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Inledning och syfte
All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser och varje kurs ska
klassificeras till ett nationellt s.k. utbildningsområde. Vilka utbildningsområden som varje
lärosäte får avräkna helårsstudenter mot bestäms av staten.1 Varje år bestäms i
regleringsbrevet även vilka ersättningsbelopp som gäller för varje utbildningsområde samt hur
stort belopp som kan avräknas per lärosäte (takbeloppet).2 I vissa fall anger staten även att
bestämda kurser kan avräkna helårsstudenter mot ett specifikt angivet utbildningsområde.
Detta förekommer till exempel för kurser inom lärarutbildning.
Varje kursplan som fastställs tillhör ett ämne, dvs ett kunskapsområde. Själva
ämnesstrukturen med de s.k. SCB-ämnesgrupperna bestäms nationellt av Statistiska
Centralbyrån (SCB) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och används för statistiskt bruk.3
Generella examina utfärdas sedan 2007 i ett huvudområde som lärosätena själva beslutar om,
beroende på vilka examenstillstånd man förfogar över. För kandidat-, magister- och
masterexamen används termen som benämning på det huvudsakliga (kunskaps)område som
studenten successivt fördjupar sig inom.4 För yrkesexamina används inte termen
huvudområde, utan kursplanerna tillhör i regel den SCB-ämnesgrupp som utgör substansen i
utbildningen. För utbildningar som både kan leda till en yrkesexamen och en generell examen
förekommer det att kursplaner har huvudområde.
Det är, i enlighet med propositionen Högre utbildning för ökad kompetens (Prop.
1992/93:169) och Budgetproposition för 1993/94 (Prop. 1992/93:100, bilaga 1), kursens
ämnesinnehåll som ska avgöra vilket utbildningsområde kursen tillhör.5 Utbildningsområde

