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Områdesnämnden för humanvetenskap 
Områdesnämnden för naturvetenskap 

 

  
  
  
  
 

Riktlinjer för ansvarsfördelning inom kurserna Skolan i samhället, 
Eleven i skolan och Undervisning och utveckling 

Områdesnämnderna fattade i juni 2016 beslut om att skapa större sammanhängande kurser 
inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). I beslutet ingick att vissa befintliga kurser 
blev del av de större kurserna. Det innebär också att vissa institutioner nu tilldelas kursansvar 
medan andra institutioner, som tidigare haft kursansvar, nu blir ansvariga för del av kurs. Det 
väcker frågor om hur ansvar ska fördelas mellan de olika parter som samverkar inom en 
UVK-kurs. 
 
En viktig bakgrund för att fördela ansvar är att se till de krav som ställs på Stockholms 
universitet och dess kursansvariga institutioner. Rektors Regler för utbildning och 
examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet beskriver 
övergripande de krav som ställs på information som ska tillhandhållas inför och vid kursstart, 
examination och kurs- och utbildningsplaner m.m. Områdesnämndernas och 
fakultetsnämndernas riktlinjer specificerar dessa övergripande regler. Därutöver finns skäl att 
klargöra vissa administrativa rutiner. 
 
Föreliggande riktlinjer syftar till att tydliggöra relationen mellan rollerna kursansvarig 
institution respektive institution som ansvarar för del av kurs. 
 
Riktlinjerna inleds med generella utgångspunkter för ansvarsfördelning. Därefter följer 
tydliggöranden av ansvarsfördelning utifrån följande teman: 
 

• Studentadministration och lokalbokning 
• Behörighetsgranskning 
• Fördelning av anslag 
• Tillgodoräknande 
• Information till studenter 
• Förväntade studieresultat och betygskriterier 
• Examination 
• Pedagogiskt stöd och anpassningar 
• Disciplinärenden 
• Kursvärdering 
• Arkivering 

 
Utgångspunkter för ansvarsfördelning 
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Det övergripande syftet med detta dokument är naturligtvis att tydliggöra ansvarsfördelningen 
mellan kursansvarig institution och institution som ansvarar för del av kurs. Vidare är 
riktlinjerna primärt formulerade med utgångspunkt i följande två perspektiv: 
 

• Studentperspektivet. Att underlätta för studenter och att säkra deras rättigheter i 
relation till Stockholms universitet är det perspektiv som i största möjliga utsträckning 
har inverkat på ansvarsfördelningen. 

• Kompetensperspektivet. Beslut ska så långt det är möjligt fattas på den 
nivå/institution som har ändamålsenlig kompetens. 

 
De två perspektiven ligger oftast i linje med varandra. Det är dock naturligt att det ena av 
perspektiven gör sig mer gällande än det andra i en del specifika frågor. 
 
Studentadministration och lokalbokning 
Kursansvarig institution: 
 

• registrerar studenter på kurs i Ladok. 
 
Institution som ansvarar för del av kurs: 
 

• får – i enlighet med redan gällande praxis - behörighet att boka i TimeEdit för 
kursansvarig institution 

• bokar lokaler på en given tillfälleskod i TimeEdit. 
 
Behörighetsgranskning 
Kursansvarig institution: 
 

• granskar att studenter är behöriga till kursen givet att kursplanen innehåller 
förkunskapskrav som går utöver antagning till programmet 

• avgör om behörighetsgranskning för kursen ska överlåtas till Studentavdelningen 
 
Fördelning av anslag 
Kursansvarig institution: 
 

• För fördelning av helårsprestationer: Informerar Systemförvaltning Ladok/SISU om 
vilken provkod som hör till vilken institution  

• För fördelning av helårsstudenter: Informerar Systemförvaltning Ladok/SISU om hur 
många procent varje institution ska få. Procenten ska motsvara hur många hp 
institutionen har på kursen avrundat till närmaste heltal 

• Säkerställer att fördelning av helårsstudenter är korrekt för varje nytt kurstillfälle. 
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Tillgodoräknanden1  
Kursansvarig institution: 
 

