
Protokoll för NÄR-möte tisdagen den 1 december 2009 
 

§ 1. Mötet öppnas. 

 

§ 2. Val av mötesfunktionärer. 

 2a. Val av mötesordförande. Olof Pettersson 

 2b. Val av mötessekreterare. Linnea Hanell 

 2c. Val av justerare. Elin Pålsson 

 2d. Eventuella inadjungeringar. Sara Zamandegleh, Jennie Graflund 

 

§ 3. Mötets behöriga utlysande.  

 Mötet anses vara behörigt utlöst 

 

§ 4. Presentation av de närvarande samt upptagande av närvaro. 

 Olof Pettersson (Centrum för tvåspråkighetsforskning) 

 Linnea Hanell (Svenska) 

 Anke Schauwaert (Nederländska och svenska) 

 Elin Pålsson (Språkkonsultprogrammet) 

 Sara Zamandegleh (Studentkåren) 

 Jennie Graflund (Studentkåren) 

 

§ 5. Fastställande av dagordningen.  

En övrig fråga tillkommer: rekrytering inför nästa termin.  

Paragraf 9 får en extra punkt: e) studenträttsligt 

 

§ 6. Föregående protokoll. 

Agnes har inte kollat i sin klass efter studerandeskyddsombud och 

jämställdhetsombud. 

Rådet rapporterar till kårens representanter om problemen i 

språkkonsultprogrammets problem med betyg.  

 

§ 7. Eventuell information från studentkåren. 

Jennie Graflund pratar om jämlikhet på universitetet.  

 



§ 8. Eventuellt fyllnadsval av studerandeskyddsombud och jämställdhetsombud. 

Ärendet bordläggs. Agnes ska kolla i sin klass.  

§ 9. Rapporter 

a) Senaste IS-mötet.  

 Det har inte varit något IS-möte sedan senaste studentrådsmötet. 

b) Senaste FR-mötet. 

 Det kommer att startas två nya arbetsgrupper, tillsatta av 

  fakultetsnämnden: En om nya kandidatprogram på fakulteten, och en 

  om framstående forsknings- och utbildningsmiljöer. Det behövs 

  studentrepresentanter. Ingen i studentrådet är intresserad.  

      Mötet diskuterade kommunikationskanaler mellan lärare och 

  studenter. Kanske kan fakultetsrådet bestämma att lärare ska använda 

  Mondo. 

      Det föreslogs att språkverkstaden skulle ordna workshoppar 

  om att skriva uppsats. 

      Det föreslogs att ordna en arbetsmarknadsdag för språkstudenter.  

c) Rådsutbildningen. 

Kåren har ordnat utbildning för alla som sitter i studentråd. 

 Utbildningen utgick från workshoppar på olika teman, som jämlikhet 

 och kursvärderingar. Utbildningen blev i stort lyckad.  

d) Pedagogiskt seminarium och utvärderingsenkäterna. 

Anke och Linnea har varit i Svenska II, Behörighetsgivande kurs och 

 Språkkonsultprogrammet kull 15 och delat ut enkäter om kurs-

 värderingar. Det huvudsakliga resultatet är att studenterna vill veta 

 mer om vilka följder deras kursvärderingar får. Detta presenteras i en 

 sammanställning (bilaga), och Anke och Linnea presenterade även 

 på pedagogiska seminariet när det var tema utvärderingar.  

e) Studenträttsligt 

  Elin: det framgår inte när kurser är spärrkurser i  

  språkkonsultprogrammet.  

       Det behöver bli tydligare hur betyget fx ska användas. En student 

  hade gjort en tenta på fyra delar, och klarat tre av fyra. Studenten fick 

  fx som slutbetyg men måste göra om hela tentan. Varför går det inte 

  att låta studenten göra om den specifika delen? 



 

§ 10. Mottagande av verksamhetsbidrag från studentkåren. 

