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BESLUT
2016-06-02
Monireh Shirani

Beslut om handläggningsordning, riktlinjer och mallar för
utbildnings- och kursplaner för områdets lärarutbildningar
Områdesnämnden fattade beslut om ny besluts- och delegationsordning inom
Humanvetenskapliga området den 28 april 2016. Hösten 2015 gav områdesnämnden
Beredningen för lärarutbildning (BULA) i uppdrag att utarbeta förslag på
handläggningsordningar, riktlinjer och mallar för utbildnings- och kursplaner för områdets
lärarutbildningar. Handläggningsordning, riktlinjer och mallar har varit uppe för diskussion i
Områdesnämnden för humanvetenskap den 28 april.
Förslaget har skickats på remiss till fakultetskanslierna samt berörda institutioner vid
Humanvetenskapliga området. Förslaget har även behandlats i BULA.

Beslut
Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att fastställa följande
handläggningsordningar, riktlinjer och mallar att gälla från och med 2016-07-01:
1. Handläggningsordning för utbildningsplaner för lärarprogrammen vid
Humanvetenskapliga området (SU FV-3.1.1-1618-16)
2. Riktlinjer för inrättande av utbildningsprogram och fastställande av utbildningsplan
för lärarprogrammen vid Humanvetenskapliga området (SU FV-3.1.1-1620-16)
3. Mall för utbildningsplaner för lärarprogrammen vid Humanvetenskapliga området
(SU FV-3.1.1-1739-16)
4. Handläggningsordning för kursplaner avseende kurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och kurser som innehåller verksamhetsförlagd
utbildning vid Humanvetenskapliga området (SU FV-3.1.1-1619-16)
5. Riktlinjer för kursplaner avseende kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan
och kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning vid Humanvetenskapliga
området (SU FV-3.1.1-1740-16)
6. Mall för kursplaner avseende kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och
kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning vid Humanvetenskapliga
området (SU FV-3.1.1-1621-16).
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BESLUT
2016-06-02

Dnr SU FV-3.1.1-1618-16

Monireh Shirani

Handläggningsordning för utbildningsplaner för lärarprogrammen
vid Humanvetenskapliga området
Utbildningsplaner inom någon av lärarutbildningarna Grundlärarprogrammet med inriktning
mot arbete i fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i
grundskolans årskurs 1-3, Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU) inom Humanvetenskapliga området beslutas av Områdesnämnden för humanvetenskap
vid Stockholms universitet. Dessa utbildningsplaner är i regel fakultetsövergripande.
Beslut i Områdesnämnden för humanvetenskap ska föregås av beredning i Beredningen för
lärarutbildning (BULA).

Handläggningsordning:
1. Programansvarig institution formulerar utkast till utbildningsplan enligt de
föreliggande riktlinjerna. Arbetet sker i samråd med berörda parter. Att samråd med
programrådet har ägt rum dokumenteras och eventuella avvikande och/eller
kompletterande åsikter noteras. Dokumentationen bifogas anhållan.
2. Programansvarig institutionsstyrelse skickar en anhållan om
inrättande/fastställande/revidering av utbildningsplan till Områdeskansliet för
humanvetenskap.
3. Utbildningsplanen bereds i samråd med Områdeskansliet för naturvetenskap.
4. Områdeskansliet för humanvetenskap bereder anhållan till BULA.
5. BULA bereder anhållan.
6. BULA föreslår att Områdesnämnden för humanvetenskap fattar beslut om
utbildningsplanen.
7. Områdeskansliet är föredragande inför Områdesnämnden för humanvetenskap.
8. Områdesnämnden för humanvetenskap fattar beslut om utbildningsplanen.

Vid mindre revideringar gäller förenklad handläggningsordning
1. Programansvarig institutionsstyrelse skickar en anhållan om revidering av
utbildningsplanen till Områdeskansliet för humanvetenskap.
2. Områdeskansliet föredrar ärendet för vicerektor
3. Vicerektor fattar beslut om utbildningsplanen.
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2016-06-02

Dnr SU FV-3.1.1-1620-16

Monireh Shirani

Riktlinjer för inrättande av utbildningsprogram och fastställande av
utbildningsplan för lärarprogrammen vid Humanvetenskapliga
området
Föreliggande riktlinjer gäller för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i
fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i
grundskolans årskurs 1-3, Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk
utbildning (KPU) inom Humanvetenskapliga området.

Allmänt
För utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan där följande ska anges: de
kurser som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de övriga
föreskrifter som behövs (6 kap. 16 och 17 §§ HF).1
En utbildningsplan utgör ett viktigt styr- och informationsdokument och
formuleringarna i utbildningsplanen ska betraktas som regler som är generellt
tillämpbara och bindande för såväl universitetet som studenten. Det är därför viktigt
att utbildningsplanen är heltäckande och informativ, samtidigt som den inte bör vara
så detaljerad att den behöver revideras alltför ofta.2
Föreliggande riktlinjer och mall för utbildningsplaner ska säkerställa att beredningsoch beslutsprocessen sker enligt gällande regelverk och på ett rättssäkert sätt. De ska
vidare bidra till att utbildningsprogram och utbildningsplaner är väl granskade och av
god kvalitet.

Övergripande regler


Allt arbete med utbildningsplaner ska ske i verktyget SISU (utbildningsdatabas
vid Stockholms universitet) och alla utkast till utbildningsplaner hanteras i
form av PDF-filer skapade i SISU.

1

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet,
Dnr SU FV-1.1.2-0900-15
2
Enligt SUHF ska en utbildningsplan ”fungera som ett samlat dokument med den information och
övriga föreskrifter som behöver tydliggöras för studenten kring utbildningsprogrammets organisation,
inriktning och uppläggning i stort.” SUHF:s rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och
betygssystem (REK 2011:1).
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Institutionen ska försäkra sig om att innehållet i utbildningsplanerna följer
Humanvetenskapliga områdets riktlinjer och mall för utbildningsplaner.
Beslut om anhållan om inrättande av program samt fastställande och
upphävande av utbildningsplan ska fattas enligt gällande besluts- och
delegationsordning.
Beslut om inrättande av program samt fastställande och upphävande av
utbildningsplan fattas av Områdesnämnden för humanvetenskap. Mindre
revideringar fattas av vicerektor på delegation från Områdesnämnden för
humanvetenskap.

Beredning
Anhållan om inrättande av utbildningsprogram föregås i regel av en utredning
(behovs- och konsekvensanalys) på institutionsnivå.3 Institutionsstyrelsen granskar
respektive beredningsunderlag och beslutar därefter om anhållan till
Områdesnämnden för humanvetenskap.4
Beredning av beslutsunderlag för inrättande av program samt fastställande av dess
utbildningsplan ska ske vid programansvarig institution enligt följande regler.

Inrättande av ett helt nytt program
Att erbjuda ett utbildningsprogram är ett större åtagande för lärosätet än att erbjuda en
fristående kurs. Därför ska programansvarig institution vid anhållan om inrättande av
ett helt nytt utbildningsprogram ge en kortfattad motivering till varför programmet ska
ges. Motiveringen för nytt utbildningsprogram ska innehålla ett missiv, undertecknat
av prefekten, av vilket framgår:





befintlig lärarkompetens och kompetensutveckling
programmets forskningsanknytning
planerad dimensionering och långsiktig finansiering
utbildningens koppling till en framtida arbetsmarknad.

