
 

 

 
 
2018-06-07 Dnr SU FV-3.1.1-1814-18 

1 (9)

 

 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-162000 
106 91  STOCKHOLM Universitetsvägen 10 A www.su.se/humanvet 

Södra huset, Frescati  
 

 
Sandra Persson  

  
  
  
  
 

Riktlinjer för kursplaner avseende kurser inom den 
utbildningsvetenskapliga kärnan och kurser som innehåller 
verksamhetsförlagd utbildning vid Humanvetenskapliga området 
 

Av högskoleförordningens sjätte kapitel, paragraf 14–151, framgår att det för varje kurs på en 
högskola ska finnas en kursplan och att kursnivå, antal högskolepoäng, kursens mål, 
behörighetskrav, former för bedömning samt övriga föreskrifter som behövs ska anges i 
kursplanen. 

 
Kursplanen innehåller alltså föreskrifter, det vill säga regler av samma karaktär som lagar och 
förordningar beslutade av riksdag och regering. Reglerna är bindande och gäller generellt: 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 
• eventuella övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter. 

 
Enligt rektorsbeslut ska en kursplan vara fastställd senast en månad före sista anmälningsdag, 
vilket i normalfallet innebär 15 mars respektive 15 september.3 Om särskilda skäl föreligger 

                                                      

 

1 Högskoleförordningen finns på Högskoleverkets 
webbplats,www.hsv.se/reglerochtillsyn/lagarochregler/hogskoleforordningen  
2 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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kan Områdesnämnden för humanvetenskap besluta om undantag från dessa datum.4 Dispens 
ges endast för enskilda kurser. Vid dispens ska kursplanen vara fastställd senast två månader 
före kursstart. Kursplaner för kurser som saknar anmälningstid (endast registrering) ska vara 
fastställda senast två månader före kursstart.5  

 
Kurser som tillhör den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)6 och kurser som innehåller 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är fakultetsöverskridande.7 Dessa bereds och beslutas i 
enlighet med besluts- och delegationsordningen för Områdesnämnden för humanvetenskap.8 
Områdeskansliet gör en första granskning av underlaget innan Beredningen för lärarutbildning 
(BULA) bereder underlaget inför beslut i områdesnämnden. Anhållan om inrättande av kurs 
ska i regel komma in till områdeskansliet minst två veckor innan BULA:s sammanträde för att 
beredningsgruppen ska ha möjlighet att diskutera anhållan vid kommande möte.9   

 
Inrättande av helt ny kurs 
Kursansvarig institutionsstyrelse/prefekt anhåller till Områdesnämnden för humanvetenskap 
om att inrätta en helt ny kurs.10 Kursansvarig institution ska i samråd med programrådet 
formulera ett utkast till kursplan som bifogas anhållan. Utöver utkast till kursplan ska anhållan 
också bifogas en kortfattad motivering till varför kursen ska ges. Motiveringen ska innehålla: 

• kortfattad beskrivning av kursens innehåll 
• varför kursen ska ges 
• information om vilken lärarutbildning som kursen ingår i  
• dokumentation från programrådet där det framgår att man har diskuterat kursplanen 

och om det framkom några avvikande eller kompletterande åsikter 
• vilket utbildningsområde kursen ska ha. 

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 

                                                                                                                                                        

 

3 Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet 
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15). 
4 Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet 
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15). 
5 Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet 
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15). 
6 I äldre lärarprogram (före 2011) är kurser inom det allmänna utbildningsområdet (AUO) 
motsvarigheten till dagens UVK-kurser. 
7 Det inkluderar även ULV- och VAL-kurser.   
8 Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap (Dnr SU FV 1.2.3-0981-
18). 
9 Områdeskansliet tar inför varje termin fram en tidsplan för när kursansvarig institutionsstyrelse ska 
inkomma med anhållan till kansliet för att beredas i BULA. 
10 Handläggningsordning för inrättande och fastställande av kursplaner avseende kurser inom den  
utbildningsvetenskapliga kärnan och kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning vid 
Humanvetenskapliga området (Dnr SU FV 1.2.3-1811-18). 
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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. 

 
Kursplaner ska alltid vara skrivna på svenska (språklagen 10 §). Om en kurs helt eller delvis 
examineras på ett annat språk än svenska ska detta anges i kursplanen. 

 
Inrättande av ny kurs som ersätter befintlig 
Vid inrättande av kurs till följd av revidering av basinformation i 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 (avveckling av 
kurs med angiven kod) efter förslag från institutionsstyrelsen/prefekt.11  

 
Beslut om avvecklande av kurs och 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 behöver en 
ny kursplan. Ett beslut om upphävande medför att en avvecklingsprocess tar vid.12  
 
Med anhållan om upphävande ska följande bifogas:  

• en kort motivering  
• en beskrivning av de följder en avveckling av kursen medför för berörd institution   

                                                      

 

11 Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap (Dnr SU FV 1.2.3-0981-
18). 
12 Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner (Dnr SU FV-1.1.2-1345-13, 
2013-11-14). 
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• en beskrivning av hur utbildningskvaliteten ska säkerställas för studenter som redan 
påbörjat studier på kursen. 

