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Tommy Lindskog  föredragande 
Lars Andersson  föredragande 
Mattias Frisk       ordförande 
Kjell Edstrand  ledamot 
Elisabeth Melander  ledamot 
Klara Rennéus  studerande 
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Frånvarande 
Carl-Axel Andersson        ledamot 
Elisabeth Melander        ledamot 
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Dagordning 
 

Dagordningen fastställdes.  
 

2. Justering Kjell Edstrand utses till justerare. 

3. Föregående protokoll UN, bil.1 
 
Föregående protokoll IS, bil.2 

Lades till handlingarna.  
 
Protokollet förelåg ej vid mötets start. 
 
 
 

4. 
 
 
 
   

ÄRENDEN 
 
4.1. Utvärderingssystem ML, remissvar 
Skrivelse från Håkan Rydin, bil.3 
Skrivelse från Teorinämnden, bil.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pianonämnden, gitarrnämnden och sångämnes-
nämnden ställer sig bakom Håkan Rydins skri-
velse. UN förde en diskussion kring möjlighet-
erna att utföra summativ utvärdering enligt Te-
orinämndens skrivelse. 
UN beslutar att bifalla förslaget om utvärdering 
med undantag för skriftlig summativ utvärdering 
av enskild undervisning. UN beslutar att ta upp 
utvärderingen för diskussion på kommande lä-
rardag tillsammans med Studentkåren. Enskild 
undervisning kommer under året att utredas och 
diskuteras i lärarkåren med målet att hitta möj-
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4.2. Bordlagda ärenden – rättssäker  
examination, bil.5 
 
 
 
 
 
 
4.3 Skrivelse Teorinämnden, bil. 6 
 
 
 

liga vägar för hur skriftlig, summativ utvärdering 
av enskild undervisning ska genomföras. 
 
Enda frågan som återstår på listan av bordlagda 
ärenden är att Jämlikhetsgruppen kommer till 
UN och informerar om sitt arbete. 
Rättssäker examination – frågor kring underkän-
nande. Examinationsformen i kursplaner är all-
mänt hållna och behöver förtydligas. Frågan 
bordläggs. 
 
Utbildningsledningen kommer att närvara vid 
teorinämndens möte 18/11. 
 
 

 
 
 
 
 

	  

5. INFORMATION / MEDDELANDEN 
 
5.1 Jämlikhetsfrågor 

 
5.2 Rekryteringsarbete 
 
 
5.3 Förslag till inrättande av nya utbildnings- 

varianter, bil.7 
 
 
 
 
 
6. ÖVRIGT 
 
6.1 Delegationsärenden 
 
 
 
 
 
 
6.2 Policy kring passerkort för studenter vid 
fristående kurser. 
 
6.3 Ämnesprofileringar – Utbildningsledarna 
önskar beslut i UN om framtida ut- 
formning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
För tillfället inget att ta upp. 
 
Punkten bordläggs till nästa UN. Det planeras att 
under nästa lärardag diskutera denna punkt. 
 
Utbildningsledarna önskar mandat från UN att 
jobba vidare med nya utbildningsvarianter.  
Det finns två förslag, en Singer/Songwriter-
utbildning samt en utbildning med klassrumsin-
riktning i ämne 2 (60 hp). Önskemålet bifalles. 
 
 
 
 
UN har en anmärkning kring förslaget på dele-
gationsordning; det går inte längre att se ämnes-
nämndernas roll. UN önskar studera delegat-
ionsordningen noggrannare och punkten bord-
läggs därför till nästa UN. 
 
 
Frågan bordläggs till nästa UN. 
 
 
Frågan bordläggs till nästa UN. 
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Vid protokollet 
 
 
Sara Engblom 
 
 
Justeras 
 
 
 
Mattias Frisk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell Edstrand 

  
 
 
 

 
 
 

 



      Bilaga 4  
  
 
 Förslag från teorinämnden på utvärderingsfrågor i samband med 
 utformande av digital enkät i de teoretiska ämnena inom ml-utbildningen  
 
 
• Anser du att delkursen motsvarat de syften och mål som beskrivs i delkursplanen? 
 
