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Handelshögskolan vid Göteborgs universitet  
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UTBILDNINGSUTSKOTTET 
 
Datum: 2022-09-06 
Tid: 14.00-16.00 
Plats: Fyren 
Närvarande: Ämneskoordinatorerna (nedan kallade ÄK): Jhonnie Kern (Civilrätt), Erik 

Björling (Rättsvetenskap, Straffrätt och Processrätt) studievägledare Lena 
Björk och Cecilia Flodén samt Ulrik Lork (Externa relationer), 
Studentrepresentanter: Eliaz Utbult (JF), Wilma Markholm (JF), Tamara 
Chibain (FEMJUR) och Robin Nappo (oberoende) 

Frånvarande: 
 
 
Övriga:  

ÄK (Internationell rätt), ÄK (Offentlig rätt) och Patrik Emblad (Skatterätt). 

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

   
Protokollförare: Ylva Benson (studierektor) 

 

Dagordning Beskrivning Anteckningar/åtgärder 

§ 1  Fastställande av dagordningen. UU fastställer dagordningen med en övrig 
fråga rörande justering av litteraturlista på 
kursen HRS075 Jämställdhet, mångfald och 
icke-diskriminering: Rättsliga och kritiska 
perspektiv, 15 hp. Punkten kommer tas upp 
under punkten 11.  

§ 2  Val av justeringsperson Jhonnie Kern utses till justeringsperson. 

§ 3  Justering av 
protokoll/minnesanteckningar från 
föregående möte. 

Protokollet godkänns och läggs till 
handlingarna.  
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§ 4  Ordförandebeslut  Det antecknas att ordföranden/proprefekt 
utöver beslut om tillgodoräknanden och 
anpassningar, dispenser beslutat (Dnr GU 
2022/15) om förlängd tid för 
examinationsbedömning avseende GJM 
(HRO101). Studenterna på kursen 
informerade om detta via canvas.  
 
Vidare har beslut (Dnr DS 2022/5426) om 
examinatorer (tillika kursansvariga) 
fastställts för läsåret 2022/2023.  
Avslutningsvis har beslut (Dnr GU 
2020/897) om avvikelser från kursplanerna 
under covid-19 fattats för att tydliggöra vilka 
avsteg från kursplanerna som ägde rum 
under pandemin 2020-2022. 
 
Har någon i UU synpunkter eller 
kommentarer till besluten rörande 
covidavsteg och examinatorer skickas de till 
protokollföraren senast måndag 12 
september 2022.  

§ 5  Information från 
studentrepresentanterna 

 
* Databekymmer på tentamen. JF uppger 
att ett flertal studenter (ca 10 st) hade 
bekymmer på processrättstentan i våras då 
de ”slängdes ur” systemet trots att de 
undvek de tunga bifogade PDF-erna. Erik 
Björling, tillika examinator på Processrätt, 
vitsordar att ett lite större antal studenter 
hade detta problem på tentan.  
 
Åtgärd: Ordföranden får i uppgift att 
kontakta tentasalen,men även meddela 
fakulteten om detta bekymmer. Alla berörda 
studenter uppmanas göra en anmälan om 
detta i IA-systemet. Det antecknas vidare 
att lånedatorer finns att låna, men att det 
ibland tar lite tid innan dessa lämnas ut 
under pågående tenta.  
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Då många studenter är lite oroliga över 
dessa tekniska bekymmer inför första 
tentan på Kexen kan det vara bra om lärare 
är tillgängliga i tentasalen. Jhonnie Kern, 
tillika examinator på Kexen, tar med sig 
önskemålet till lärarlaget.  
 
* Canvas: meddelanden från 
kursansvarig innan kursstart diskuteras. 
JF berättar att kursansvarig för Kexen 
skickat ut information om kursen tre veckor 
innan kursstart. Informationen har 
exempelvis innehållit uppgifter om vilka 
förkunskaper som studenterna förväntas ha 
förvärvat samt vad de eventuellt kan 
behöva repetera före kursstart. Detta har 
vissa studenter upplevt som stressande. 
 
Åtgärd: Ordföranden talar med 
kursansvarig lärare vad man ska göra för 
att, om möjligt, minska stressen kring den 
kurs som vissa studenter upplever som den 
svåraste kursen på programmet. 
Kursansvariges avsikt var sannolikt gjort av 
omtanke. 
 
* Deltagande i undervisningen  
FEMJUR lyfter frågan om små barn får 
närvara vid undervisningen. Det antecknas 
att undervisningen ges av föreläsare för de 
studenter som är registrerade på kurs. Om 
undantag från detta ska ske, vid något 
enstaka tillfälle, kan så ske förutsatt att inte 
någon deltagare påverkas negativt. 
Ordföranden påpekar även vikten av att alla 
studenter följer de fraktionsindelningar som 
görs. På vissa kurser är detta extra viktigt 
att fraktionsindelningen följs. För det fall 
studenter inte följer gruppindelningarna kan 
avvisning ske på dessa kurser.  
  