• ansvarar för att motta ansökningar om tillgodoräknanden för hel kurs från 
programansvarig institution 

• fattar beslut om tillgodoräknande av hel kurs i enlighet med gällande regelverk 
• registrerar tillgodoräknande i Ladok 
• informerar programansvarig institution om fattat beslut skriftligt 

 
Institution som ansvarar för del av kurs: 

• ansvarar för att motta ansökningar om tillgodoräknanden för sin del av kurs från 
programansvarig institution 

• fattar beslut om tillgodoräknande av del av kurs i enlighet med gällande regelverk 
• registrerar tillgodoräknande i Ladok 
• informerar kursansvarig institution samt programansvarig institution om fattat beslut 

skriftligt 
 
Information till studenter 
Kursansvarig institution: 
 

• har det övergripande ansvaret för att studenterna får den information de har rätt till 
inför och under kursen2  

• ansvarar för att studenterna ges sammanhängande information så att de förstår både 
helheten i kursen och dess delar. 

 
Institution som ansvarar för del av kurs: 

• bör därutöver tillhandahålla mer specifik information i form av en studiehandledning, 
kursbeskrivning eller motsvarande. 

 
Se även punkten nedan om disciplinärenden. 
 
Förväntade studieresultat och betygskriterier3  
Kursansvarig institution: 
                                                      

 

1 Se ”Rutiner vid tillgodoräkning av ämnesstudier inom Grund- och Ämneslärarprogrammen” 2014-10-
01 för generell praxis rörande tillgodoräkningar inom lärarutbildningen. 
2 Se punkten ”1.3 Information inför och vid kursstart” i Regler för utbildning och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet. Dnr SU FV-1.1.2-0900-15. 
3 Arbetet med förväntade studieresultat är en viktig del av arbetet med kursplan. 
Ansvarsfördelningrörande kursplaner behandlas dock inte övergripande här utan är redan 
reglerat i besluts- och delegationsordningar, handläggningsordningar och riktlinjer för 
kursplaner. Varje del av kurs ska ha egna förväntade studieresultat. Betygskriterier ska vara 
skriftliga och meddelas studenterna senast vid kursstart. 
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• ansvarar för att kursplanens förväntade studieresultat motsvarar vad som är 
överenskommet för att studenterna ska ges förutsättningar att uppnå examensmålen 
(examensmålsmatrisen) 

• ansvarar för att förväntade studieresultat följer gällande regelverk i sin utformning 
• ansvarar för att betygskriterier finns och kommuniceras i enlighet med gällande 

regelverk 
• ansvarar för att bestämma vilken utformning betygskriterierna ska ha, samt att de 

följer gällande i regelverk 
• ansvarar för att de ingående institutionerna diskuterat kravnivåer i betygskriterierna.  

 
Institution som ansvarar för del av kurs: 
• formulerar utifrån sin sakkunskap förväntade studieresultat och betygskriterier i 

enlighet med den utformning som kursansvarig institution angett 
• i de fall en del av kurs även ges parallellt som fristående kurs bör studenter som läser 

kursen som fristående kurs ha samma förutsättningar som lärarstudenterna (i 
synnerhet när samläsning sker). Av den anledningen bör betygskriteriernas form för 
del av kurs respektive fristående kurs vara identiska (d.v.s. följa den institutionens 
krav på form som är ansvarig för hela kursen som den fristående kurs ingår i som del 
av kurs). Innehållsmässigt ska de vara identiska 

• ansvarar för att betygskriterier finns kursansvarig institution tillhanda i god tid före 
kursstart. 