• Anser du att balansen mellan delkursens olika moment är bra eller finns 
 det moment som du anser underprioriterade eller helt saknas? 
 
• Hur stor har din genomsnittliga studieinsats varit per vecka i kursen? 
 
• Är du nöjd med din egen arbetsinsats och kunskapsutveckling i kursen? 



Musikhögskolan	i	Malmö	
LUNDS	UNIVERSITET	
Utbildningsnämnden	för	ML	
Anna	Houmann	
2012-06-13	

 Rättssäker	examination	(sammanfattning)	
	

Att	 examinera	 studenter	 på	 olika	 utbildningsnivåer	 är	 en	 av	 [Musikhögskolan:s]	
viktigaste	 uppgifter.	 Kvalitet	 i	 examinationen	 är	 av	 största	 vikt	 för	 såväl	
[Musikhögskolan:s]	 som	 studenternas	 rykte.	 Det	 är	 dessutom	 en	 av	 högskolans	
viktigaste	myndighetsuppgifter	och	omfattar	ett	stort	antal	beslut.	Som	myndighet	
är	 det	 nödvändigt	 för	 [Musikhögskolan]	 att	 ha	 klara	 regelverk,	 klara	 delegationer	
och	klar	dokumentation	av	beslut	inom	examinationen.	Detta	gäller	inom	utbildning	
på	såväl	grundnivå	och	avancerad	nivå	som	utbildning	på	forskarnivå.	Den	löpande	
examinationen	 är	 både	 en	 form	 av	 myndighetsutövning	 och	 ett	 led	 i	 studentens	
lärandeprocess.	 För	 att	 examinationen	 ska	 upplevas	 som	 rättssäker	 måste	 regler	
och	rutiner	vara	tydliga	för	såväl	studenter	som	lärare	och	administratörer.	

	
Högskoleverket	påpekar	att	det	förekommer	att	flexibilitet	förespråkas	i	relationerna	till	
studenterna	 samtidigt	 som	 detaljregleringar	 ifrågasätts.	 Flexibilitet	 är	 bra	 i	 många	
sammanhang	men	 flexibilitet	 i	 rättsliga	 frågor	 utan	 stöd	 i	 tydliga	 regler	 leder	 lätt	 till	
godtycke,	vilket	är	motsatsen	till	förutsebarhet	och	därmed	ett	rättsosäkert	tillstånd.	
	
Enligt	 högskoleverket	 finns	 det	 ett	 behov	 att	 lärosätena	 i	 sina	 kursplaner	 formulerar	
tydliga	 regler	 för	 examinationen	 i	 syfte	 att	 skapa	 den	 förutsebarhet	 som	 är	
grundläggande	 för	 studenternas	 rättsäkerhet.	 Utöver	 sådana	 regler	 måste	 varje	
examinator	känna	till	regler	främst	i	högskoleförordningen	och	i	förvaltningslagen.	
	
Enligt	 6	 kap.	 14	 §	 högskoleförordningen	 ska	 det	 finnas	 kursplaner	 för	 alla	 kurser.	 I	
kursplanen	 ska	 enligt	 15	 §	 samma	 kapitel	 anges	 bland	 annat	 kursens	 mål,	 det	
huvudsakliga	 innehållet	 i	 kursen,	 kurslitteraturen,	 formerna	 för	 att	 bedöma	
studenternas	 prestationer,	 de	 betygsgrader	 som	 ska	 användas	 samt	 de	 övriga	
föreskrifter	som	behövs.	
	
Kursplanen	innehåller	alltså	föreskrifter.	Dessa	regler	är	av	samma	karaktär	som	lagar	
beslutade	av	riksdagen	och	förordningar	beslutade	av	regeringen.	Det	betyder	att	de	är	
bindande	och	gäller	generellt.	Reglerna	måste	följas	av	såväl	 lärosätenas	personal	som	
studenterna.	
	
