
 

Juridiska institutionen 
 

1 (9) 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet  
Vasagatan 1, Box 600, 405 30 Göteborg 
031 786 00 00 
www.gu.se/handelshogskolan  info@handels.gu.se 
 

UTBILDNINGSUTSKOTTET 
 
Datum: 2022-03-28 
Tid: 14.00-16.00 
Plats: ZOOM 
Närvarande: Ämneskoordinatorerna (nedan kallade ÄK): Torbjörn Odlöw (Civilrätt) (§1-9), 

Niels Krabbe (Internationell rätt) och Erik Björling (Rättsvetenskap, Straffrätt 
och Processrätt), studievägledare Cecilia Flodén (anländer lite senare p g a 
annat möte) och Lena Björk (§1-9), externa relationers Ulrik Lork (anländer lite 
senare p g a skyddsrond) 
 
Studentrepresentanter: Eliaz Utbult (JF), Wilma Markholm (JF), Disa Antan 
(FEMJUR) och Robin Nappo (oberoende) 

Frånvarande: 
 
 
Övriga:  

Martin Amnell (Offentlig rätt), Patrik Emblad (Skatterätt). 
  

Ordförande: Ann-Sophie Sallander (viceprefekt med ansvar för utbildning på grund- och 
avancerad nivå) 

   
Protokollförare: Ylva Benson 

 

Dagordning Beskrivning Anteckningar/åtgärder 

§ 1  Fastställande av dagordningen. UU fastställer dagordningen.  
 
Det antecknas att Torbjörn Odlöw kallats till 
mötet då han utsetts till ny ÄK efter Erik 
Lidman.  

§ 2  Val av justeringsperson Disa Antan utses till justeringsperson. 
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§ 3  Justering av 
protokoll/minnesanteckningar från 
föregående möte. 

Protokollet godkänns och läggs till 
handlingarna.  
 
Ordföranden lämnar följande kommentarer 
till protokollet. 
 
Till morgondagens institutionsrådsmöte 
kommer följande punkter att tas upp:  

- En påminnelse att om lärare väljer 
att återanvända digitalt material 
måste detta kort presenteras och ev. 
förklaras av kursansvariga för 
studenterna hur materialet är tänkt 
att användas. 

- Canvasanvändningen varierar 
mycket mellan våra kurser. Det 
gäller såväl funktionsanvänding som 
uppladdningsfunktionsmöjligheterna. 
Det leder till rörighet och har 
kritiserats från studenthåll, men så 
även från admininstrativt håll. Det är 
svårt att hitta på våra Canvassidor 
när vi gör väldigt olika1. Hur vi 
använder Canvas är även ifrågasatt 
från studenthåll. T ex upplever 
studenterna det mycket negativt att 
vi publicera tentamensresultat under 
pågående hemtenta på förvisso 
efterföljande kurs. Det finns även 
lärare som inte heller vet hur 
Canvasnotiserna fungerar, eftersom 
en lärare på en tenta, nyligen gjort 
ett anslag med rättelse och sedan 
därefter lagt till ytterligare en 
rättelse, men då bara som en 
kommentar till anslaget (något som 
inte ger notis hos studenter som läst 
det första anslaget). Ordföranden 
lyfter problemet med den direkta 
attestproblematiken i LADOK. 
Vidare antecknas dock att vi 
framöver inte kommer använda 
Canvas för tentor i lika stor 

 
1 Som exempel anges att vissa lärare lägger filer i anslag som är mycket svåra att hitta. 
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utsträckning varför problemet i viss 
mån kanske kommer minska. ÄK 
efterlyser någon form av instruktion 
om vad och hur mycket man som 
lärare förväntas lägga ut på Canvas.  

 
Därutöver antecknas att JF fått ansvar för att 
hitta två studentrepresentanter från annan 
utbildningsort som kan delta vi 
programutvärderingen med upptaktsmöte 
den 13 juni 2022 och platsbesök den 13-15 
september 2022.  

§ 4  Ordförandebeslut  Det antecknas att ordföranden beslutat om 
förlängd bedömningstid (Dnr GU 2022/15) 
för kursen Straffrätt (HRO401) då en lärare i 
bedömarlaget varit sjuk. JF/FEMJUR är 
informerade om beslutet sedan tidigare.    

§ 5  Information från 
studentrepresentanterna 

* Hållbarhetsdagarna diskuteras. 
Integreringen i kurserna av de tre 
hållbarhetsdagarna varierar. På termin 4 och 
6 har integreringen fungerat bättre än på 
termin 1. Någon student som framfört 
klagomål till JF anser dock att dagarna inte 
upplevs relevanta för kurserna och därför 
bara ”sitts av”. Ordföranden berättar att 
Astrid Helmstad genomfört en utredning 
rörande hållbarhetsmärkningarna av våra 
kurser och program.2 UU diskuterar hur vi 
bättre i våra kurser ska få en tydligare 
integrering av de viktiga 
hållbarhetsperspektiven för att på det sättet 
motverka att det upplevs som att 
hållbarhetsdagarna är blott avsittningsbara. 
Kursplanerna bör uppdateras för att 
säkerställa att vi uppnår den önskade 
integreringen och progressionen.  
 