 
Skälen för upphävande ska alltid anges i beslutet. 

 
Vid upphävande av kursplan som inte utgår helt utan ersätts av en annan likvärdig utbildning 
kan man tillämpa Förenklade rutiner för upphävande av kurs- och utbildningsplan för 
utbildningar med registrerade studenter.13 Förenklade rutiner för upphävande av kursplan får 
inte tillämpas om upphävandet innebär inskränkning av utbildningens innehåll. Detta behöver 
avgöras i varje enskilt fall.  

 
 

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.14 Kursplaner ska skrivas på svenska15 men bör i 
möjligaste mån även översättas till engelska. Nedan följer några riktlinjer och 
rekommendationer som 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 till exempel anger nivå. 

 
Kursens omfattning anges i antal högskolepoäng (hp). 
Kursens utbildningsnivå anges som grundnivå eller avancerad nivå. 

 
  

                                                      

 

13 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). 
14 Information om SISU finns på medarbetarwebben, www.su.se/medarbetare/service/it-
telefoni/stodsystem/sisu och inloggning sker på sisu.it.secure.su.se. 
15 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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Betygsskala 
För betygssättning ska generellt en målrelaterad sjugradig betygsskala (A–F) användas. 
Dispens från den sjugradiga betygsskalan kan medges av rektor och ansöks av 
områdesnämnden. 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.16  

 
En tregradig betygsskala (det vill säga 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 VFU- kurser 
förekommer följande generella undantag från dessa regler:  

 
• 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 och delar 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 betygs sättas enligt den tvågradiga skalan.17   

 
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 väljs 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. 

 
  

                                                      

 

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). 
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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. 

 
Om kursen ges på avancerad nivå ska språkkrav anges i behörigheten. Har kursen litteratur 
och/eller undervisning på engelska ska kunskaper i engelska motsvarande grundläggande 
behörighet (engelska 6) anges. För kurser med svenska som undervisningsspråk ska 
kunskaper i svenska motsvarande grundläggande behörighet (svenska 3) anges.  

 
Utbildningsområde 
Kursens utbildningsområde bestämmer HST- och HPR-ersättningen. 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.  

 
Innan Områdeskansliet för humanvetenskap inrättar kursen anger de utbildningsområdet i 
SISU. För kurser som är namngivna i en utbildningsplan inrättas dessa kurser formellt i 
samband med att utbildningsplan inrättas, dock behöver varje kurs en egen kursplan och 
utbildningsområde anges när respektive kursplan inrättas i SISU. 

 
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 
eftersom provbenämningar inte syns i SISU:s utkast. 
 
Förväntade studieresultat 
Denna punkt utgör kursplanens kärna och kräver noggranna överväganden 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 inte ha fler förväntade studieresultat än vad som kan rymmas inom 
examinationsramarna. 
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Det är även viktigt att se till helheten så att varje student uppfyller alla de mål som anges för 
respektive examen i examensordningen och i den eller de utbildningsplaner där kursen 
eventuellt ingår. 

 
Obligatoriska formuleringar gällande förväntade studieresultat för kurser som innehåller 
verksamhetsförlagd utbildning har framtagits.  
 
På universitetets webbplats finns stöd för arbetet med att formulera lärandemål.  
 
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. 

  
Kunskapskontroll och examination 
Under denna rubrik ska följande information finnas med: 

• examinationsform 
• 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.18  

 

                                                      

 

18 I 6 kap. 21 § i 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 praktik- 
eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två.” 
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Dock bör institutionen vara mycket restriktiv med användandet av begränsningar för andra 
kurser än verksamhetsförlagd utbildning. I de fall då 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. 

 
Regler för examination ska framgå av kursplanen. Det ska normalt erbjudas minst tre 
examinationstillfällen inom ett år efter ett kurstillfälle. Om kursen inte ges varje läsår ska det 
normalt erbjudas minst ett examinationstillfälle de läsår kursen inte ges. Eventuella 
begränsningar av antal examinationstillfällen ska också anges.  

 
Regler för byte av examinator för student som utan godkänt resultat har genomgått två prov 
för en kurs eller en del av kurs ska anges i kursplanen.  

 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
I kursplanen ska det finnas angivet var uppgift finns om kurslitteratur och övrigt 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 senast två månader före kursstart.19   

 
Uppgift om kursmaterial ska meddelas Stockholms universitetsbibliotek samt finnas 
tillgängligt, även på ansvarig institutions webbplats, senast två månader före kursstart.20  

 
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.” 

 
  

                                                      

 

19 Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet (Dnr SU FV-
1.1.2–0900-15). 
20 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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Övrigt 
Bestämmelser som inte kan anges under en annan rubrik skrivs här. Här kan det tydliggöras 
vilket program kursen ingår i. Är det en kurs som ingår i 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 fattades. 

 
 
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, från 1 juli 2018 
gäller SFS 2017:900) 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. 

 
 
 
 