Kurserna som ingår i programmet ska tillsammans leda till att examensmålen uppnås.
Kursernas förväntade studieresultat ska med andra ord vara anpassade till examensoch eventuella övriga programmål. Det rekommenderas därmed att bifoga anhållan
ifyllda bedömningsmatriser där det framgår hur kurserna säkrar de olika

3

Initiativ till inrättande eller revidering kan dock komma från andra instanser (t.ex. regeringen, rektor,
området eller fakulteten).
4
Se Handläggningsordning för utbildningsplanr för lärarprogrammen vid Humanvetenskapliga området
SU FV-3.1.1-1618-16
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examensmålen. Bedömningsmatriserna finns tillgängliga på humanvetenskapliga
områdets webbplats.
För att inrättande ska kunna ske behövs följande basinformation i SISU: programmets
benämning, engelsk benämning, programkod, poängantal, utbildningsnivå,
programinstitution, förkunskapskrav och planerad termin från vilken
utbildningsplanen ska börja gälla.
Basinformationen är nödvändig för att kunna inrätta ett program och kan inte ändras
när beslut om inrättande är fattat och verkställt i SISU. Önskas en ändring av
basinformationen krävs inrättande av nytt program, med ny programkod.
Bilagor till anhållan:
 utkast till utbildningsplan som skapas i SISU (PDF-fil)
 motivering/missiv
 kursplaner för programkurserna (i möjligaste mån)
 bedömningsmatriser (i möjligaste mån)
 dokumentation från andra berörda parter.

Inrättande av nytt program som ersätter befintligt
Vid anhållan om inrättande av utbildningsprogram till följd av revidering av
basinformation av befintlig utbildningsplan ska institutionen lämna kompletta
uppgifter om det gamla programmet (kod, namn, nivå, poäng). Avvecklingsprocessen
för det gamla programmet ska påbörjas (se rubrik Avveckling av program och
upphävande av utbildningsplan).
Bilagor till anhållan:
 utkast till utbildningsplan som skapas i SISU (PDF-fil)
 motivering/missiv
 kursplaner för programkurserna (i möjligaste mån)
 uppgifter om programmet som ska ersättas (kod, namn, nivå, poäng)
 dokumentation från programråd.
Programvarig institution ska i samråd med programrådet formulera ett utkast till
utbildningsplan. Dokumentation från programrådet ska bifogas anhållan.

Revidering av befintlig utbildningsplan
En utbildningsplan kan revideras en gång per termin, och då kan all information, utom
basinformationen, ändras. Ändringarna gäller tidigast från och med nästkommande
termin efter beslut. Ändringar av basinformationen kräver en ny utbildningsplan med
ny programkod.
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Fastställande av ny/reviderad utbildningsplan
Fastställande av utbildningsplan sker efter inrättande. Anhållan om fastställande kan,
men behöver inte, ske samtidigt som anhållan om inrättande. Först när en
utbildningsplan är fastställd får programmet öppnas för ansökan.
Bilagor till anhållan:
 utkast till utbildningsplan som skapas i SISU (PDF-fil)
 kursplaner för nya program (i möjligaste mån)
 en lista över de revideringar som har gjorts
 dokumentation från programråd.
Programvarig institution ska i samråd med programrådet formulera ett utkast till
utbildningsplan. Dokumentation från programrådet ska bifogas anhållan.
Inrättat program vars utbildningsplan inte fastställts inom två år från inrättandet ska
upphävas enligt rubrik Avveckling av program och upphävande av utbildningsplan.

Tidsplanering
För att ett program ska kunna vara aktuellt för ansökan ska utbildningsplanen vara
fastställd. Utbildningsplaner ska, enligt rektorsbeslut, vara fastställda senast en månad
före sista ansökningsdatum, vilket i normalfallet innebär senast 15 mars respektive 15
september.5
För att ett program ska öppnas för ansökan krävs att programmets värdinstitution
skapar programtillfälle i universitetets utbildningsdatabas SISU. För att
programtillfälle ska kunna skapas krävs att programmet är inrättat. Programtillfällen
behöver skapas i god tid innan ansökningen öppnar, eftersom de granskas, godkänns
och överförs till NyA av Studentavdelningen.
Handläggningstiden för anhållan om inrättande av program och fastställande av dess
utbildningsplan är normalt ca fyra veckor. Den påverkas dock av hur mycket av
innehållet som behöver kompletteras eller korrigeras för att följa gällande riktlinjer.
Områdesnämndens beslut om utbildningsprogram fattas i plenum på nämndens
inplanerade sammanträdestider (mindre revideringar beslutas av vicerektor).6 Det är

5

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet,
Dnr SU FV-1.1.2-0900-15
6
Områdesnämnden för humanvetenskaps mötestider http://www.su.se/humanvet/om-oss/kalendarium
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därför angeläget att institutionerna planerar arbetet med utbildningsplaner nogsamt
och att anhållan inkommer i god tid till områdeskansliet för beredning inför beslut.

Avveckling av program och upphävande av utbildningsplan
Anhållan om upphävande av utbildningsplan (och därtill kopplad avveckling av
utbildningsprogram) e-postas till utbildningsledare vid Områdeskansliet för
humanvetenskap.
Beslut om upphävande av en utbildningsplan fattas när en utbildning helt ska utgå ur
utbildningsutbudet. Handläggningsordningen för upphävande av fastställda
utbildningsplaner vid Stockholms universitet bestämmer beslutsgången och
handläggningen för upphävande. Ett beslut om upphävande medför att en
avvecklingsprocess tar vid.7
Vid upphävande av utbildningsplan som utgår ut utbildningsutbudet gäller
Humanvetenskapliga områdets förenklade rutiner.8
I andra fall då ett program ska ersättas med ett nytt och snarlikt och därför behöver en
ny utbilningsplan, ska beslut om upphävande fattas i samband med anhållan om
inrättande av en ny och snarlik plan som ska ersätta en gammal.9

7

Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner, Dnr SU FV-1.1.21345-13
8
Förenklade rutiner för upphävande av kurs- och utbildningsplan för utbildningar med registrerade
studenter, Dnr SU FV-3.1.1-2713-15, sida 1
9
Förenklade rutiner för upphävande av kurs- och utbildningsplan för utbildningar med registrerade
studenter, Dnr SU FV-3.1.1-2713-15, sida 2- 3
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Dnr SU FV-3.1.1-1739-16

Monireh Shirani

Mall för utbildningsplaner för lärarprogrammen vid
Humanvetenskapliga området
Utbildningsplan ska utformas i enlighet med den mall som finns i
utbildningsdatabasen SISU.1 I tabellen nedan följer anvisningar för vad de olika fälten
i SISU-mallen ska innehålla.
Det följer av språklagen (10 §) att utbildningsplaner alltid ska vara skrivna på svenska.
Utbildningsplaner bör i möjligaste mån översättas till engelska.2
Anvisningarna i mallen är uppdelade i två textspalter:
 Den vänstra textspalten innehåller samtliga rubriker som ska finnas i en
utbildningsplan. En kort text förtydligar vad respektive rubrik är avsedd för
och innehåller korta förklarande kommentarer.
 Den högra textspalten innehåller instruktioner för ifyllandet av text. I den
högra textspalten finns även text som är fetmarkerad. Den fetmarkerade
texten utgör standardformuleringar som ska användas.

Basinformation i kursplanen (kan inte revideras)
1. Benämning
Programmets namn på svenska
Grundlärarprogrammet med inriktning
mot arbete i fritidshem
Grundlärarprogrammet med inriktning
mot arbete i förskoleklass och i
grundskolans årskurs 1-3
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

1

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet,
Dnr SUFV-1.1.2-0900-15
2
Språkpolicy vid Stockholms universitet, Dnr SU 209-1772-10, 2011-09-29
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Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan
Kompletterande pedagogisk utbildning
för ämneslärarexamen - humaniora och
samhällsvetenskap
2. Engelsk benämning
Programmets namn på engelska
3. Kod
Programkoden ska börja på:

L för Lärarprogram

4. Högskolepoäng
Programmets omfattning i högskolepoäng.
5. Ges vid
Välj programmets värdinstitution från
rullgardinsmenyn
6. Giltig fr.o.m. (ska uppdateras vid
revidering)
Ange den termin då utbildningsplanen ska
börja gälla. Observera, tidigast terminen
efter beslut.

