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Mattias Frisk

Lars Andersson
Magnus Ericsson

Anna Houmann
Erik Berndalen
Elisabeth Melander
Joakim Barfalk
Pär Moberg
Sara Karlsson

Linnea Simon

Sara Engblom

Dagordning

Justering

Föregående protokoll UN

Föregående protokoll lS

ÁnrNorN

L. Kursplaner / delkursplaner, bil. L

Ordförande
Föredragande
Föredragande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Studentrepresenta nt
Studentrepresentant
Sekreterare

Dagord ni ngen faststäl ldes.

Elisabeth Melander utsågs till justerare

Lades till handlingarna

Lades till handlingarna.

Genomgång av delkursplaner enligt bilagan. UN

diskuterade litteraturlistor, dessa ska ligga separat i

boxen samt uppdateras innan sommaruppehållet.
Litteraturlistor ska vara tillgängliga för studenterna minst
8 veckor innan terminsstart.



UN/ML PROTOKOLL nr 7 20L9-05-08

UN diskuterade vidare att det krävs en tydlig progression

i kursplanernas må|. Värdeorden ska vara så precisa och

beskrivande som möjligt.
Följande delkursplaner godkändes med språkliga
justeringar;
Acko rd i n stru me nt g ito rr T L-74

Acko rd i n stru me nt p ¡a no T 1-74

Akustik och inspelning

2. Fristående kurser inför ht19,
bil.2

I N FORMATTO N / M EDDELAN DEN

L. Ekonomi, budgetprognos

2. Rapport UKA intervjuer

Arron och Huvudinstrument T1-T2

E nse mb I el ed n i ng J ozz T2-T4

Ense mblel edni ng PopRock T2-T4

Beträffande kursplanen Ensemble Pop Rock rt-I8 röstade UN

för godkänt med 7 av 8 röster.

Resterande kursplaner bordläggs till nästa UN på grund

av tidsbrist vid mötet;
Äm n e sd ido kt¡ k T 1"-T2, T4

Gehör T1

Pik BosTl el. T2

Pik Bos T6- T7
Pik Trummor T1, T7

Persiskt slagverk
Rytmik iförskolo och skola 2, MUHF20

Förslaget på vilka fristående kurser som ska ges till ht19
godkändes med några få justeringar;

Complete vocaltechnique forts.kurs, MIJHF60, kommer ej

öppna upp för sen anmälan enligt överenskommelse
med kursansvariga.
Kommorkör /-/V kommer att öppna upp för sen anmälan
enligt överenskommelse med kursansvarig.
Mosteruppsotskursen MUHN96 kommer att diskuteras än

en gång, beslut delegeras till utbildningsledningen.

M usi klä rarutbi ld ni ngen följer budget beträffan de
personalkostnaderna för 2019. LaAn räknar med att vi
håller oss till budgeten även när det gäller driftkostnader
där uppföljningen inte var klar till UN-mötet.

Flera representanter från ML intervjuades av UKÄ i

v. 19. I många av intervjuerna upplevdes det att UKÄ

fokuserade på fel frågor till fel personer. UKÄ lade stort
fokus på forskning med mycket frågor kring det inom alla
ämnesgrupper. Ledningsgruppen fick mer relevanta
frågor och LaAn tror att utvärderingen kommer att gå

bra. Återkopplingen kommer att dröja till hösten.
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3. Antagningsläget, statistik antal
sökande program

2019 har det kommitin2T1- ansökningartill
Musiklärarutbildningen. Överlag är det ungefär samma
antal sökande som tidigare år, förutom 2Ot7 dä det var

en topp.
Det handlar om 179 individer och vi räknar med att ca

L20 personer har för avsikt att genomföra proven i v.20
Fördelningen ser ut som följer

4. Kursutvärderingar, bil. 3

5. Utbildningskatalogens
lä rarrepresentation

Jazz:28
Sång GF:29
Singsong:L9
Klassisk: 2L

Folk/vä rldsm usik:9

Studenterna har sammanfattat hur de upplever att
kursutvärderingarna görs på ML. UN tyckte det var bra

förslag som framkom i bilagan. Texten kommer att nå

lärarna via UN's protokoll och utbildningsledningen (UL)

kommer att driva frågan vidare. Det kommer också tas
upp på lärardagarna ijuni.
UN diskuterade möjligheten att göra ett enklare
förfarande där det diskuteras med både lärare och
studenter om vilka frågor som ska ställas. Det är själva

kurserna som ska utvärderas, inget annat. Det är
relevant att sätta upp mallar där lärarna utgår från
kursmålen när de sätter ihop sin kursutvärdering.