* Det antecknas att nollningen H22 nu 
genomförts och fungerat väl. Det har varit 
en god uppslutning. Det har även varit 
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positivt att ha det obligatoriska 
uppropet/registreringen på plats. 
 
* Kursombud 
Det saknas alltjämt kursombud på termin 3 
varför någon sammanställning ännu inte 
kan skickas över till ordföranden. 
Ordföranden påpekar att det är viktigt att 
JF/FEMJUR talar om för ombuden att 
kursombudens uppgifter skiljer sig åt mot 
vad amanuenserna förväntas göra på 
kursen.  
 
* Det antecknas att de olika kursernas 
kravnivåer upplevs som väldigt varierande. 
Ordföranden berättar att progressions-
tanken är något man jobbar med löpande, 
men framförallt vid arbetet med den 
framtida juristutbildningen. Statistiskt sett 
har vissa kurser upplevts som svårare än 
andra, dvs fler underkända, men om det 
beror på ämnets karaktär eller kravnivåerna 
är svåra att säga. Det antecknas att man 
även vid godkända resultat kan uppleva 
kursen som svår. Examinationsformer kan 
påverka kursers genomströmningar.  
 
* Det antecknas att ytterligare resurser satts 
in för att möjliggöra fraktionen Gamla 
Älvsborg ht 2022 på Kexen.  

§ 6  Ev. information från 
ämneskoordinatorerna 

* Det antecknas att nya ämneskordinatorer 
utsetts och är under tillsättande.  
 
* Fr o m hösten har vi infört krav på s k 
planeringsrapporter på Examensarbetet. 
Alla studenter som önskar lämna in 
examensarbete måste ha lämnat in och fått 
godkänt en planeringsrapport senast sex 
veckor efter kursstart. Det antecknas att 
studenter som inte lämnat in någon rapport 
måste kontaktas innan ev. avbrott kan 
rapporteras in på kursen. ÄR uppger att alla 
i lärarlagen ännu inte riktigt förstått behovet 
av denna rapport. Ordföranden uppger att 
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en utvärdering av förändringen kommer att 
ske.  
 
* UU diskuterar problemet med avsaknaden 
av ljudslingor i salarna. ÄR får i uppgift att 
meddela alla lärare att alla måste använda 
mikrofon vid föreläsningarna.  
 
* (Det antecknas att tidigare har påbud 
även gått ut om;  
-vikten att ta ordentliga raster vid 
föreläsningar 
-vikten av att inte har alltför mycket text på 
PP-point slides (speciellt inte i C22) 
-vikten av att inte skicka meddelande/lägga 
ut anslag utanför kontorstid)  

§ 7  Ev. information från 
studievägledarna. 

* Studievägeldarna berättar att 
Handelshögskola just nu söker  
studentambassadörer (anslag ligger på 
Canvas/JP). 
 
* Det antecknas att alla studenter ännu inte 
känner till Juristprogrammes canvassida 
(nedan kallad Canvas/JP), men att de som 
hittat den uppskattar att generell information 
finns där och inte på resp kurs. Anslag om 
SAMO-funktionen finns där t ex.  

§ 8  Information/frågor från externa 
relationer  

* Ulrik Lork redogör för fortsättningen av 
projektet SMART Jurist som nu går in på 
sitt andra år. 
* Vidare informeras om att Assar 
Gabrielssonsprofessorn Anders Danielsson 
nu finns möjlig att nyttja i undervisningen 
(se mail till hgu-alla 19 augusti 2022).  

§ 9  Information/frågor från studierektor  * Studierektor berättar att gästföreläsare 
kan fylla en viktig funktion, men dessa 
föreläsningar bör integreras väl i kursen.  
* Det antecknas att vi har en gästlärare från 
Ukraina på plats under hösten som också 
gärna önskar delta på någon kurs eller 
lämpligt event. GAIUS alternativt 
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diplomering föreslås som lämpligt tillfälle för 
tänkbara gästinspel/föreläsningar.  

§ 10  Information/frågor från 
ordföranden 

* Ordföranden påminner om att 
programutvärderingens platsbesök 
kommer äga rum under nästa vecka. 
Studentrepresentanter behövs till den 14 
september kl 13-14 samt 14.30-15.30. 
JF/FEMJUR kommer att skicka över 
namnen på de studenter som ska delta.  
 