Välj ett av alternativen i rullgardinsmenyn

7. Behörighet
Välj behörighet från rullgardinsmenyn
Ange krav på eventuell särskild behörighet.
Ange även krav på särskild behörighet för
eventuell inriktning.3
Nedanstående uppgifter kan revideras
8. Programmets uppläggning

3

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet,
Dnr SUFV-1.1.2-0900-15
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Beskriv programmets innehåll, uppläggning Programmet behandlar …
och kurser med beaktande av progression.
Redogör även för om det finns olika
inriktningar inom programmet.
Ange hur stor del av programmet som
utgörs av obligatoriska kurser, övriga
kurser samt självständigt arbete.

Programmet omfattar (…) terminers
heltidsstudier och består av (fyll i
relevant text t.ex.: både obligatoriska och
övriga kurser).

9. Mål
Examensmålen från examensordningen ska alltid anges.4 Examensmålen är
förordningstext och får inte ändras!
10. Kurser
Ange kurserna terminsvis med kursens titel
Studiegång och obligatoriska kurser
samt högskolepoäng enligt uppställning till Termin 1
höger.
(Kursens titel), (högskolepoäng)
Termin 2
(Kursens titel), (högskolepoäng)
(Kursens titel), (högskolepoäng)
Övriga och valbara kurser
Om valfriheten bland övriga kurserna är
begränsad, ska de valbara kurserna listas.
Ange kurserna terminsvis med kursens titel
samt högskolepoäng enligt uppställning till
höger.

För övriga kurser ange: Övriga kurser
(xx) högskolepoäng.

Observera att obligatoriska kurser inom
programmet inte får ha högre
förkunskapskrav än till programmet.
11. Examen
Ange benämning på examen som
programmet leder till.

För specificerade förkunskapskrav se
respektive kursplan.

För valbara kurser ange kurserna enligt
följande:
(Kursens titel), (högskolepoäng),

12. Övrigt

4

Högskoleförordningen, Bilaga 2-examensordningen, www.notisum.se
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Annan nödvändig information kan också
vid behov skrivas in, t.ex. om bestämda
regler för omexamination ska gälla för hela
utbildningsprogrammet.5
För att få möjlighet att genomföra
verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
ska varje lärarstudent begära
registerutdrag från polismyndighet.6
Övergångsbestämmelser ska alltid
anges!

13. Beslutsdatum
Det datum Områdesnämnden för
humanvetenskap fattat beslut om att
fastställa utbildningsplanen
14. Beslutsformulering

När programmet är nedlagt och dess
utbildningsplan upphävd har studenten
rätt att slutföra sin utbildning enligt
denna utbildningsplan dock senast efter
programmets nominella löptid plus två
år. Därvid gäller i första hand de
begränsningar som anges i
kursplanerna för de i utbildningen
ingående kurserna alternativt erbjuds
likvärdig utbildning.

Fylls i av Områdeskansliet för
humanvetenskap.

Denna utbildningsplan är fastställd av
Områdesnämnden för humanvetenskap
åååå-mm-dd (och reviderad åååå-mmdd.).

5
6

Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet, Dnr SU 301-2042-12, 2012-06-28
Svensk författningssamling (SFS 2008:53)

1 (1)

BESLUT
2016-06-02
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Monireh Shirani

Handläggningsordning för kursplaner avseende kurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och kurser som innehåller
verksamhetsförlagd utbildning vid Humanvetenskapliga området
Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och kurser som innehåller
verksamhetsförlagutbildning (VFU) inom Humanvetenskapliga området beslutas av
Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet. Vid anhållan av UVKoch VFU-kurser ska det vara dokumenterat att samråd mellan kursansvarig institution och
programrådet har ägt rum. Avvikande eller kompletterande åsikter ska dokumenteras och
bifogas i anhållan.
Beslut i Områdesnämnden för humanvetenskap ska föregås av beredning i Beredningen för
lärarutbildning (BULA).

Handläggningsordning:
1. Kursansvarig institution formulerar ett utkast till kursplan enligt föreliggande
riktlinjer. Utkastet ska diskuteras i programrådet. Att samråd med programrådet har
ägt rum dokumenteras och eventuella avvikande och/eller kompletterande åsikter
noteras. Dokumentationen bifogas anhållan.
2. Kursansvarig institutionsstyrelse skickar en anhållan om inrättande/fastställande/
revidering av kursplanen till Områdeskansliet för humanvetenskap.
3. Områdeskansliet för humanvetenskap bereder anhållan till BULA.
4. BULA bereder anhållan.
5. BULA föreslår att Områdesnämnden för humanvetenskap fattar beslut om kursplanen.
6. Områdeskansliet är föredragande inför Områdesnämnden för humanvetenskap.
7. Områdesnämnden för humanvetenskap fattar beslut om kursplanen
Vid mindre revideringar gäller förenklad handläggningsordning
1. Kursansvarig institutionsstyrelse skickar en anhållan om revidering av kursplanen till
Områdeskansliet för humanvetenskap.
2. Områdeskansliet föredrar ärendet för vicerektor.
3. Vicerektor fattar beslut om kursplanen.
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Monireh Shirani

Riktlinjer för kursplaner avseende kurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och kurser som innehåller
verksamhetsförlagd utbildning vid Humanvetenskapliga området
Av högskoleförordningens sjätte kapitel, paragraferna 14–151, framgår att det för varje
kurs på en högskola ska finnas en kursplan, och att det i kursplanen ska anges
kursnivå, antal högskolepoäng, kursens mål, behörighetskrav, former för bedömning
samt de övriga föreskrifter som behövs.
Kursplanen innehåller alltså föreskrifter, dvs. regler av samma karaktär som lagar och
förordningar beslutade av riksdag respektive regering. Reglerna är bindande och gäller
generellt, och de måste följas av såväl högskolan som studenterna.
Vid Stockholms universitet har rektor beslutat om föreskrifter för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå.2 Enligt dessa ska en kursplan även innehålla:
 kursens benämning på svenska och engelska
 det huvudsakliga innehållet i kursen
 de betygsgrader som ska användas
 om kursen är uppdelad i delar och de regler som då gäller för slutbetyg
 om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder
för att bli godkänd är begränsat samt – i förekommande fall – antalet tillfällen
 antal examinationstillfällen på kursen och de regler som gäller vid missat
examinationstillfälle
 regler för byte av examinator
 när kursplanen, eller en ändring av den, ska börja gälla samt
 eventuella övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter.
Kurser som tillhör den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och kurser som
innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är fakultetsöverskridande. Dessa
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bereds och beslutas om i enlighet med beslut- och delegationsordning för
Områdesnämnden för humanvetenskap.3
Enligt rektorsbeslut ska en kursplan vara fastställd senast en månad före sista
anmälningsdag, vilket i normalfallet innebär 15 mars respektive 15 september.4 Om
särskilda skäl föreligger kan Områdesnämnden för humanvetenskap besluta om
undantag från dessa datum.5 Dispens ges endast för enskilda kurser. Vid dispens ska
kursplanen vara fastställd senast två månader före kursstart. Observera att även
kursplaner för kurser som saknar anmälningstid (endast registrering) ska vara
fastställda senast två månader före kursstart.6

Inrättande av helt ny kurs
Vid anhållan om inrättande av en helt ny kurs ska beslutsunderlaget innehålla en
kortfattad motivering till varför kursen ska ges. Motiveringen ska innehålla (se
blankett för anhållan om inrättande av kurs):





kortfattad beskrivning av kursens innehåll
varför kursen ska ges
information om vilken lärarutbildning som kursen ingår i
dokumentation från programrådet.