 Studentrådet har fått verksamhetsbidrag på 500 kronor från studentkåren. Det är 

 Olof som har hand om pengarna eftersom han är kassör. Pengarna kom ungefär 

 den 13:e november 2009. 

 

§ 11. Diskussion om formulering av språkfärdighetskrav i kursinformationen. 

 Linnea är med i en arbetsgrupp som har formulerat om språkfärdighetskravet. 

 Ärendet har bordlagts på sista IS-möte, av okänd anledning. Edit: Ärendet 

 bordläggs eftersom institutionen inte har några rutiner för att hjälpa de studenter 

 som inte kan nå upp till kraven. Judith Chrystal kommer att se över detta, och 

 presentera en lösning under vårterminen.  

 

§ 12. Eventuella frågor inför nästa IS-möte. 

 Inga frågor.   

 

§ 13. Övriga frågor. 

a) Nästa termin. Rådet behöver en rutin för att gå ut i nya klasser och ha 

informationsaktiviteter.  

b) Rådet ska boka in ett månatligt möte med Judith där vi refererar vårt senaste 

möte. Detta är framför allt för att vi ska få en rutin för att rapportera 

kommentarer från studenterna. Linnea kollar med Judith för att hitta en tid.  

 

§ 14. Tidpunkt för nästa möte. 

 Tisdag 12 januari 2010 16:16 i D521. 

 

§ 15. Mötet avslutas klockan 18:00 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

_____________________  ______________________________ 

Linnea Hanell  Elin Pålsson 

 

Bilaga: sammanställning från kursvärderingsenkäten.  



Sammanställning kursvärderingsenkäten     
Brukar du lämna in kursvärderingar? 
Ja alltid 12 
Ja nästan alltid 2 
Nej  5 
Ibland 23 
 
De som svarat ja 
Brukar ringa in svarsalternativ   8 
Brukar ge kommentarer 11 
Brukar ge förslag på förbättringar 7 
 
De som svarat nej ?? 
Brukar ringa in svarsalternativ   2 
Brukar ge kommentarer  3 
Brukar ge förslag på förbättringar – 1 (få) 
 
De som svarat ibland 
Brukar ringa in svarsalternativ   17 
Brukar ge kommentarer  19 
Brukar ge förslag på förbättringar 11 
 
Kommentarer (ibland) 
När en lärare är bra och lyhörd känner man mer trygghet i att ge kommentarer + förslag 
Beror på hur tyckt att kursen varit. Om starka åsikter mer utförlig 
Försöker vara konstruktiv 
 
Vad får dig att inte lämna in en kursutvärdering? 
Ja-svar 
Glömmer 3 
Om icke-relevanta frågor 2 
Tror inte det spelar någon roll 1 
Kommer för tidigt (före tentaresultat) 1 
Kommer för sent (när kommit igång med ny kurs) 1 
 
Nej-svar 
Har inte tid 2 
Bryr mig inte 1 
Tror inte att det spelar någon roll 3 
 
Ibland-svar 
Har inte tid 5 
Bryr mig inte 1 
Tror inte det spelar någon roll 2 (alt. utvärdering) 
Glömmer 11 
Lathet eller varken bra eller dålig kurs 
När de länkas i mejl – orkar inte ta fram 
För att måste ta fram på nätet 
Tappar värde när görs i slutet – mittkursutvärdering bättre 
Svårt att formulera mig 
Lämnat kursen bakom sig, uppe i nästa 
För kort tid (bort när tentan rättad) 
 
Vad skulle göra dig mer motiverad att lämna in kursutvärdering? 
Ja-svar 
Ev. friare frågor 
Om vet att tas på allvar 
Bra med uppföljning i form av sammanställning 
Om kommer efter betyg 
Kort men med väsentliga punkter 
Att framgick tydligare att den verkligen når inte bara kursansvariga lärare utan även andra som planerar, tar beslut 