Högskoleverket	 har	 i	 ett	 stort	 antal	 tillsynsbeslut	 framhållit	 att	 reglerna	 i	 kursplanen	
måste	 följas.	 Det	 är	 alltså	 inte	 tillåtet	 att	 avvika	 från	 reglerna	 om	 examinationsform	 i	
kursplanen,	se	t.ex.	Högskoleverkets	beslut	den	15	juni	2004	(reg.	nr	31-1622-04).	Om	
ett	 lärosäte	 använder	 sig	 av	 en	 examinationsform	 som	 inte	 överensstämmer	 med	
kursplanens	 regler	 kan	 det	 leda	 till	 att	 lärosätet	 tvingas	 betala	 skadestånd	 till	
studenterna.	 I	 ett	 beslut	 den	 7	 oktober	 2008	 (dnr	 4881-07-40)	 konstaterade	



Justitiekanslern	 att	 det	 fanns	 grund	 för	 skadestånd	 när	 ett	 universitet	 använt	 en	
examinationsform	som	saknade	stöd	i	kursplanen.	
	
Högskoleverket	 påpekar	 i	 flera	 sammanhang	 i	 denna	 rapport	 att	 regleringen	 av	 olika	
frågor	ska	 finnas	 i	kursplanen.	Regler	 som	är	bindande	ska	 inte	 finnas	 i	kurs-PM	eller	
liknande	 dokument.	 Sådana	 dokument	 kan	 i	 stället	 innehålla	 riktlinjer	 som	 inte	 är	
bindande.	 Att	 exempelvis	 rekommendera	 en	 examinationsform	 eller	 övriga	
förutsättningar	för	examinatio-	nen	i	riktlinjer	får	dock	inte	förekomma.	
	
Om	 det	 beträffande	 en	 kurs	 finns	 behov	 av	 regler	 som	 inte	 ska	 vara	 bindande	måste	
detta	tydliggöras	genom	att	uttryck	som	allmänna	råd,	riktlinjer,	rekommendationer	etc.	
används	som	rubriker	för	dessa	regler.	
	
Med	 examination	 enligt	 högskoleförordningens	 bestämmelser	 måste	 förstås	 att	 en	
examinator	 bestämmer	 ett	 betyg	 utifrån	 den	 eller	 de	 former	 för	 bedömning	 av	
studenternas	 prestationer	 som	 anges	 i	 kursplanen.	 Ett	 betygsärende	 enligt	
förvaltningslagens	 regler	 bör	 anses	 starta	med	 registreringen	 av	 studenten	 på	 kursen	
och	 kan	 omfatta	 fler	 omständigheter	 att	 ta	 ställning	 till	 än	 vad	 som	 följer	 av	
högskoleförordningens	 regler.	 Utifrån	 dessa	 förutsättningar	 gör	 Högskoleverket	
följande	uttalanden.	
	

• Om	betygskriterier	skrivs	för	en	kurs	måste	lärosätet	göra	klart	om	kriterierna	är	
bindande	eller	inte	för	examinatorerna	och	studenterna.		

	
• Högskoleförordningens	regler	anger	inte	någon	generell	begränsning	av	antalet	

prov-	och	praktiktillfällen.	Lärosätena	får	själva	besluta	om	begränsningar	i	
kursplanen	för	en	kurs	om	en	obegränsad	rätt	skulle	leda	till	orimligt	
resursslöseri.	

	
• Den	som	är	anställd	som	lärare	vid	ett	svenskt	lärosäte	kan	utses	till	examinator	

vid	ett	annat	svenskt	lärosäte,	men	måste	ha	någon	form	av	anställning	vid	detta	
andra	lärosäte.	För	att	andra	personer	ska	kunna	vara	examinatorer	vid	ett	
lärosäte	måste	de	ha	en	anställning	som	lärare	vid	detta	lärosäte.	

	
• Det	finns	inga	formella	hinder	mot	att	flera	examinatorer	sätter	betyg	på	olika	

studenter	vid	ett	tentamenstillfälle.	
	