Utkast till kursplan ska innehålla följande basinformation: kursens benämning på
svenska och på engelska, kurskod, poängantal, utbildningsnivå, kursansvarig
institution, planerad termin från vilken kursplanen börjar gälla, förkunskapskrav,
kursens fördjupningsnivå samt betygsskala. Basinformationen är nödvändig för att
kunna inrätta en kurs och kan inte ändras när beslut om inrättande är fattat och
verkställt i SISU. Önskas en ändring av basinformationen krävs ett inrättande av ny
kurs med ny kurskod.
Kursansvarig institution ska i samråd med programrådet formulera ett utkast till
kursplan. Dokumentation från programrådet ska bifogas anhållan.
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Kursansvarig institutionsstyrelse skickar anhållan till Områdeskansliet för
humanvetenskap som bereder beslutsunderlaget.7
Till anhållan bifogas blanketten Anhållan om inrättande av kurs (bilaga 1) samt ett
kursplaneutkast som PDF-fil från SISU (utbildningsdatabas vid Stockholms
universitet) med samtliga basuppgifter ifyllda.

Inrättande av ny kurs som ersätter befintlig
Vid inrättande av kurs till följd av revidering av basinformation av befintlig kurs, ska
institutionen utöver ovan nämnda uppgifter och beredningsgång även besluta om vad
som ska ske med befintlig kurs:
 Om den gamla kursplanen ska upphävas ska komplett information om den
gamla kursen finnas med i beslutsunderlaget (kod, namn, nivå, poäng).
 Om den gamla kursen ska finnas kvar ska det motiveras.

Revidering av befintlig kursplan
En kursplan kan revideras en gång per termin, och då kan all information, utom
basinformationen ändras. Ändringarna gäller tidigast från och med nästkommande
termin efter beslut. Ändringar av basinformationen kräver en ny kursplan med ny
kurskod.

Fastställande av inrättad eller reviderad kursplan
Fastställande av kursplan sker efter inrättande av kurs. Först när en kursplan är
fastställd får kursen ges. Innan beslut om fastställande av kursplan fattas ska
basinformationen kompletteras enligt föreliggande riktlinjer och mall för kursplaner.
Inrättade kurser vars kursplan inte fastställts inom två år från inrättandet ska
avvecklas.

Avveckling av kurs och upphävande av kursplan
Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar om upphävande av kursplan efter
förslag från institutionsstyrelsen.8
Beslut om upphävande av en kursplan fattas när en kurs helt ska utgå ur
utbildningsutbudet, liksom när en kurs ersätts med en ny och snarlik och därför

7

Handläggningsordning för kursplaner som innehåller verksamhetsförlagd utbildning och kurser inom
den utbildningsvetenskapliga kärnan vid Områdesnämnden för humanvetenskap Dnr SU FV 1.2.31619-16
8
Beslut-och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap Dnr SU FV 1.2.3-0906-16
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behöver en ny kursplan. Ett beslut om upphävande medför att en avvecklingsprocess
tar vid. 9
Vid upphävande av kursplan gäller Förenklade rutiner för upphävande av kurs- och
utbildningsplan för utbildningar med registrerade studenter.10

9

Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner, Dnr SU FV-1.1.21345-13, 2013-11-14
10
Förenklade rutiner för upphävande av kurs- och utbildningsplan för utbildningar med registrerade
studenter (SU FV-3.1.1-2713-15, Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap
2015-09-03)
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Anvisningar till Mall för UVK- och VFU-kursplaner
Alla kursplaner vid Stockholms universitet ska utformas i enlighet med den mall som
återfinns i utbildningsdatabasen SISU.11 Kursplaner ska skrivas på svenska12 men bör
i möjligast mån även översattas till engelska. Nedan följer några riktlinjer och
rekommendationer som förhoppningsvis kan vara till hjälp.

Benämning och engelsk benämning
Kursbenämningen ska spegla kursens innehåll. Kursens disciplintillhörighet ska, om
det inte finns särskilda skäl, kunna förstås av kursbenämningen.

Kod, poäng och utbildningsnivå
Som kurskod används institutionens prefix tillsammans med siffror, bokstäver eller en
kombination av siffror och bokstäver enligt det system institutionen valt. Totalt antal
tecken är sex. Det kan vara lämpligt att koden t.ex. anger nivå.
Kursens omfattning anges i antal högskolepoäng (hp).
Kursens utbildningsnivå anges som grundnivå eller avancerad nivå.

Betygsskala
För betygssättning ska generellt en målrelaterad sjugradig betygsskala (A–F)
användas. Dispens från den sjugradiga betygsskalan kan medges av rektor.
Betygsskalan är relaterad till kursens förväntade studieresultat.
I kursplanen ska det anges vilka betygsskalor som tillämpas och för vilka delar i
kursen de används, samt om det ingår ett kompletteringsförfarande vid betyget Fx.13
En tregradig betygsskala (d.v.s. betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) och
underkänd (U)) används för en VFU-kurs inom utbildning som leder till förskollärar-,
grundlärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen och där den verksamhetsförlagda
delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng.
Förutom huvudregeln med sjugradig betygsskala och den särskilda regeln för VFUkurser förekommer följande generella undantag från dessa regler:

11

Information om SISU finns på medarbetarwebben, www.su.se/medarbetare/service/ittelefoni/stodsystem/sisuoch inloggning sker på sisu.it.secure.su.se.
12
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
13
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kurs eller del av kurs som omfattar mindre än 4,5 högskolepoäng



kurs eller del av kurs som är av laborativ karaktär



kurs eller del av kurs som övervägande del består av praktik (och som inte
omfattas av den särskilda regeln för VFU-kurser).

För sådana kurser kan betygsstegen Godkänd och Underkänd användas.
I en kurs där kursbetyg anges enligt den sjugradiga skalan får maximalt hälften av de
ingående provens totala antal högskolepoäng betyg sättas enligt den tvågradiga
skalan.14

Huvudområde
Tillhör kursen ett huvudområde ska detta anges. Om kursen alltid kan ingå i mer än ett
huvudområde meddelas detta till Systemförvaltning Ladok/SISU, ladok@su.se.

SCB/Ämne och fördjupning
För kurser som inte tillhör minst ett huvudområde anges istället det SCB-ämne som
ligger närmast kursens innehåll. För VFU-kurser välj Utbildningsvetenskap/didaktik
allmänt som SCB-ämne.

Ges vid och giltig från och med
Här anges även den termin från och med när kursplanen är giltig.

Behörighet
Vilka förkunskapskrav och andra villkor som finns för tillträde till kursen ska anges
under denna rubrik.
Viktigt att komma ihåg är att den särskilda behörigheten inte ska vara satt högre än
vad som är nödvändigt för att klara av kursen.
För VFU-kurser ska förkunskapskraven vara uppfyllda senast fyra veckor före
kursstart. Om VFU-kursen ligger tidigt första terminen räcker det att studenten är
antagen till programmet för att uppfylla förkunskapskraven.

Utbildningsområde
Kursens utbildningsområde bestämmer HÅS- och HÅP-ersättning. En kurs kan
tillhöra ett utbildningsområde eller vara delad mellan flera utbildningsområden.
Kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna har 100 % LU och kurser som innehåller
verksamhetsförlagd utbildning har 100 % VFU.15

14

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
15
Se Sammanställning av gällande klassificeringsbeslut vid Stockholms universitet
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Efter att kursen är inrättad och de uppgifter som anges ovan har skrivits in i SISU tar
institutionen kontakt med Områdeskansliet för humanvetenskap. Ange följande i epost: kurskod, kursbenämning, när kursen är inrättad och om kursen är inrättad i och
med ett beslut om utbildningsplan – och i så fall vilken eller vilka utbildningsplaner
det gäller – samt vilket utbildningsområde institutionen vill att kursen ska tillhöra.