UN diskuterade lärarrepresentationen i den

utbildningskatalog som MHM trycker varje år. I nuläget
finns en större representation av musiker- och
kyrkomusikerkansliets lärare än av musiklärar-
utbildningens lärare. Så har det sett ut de senaste åren.

UL svarade att det beror på att det har varit svårt att dra
en gräns över vilka lärare som ska presenteras i

katalogen. UL ställde frågan om det ska vara upp t¡ll
lärarkollegiet att bestämma vilka lärare som ska vara
med? UL kommer att ta det vidare till info-avdelningen.
UN förslog att det skulle kunna finnas en lista i slutet av

katalogen över alla lärare. Det är egentligen inte
nödvändigt att det står vilket kansli en undervisar på,

eftersom många lärare undervisar på båda
utbildningarna.

Beslut om korrigerad kursplan fattades den 25/3. Kursen
LAM E74 I nstru ment/Sông heter nu

LAM E7 6 I nstru ment/Så n g s.

6. Per Capsulam, LAME74, bil.4
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övnor

Mötestid nästa gång

Mötet avslutades

vid llet I

Sara E lom attias

Nästa möte infaller den 5 juni. På grund av mängden

delkursplaner som ska beslutas, förlängs mötestiden till
kl. 14.00 - 18.00.



Skick
at info 
till K-a

Poäng
/ kurs

Sökande 
190417

Antal m. 
prio 1-3

Beh. 
Sök 

Beh. 
Sök m. 
prio 1-3

Antal sena 
anm. 15/7-

8/9

Antal/ 
grp.strl

. HT HstVT hst Lärare Ant.tal

grp.stl

MUHN44 Akademiskt skrivande x 7.5 22 14 Anna Houmann

MUHF37 Arabiska rytmer x 7,5 72 31 20 Stefan Glave 30

MUHN71
Avancerad ensemblesång vid 
Odeum x 7,5 5 1 10 Patrik Andersson 12

MUHF21 Damkör x 8 34 11 10 Lena Ekman Frisk 11
MUHF22 Damkör II x 7,5 2 0 7 Lena Ekman Frisk 9
MUHF23 Damkör III x 7,5 3 2 5 Lena Ekman Frisk 5
MUHF24 Damkör IV x 7,5 4 4 1 Lena Ekman Frisk 7
MUHF76 Digital Musikproduktion 1-16 x 16 151 72 12 Martin H 30 12

MUHF76 Digital Musikproduktion 1-16 VT 15 12 Martin H 15
12

MUHG24 El Sistema 7.5 8 3

MUHG13
Ensemblemusicerande vid 
Odeum x 7,5 11 8 12 Patrik Andersson 30 55

MUHG14
Ensemblemusicerande vid 
Odeum II x 7,5 7 7 7 Patrik Andersson 18

MUHG16
Ensemblemusicerande vid 
Odeum III x 7,5 8 8 11 Patrik Andersson 20

MUHF44
Estill voice-training, 
introduktionskurs x 7,5 39 23 15+2 11 Gunlis Ardevall 8

MUHD11 Folkmusikensemble (extrakurs) x 7,5 12 9 7 7 Pär Moberg 20

MUHE66
Estill voice-training, 
fortsättningskurs x 7,5 16 12 3+1 4 Gunlis Ardevall 8

MUHN65
Forskningsmetodik och 
uppsatsskrivande x 7,5 7 3 0 Anna Houmann 6

MUHF56 Gehör grund/preparand 8 46 21 12 Björn Roslund 40 25
MUHN73 Gehörs- och musiklära 8 6 1 0 Björn Roslund