 
Examination4  
Kursansvarig institution: 
 

• utser examinator som fattar beslut om betyg på kurs 
• registrerar betyg i Ladok i enlighet med de i kursplanen angivna principerna för 

sammanräkning 
 
Institution som ansvarar för del av kurs: 

• utser examinator som fattar beslut om betyg på del av kurs 
• registrerar betyg på del av kurs i Ladok 
• hanterar omexamination för del av kurs 

 

                                                      

 

4 Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). (6 kap. 18 § HF) Flera 
examinatorer kan sätta betyg på olika studenter vid samma tentamenstillfälle. Dock följer av 
HF (6 kap. 18 §) att ett betygsbeslut inte kan fattas av flera examinatorer gemensamt. Det är 
dock enligt UKÄ tillåtet att ha en examinator på kurs och andra examinatorer på del av kurs 
när kursens betyg sätts genom sammanräkning. Slutbetyg på kurs ska inom ramen för de stora 
sammanhängande kurserna därför sättas genom sammanräkning av betygen på de olika delarna, 
och principerna för det ska framgå av kursplanen. 
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Pedagogiskt stöd och anpassningar  
Kursansvarig institution: 

• administrerar mottagandet av intyg från studenter med intyg om rekommenderade 
stödåtgärder och ska därmed utgöra primär ingång för dessa studentärenden 

• beslutar efter samråd med ansvariga för del av kurs om stöd till studenter med intyg 
om rekommenderade stödåtgärder inom ramen för kursen 

• meddelar institutioner som har del av kurs vilka studenter som uppvisat intyg om 
rekommenderade stödåtgärder och vilket beslut som fattats vid kursansvarig 
institution. 

 
Institution som ansvarar för del av kurs: 

• säkrar att studenten, inom ramen för del av kurs, får det stöd som beslutats. 
 
Disciplinärenden5  
Kursansvarig institution: 

• ansvarar för att kursens studenter och institutionens anställda har kännedom om 
universitetets regler gällande utbildning, examination, tentamensskrivningar och 
regler om disciplinära förseelser och åtgärder enligt högskoleförordningen 

 
Institution som ansvarar för del av kurs: 
 

• ansvarar för att institutionens anställda har kännedom om universitetets regler 
gällande utbildning, examination, tentamensskrivningar och regler om disciplinära 
förseelser och åtgärder enligt högskoleförordningen 

• handlägger disciplinärenden i enlighet med ”Riktlinjer för disciplinärenden vid 
Stockholms universitet” (Dnr SU FV-2.5.1-2623-16) 

• informerar kursansvarig institution snarast då misstanke om disciplinär förseelse 
föreligger och inhämtar relevant information för ärendets fortsatta handläggning 

• informerar kursansvarig institution snarast då grundad misstanke föreligger och 
ärendet anmäls till rektor. Den skriftliga anmälan delges omedelbart kursansvarig 
institution i samband med att den ställs till rektor. 

• deltar vid disciplinnämndens sammanträde 
 
Kursvärdering 
Kursansvarig institution: 
 

• ska genomföra en kursvärdering och i enlighet med regelverket informera studenterna 
om resultatet av utvärderingen6  

                                                      

 

5 Disciplinärenden är intimt förknippade med examinationsfrågor där kursansvarig institution och del 
av kurs har ett delat ansvar enligt föreliggande riktlinjer. 
6 Se punkt 1.5 i 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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• ansvarar för att behovet av kursutveckling gemensamt analyseras och efter 
överenskommelser med institutioner som ansvarar för del av kurs implementeras i 
kursen. 

 
Institution som ansvarar för del av kurs: 

• kan om institutionen så önskar genomföra kursvärdering för del av kurs, men bör 
samtidigt ta hänsyn till studenters belastning och hur det kan påverka viljan att 
genomföra kursvärderingar för kursnivån 

 
Arkivering 
Kursansvarig institution: 

• arkiverar kursplan, schema, kursvärdering för hel kurs, samt gemensam 
studiehandledning och litteraturlista 

• noterar på aktomslaget vilken institution som är kursansvarig, samt vilka institutioner 
som ansvarar för del av kurs, inklusive deras provkoder. 

 
Institution som ansvarar för del av kurs: 

• arkiverar kursvärdering, tentamen och undervisningsmaterial för del av kurs, samt 
studiehandledning och litteraturlista för del av kurs om gemensam ej finns 

• noterar på aktomslaget vilken institution som är kursansvarig, samt vilka institutioner 
som ansvarar för del av kurs, inklusive deras provkoder. 

 

  