Kursens innehåll
Under denna rubrik ska anges en kortfattad beskrivning av kursens innehåll.
Beskrivningen ska täcka den information studenterna behöver för att bilda sig en
rimlig uppfattning om vad kursen handlar om, och som kan vara vägledande i deras
val av kurser.
I SISU finns en särskild flik där kursens prov anges. Det är därför inte nödvändigt att
räkna upp prov under denna rubrik men det kan vara lämpligt om kursen innehåller
mer än ett prov då provbenämningar inte syns i SISU:s utkast.

Förväntade studieresultat
Denna punkt utgör kursplanens kärna, och kräver noggrann eftertanke vad gäller
innehåll och formuleringar. Viktigt att tänka på är att kursens samtliga förväntade
studieresultat måste uppnås för att en student ska godkännas på kursen, vilket i sin tur
betyder att alla dessa på ett eller annat sätt måste ingå i examinationen. Därför är det
viktigt att tänka igenom förväntade studieresultat noga, och att inte ha fler förväntade
studieresultat än vad som kan rymmas inom examinationsramarna.
Det är även viktigt att se till helheten så att varje student uppfyller alla de mål som
anges för respektive examen i examensordningen16 och i den eller de
utbildningsplaner där kursen eventuellt ingår.
Obligatoriska formuleringar gällande förväntade studieresultat för kurser som
innehåller verksamhetsförlagd utbildning har framtagits.17
På universitetets webbplats finns stöd för arbetet med att formulera lärandemål.18

Undervisning
Eventuella obligatoriska moment ska framgå under denna rubrik. Det ska även framgå
under vilka förutsättningar och hur dessa obligatoriska delar eventuellt kan
kompletteras. Om fullgörande av ett obligatoriskt moment är ett krav för att en student
ska få delta i tentamen måste detta framgå av kursplanen.

16

Examensordningen är bilaga 2 till högskoleförordningen,
www.hsv.se/reglerochtillsyn/lagarochregler/hogskoleforordningen
17
Dnr: SU FV-6.7-1409-13 obligatoriska formuleringar beslutade av Samordningsgruppen.
18
Information och länkar om lärandemål och betygskriterier finns på medarbetarwebbens sida,
www.su.se/medarbetare/service/undervisning/planera-genomfora-utvardera/larandemal-ochbetygskriterier
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Kunskapskontroll och examination
Under denna rubrik ska följande information finnas med:
 examinationsform(er)
 betygsskala
 betygskriterier (ej obligatoriskt; se nedan)
 villkor för slutbetyg på kursen
 vad som gäller vid underkännande på kursen.
Vad gäller examinationsformer ska de delar som används som underlag för
betygssättning (exempelvis tentamina, inlämningsuppgifter och redovisningar) finnas
med. Obligatorisk undervisning som inte betygssätts ska dock inte finnas med här utan
bara redovisas under rubriken ”Undervisning” ovan.
Betygskriterier ska vara skriftliga och meddelas studenterna senast vid kursstart. De
måste således inte redovisas i kursplanen, men information om att de meddelas vid
kursstart ska finnas med.
De villkor som gäller för att examinator ska kunna sätta slutbetyg på kursen ska
innefatta såväl godkända examinationer som fullgjorda obligatoriska delar.
Vad gäller underkännande på kursen ska regler för omexamination finnas, och om
antalet examinationstillfällen är begränsat måste detta framgå av kursplanen. 19
Dock bör institutionen vara mycket restriktiv med användandet av begränsningar för
andra kurser än verksamhetsförlagd utbildning.
I det fall det finns möjlighet för en student att genom kompletteringsuppgift eller
dylikt kompensera för en nästan godkänd examinationsuppgift eller ett missat
obligatoriskt inslag ska även detta framgå i kursplanen. I kursplanen bör det också
tydligt anges hur betyget Fx används.

Kurslitteratur och övriga läromedel
I kursplanen ska det finnas angivet var uppgift finns om kurslitteratur och det övriga
kursmaterial som studenten behöver ha tillgång till vid kursstart. I de fall
kurslitteraturen är en del av kursplanen måste kursplanen revideras när förändringar i
kurslitteraturen sker. Aktuell litteraturlista ska fastställas två månader före kursstart.20

I 6 kap. 21 § högskoleförordningen står: ”Om en högskola begränsar det antal tillfällen som en
student får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen bestämmas till minst fem. Om godkänt resultat på en kurs eller en del av en kurs förutsätter att
studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktikeller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två.”
20
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2–0900-15).
19
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Uppgift om kursmaterial ska meddelas Stockholms universitetsbibliotek samt finnas
tillgängligt, även på ansvarig institutions webbplats, senast två månader före
kursstart.21

Övergångsbestämmelser
Här anges exempelvis vad som ska gälla när kursen läggs ner eller när kursinnehållet
väsentligt ändras. Detta skrivs ”När kursplanen är upphävd har studenten rätt att
examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan under en
avvecklingsperiod på tre terminer.”

Begränsningar
Om det finns begränsningar i möjligheten att ta med kursen i en examen och/eller om
kursen helt eller delvis överlappar med andra kurser ska detta anges under denna
rubrik. Det är även möjligt att skriva en mer allmän begränsning, till exempel ”Kursen
får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs.”

Övrigt
Bestämmelser som inte bättre anges under en annan rubrik skrivs här. Här kan det
tydliggöras vilket program kursen ingår i och om det är en kurs inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan ska det framgå.

Beslutsdatum och beslutsformulering
Här anges det datum då kursplanen fastställs och om kursplanen reviderats anges
datum för den senaste revideringen. Beslutsformuleringen ska ange vilket organ som
beslutat och när beslutet fattats.

I utformningen av riktlinjerna har hänsyn tagits till det grundläggande regelverket som
återfinns i Högskolelagen (HL) (SFS 1992:1434) och Högskoleförordningen (HF)
(SFS 1993:100). Andra lagar och förordningar som återfinns i detta dokument är
Myndighetsförordningen (SFS 2007:515), Förvaltningslagen (SFS 1986:223) och
Språklagen (SFS 2009:600). Andra dokument om använts är SUHF:s
rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem (REK 2011:1),
resultat av Universitetskanslersämbetes (UKÄ) tillsynsbesök samt lokala
styrdokument, av Stockholms universitets rektor, i synnerhet Regler för utbildning och
examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet (Dnr SU
FV-1.1.2-0900-15, 2015-08-19) samt Handläggningsordning för upphävande av
fastställda kurs- och utbildningsplaner vid Stockholms universitet, 2013-11-14

21

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2–0900-15).

1 (17)

BESLUT
2016-06-02

Dnr SU FV-3.1.1-1621-16

Monireh Shirani

Mall för kursplaner avseende kurser inom den utbildningsvetenskapliga
kärnan och kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning vid
Humanvetenskapliga området
Anvisningarna i mallen är uppdelade i två textspalter:
 Den vänstra textspalten innehåller samtliga rubriker som ska finnas i en
kursplan. En kort text förtydligar vad respektive rubrik är avsedd för och
innehåller korta förklarande kommentarer.
 Den högra textspalten innehåller instruktioner för ifyllandet av text. I den
högra textspalten finns även text som är fetmarkerad. Den fetmarkerade
texten utgör standardformuleringar som ska användas och de kursiverade
formuleringarna är förslag på formuleringar som kan omformuleras.
Basinformation i kursplanen (kan inte revideras)
1. Benämning
Kursens benämning (med ev.
Kursens namn på svenska.1
progressionsmarkör angiven med romersk
siffra (I, II, III, IV) efter kursens namn.
För vissa kurser ska typ av kurs framgå
av kursbenämningen enligt följande
princip:

(Kursbenämning) – Kompletterande
pedagogisk utbildning (KPU)
(Kursbenämning) – ULV
(Kursbenämning) – VAL
(Kursbenämning) – Ingår i Lärarlyftet II

2. Engelsk benämning
Kursens namn på engelska:
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Placement Studies

3. Kod
Kursens unika kod i Ladok-systemet.

6 tecken = institutionsprefix + 4 valfria

1
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4. Högskolepoäng
Ange kursens omfattning i
högskolepoäng.
5. Utbildningsnivå
Samma kurs får inte ges på flera nivåer,
välj antingen grundnivå eller avancerad
nivå.2

Välj ett av alternativen i rullgardinsmenyn.