• När	anonyma	prov	ges	måste	examinatorn	på	grund	av	jävsreglerna	ta	del	av	
namnen	på	provdeltagarna	i	slutskedet	av	handläggningen.	

	
• Det	bör	normalt	inte	förekomma	att	en	student	kan	anses	ha	behov	av	tolkning	

när	en	kurs	ges	på	svenska.	
	

• Studenter	som	pratar	de	nationella	minoritetsspråken	eller	de	övriga	nordiska	
språken	har	inte	rätt	att	använda	sina	respektive	språk	vid	examinationen.	

	
• Betygsbeslut	måste	skrivas	på	svenska.	Regeringen	bör	klargöra	under	vilka	

förutsättningar	andra	språk	får	användas	vid	de	olika	examinationsmomenten.	



• Det	är	inte	otillåtet	att	förlägga	tentamina	till	lördagar	eller	söndagar,	men	
hänsyn	bör	tas	till	studenter	som	av	religiösa	skäl	inte	har	möjlig-	het	att	delta	i	
tentamina	på	vissa	religiösa	helgdagar.	

	
• Lärosätena	är	normalt	inte	skyldiga	att	ge	studenterna	möjlighet	att	delta	i	ett	

prov	på	en	annan	ort	än	högskoleorten,	men	utifrån	regeln	om	serviceskyldighet	i	
förvaltningslagen	kan	det	finnas	skäl	att	tillhandahålla	en	sådan	möjlighet.	

	
• En	examinator	ska	inte	endast	fatta	det	slutliga	betygsbeslutet	utan	även	andra	

beslut	under	beredningsstadiet.	
	

• En	examinator	är	skyldig	att	agera	sakligt	och	opartiskt	vid	handläggningen	av	
betygsärenden.	Om	det	finns	någon	särskild	omständighet	som	kan	rubba	
förtroendet	för	examinatorns	opartiskhet	i	ärendet	är	examinatorn	jävig	och	får	
inte	handlägga	ärendet.	

	
• En	student	har	rätt	att	ta	del	av	det	som	har	tillförts	betygsärendet.	Ett	exempel	

är	skriftliga	kommentarer	om	studenten	som	en	handledare	på	ett	praktikställe	
redovisar	till	examinatorn	på	kursen.	

	
• Examinationen	av	studenterna	begränsas	inte	till	att	utgå	från	kurslitteraturen.	

Genom	tydliga	betygskriterier	kan	detta	tydliggöras	ytterligare	för	studenterna.	
	

• Poänggränser	som	anges	inför	en	tentamen	bör	betraktas	som	riktlinjer	som	bör	
följas	så	långt	som	möjligt.	

	
• Borttappade	tentamina	och	felaktig	uppgift	om	dag	eller	tid	för	tentamen	är	

exempel	på	misstag	från	lärosätets	sida	som	kan	medföra	att	studenterna	inte	
kan	examineras.	För	sådana	fall	bör	det	i	lärosätets	regler	anges	under	vilka	
förutsättningar	studenterna	har	rätt	till	ett	nytt	provtillfälle	och	inom	vilken	tid	
ett	sådant	prov	ska	hållas.	Det	får	inte	förekomma	att	examinatorn	godkänner	en	
student	enbart	på	grund	av	att	studentens	tentamen	kommit	bort.	

	
• För	att	undvika	att	en	student	felaktigt	hindras	från	att	delta	i	en	tentamen,	bör	

en	student	som	enligt	institutionens	noteringar	inte	har	fullgjort	ett	obligatoriskt	
moment	normalt	ändå	tillåtas	att	delta.	

	
• En	student	har	inte	rätt	att	återkalla	sin	inlämnade	tentamen	och	på	så	sätt	

undvika	att	betygssättas.	
	

• En	stickprovsgranskning	av	lärosätenas	regler	visar	att	regler	finns	för	hur	lång	
tid	rättningen	av	tentamina	får	ta	och	att	dessa	regler	får	anses	följa	uttalanden	
som	Justitieombudsmannen	gjort.	