Åtgärd: 
Förbättringspotential finns och vi måste 
arbeta vidare med detta framförallt i 

 
2 Det antecknas att Niclas Olsson övertagit ansvaret som hållbarhetssamordnare. 
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samband med den kommande 
utbildningsreformen. 
 
* Vid senaste LAMG-mötet (28 mars 2022) 
meddelades att en handfull studenter på 
kursen Obligationsrätt (HRO201) 
inledningsvis inte fått komma in i tentasalen 
för att platserna var slut. Det var först någon 
minut innan tentan skulle börja som de först 
släpptes in i tentasalen. IA-anmälan har 
gjorts och tentasalen kontaktats. 
Studenterna ska ha varit anmälda till 
tentamen. Vidare framförs kritik mot att 
personalen i tentamenssalen talar högt och 
tyvärr även till de som försöker tentera.  
 
Åtgärd:  
Ordföranden uppger att vi kommer att följa 
upp detta och kontakta tentamenssalen 
rörande nu framförda kritiken. 
  
* Fördjupningskursutbudet diskuteras. 
FEMJUR framför att många studenter 
önskar fler humanjuridiska kurser. 
Ordföranden uppger att personalplaneringen 
för 2022/2023 f n pågår och att man 
beträffande avancerad nivå försöker beakta 
såväl studenternas önskningar/söktryck, 
befintlig lärartillgång och ekonomi.  
 
Åtgärd:  
Ordföranden påminner framförallt våra ÄK 
om att fördjupningskursmässan äger rum 
digitalt den 12 april 2022. Till denna mässa 
kan kursansvariga lärare ta med sig 
studenter från tidigare år om så önskas. 
JF/FEMJUR ställer sig positiv till denna idé. 
ÄK föreslår att filminspelningar samt 
publicering av tidigare kursrapporter skulle 
kunna komplettera mässan.  
 
* FEMJUR frågar hur 
Jämställdhetsmyndighetens kurs Mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
mottagits, och vilka reflektioner institutionen 
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tagit med sig. Ordföranden berättar att 
kursen nu genomförts och att många frågor 
väckts. Ett flertal kursansvariga lärare har 
varit öppna för att se om man kan ändra 
frågaställningar och innehåll på kurserna för 
att tydligare belysa den problematik som 
råder.  
 
Åtgärd:  
Ordföranden tar med sig den kunskap som 
vi fått och ska verka för att kunskapen 
tydligare integreras i våra kurser och att 
progression sker. Det kan behöva utses en 
grupp som tittar närmare på hur detta bäst 
integreras. 
 
* Från terminerna antecknas att anslag om 
betygsgränser på termin 4 väckt irritation, 
men att det lugnat sig något efter 
förtydligande från kursansvarig lärare. Från 
termin 6 påpekas att Canvasnotiser stört 
tentor (se ovan). Vidare framförs kritik mot 
att studenter med anpassningar missat 
introduktion för redovisningen på kursen 
Skatterätt med redovisning (HRO700), då de 
hade en senare inlämningstid för portföljen 
än övriga studenter på kursen Internationell 
rätt (HRO600).   
 
Åtgärd: 
Ordföranden och ÄK tar med sig information 
till de lärare som har portföljbedömningar 
med förlängning att inlämningstid för 
portföljen inte kan sättas till 23.59 sista 
dagen för kursen.  

§ 6  Ev. information från 
ämneskoordinatorerna 

* ÄK Niels Krabbe uppger att kursen 
Internationell rätt (HRO600) till nästa år 
kommer att göras om lite. Ev. 
kursplanejustering kommer att tas upp i UU 
senare.   

§ 7   
Ev. information från 
studievägledarna. 

* Utöver vikten av att informera hela 
lärarlaget om fördjupningskursmässan 
med Career Services efterföljande event 
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rörande hur man ska tänka inför 
valsituationer den 12 april 2022 påpekar 
studievägledarna vilken betydelse ÄK har att 
sprida information från UU vidare till 
respektive lärarlag. ÄK föreslår att någon 
form av nyhetsbrev upprättas efter 
genomfört UU-möte. Ordföranden påpekar 
att vi vid uppstartsmötena även har 
möjlighet att sprida viktig information direkt 
till de kursansvariga. Här kan även APT - 
mötena fylla en viktig funktion för 
informationsspridning.  
 
På fråga från studenterna uppger 
ordföranden att ÄK är utsedda fr o m 
årskiftet 2022 Tanken är att ÄK ska inneha 
sin post i tre år. Det var ett par år sedan vi 
hade motsvarigheten till ÄK (då benämnd 
ämnesstudierektorer). UU diskuterar vikten 
av att ÄK ser till att information förs vidare 
när ÄK avgår. Inom studentföreningarna har 
man tydliga testamenten för att på bästa sätt 
säkerställa kontinuiteten.   
 