MUHG31 Grundkurs i ensembleledning x 4 10 2

MUHN72
Handledning av 
musiklärarstudenter x 7,5 5 (4) 4 (3) 0 Lena H



MUHE85 Hemmastudio 1-16 x 16 61 29 12 Dragan Buvac 15 12

MUHE85 Hemmastudio 1-16 VT 16 Dragan Buvac 15

KUSE10
Inkluderande & specialped. 
Perspektiv i kulturskolan (K-klivet) 7,5 10 4

MUHE90 Inspelningsteknik studio 1-16 x 16 47 24 12 Joakim Barfalk 15 12

MUHE37 Complete Vocal Technique x 7.5 61 45
A Hamnede / M 
Veldre 15 12

MUHF60
Complete Vocal Technique 
forts. x 7.5 13 12

A Hamnede / M 
Veldre

MUHF67 Kammarkör I x 7,5 12 10 Mats Paulsson 20
MUHF69 Kammarkör II x 7.5 1 0

MUHF72 Kammarkör III x 7.5 1 0

MUHF73 Kammarkör IV x 7.5 1 0

KUSE11 Kulturskolan som idé & praktik 7,5 10 3

MUHF65 Körsång / Vokalensemble x 8 69 29 20 Mia H / Almaz 50 46
MUHF79 Körledning & Kördirigering x 60 5 2 Mats Paulson

MUHF88 Liveljud för lärare x 8 35 16 12 Anders Hallbäck 15 10

MUHN76 Lustfyllt lärande x 7,5 29 23 Maria Becker-G 13
MUHN96 Masteruppsats x 30 7 7 0 Anna Houmann 10 5

MUHF38
Musiken i mötet m barn m 
intellektuella/kognitiva...       x 7,5 38 17 15 Maria Becker 30

MUHG45
Stora roller & artister inom 
musikvärlden x 15 78 65 70 Sixten Nordström 90

MUHF55
Musikhögskolans storband 
(extrakurs) 7,5 12 12 10 10 Claus Sörensson 20

MUHF82 Music Management Business x 15 100 48 Dragan Buvac

MUHE68 Musikproducent x 60 119 88 8 Joakim Barfalk 8 8
MUHG40 Normkritik genom rörelse x 7.5 40 19 Elin W/ Emelie B 46 20
MUHG42 Normkritik genom rörelse II 7,5 Elin W/ Emelie B

MUHG12 Noteditering x 7.5 35 16 Claes-Bertil Nilsson

MUHG15 Rytmik i förskola och skola x 7.5 26 14 Elin W

MUHG50 Rytmikpedagogik 1 (grundkurs) x 7,5 41 21 20 Elin W 35
MUHE81 Röstträning och röstvård x 7.5 70 27 20 Kerstin Skoog 40 12x2
MUHF91 Röstträning och röstvård II x 7.5 18 13 Kerstin Skoog

MUHF63 Satslära preparand 7.5 22 11 0 Björn Roslund 30 10



MUHF40 Sequencer, grundkurs x 7,5 115 50 25 Martin Hedin 50 2x20
MUHF41 Sequencer, fortsättning x 7,5 18 5 10 Martin Hedin 25
MUHF42 Sequencer avancerad x 7,5 17 7 Martin Hedin 15
MUHF84 Svensk Folkmusik x 7,5 48 28 Mats Edén

MUHF53 Tangoorkester x 7,5 20 16 14 12 ClOt, HåAn, KjEd 16

Kurser som ej kommer att ges ht19
Kurser som ev ges vt20
Kurser som öppnas upp för 
efteranmälan 15/7-15/8

SOMMARKURSER kommer 
öppna upp efter urvalet för 
e.anmälan

MUHG20 Brassundervisning - 7.5hp 7,5 2 0
MUHG22 Brassundervisning II - 7.5hp 7.5 1 1



Studentärende till UN 2019-05-08 
 
Vi har uppmärksammat att direktiven från Rättighetslistan för Lunds universitets studenter som står med i 
alla delkursplaner samt den text som UN har godkänt angående kursvärderingar (se nedan) inte efterföljs i 
samband med MHMs tillvägagångssätt vid kursvärderingar. I detta sammanhang likställer MHM 
begreppet kurs med delkurs, vilket också bekräftades under beredningsmötet den 23/4-19.  
 
Majoriteten av de summativa (skriftliga) kursvärderingarna på MHM går till på följande vis: 
 
Lärarna skickar utvärderingsfrågorna till studenterna via mail och ber sedan studenterna att besvara dessa 
i ett returnerande mail. Om studenterna istället önskar vara anonyma kan de välja att skriva ut frågorna 
och lämna svaren i ansvarig lärares fack. Lärarna brukar uppmana till snabba svar från studenterna i syfte 
att omgående kunna påbörja sammanfattningen. Sättet de uppmanar på främjar dock inte alltid en så hög 
svarsfrekvens vilket i sin tur även påverkar svarsfrekvensen på läsårsutvärderingen som skickas ut under 
samma period som kursvärderingarna.  
 