	
• Ett	betygsbeslut	ska	dokumenteras	i	en	pappershandling	eller	som	en	elektronisk	

handling.	Om	ett	betygsärende	föredras	för	examinatorn	ska	föredragandens	
namn	anges	i	betygsbeslutet.	Om	andra	lärare	hjälper	till	med	rättningen	av	
tentamina	har	de	deltagit	i	den	slutliga	handläggningen	av	betygsärendet	och	
även	deras	namn	ska	anges	i	betygsbeslutet.	



	
• Det	stora	flertalet	av	lärosätena	har	beslutat	om	regler	som	anger	att	studenten	

har	rätt	att	få	betyget	motiverat	av	examinatorn.	Om	en	tentamensgenomgång	
hålls	bör	det	ske	mer	än	två	veckor	före	omtentamen.	

• Om	ett	betygsbeslut	innehåller	en	uppenbar	oriktighet	på	grund	av	ett	skrivfel,	
räknefel	eller	liknande	förbiseende,	får	beslutet	rättas	av	examinatorn	såväl	till	
fördel	som	till	nackdel	för	studenten.	Rättelser	som	är	till	nackdel	för	en	student	
måste	ske	med	stor	försiktighet	och	endast	när	det	är	fråga	om	klara	fall.	Innan	
en	sådan	rättelse	görs	ska	studenten	normalt	ges	möjlighet	att	yttra	sig.	

	
• Examinatorn	är	därutöver	skyldig	att	ändra	ett	uppenbart	oriktigt	betyg	på	grund	

av	nya	omständigheter,	eller	av	någon	annan	anledning,	om	det	kan	ske	snabbt	
och	enkelt	och	utan	att	betyget	sänks.	

	
• Det	är	även	möjligt	att	med	stöd	av	praxis	ändra	ett	betygsbeslut	när	en	student	

har	fuskat	på	ett	prov.	Det	finns	också	ett	visst	utrymme	för	att	ändra	ett	betyg	till	
fördel	för	en	student,	dvs.	genom	en	höjning	av	ett	betyg.	Stor	försiktighet	bör	
ändå	iakttas	vid	ändring	av	betyg.	

	
• Betyget	godkänd	kan	inte	ändras	till	underkänd	på	studentens	begäran.	

	
• Det	bör	inte	förekomma	regler	eller	praxis	som	innebär	att	en	student	som	har	

hämtat	ut	sin	tentamen	med	automatik	förlorar	sin	rätt	att	begära	omprövning.	
Det	är	inte	heller	tillåtet	att	ställa	upp	tidsgränser	för	när	studenterna	senast	
måste	begära	omprövning.	

	
• Examinatorn	får	bestämma	att	en	student	som	inte	har	godkänts	på	en	kurs	får	

utföra	kompletterande	uppgifter	om	det	finns	stöd	för	det	i	högskolans	regler.	
	

• Det	är	tillåtet	för	universitet	och	högskolor	att	medge	studenter	som	godkänts	på	
en	kurs	att	tentera	på	nytt	för	ett	högre	betyg	(s.k.	plussning).	

	
• Datum	för	omprov	bör	normalt	meddelas	senast	vid	det	ordinarie	provtillfället.	

Tiden	mellan	meddelandet	av	tentamensresultatet	och	omprovet	måste	vara	
minst	två	veckor.	Vad	gäller	omprov	när	kurslitteraturen	ändrats	eller	kursen	
upphört	ska	övergångsbestämmelser	anges	i	kursplanen.	

	
• En	tentamensskrivning	torde	bli	allmän	handling	när	den	har	överlämnats	till	de	

studenter	som	deltar	i	skrivningen.	Det	finns	dock	skäl	som	talar	för	att	åberopa	
sekretesslagens	regler	för	att	vägra	lämna	ut	skrivningen	till	andra	personer	
innan	provet	har	genomförts.	

	
• Tydligt	uttryckta	betygskriterier	är	särskilt	viktiga	vid	muntlig	examination.	