6. Betygsskala
Välj ett alternativ i rullgardinsmenyn.
7. Huvudområde
Studentavdelningen tillhandahåller
aktuell förteckning över huvudområden
och inriktningar för kandidat-, magisteroch masterexamen som är inrättade vid
Stockholms universitet.3

Kryssa i Huvudområde, och välj därefter
huvudområde i rullgardinsmenyn.

För kurs som saknar huvudområde.

Kryssa i Kursen saknar huvudområde.
Välj därefter i rullgardinsmenyn
SCB/Ämne.

För kurs som innehåller VFU välj.

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

8. Ges vid
Ange kursens värdinstitution
9. Giltig fr.o.m. (ska uppdateras vid revidering)
Ange den termin då kursplanen ska börja Välj ett av alternativen i rullgardinsmenyn
gälla. OBS! tidigast terminen efter beslut.
10. Behörighet (Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen)
När behörighetskrav väljs ur rullgardinsmenyn

2

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
3
Huvudområden och inriktningar för generella examina,
http://www.su.se/utbildning/examen/examensregler/generella-examina/huvudomr%C3%A5den-ochinriktningarf% C3%B6r-generella-examina-1.160301
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För kurs på grundnivå som endast kräver
grundläggande behörighet väljs detta
alternativ.4

Välj alternativet ”Inget –
Grundläggande behörighet” i
rullgardinsmenyn.

De krav på särskild behörighet som ställs
för tillträde till utbildning ska vara helt
nödvändiga för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig utbildningen.5

Välj den områdesbehörighet som krävs i
rullgardinsmenyn.6

För kurs som innehåller VFU ska
kursplanen ha detta tillägg.

Då kursen innehåller
verksamhetsförlagd utbildning krävs att
förkunskapskraven är uppfyllda senast
fyra veckor före kursstart.

För kurs som innehåller VFU där
utbildning ligger tidigt i första terminen
är det tillräcklig att studenten är antagen
till programmet för att uppfylla
behörighetskraven.

Antagen till …(program)

Kurser på avancerad nivå
För kurs på avancerad nivå som har
kurslitteratur och/eller undervisning på
engelska krävs att kunskaper i engelska
motsvarande grundläggande behörighet
anges.

Engelska B/Engelska 6

För kurs på avancerad nivå med svenska
som undervisningsspråk krävs att
kunskaper i svenska motsvarande
grundläggande behörighet anges.

Svenska B/Svenska 3

4

Fullständig information om grundläggande behörighet finns på Universitets- och högskolerådets
webb, www.uhr.se
5
Högskoleförordningen (HF) 7:8
6
Komplett lista över områdesbehörighet finns på Universitets- och högskolerådets webb
http://www.uhr.se/ sv/Studier-och-antagning/Antagning-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/
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Innehållet i rubrikerna nedan kan revideras utan att en ny kurskod behövs.
11. Kursens innehåll
Ange en kortfattad beskrivning av
kursens innehåll som ska täcka den
information studenterna behöver för att
bilda sig en rimlig uppfattning om vad
kursen handlar om, och som kan vara
vägledande i studentens val av kurser.
I kursplanen ska det anges om en kurs är
uppdelad i delar. Med del av kurs
(delkurs) avses en poängsatt och
examinerad del av en kurs. Den ska ha
egna förväntade studieresultat och bör ha
en innehållsbeskrivning.7

Kursen behandlar … (fyll i relevant
text).
Kursen ger fördjupade kunskaper i
…(fyll i relevant text).

Kursen består av följande delar:
(Benämning X), (antal högskolepoäng)
(innehållsbeskrivning)
(Benämning Y), (antal högskolepoäng)
(innehållsbeskrivning)
osv.

12. Förväntade studieresultat
De förväntade studieresultaten ligger till grund för undervisning, examination,
betygskriterier och betygsbedömning.8 Kurskrav/obligatoriska delar anges under punkt
13.
Ange kursens mål som förväntade
För godkänt resultat på kursen ska
studieresultat.
studenten kunna:
- xxx
Ange här inte eventuella obligatoriska
- xxx
inslag i en kurs som inte kvalitetsbedöms. - xxx
Består kursen av delar ska de förväntade
studieresultaten anges för respektive del i
punktform.

7

För godkänt resultat på kursens del
(benämning), xx hp ska studenten kunna:
- xxx
- xxx
- xxx

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
8
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
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De förväntade studieresultaten ska
formuleras med hjälp av aktiva verb med
studenten som subjekt.9
De förväntade studieresultaten ska
beskriva vad studenten ska kunna, dvs.
resultatet av kursen, inte aktiviteten som
leder dit. Konkretisera vaga och undvik
icke-observerbara formuleringar.

Exempel på aktiva verb (ta bort eller lägg
till det som är relevant för den aktuella
kursen): visa insikt i …, använda
kunskap…, påvisa…, kommunicera…,
reflektera…, göra bedömningar…,
återge…, tolka…,klargöra…,
formulera…, framställa…, redogöra för
…, kategorisera…, dra slutsatser...,
analysera, problematisera…, kritiskt
granska.

På universitetets webbplats finns stöd för
arbetet med att formulera lärandemål.10
För kurs som innehåller VFU finns det
standardformuleringar för obligatoriska
förväntade studieresultat.11
13. Undervisning (och kurskrav/obligatoriska delar)
Beskrivning
Undervisningen består av
Ämnesspecifika formuleringar om
(ta bort eller lägg till det som är relevant
undervisningsformer.
för den aktuella kursen) föreläsningar,
seminarier, (grupp)övningar, handledd
praktik i verksamheten, studiebesök,
fältarbete.
Om det finns obligatoriska delar i
undervisningen så ska det framgå under
denna rubrik. Det ska även klargöras
under vilka förutsättningar och hur dessa
moment eventuellt kan kompletteras.

Kurskrav/Obligatoriska delar: (ta bort
eller lägg till det som är relevant för den
aktuella kursen) studiebesök, tidsgräns för
inlämning av skriftliga uppgifter, muntlig
redovisning på seminarium… är
obligatoriska inslag i kursen.

Om fullgörande av obligatoriska delar är
ett absolut krav för att en student ska få

Komplettering kan ske … om student
missar …

9

Se även Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå på http://www.kursutveckling.se/
Information och länkar om lärandemål och betygskriterier finns på medarbetarwebbens sida,
www.su.se/medarbetare/service/undervisning/planera-genomfora-utvardera/larandemal-ochbetygskriterier.
11
Dnr: SU FV-6.7-1409-13 obligatoriska formuleringar som beslutades av Samordningsgruppen
10
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delta i tentamen måste detta framgå av
kursplanen.
För kurs som innehåller VFU.

Undervisning består av handledd
praktik i undervisning och övriga
moment som ingår i läraruppdraget
samt trepartssamtal och slutseminarium
som organiseras av Stockholms
universitet.
Obligatorisk närvaro krävs för
deltagande i verksamhetsförlagd
utbildning (VFU), slutseminarium samt
trepartssamtal.
För mer detaljerad information
hänvisas till kursbeskrivningen.

I de fall fullgörandet av
kurskrav/obligatoriska delar är ett absolut
krav för att studenten ska få delta i
efterföljande examination.

Fullgörandet av kurskrav/obligatoriska
delar utgör krav för att studenten ska få
delta i efterföljande examination.
Se vidare Kunskapskontroll och
examination d).

Hänvisning till kursbeskrivning eller
motsvarande.12

För mer detaljerad information hänvisas
till kursbeskrivningen (kursanvisning).
Kursbeskrivningen (kursanvisningen)
finns tillgänglig senast en månad före
kursstart.