Om gick veta exakt vad som ändrats pga utvärderingar 
 
Nej-svar 
Vet ej 
Mer specifika frågor  
Informationen om vilka följder mina kommentarer får 
Mer information och lättillgänglighet 
Ingen aning om vilka förändringar som faktiskt sker (om efter)  
 
Ibland-svar 
Fungerar redan bra, bra frågor, påminnelsemejl, påminnelse i Mondo, bra genomgång av kursföreståndare – det är 
jag som måste minnas 
Om det var obligatoriskt och om lärarna gick iväg med oss efter sista lektionen som förut eller att fick den skriftligt 
De brukar vara bra – lathet problemet 
Har man problem med en lärare blir motivationen större men man undrar ju ständigt om läraren tar åt sig 
Att få veta om kommentarerna hade följder 
Mer frågor med alternativ istf bara kommentarer hellre pappersform än i Mondo – lätt att glömma då 
Att de ges i form av schemalagda studentledda seminarier 
Se till att utvärderingen görs, fås i handen på lektionstid 
Utvärdering efter tentan har kommit tillbaks – mitttkursutvärdering 
Ska göras i samband med seminarier – slipper ta tag i det själv – variera kryssfrågor med kommentarfrågor 
Att veta att det gör en skillnad om jag lämnar in och att lärarna tar till sig det jag faktiskt skriver 
Att veta att det gjorde skillnad 
Om man får någon form av sammanfattning av kursen så att det blir lättare att snabbt komma ihåg den. 
Bättre med skriftlig på lektion 
Ibland har jag ont om tid och då prioriterar jag helt enkelt in kursutvärderingarna 
Vet inte 
Info om vad det faktiskt kan förändra/förbättra 
Om man såg att det skedde några förändringar 
Gör det till ett obligatorium 
Om läraren på den kursen engagerar sig i själva kursutvärderingen och tar upp hur viktigt det är 
Större intresse från lärarna 
 
Känns viktigt att lämna in    
Ja-svar 
ja 14 
För efterföljande studenter,  
Hjälper med litteratur- och materialval 
Också viktigt att läraren vet vad som går bra 
Fel som elever observerar kan upptäckas 
Göra sin röst hörd och ge möjlighet att förbättra eller fortsätta med något bra 
 
Nej-svar 
nej 2 
Tror inte att det blir förändringar 
Spelar ingen roll 
Ja 3 
Bidra till förbättringar 
 
Ibland-svar 
Ja 22 
det kan förbättra 
de som jag har lämnat in har gett resultat inte bara för vår kull utan även de efterkommande 
det är så klart jätteviktigt men jag tror att många tänker att det inte gynnar en själv eftersom man redan gjort kursen 
man utvärderar 
speciellt när en kurs varit exceptionellt bra eller dålig 
hoppas kan påverka och göra kursen bättre nästa gång 
nödvändigt att förbättra till nästa termin 
annars upprepas samma fel 
kan påverka till det bättre 
särskilt när läraren inte verkar bry sig om undervisningen 
för kommande kurser och förbättring 



om jag hinner 
svårt att veta hur utförlig man ska vara. Om det gör någon skillnad 
samtidigt nej då det inte verkar bli till det bättre 
själv prioriterar jag ofta bort det 
om man känner att läraren är intresserad av mitt svar 
om läraren visar intresse av att få feedback 
 
Nej 1 
Det förändrar inte det dåliga på kursen 
 
Övrigt 
Ja-svar 
Vill fortsätta med anonyma utvärderingar på nätet = individuella – gillade inte den gemensamma klassutvärderingen 
Nej-svar 
Inga kommentarer 
 
Ibland-svar 
jag med fler borde skärpa oss man har alltid (i alla fall jag) väldigt mycket att kommentera så det är synd att det inte 
blir gjort. Se till att utvärderingarna görs under lektionerna alltid 
ofta kommer innan man har fått slutresultatet och man därför inte vet vad man ska svara. Man vet ju inte då hur man 
presterat och hur rättvis läraren varit (eller inte) 
  

 