	
• Det	är	viktigt	att	lärosätena	tar	ställning	till	vilken	formell	roll	handledaren	har	

vid	praktik.	
	

• Det	bör	anges	i	kursplanen	vilka	konsekvenserna	blir	om	en	hemtentamen	inte	
lämnas	in	i	tid.	



	
• Grupptentamen	får	anses	vara	en	tillåten	examinationsform.	Det	är	dock	viktigt	

att	en	individuell	bedömning	kan	göras	av	studenterna.	
	

• När	en	handledare	har	gett	klartecken	till	en	uppsats	bör	det	inte	förekomma	att	
examinatorn	kräver	mycket	omfattande	förändringar	för	att	uppsatsen	ska	kunna	
godkännas.	

	
• Det	får	anses	vara	praxis	att	en	student	som	inte	blir	färdig	med	uppsatsen	under	

kurstiden	får,	inom	rimliga	gränser,	handledning	till	dess	uppsatsen	är	färdig.	Om	
en	institution	vill	avvika	från	denna	praxis,	bör	den	klargöra	det	genom	att	
föreskriva	det	i	kursplanen	för	kursen.	
	

• För	löpande	examination	är	det	nödvändigt	att	i	examinationsreglerna	klargöra	
vad	det	är	som	ska	bedömas	av	examinatorn	och	på	vilket	sätt	examinatorn	ska	
besluta	utifrån	studenternas	prestationer.	
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Ämnesnämnden	för	Utbildningsvetenskaplig	kärna		
och	Självständigt	arbete	1	och	2	

	
Riktlinjer	för	examination	och	omtentamen	i	kurser	inom	
Utbildningsvetenskaplig	kärna,	Självständigt	arbete	1	och	
2	
	
I	kurserna	 inom	Utbildningsvetenskaplig	kärna	och	delkurserna	Självständigt	arbete	1	
och	2,	förekommer	varierande	examinationsformer.	Betyg	sätts	efter	genomgången	kurs.	
Som	betyg	används	något	av	uttrycken	Godkänt	eller	Underkänt.	För	att	erhålla	betyget	
godkänt	skall	samtliga	delexaminationer	och	obligatoriska	moment	vara	godkända.	
	
Kursscheman,	datum	för	ordinarie	examinationstillfälle	samt	datum	för	omtentamen	1	
och	2	skall	 finnas	 tillgängliga	senast	en	månad	 före	kursstart.	Kurslitteratur	och	annat	
studiematerial	 ska	 i	 största	möjliga	mån	 finnas	 tillgängliga	 åtta	 veckor	 före	 kursstart	
eftersom	det	tar	cirka	åtta	till	tio	veckor	för	MTM	(Myndigheten	för	tillgängliga	Medier)	
att	producera	en	talbok.	
	
För	 lärarutbildningen	 i	 musik	 gäller	 behörighetskrav	 för	 ovanstående	 kurser	 under	
pågående	utbildning.	Utbildningen	består	av	på	varandra	följande	kurser	och	studenten	
skall	 ha	 godkänt	 i	 föregående	 kurs	 för	 tillträde	 till	 nästa	 kurs	 i	 enlighet	med	 gällande	
kursplan.	 Generell	 dispens	 lämnas	 emellertid	 till	 nästa	 kurs	 under	 pågående	
omtentamensperiod	 dvs	 under	 perioden	 för	 de	 två	 omtentamenstillfällena	 som	
arrangeras	i	anslutning	till	kursens	examination.	
	
Examination	

• I varje kursplan ska det finnas beskrivet examinationsuppgifternas utformning och 
kriterier som är tydligt koppade till målen för kursen. 

• För betygs- och bedömningskriterier se examinationsinformation och riktlinjer för 
respektive kurs. 

• För löpande examination är det nödvändigt att i examinationsinformationen i kursplanen 
klargöra vad det är som ska bedömas av examinatorn och på vilket sätt examinatorn 
ska besluta utifrån studenternas prestationer.  