14. Kunskapskontroll och examination
a) Examinationsformer
Här ska sådan examination finnas så att
alla förväntade studieresultat under punkt
13 examineras.

12

a) Kursen examineras genom … (lägg
till relevanta examinationsformer).

Om kursbeskrivningen eller motsvarande ska ha samma bindande status som kursplanen, så ska den
beslutas av samma instans som fastställer kursplanen och biläggas kursplanen. Kursbeskrivningen (eller
motsvarande) ska finnas tillgängligt, även på ansvarig institutions webbplats, senast en månad före
kursstart.

7 (17)

Skrivningar som innehåller ”och/eller “
formuleringar är inte tillåtna.13
Består kurs av delar ska
examinationsformerna anges för
respektive del.

Kursens del (benämning) examineras
genom … (lägg till relevanta
examinationsformer).
Kursens del (benämning) examineras
genom … (lägg till relevanta
examinationsformer).

För kurs som innehåller VFU som
omfattar mer än 3 hp.

Kursen examineras utifrån följande
underlag:
- individuell skriftlig dokumentation i
digital VFU-portfölj
- individuell performativ examination i
form av VFU-handledarens skriftliga
omdöme av studenten i en VFU-rapport
- individuell muntlig examination under
avslutande seminarium.
Betygsättningen sker enlig en tregradig
betygskala: väl godkänd (VG), godkänd
(G) eller underkänd (U).
De skriftliga betygskriterierna meddelas
studenterna vid kursstart.

Ta endast med kurskrav/obligatoriska
delar som utgör underlag för
betygssättning.

13

T.ex.
salstentamen, skriftlig inlämningsuppgift
i form av … (precisera, t ex uppsats, PM,
hemtentamen, loggbok, rapport från…)
muntlig redovisning i form av …
praktiskt prov i form av … (precisera),
gestaltande uppgift (precisera, t ex
rollspel…) … multimodal… visuell…
laboration.

Tillsynsbesöket vid Stockholms universitet 2010, HSV: Rapport 2011:21R

8 (17)

Sker examinationen löpande ska
studenterna informeras om vilka
seminarietillfällen och uppgifter som är
betygsgrundande och hur stor del av
betyget de utgör.14

Löpande examination sker genom …
(precisera examinationsform, vilka
seminarietillfällen, moment och uppgifter
som är betygsgrundande mm).

För kurs/del av kurs som innehåller flera
examinationsuppgifter.

Principerna för sammanvägning av de
enskilda examinationsuppgifterna
framgår av betygskriterierna.15

14. Kunskapskontroll och examination
b) Betygsskala
Vid Stockholms universitet används den
sjugradiga målrelaterade betygsskalan.
Betygen Fx och F är underkända.16

Det är bara kursen (eller del av kurs) i sin
helhet som behöver bedömas med den
sjugradiga betygsskalan, och inte varje
enskild examinationsuppgift eller olika
delar av en tentamen.17

Undantagsvis kan man använda sig av
två- eller tregradig betygsskala, men då
får antalet poäng för del av kurs som
bedöms inte överstiga hälften av kursens
poängtal.18

14

b) Betygssättning sker enligt en
målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete
krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete
krävs

Kursens del (benämning) bedöms enligt
en tvågradig skala:
U = Underkänd
G = Godkänd

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
15
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
16
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
17
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
18
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
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Kursens del (benämning) bedöms enligt
en målrelaterad tregradig betygsskala:
U = Underkänd
G = Godkänd
V = Väl godkänd

Kurs med verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) omfattande mer än 3 hp ska ha
tregradig betygsskala.19

Betygssättning sker enligt en
målrelaterad tregradig betygsskala:
U = Underkänd
G = Godkänd
V = Väl godkänd

I övrigt krävs dispens från rektor för att frångå den sjugradiga betygsskalan.
14. Kunskapskontroll och examination
c) Betygskriterier
Betygskriterierna beskriver hur väl
studenten uppnått kursens mål och ska
användas för att precisera de förväntade
studieresultaten.

De skriftliga betygskriterierna meddelas
studenterna vid kursstart. Meddelade
målrelaterade betygskriterier är
bindande.

Del av kurs ska ha egna förväntade
studieresultat och egna betygskriterier
14. Kunskapskontroll och examination
d) Slutbetyg
Det ska i kursplanen framgå vad som
menas med ”genomgången kurs”, dvs.
vilka villkor som måste vara uppfyllda
för att en examinator ska kunna sätta ett
slutbetyg och ett betygsbeslut ska finnas.

19

Välj någon av formuleringarna nedan
(stryk det som inte är tillämpligt för den
aktuella kursen).
Alternativ 1 (endast en kurs)
För att få godkänt slutbetyg på kursen
krävs lägst betyget E (respektive G/VG)

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
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OBS! Alla kurs- och närvarokrav under
punkt 13 (Undervisning) för den givna
kursen ska regleras här.

på samtliga examinationsuppgifter,
fullgjorda obligatoriska uppgifter samt
fullgjord närvaro om xx %.
Alternativ 2 (kurs med del av kurs)
För att få godkänt slutbetyg på hela
kursen krävs lägst betyget E på kursens
del xx, G på kursens del xx, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord
närvaro om xx %.20

För kurser som innehåller
verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

För att få godkänt slutbetyg på hela
kursen krävs betyget G på samtliga
examinationer samt fullgjorda
obligatoriska uppgifter och fullgjord
obligatorisk närvaro.

Reglering av ej fullgjorda kurskrav/obligatoriska delar
En student som enligt institutionen inte
har fullgjort ett kurskrav/obligatorisk del,
t.ex. obligatoriska uppgifter eller
studiebesök bör normalt ändå tillåtas att
delta i efterföljande examinationer i
samma kurs.
I annat fall ska det klargöras i kursplanen
att fullgörandet av obligatoriet är ett
absolut krav för att studenten ska få delta
i efterföljande examinationer.21

I de fall kurskrav/obligatoriska delar är
ett absolut krav för att få godkänt
slutbetyg måste det anges.

Alternativ 1
Om särskilda skäl föreligger kan
examinator efter samråd med ansvarig
lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss
obligatorisk undervisning eller
fullgörande av obligatoriska uppgifter (ta
bort det som inte gäller). Studenten kan
då åläggas en kompensationsuppgift.

Alternativ 2
Fullgörandet av kurskrav är en
förutsättning för att få delta i
nästföljande examination.
Alternativ 3

20

Här kan institutionen själva bestämma om närvaro ska anges i antal eller i procent.
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
21
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Vid högre frånvaro än (xx %) får
studenten gå om kursens del
(benämning)/kursen.
Om en institution vill specificera vad som
gäller om en examinationsuppgift inte
lämnas in i tid.22

Examinationsuppgifter som inte lämnas
in i tid …(precisera: bedöms ej eller
bedöms med högst betygsgrad x).

För kurs som innehåller
verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Om särskilda skäl föreligger kan
examinator efter samråd med ansvarig
lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss
obligatorisk undervisning. Studenten
kan åläggas en kompensationsuppgift.

Viktning av del av kursbetyg
För kurser som innehåller flera kursdelar
ska principerna för viktningen för
slutbetyg framgå av kursplanen.23

Bokstavsbetygen A-E omvandlas till
siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett
medelbetyg där man också väger in det
antal högskolepoäng som respektive del
av kurs utgör av hela kursens
poängantal. Betyget på hela kursen sätts
således genom ett viktat genomsnitt av
delar ar kurserna. Gängse
avrundningsregler tillämpas.
(Specificera om andra regler gäller.)

Tillgodoräknad del av kurs är inte
betygssatt och kan inte ingå i
sammanvägning av slutbetyg.24

Del av kurs som tillgodoräknats utesluts
ur sammanvägningen för slutbetyg.

För kurs som innehåller
verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
lägg till.