Detta tillvägagångssätt följer inte direktiven för Rättighetslistan eftersom: 
 

1. Studenterna förväntas svara utanför schemalagd tid.  
2. Utvärderingen är inte anonym.  
3. Utvärderingsfrågorna diskuteras inte med studentrepresentanter innan de skickas ut.  

 
När det kommer till den formativa (muntliga) kursvärderingen har vi uppmärksammat följande. Vissa 
kurser saknar en formativ kursvärdering medan andra enbart erbjuder den formativa kursvärderingen. Det 
senare strider mot det som står i såväl kursplaner som Rättighetslistan 7.2 och 7.3. 
 
I samband med vissa specifika kurser har studenterna inte erbjudits någon form av kursvärdering alls 
vilket strider mot Högskoleförordningen. Det har även förekommit en kursvärdering där vissa frågor var 
betygsgrundande. Vilka dessa frågor var framgick inte. 
 
Vi föreslår följande lösningar: 

- Detta ska tas upp i ett sammanhang där det når alla lärare på skolan, förslagsvis under en 
obligatorisk lärardag.  

- Rutiner ska sättas upp ang. kursvärderingar från ledningen och ledningen måste insistera på att 
dessa rutinerföljas av samtliga lärare.  

- MHM bör börja använda sig av samma utvärderingssystem som övriga delar av Lunds 
universitet.  

- Summativa kursvärderingar bör ske i samband med de tillfällen som gemensamma, formativa 
kursvärderingar ges. Om det inte går att få med i planeringen bör de  summativa 
kursvärderingarna schemaläggas under veckan i slutet av läsåret avsedd för utvärderingar.  

 
Vi har förståelse för att lärare arbetar under stress och att de inte har för avsikt att frångå direktiven 
rörande kursvärderingar. Kanske är det också så att lärarna inte alltid är medvetna om vilka direktiv som 



finns. Hur som helst är detta ett allvarligt problem då icke regelrätta kursvärderingar kan resultera i att 
kurser tillåts förbli oförändrade. 
 
Att det blir ändring på detta ligger i allas intresse, lärare som student. Lärare kommer känna sig trygga 
med hur de ska arbeta med kursvärderingar och studenter kan känns sig trygga i att de kan påverka 
utbildningen framåt. 
 
 
Linnea Simon & Sara Karlsson  



Högskoleförordningen, kap 1 
 
Kursvärderingar 
14 § Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina 
erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. 
Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om 
åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. 
Förordning (2000:651). 
 
Text från alla MHMs kursplaner godkända av UN 
 
Kursvärdering 
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 
utvärderingen 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. 
 
 
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter 
 
7. KURSVÄRDERING 
I Högskoleförordningen anges att studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att 
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av 
högskolan. Vidare står det att högskolan ska sammanställa kursvärderingarna, samt informera om 
resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna och att resultaten ska 
hållas tillgängliga för studen- terna. (HF 1:14) I universitetets föreskrifter gällande kursvärdering och 
kursutvärdering fastställs att studenters och anställdas integritet ska beaktas i arbete med kursvärderingar 
och kursutvärderingar. Universitetet är därför skyldigt att se till att följande punkter följs: 
 
7.1 Tid ska avsättas i kursschemat för genom- förande av kursvärdering. Genomförande och tidsram ska 
vara sådana att de uppmuntrar till svar. 
 
7.2 Studenterna har rätt att delta i kursvär- dering anonymt i förhållande till läraren/ examinatorn. 
 
7.3 Kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning ska bestämmas efter samråd med 
studentrepresentanter. 
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Beslut per capsulam

25 mars 2019
Dnr. STYR 2019/856

Ledamöter som deltagit i beslutet

Håkan Andersson
Pär Moberg
Erik Berndalen
Anna Houmann
Linnea Simon
Mattias Frisk

Joakim Barfalk

Arende

Vid genomgång av kursplaner för termin 7 upptäcktes att innehållet ¡ LAME74,
lnstrument/Sång 3, var felaktigt. Kursplanen korrigerades och fick en ny kurskod, LAME76

Ledamoterna har var och en godkänt kursplanen LAME76. Den fastställda kursplanen finns att
tillgå på Universitetets hemsida; http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/index/html

vid protokollet rat

Sara Engbl om Ma sF
Sekretera re Ordförande