• När det i en kursplan ställs krav på deltagande i ett utbildningsmoment för att studenten 
ska kunna godkännas på kursen, är detta obligatoriska moment en del av 
examinationen och ska vara tydligt kopplade till målen för kursen.  

• För att undvika att en student felaktigt hindras från att delta i en examination, bör en 
student som enligt institutionens noteringar inte har fullgjort ett obligatoriskt moment 
normalt ändå tillåtas att delta. 

• De regler gällande plagiat vid texter som finns gäller för alla examinationsuppgifter. 
(Plagiat kan leda till varning eller avstängning i upp till sex månader.) 



• En inlämnad examinationsuppgift/arbete räknas som en/ett klart 
examinationsuppgift/arbete och det betyg som sätts gäller. Man kan alltså inte lämna 
in en/ett examinationsuppgift/arbete för ”förbedömning”. 

• Om inte särskilda skäl föreligger skall examination bedömas och resultatet meddelas 
senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. 

• Examinatorn får besluta att en student som inte har godkänts på en kurs får utföra 
kompletterande uppgifter. I beslutet ska det framgå inom vilken tid kompletteringen 
ska utföras och på vilket sätt kompletteringen får utföras. 

• Kompletteringar av uppgifter inom en kurs måste ske inom två år, från kursstarten 
räknat. Därefter arkiveras inte dessa uppgifter utan kursen måste läsas om. 

• Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en 
kurs har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. 
(HF 6:22) 

• Student kan inte överklaga ett beslut om betyg men däremot begära omprövning av 
betygsbeslut. Om en examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på 
grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska han eller hon ändra 
beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. 
(HF 6:24) 

• Universitetet har skyldighet att under ett års tid efter att en väsentlig förändring av en 
kurs innehåll, genom ändrad kurslitteratur eller på annat sätt, trätt i kraft erbjuda 
examination i enlighet med det tidigare kursinnehållet. 

 
Omprov	

• Datum för omprov ska meddelas senast vid det ordinarie examinationstillfället. 
• Tiden mellan meddelandet av examinationsresultatet och omprovet är 15 arbetsdagar. 
• Om kursens innehåll väsentligt förändrats, genom ändrad kurslitteratur eller på annat 

sätt, ska institutionen under en tid av ett år erbjuda examination i enlighet med tidigare 
kursinnehållet. 

• För varje examination som ingår i kurser erbjuds ett ordinarie samt två 
omtentamenstillfällen i anslutning till kurstiden. Ytterligare tre examinationstillfällen 
(tillfälle 4-6) erbjuds den studerande i samband med att kursen går nästa gång. 
Maximalt sex examinationstillfällen erbjuds per kurs. Omtentamen 4-6 kan dock 
medföra en fördröjd studietakt p g a de behörighetskrav, beskrivna ovan, som gäller 
mellan kurserna i utbildningen. Om godkänt resultat på en kurs där det förutsätter att 
studenterna har gjort praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall 
antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två 
(Förordning HF 6 pkt §22). 

• Uppsamlingsprov hålls vid tre tillfällen under läsåret d v s i vecka 4, 24 och 34. 
• Det är studentens skyldighet att underrätta sig om när och var ett omprov äger rum. 

	
Riktlinjer	specifikt	vid	Självständigt	arbete	2	(Examensarbetet)	

• Studenten ska vid kursstart informeras om de bestämmelser och riktlinjer som gäller för 
Självständigt arbete 2 (Examensarbetet); studentens rätt till handledning och 
omfattningen av denna, examensarbetets utformning och genomförande, 
bedömningskriterier, examensarbetets omfång och formella utformning och 
oppositionsförfarande. All information ska finnas tillgänglig på kurssidan. 

• Studenten ska i samråd med handledaren upprätta en arbetsplan, projektförslag eller 
förstudie som ska godkännas av handledaren.  