* Ordföranden redogör för den återkoppling 
institutionen med anledning av 
handläggningsordningen för klagomål 
(V2018/387) ska inkomma med till GU 
senast 24 oktober 2022 beträffande de tre 
GU-regelverken  
- Regler för studier på grundnivå och 
avancerad nivå (GU 2020/1907) 
- Regler för examination på grundnivå och 
avancerad nivå (V2018/1223) 
-Regler för studentinflytande (GU 
2020/1908)  
 
Det antecknas att några formella klagomål 
inte inkommit på det sätt som 
handläggningsordningen förespråkar men 
däremot har klagomål och kritik inkommit 
via våra utbildningsbevakande 
studentorganisationer JF(tillika SAMO) och 
FEMJUR. För att synliggöra det viktiga 
arbetet JF och FEMJUR gör har JI valt att 
sätta samman en text till GU rörande de 
frågor som studentföreningarna lyft under 
åren 2019-2022 i UU och LAMG. UU ser 
vikten vid att klagomål och ev. kritik lyfts i 
UU via studentorganisationerna istället för 
individuellt till prefekt.  
 
Utkastet presenteras i korthet och samtliga 
ledamöter, främst studentrepresentanterna, 
ombeds återkomma senast 12 september 
2022 om det är något som missuppfattats 
eller missats. Regelverket för 
studentinflytande är svårt att kommentera. 
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Ordföranden upplever att det finns goda 
kontakter och att det borde finnas goda 
förutsättningar för JF/FEMJUR att bedriva 
utbildningsbevakning. Studentorganisa-
tionerna hålls även löpande informerade om 
viktiga händelser.  
 
Det antecknas att det kan vara svårt för 
studenter att hitta de ovan nämnda 
regelverken på studentportalen. Vidare 
uppges att handläggningsordningen 
kommer justeras med mer korrekta 
diarienummer till ovan nämnda regelverk. 
 
* Det antecknas att information om SAMO 
lagts ut på Canvas/JP. Det antecknas att 
Anton Ekroth (HHGS) arbetat hårt för att 
synliggöra och vidareutbilda de utsedda 
SAMO på handelshögskolan.  

§ 11  Kursplaner, litteraturlistor m m * Kursplanen och litteraturlistan för 
Internationell rätt (HRO600) och dess 
litteraturlista önskas justeras. Fr o m våren 
2023 kommer prof Joachim Åhman att 
ansvara för kursen varvid vissa justeringar 
kommer att ske. Bl a införs två digitala 
hemtentor (7,5 hp/tenta) som sedan vägs 
samman till ett betyg. Kursen får därigenom 
ett mer traditionellt upplägg. De studenter 
som alltjämt saknar slutresultat på kursen 
kommer ges möjlighet att gå kursen enligt 
det nya upplägget. Övergångs-
bestämmelser får tydliggöra detta.  
 
JF/FEMJUR frågar sig hur 
sammanvägningen är tänkt att gå till för den 
slutliga betygsbedömningen.  
 
Skrivningen rörande anpassningar och ev. 
begränsningar kommer att behöva ske. 
Även provkoder kommer att läggas in i 
kursplanen innan fastställelse kan ske.  
 
Vad beträffar litteraturlistan frågar sig 
studenterna varför två böcker behövs för att 
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täcka EU-rätten. Jmfr litteraturlistan på 
HRS312.  
 
* Kursplanen samt litteraturlistan för 
Straffrätt (HRO401) önskar lärarlaget 
justera. Kursens tidigare examinator Anna 
Mårtensson har tillsammans med 
kommande examinator Moa Bladini kommit 
fram till att vissa justeringar behöver göras. 
Dock har Moa Bladini motsatt sig ett ” bl a ” 
eftersom det blir otydligt. UU tillstyrker 
kursplanens utformning såsom kommande 
examinator önskar samt litteraturlista.  
 
* Litteraturlistan för Jämställdhet, 
mångfald-och icke-diskriminering: 
Rättsliga och kritiska perspektiv 
(HRS075) har kursansvarig lärare önskat 
justera. Den justering man önskar är att 
stryka huvudboken eftersom artiklar väl 
fyller funktionen som litteratur på kursen. 
Det antecknas att det är viktigt att 
kursansvarig säkerställer att ev. studenter 
med anpassningar ges möjlighet att ta del 
av det som läggs ut på Canvas samt ev. 
tillgängliggör för ev. salstentamen. UU 
tillstyrker den önskade litteraturlistan.  
 
Påminnelse till ämneskordnatorerna från förra UU-mötet: samtliga 

lärare som önskar göra justeringar av kursplan eller litteraturlista 

bör skriva en kortare motivering till ordföranden inför mötet. Syftet 

är att förenkla för ledamöterna att ta till sig ändringar och tillägg. 

§ 12  Kursrapporter och kvalitetsarbete  * Ordföranden omber alla ledamöter att ta 
del av den mall för utvärderingsfrågor vi fn 
har från 2013/2017. Förslag på 
gemensamma frågar alt upplägg önskas till 
nästa UU-möte i oktober. 
 

§ 13  Övriga frågor   

Nästa möte äger rum på plats den 11 oktober 2022 kl 14.00-16.00. 

 

Digitalt godkänd 2022-09-06 
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Ylva Benson  Ann-Sophie Sallander Jhonnie Kern    

Protokollförare  Ordförande  Justeringsperson 