§ 8  Information/frågor från externa 
relationer  

Ulrik redogör i korta ordalag för eventet den 
12 april (se ovan) samt inspirationskvällen 
den 30 mars 2022. Könsfördelningen tyvärr 
mycket ojämn, varför en manlig doktorand 
kanske skulle ha behövts tillfrågas. 

§ 9  Information/frågor från 
studierektor  

Studierektor påminner alla ÄK om att 
påminna alla kursansvariga lärare att en 
kursrapport måste upprättas efter 
genomförd kurs. Numera finns det en 
handlingsplan för detta arbete, Se GU 
2022/626 och 627. 
 
Diplomeringen äger i år rum den 7 maj 
2022. Vid ceremonierna är det väldigt fint 
om många lärare deltar. Det uppskattas 
mycket av våra diplomander. En påminnelse 
till lärare om detta från ÄK uppskattas av 
studierektor. 



7 (9) 

§ 10  Information/frågor från 
ordföranden 

* Ordföranden redogör vad som framkommit 
vid skyddsronden den 10 mars 2022. Det 
antecknas att frågor rörande 
Handelshögskolans lokaler lyfts till LAMK 
och att övriga frågor berörts på LAMG-mötet 
den 28 mars 2022.  
 
Åtgärd:  
ÄK får i uppgift att informera respektive 
lärargrupper om vikten av att ta ordentliga 
raster nu när vi åter bedriver undervisning 
på Campus. UU konstaterar att rasten är 
viktig för såväl lärare som student. 
 
* Examensarbetet (HRO800) kommer till 
hösten att kompletteras med ett krav på 
godkännande av examinator beträffande 
tänkt uppsatsämne samt en tidsplan. 
Tanken är att nyheten ska underlätta och 
ses som ett stöd för studenten. 
Studentrepresentanterna påpekar att det är 
viktigt att momentet inte blir alltför 
betungande. ÄK påpekar att det är viktigt att 
eventuellt även se över hur mycket 
handledning vi faktiskt gett studenten samt 
uttrycker en viss farhåga att det nya 
momentet skulle ses som disciplinerande 
mot/för en viss arbetsordning. I övrigt ingen 
negativ kritik mot förslaget. 
 
Åtgärd:  
Kursplaneändringar kommer gå via UU.  
 
* Extratentor kommer, så som tidigare 
meddelats, att ges i juni 2022. Vad gäller 
Kredit-och exekutionsrätt (HRO560) kommer 
lektor Jhonny Kern att ansvara för 
undervisningen. De studenter som önskar bli 
tillagda till den Canvassida som skapats ska 
maila detta till info@law.gu.se. 
 
 

§ 11  Kursplaner, litteraturlistor m m * Det antecknas att justeringarna av 
Arbetsrätt med mera (HRO580) är 
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föranledda av att lärare slutat och att det nya 
lärarlaget3 önskar sätta sin prägel på kursen 
med bl a Socialförsäkringsrätt som har en 
stark koppking till arbetsrätt. 
Studentrepresentanterna påpekar att det är 
viktigt att man beaktar att terminens 
inledande kurs Kredit-och exekutionsrätt 
(HRO560) är mycket betungande, varför det 
är olämpligt med en allför tung efterföljande 
kurs. 
 
Det antecknas att ÄK som ej är närvarande 
hade vissa synpunkter rörande skrivningen 
rörande poängbedömningen som ska 
beaktas.  
 
UU tillstyrker kursplanen. Det antecknas att 
det är lite svårt att veta omfången på resp 
ämnesområde, men att detta kanske 
tydligare kommer framgå då litteraturlistan 
ska fastställas.  
 
* Vad gäller kursen Folkrätt (HRS198) 
antecknas att kursplanen måste justeras, 
men att det kan vänta till kommande UU 
möte, eftersom kursen inte ska ges ht 2022.   
 

§ 12  Kursrapporter och kvalitetsarbete  * Det antecknas att alla genomförda 
kursrapporter läggs ut på UU/teams-
samarbetssida. 
 
* Vi har fått in kursrapporter rörande Kredit-
och exekutionsrätt (HRO560) samt 
Familjerätt (HRS160).  
 
ÄK får i uppgift att titta på hur det ser ut på 
kursrapportsfronten för de kurser som ingår i 
resp ämnesområde. Förbättringsmöjligheter 
finns.  

§ 13  Övriga frågor  * ÄK redogör för arbetet med att återställa 
en rättegångssal.  

 
3 Peter Andersson, Sara Stendahl och Ulf Petrusson 
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Nästa möte äger rum på plats den 26 april 2022 kl 14.00-16.00 

 

Digitalt godkänd 2022-03-31 

 

Ylva Benson  Ann-Sophie Sallander Disa Antan    

Protokollförare  Ordförande  Justeringsperson 