En student kan i undantagsfall i förtid
tvingas avbryta den
verksamhetsförlagda utbildningen om:

22

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
23
Tillsynsbesöket vid Stockholms universitet, HSV: Rapport 2011:21R
24
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
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I. det finns påtaglig risk för att
studenten på grund av grov oskicklighet
eller synnerligen olämpligt uppträdande
kan komma att skada annan person
eller egendom.
II. studenten väsentligen bryter mot
ingångna avtal eller gällande regelverk
som berör den verksamhetsförlagda
utbildningen.
I undantagsfall kan även student i
samråd med institutionen i förtid
avbryta verksamhetsförlagd utbildning,
om institutionen anser att
förutsättningarna under I eller II är
uppfyllda. Studenten ska vid dessa fall
underkännas på kursen och informeras
om underkännandet i ett samtal.
Orsaken till att den
verksamhetsförlagda utbildningen
avbrutits ska protokollföras. Studenten
ska även informeras om möjligheten att
kontakta Stockholms universitets
studentkår för att få stöd av kårens
studentombud. Riktlinjer för
disciplinärenden vid Stockholms
universitet återfinns i Regelboken.
14. Kunskapskontroll och examination
e) Underkännande
Ange hur många examinationstillfällen
som erbjuds per kurs och hur ofta tillfälle
till examination ges på varje enskild kurs
eller del av kurs under aktuell termin
respektive när kurstillfälle saknas.

För varje kurstillfälle erbjuds minst två
examinationstillfällen.
Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.
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Om antalet examinationstillfällen är
begränsat måste detta framgå av
kursplanen.25
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).26

En student som underkänts på VFUdelen har rätt att genomgå ytterligare
en VFU. Om synnerliga skäl föreligger
kan studenten ansöka hos
Fakultetsnämnden om att få genomföra
VFU-perioden ytterligare en gång.
Studenten kan i samband med detta
ansöka hos studierektorn om att annan
examinator utses för kommande VFUperiod.

Specificera vad som gäller för en student
som underkänts på prov två gånger i rad
av samma examinator.27

Studerande som fått betyget Fx eller F
(U på prov där två-/tregradig betygsskala
tillämpas) på prov två gånger i rad av en
och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda
skäl talar emot det. Framställan om
detta ska göras till institutionsstyrelsen.

Student som fått godkänt betyg.

Studerande som fått lägst betyget E
(eller G när tregradig betygsskala
tillämpas) får inte genomgå förnyad
examination för högre betyg.

14. Kunskapskontroll och examination
f) Kompletteringsuppgifter

I 6 kap. 21 § högskoleförordningen står: ”Om en högskola begränsar det antal tillfällen som en
student får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen bestämmas till minst fem. Om godkänt resultat på en kurs eller en del av en kurs förutsätter att
studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktikeller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två.”
26
Högskoleförordningen 6 kap, 21 §.
25

27

http://www.su.se/lararutbildningar/vfu/2.33099/klar-med-uppf%C3%B6ljningen-av-vfukursplaneutredningen-1.203856
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Normalförfarandet när en student inte
uppnår kvalitetskraven för godkänt är att
studenten underkänns och därefter ges
möjlighet till omprov vid ett senare
tillfälle.28

Möjlighet till komplettering av betyget
Fx upp till godkänt betyg ges inte på
denna kurs.

Institutionen kan dock även välja ett
kompletteringsförfarande av betyget Fx.

Komplettering av betyget Fx upp till
godkänt betyg på xx (precisera
examinationsuppgift som avses) kan
medges om studenten ligger nära
gränsen för godkänt.

Såväl tidsgränserna och formerna för
kompletteringsförfarandet ska regleras i
kursplanen.29

Alternativ 1
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka
(eller tidsram som institutionen
bestämmer) efter att kompletteringsbehov
har meddelats av
examinator.
Alternativ 2
Student som fått betyget Fx har en gång
per termin möjlighet att komplettera
inlämnade examination inom en vecka
efter det att kompletteringsbehovet
meddelats. Därefter, eller om detta inte
görs inom angiven tid, skall studenten
omexamineras.

Kompletteringsförfarande är aktuellt vid
två typer av tillkortakommanden:30
1. Enklare brister av formaliakaraktär, då
det kan det finnas skäl att låta pröva
kompletteringen mot hela betygsskalan.

Alternativ 1
Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E (eller
det alternativ institutionen väljer).
Alternativ 2

28

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
29
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
30
Allmänna råd för examination vid Stockholms universitet, sid 38f
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2. Tillkortakommande av
Vid godkänd komplettering av brister som
förståelsekaraktär, då det kan finnas skäl
gäller förståelsekaraktär används betyget
att låta pröva kompletteringen enbart mot E (eller det betyg institutionen väljer).
betyget E eller mot ett bestämt antal av de
lägre betygsgraderna.
För kurs som innehåller
verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Kompletterande av dokumentation i
digital VFU-portfölj kan medges om
studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgifter ska lämnas in inom
en vecka efter att
kompletteringsbehovet meddelats av
examinator.

15. Kurslitteratur och övriga läromedel
I kursplanen ska det finnas angivet var
uppgift finns om kurslitteratur och det
övriga kursmaterial som studenten
behöver ha tillgång till vid kursstart.31

Om kursen har egen webbplats:
Aktuell kurslitteratur (och övriga
läromedel) anslås på institutionens
webbplats på www…(fyll i URL till sidan
där aktuell kurslitteratur finns publicerad).

Kurslitteraturen ska fastställas senast två
månader före kursstart.32

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig
senast två månader före kursstart.

16. Övergångsbestämmelser
I kursplanen ska övergångsbestämmelser
anges.33

När kursplanen är upphävd har
studenten rätt att examineras en gång
per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre
terminer.

17. Begränsningar

31

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
32
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
33
Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15)
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Här anges eventuellt möjligheten att ta
med kursen i en examen och/eller om
kursen helt eller delvis överlappar andra
kurser ska detta anges under denna
rubrik.

Observera särskilt svårigheter som kan
uppstå med snarlika kurser och examina
på olika nivåer.

Alternativ 1
Kursen får inte ingå i examen
tillsammans med en annan kurs vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet i kursen.
Alternativ 2
Kursen kan inte ingå i examen
tillsammans med kurserna xx, yy och zz.
Alternativ 3
Kursen överlappar innehållsmässigt med
kursen xx till en omfattning av y hp och
kan därför inte tas med i samma examen
där xx finns med.

18. Övrigt
Välj vid behov övrig information.
Se exempelformuleringarna.
För kurs inom verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) precisera vilket
program kursen ingår i.

Kursen ingår i (program).

Om det är en kurs inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)
ska det förtydligas.

Kursen ingår i den
utbildningsvetenskapliga kärnan i
....programmet

19. Beslutsformulering
Beslutsformuleringen ska ange vilket
organ som beslutat och när beslutet eller
besluten fattats.

Denna kursplan är fastställd av
Områdesnämnden för humanvetenskap
vid Stockholms universitet åååå-mm-dd.

Vid revideringar görs tillägg (efter
datumet).

…, och senast reviderad åååå-mm-dd.

20. Provuppsättningar
Provkod: alfanumerisk (0-9 och A-Ö) kod Skapa prov (del av kurs) till aktuell kurs.
bestående av 4 tecken som anges med
versaler.
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Här anges del av kurs som ska
dokumenteras i Ladok-systemet med
benämning på svenska och engelska
(högst 60 tecken vardera), högskolepoäng
och provkod (4 valfria tecken).

Adekvat benämning på del av kurs ska
anges.
Det är inte examinationsuppgifterna som
ska anges.

Om kursen endast omfattar ett prov (när
betyg sätts på hel kurs) ska detta anges
som ”enda provet”.

Kryssas i när kursen inte består av del av
kurs.
OBS! Annars kan kurser inte
slutrapporteras.