• Studenten ges rätt till 17 timmars handledning (arbetstimmar). Möjlighet finns att i 



överenskommelse med handledaren fördela timmarna över läsåret dock inte längre. 
Student vid institutionen har rätt till handledning under det läsår studenten är 
registrerad på kursen i fråga, därefter är rätten till handledning förverkad. 

• Studenten ska få handledning avseende bland annat ämnesval, examensarbetets 
omfattning, uppläggning och genomförande samt teori- och metodfrågor. Handledning 
kan ske enskilt eller i grupp och bör ske genom personliga möten. 

• När en handledare har gett klartecken till en uppsats bör det inte förekomma att 
examinatorn kräver mycket omfattande förändringar för att uppsatsen ska kunna 
godkännas. Tydliga kriterier för bedömningen och en kontinuerlig dialog mellan 
handledaren och examinatorn är exempel på åtgärder för att förhindra att sådana 
situationer uppkommer. 

• En kontinuerlig dialog mellan handledaren och examinatorn sker i samband med såväl 
processen som vid seminarietillfällen. 

• Om inte särskilda skäl föreligger skall examination bedömas och resultatet meddelas 
student och handledare senast 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. 

• Datum för omprov bör meddelas senast vid det ordinarie examinationstillfället. 
• Tiden mellan meddelandet av examinationsresultatet och omprovet är 15 arbetsdagar. 
• Uppsamlingsprov hålls vid tre tillfällen under läsåret dvs i vecka 4, 24 och 34. 
• Studenten ska ges möjlighet att byta handledare om särskilda skäl talar för det och i mån 

av tillgång till handledare. 
• Universitetet ska tillse att handledare och examinator om möjligt inte är samma person 

om inte särskilda och väl motiverade skäl föreligger. 
 
 



	 	 	 	 	 	 Bilaga	5	
	
	
Till	UN	
	
Resurserna	för	Musikhögskolans	musikteoriämnen	har	under	de	senaste	åren	krympts	
avsevärt.	Ett	tiotal	lärare	varav	två	professorer	har	slutat,	och	därmed	har	rik	kunskap	
och	 lång	 erfarenhet	 försvunnit.	 Flera	 tjänster	 har	 inte	 återbesatts.	 I	 dagsläget	 är	 sex	
teorilärare	med	tjänst	i	varierande	grad	verksamma.	Vt	2016	har	vi	en	pensionsavgång,	
och	i	ett	tioårsperspektiv	framåt	i	tiden	kommer	ytterligare	tre	lärare	att	ha	lämnat	sina	
tjänster.	
	
Det	 är	 nu	 angeläget,	 både	 när	 det	 gäller	 riktlinjer	 för	 skolans	 teoriundervisning	 och	
tillsättningar	av	 tjänster	att	MHM	utarbetar	en	strategi	 för	 framtiden,	ett	arbete	vilket	
teorinämnden	ser	det	självklart	att	vara	en	aktiv	del	av.			
	
I	våras	(maj	2015)	föreslog	teorinämnderna	ett	möte	kring	ovanstående,	ett	möte	som	
dock	inte	blev	av.	Under	hösten	ser	vi	nya	förutsättningar	att	mötet	ska	kunna	bli	av,	t	ex	
vid	något	av	ämnesnämndsmötena	14/10	eller	18/11.				
	
	
2015-09-17	
Teorinämnderna	
	



Ämne 2 - Musik i grundskolan, 60 hp

Åk4

Ht Vt Ht

Ledning från instrument 9 9 3 600kr

Digitala verktyg i undervisningen 10 10 4 000kr

Ackordinstrument piano/gitarr 8 8 8 4 800kr

Ämnesmetodik mot grundskolan åk 1-
6 20 4 000kr

Ämnesmetodik mot grundskolan åk 7-
9 20 4 000kr

VFU åk 1-6 2 000kr

VFU åk 7-9 2 000kr

Ensemble/Ensembleledning inriktning 
grundskola 15 15 15 9 000kr

Projekt x 700kr

Valbar kurs 8 8 9 000kr

Summa Profilkurser 60 50 53
43 100kr

Profilkurser, 60p:
Åk3 S

:
a


