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UN/ML PROTOKOLL nr 5 2020-02-05 

ÄRENDEN 

1. Kursplaner, bil. 1 MUHP62, Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande, 
15 högskolepoäng 
MUHP65, Handledarutbildning Il: Kollega- och 
studenthandledning i sko/verksamhet, 7,5 högskolepoäng 
Kursplanerna är utformade av en arbetsgrupp inom 
Lärosäten Syd och är ett formaliserat samarbete mellan 
lärarutbildningarna vid Högskolan i Halmstad, Högskolan 
Kristianstad, Lunds universitet och Malmö universitet. UN 
godkände kursplanerna med några små språkliga 
justeringar. 
MUHG79, Lustfyllt lärande och konstnärligt skapande för barn 
och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, 7,5 
högskolepoäng 
I denna kursplan har behörigheten förändrats. Den nya 
utökade behörigheten godkändes, men fastställandet av 
kursplanen bordlades till nästa UN för att kursansvariga 
ska få tid att se över kursens examination. 
UN diskuterade vidare att alla fristående kurser bör ses 
över utifrån rättssäker examination i enlighet med det 
arbete som tidigare gjorts med delkursplaner och 
kursplaner. SaEn skickar ut info till kursansvariga under 
vt21 att respektive kursplan behöver ses över innan 1 
maj. Därefter avser UN gå igenom kursplanerna under 
ht21. 

2. Förändring omtentaveckan, 
bil. 2 

Diskussion om hur effektiva uppsamlingsveckorna varit. 
Eftersom få studenter anmält sig till v.24 föreslog 
arbetsgruppen att denna vecka flyttas till v.45. Det har 
visat sig att majoriteten vill göra klart rester på hösten 
snarare än på våren. Arbetsgruppen betonade vikten av 
att tydliggöra skillnaden mellan omtentamen och 
uppsamlingstentamen på hemsidan. 
UN biföll förslaget enligt bilagan. 
Ytterligare två områden diskuterades 
Dispenser- om studenter inte klarar spärrar, går det att 
ansöka om dispens. Önskvärt att UN diskuterar hur 
studenterna gör för att söka dispens och förfarandet 
kring det. 
Rutiner för uppsamling. Båda frågorna kommer att 
diskuteras vidare i UN längre fram. 



UN/ML PROTOKOLL nr 5 2020-02-05 

INFORMATION & MEDDELANDEN 

1. Rapport från rådet för Jämställdhet 
& Likabehandling, LU - 
Jämställdhet i utvärdering 

2. Extrainköp december 

AnHn redovisade om projektet "Genusbias vid 
kursvärderingar, riskanalys i fem dimensioner av tidigare 
forskning och nedslag vid LU". Analysen handlar om att vi 
bär på könsstereotypa fördomar och vad detta får för 
konsekvenser. Analysen är gjord av en fakultets 
övergripande projektgrupp som undersökt genusbias i 
kursvärderingar samt vad det innebär. 
Den konstnärliga fakulteten har inte varit med i 
undersökningen, något som UN finner olyckligt. Det är 
önskvärt att ställa frågan till fakultetsstyrelsen varför det 
blivit så. 
UN ser det också som önskvärt att diskutera rapporten 
tillsammans med hela lärarkåren och studenterna. 
Bilagan bifogas protokollet. 

LaAn meddelade att alla äskande som gjorts är beviljade 
och överlämnade till Sabina Husberg Götlind på Teknik 
och service. 
Det finns fortsatt medel att göra inköp för till nästa år om 
det inte hanns med detta år. 

3. Mål examina Kompetensförsörjning av lärare, hur många musiklärare 
tror vi att vi kommer att examinera? Det är framförallt 
inom KPU som vi har möjlighet att expandera, här 
kommer vi att sikta på att ta in 24 istället för som nu 20 
studenter. På ML är det emellertid god genomströmning, 
vi har över 95% som tar sin examen. 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Delkursplaner Frågan angående ej beslutade delkursplaner kom upp. Är 
det möjligt/lönt att jobba vidare med dessa nu när vi gör 
om utbildningsstrukturen? Utbildningsledningen menar 
att det är bra om berörda lärare ser över så att deras 
delkursplaner är aktuella, men ni behöver inte arbeta 
vidare med dem. Det arbete med delkursplaner som är 
gjort är inte förgäves, utan kommer vara ett bra underlag 
när vi skriver nya kursplaner. 
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Utbildningsstrukturen kommer att diskuteras vid nästa 
lärardag och när denna översyn är klar kommer 
kursplanerna att börja skrivas. 

KPU-utbildningens struktur AnHn lyfte att UN behöver diskutera KPU-strukturens 
framtid. KPU-studenterna samläser med ordinarie 
programstudenter, men det finns minst en kurs där 
poängantalet skiljer sig för samma innehåll. I en kurs är 
det en poängdifferens på 3 hp, vilket innebär att det är 
lika hög arbetsbelastning för olika antal hp. 
Vi behöver se över innehåll i förhållande till poäng samt 
förkunskapskraven till utbildningen. Frågan bordläggs till 
UN längre fram. 

Mötet avslutades 

Vid protokollet Justeras 

~¼)-- 
Sara Engblom Mattias Frisk 

~~ 
Anna Houmann 



Malmö 2020-11-25 
 
Förslag nr2 till UN angående byte av vecka för omtentamen/uppsamlingstentamen  
 
Vi föreslår, efter diskussioner i arbetsgrupp (Pernilla Grahn, Anna Houmann och Maria 
Jalsborn) samt ML-kansliet, följande veckor för uppsamlingstentamen: 
V 6, v 33 och v 45. Vi vill alltså byta ut v 24 mot v 45. 
 
Bakgrund:  
Tidigare förslag på förändring, att flytta v 34 till 33 gjorde att tiden mellan 24 och v 33 blev 
kort. Vi såg också att det inte var så många studenter som anmälde sig till v 24. 
Behovet av 3 tillfällen för uppsamlingstentamen kvarstår. Därför föreslår vi v 45. På detta 
sätt ges studenter tillfälle att tentera kurser inför de terminer där det finns s.k spärrar.  
 
På hemsidan gör vi en tydligare beskrivning av vad som är en omtentamen och vad som är 
en uppsamlingstentamen. 
 
 