1

Stockholms universitet får avräkna studenter mot följande utbildningsområden: humanistiskt,
juridiskt, samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt, tekniskt, vård, medicinskt, undervisning,
verksamhetsförlagd utbildning, övrigt och – i några fall som rör lärarutbildning – idrott.
2
Därutöver kan staten även ge uppdrag till lärosätena som specificeras bl.a. i regleringsbrevet för
Särskilda uppgifter inom universitet och högskolor (Anslag 2:64).
3
Den senaste ämnesgruppslistan är från 2009 och finns tillgänglig på UKÄ:s webb.
4
Kursplanen klassificeras som tillhörande huvudområde eller SCB-ämnesgrupp i utbildningsdatabasen
SISU i samband med att ett utkast till kursplan skapas. I SISU är varje huvudområde som universitetet
har automatiskt kopplat till närmast liggande SCB-ämnesgrupp. Till exempel finns 11 huvudområden
som alla är kopplade till SCB-ämnesgruppen biologi. Några huvudområden har kopplingar till flera
SCB-ämnesgrupper beroende på innehåll. Det gäller till exempel Asiens språk och kulturer där en kurs
som tillhör huvudområdet kan vara antingen i något av flera språk eller i det som kallas
”länderkunskap”.
5
Anslagsfördelningen baseras huvudsakligen på den rapportering som varje högskola gör årligen av
antalet helårsstudenter (registrerade på kurs) och helårsprestationer (avklarade poäng på kurs) fördelade
på olika utbildningsområden. Rapporteringen av helårsstudenter och helårsprestationer bygger på att
varje kurs av lärosätet har sorterats – klassificerats – till ett eller flera av de utbildningsområden som
staten bestämt (vilket varierar mellan lärosätena).
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för en kurs får med andra ord inte bestämmas utifrån exempelvis resursåtgång,
undervisningsformer eller utifrån att kursen ingår i ett utbildningsprogram som i övrigt har en
annan klassificering (Prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 40).
I detta styrdokument beskrivs vilka regler som gäller när en kurs ska klassificeras till
utbildningsområde samt hur arbetet med att klassificera kurser till utbildningsområden ska gå
till i praktiken. De nu gällande huvudområdenas eller näraliggande SCB-ämnesgruppernas
basklassificering anges i bilaga 1 och gäller för kurser som kan leda till generell examen eller i
vissa fall till en yrkesexamen. Besluten i bilaga 1 bygger på gällande rektorsbeslut
(grundbeslutet från 940222, dvs. bilaga SA2 i rektorsföredragningen den 22/2 1994, samt
ändringsbeslut) och följer därför inte alltid de huvudprinciper som presenteras i detta
regeldokument. I synnerhet gäller detta regel nr 2 om procentuella andelar. I bilaga 2
sammanfattas reglerna i detta dokument som rör klassificeringen av lärarutbildningarnas
kurser till utbildningsområde, både för kurser som följer huvudregeln nedan och för kurser
som följer särskilda regler.
Observera att reglerna gäller från och med den 1 januari 2020 för nyinrättade kursplaner samt
retroaktivt för kurser som har getts under 2017-2019.
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Regler och handläggningsordning för klassificering av kurser
1 Övergripande regler
1. Från och med den 1 januari 2020 gäller vid Stockholms universitet följande
huvudregel för klassificering av kurs till utbildningsområde. Regeln innebär att ett
nytt huvudområde eller den SCB-ämnesgrupp som en ny yrkesexamens kurser tillhör
får en basklassificering i form av ett eller flera utbildningsområden, som blir
normerande för kurser som tillhör huvudområdet eller SCB-ämnesgruppen. Denna
regel gäller oavsett kursens finansieringsform, dvs. såväl anslagsfinansierade kurser
som kurser inom uppdragsverksamhet följer regeln.
2. Om, i undantagsfall, fler än ett utbildningsområde är aktuella för basklassificering av
ett huvudområde eller en yrkesexamen, till exempel för huvudområden som har
många kurser med mer tvärvetenskaplig karaktär, ska den minsta procentuella andelen
av ett utbildningsområde vara 25 procent och procentandelen bestäms i steg med 25,
50 och 75 procent. Högst tre utbildningsområden får förekomma som
basklassificering.
1.1 Basklassificering – huvudområde eller SCB-ämnesgrupp (nyklassificering)
Regler
1.1.1 I samband med att ett nytt huvudområde eller en ny yrkesexamen inrättas fastställs
också en basklassificering, som blir normerande för kurser som tillhör det.
1.1.2 Kurser som inte ingår i ett huvudområde, utan har en SCB-ämnesgruppstillhörighet
angiven i kursplanen, ska ha samma utbildningsområde som det ämnesmässigt närmast
liggande huvudområdet.
Handläggning
Förslaget om basklassificering bereds av berörd områdesnämnd och granskas vid Rektors
kansli inför rektorsbeslut.
Det är, i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning, berörd områdesnämnd som
ansvarar för att kurser med av rektor beslutad basklassificering klassificeras till fastställt
utbildningsområde i utbildningsdatabasen.6

6

Observera att frågan kan ha delegerats vidare av områdesnämnderna.
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1.2 Klassificering av kurs med annat ämnesinnehåll (omklassificering)
Regel
1.2.1 Grunden för basklassificeringen bygger på antagandet att ett huvudområdes kurser är
mer eller mindre lika med avseende på ämnesinnehåll. Samtidigt är det den enskilda kursen
som ska klassificeras till utbildningsområde. Det innebär att avsteg från basklassificeringen
kan göras för enskilda kurser. Det ska i sådana fall framgå av kursplanen, i synnerhet av de
förväntade studieresultaten som ju beskriver det som studenten ska kunna efter genomgången
kurs samt av innehållsbeskrivningen, varför en annan klassificering är motiverad.
Handläggning
Förslaget om annan klassificering av en kurs bereds av berörd områdesnämnd och granskas
vid Rektors kansli inför rektorsbeslut. Underlaget ska innehålla en tydlig motivering av varför
kursens ämnesinnehåll till minst omkring 25 procent avviker från basklassificeringen.
Det är berörd områdesnämnd som ansvarar för att kurs med av rektor beslutad
omklassificering klassificeras till fastställt utbildningsområde i utbildningsdatabasen.

1.3 Klassificering av kurs med näraliggande ämnesinnehåll (förenklad
omklassificering)
Regel
1.3.1 För nyinrättade kurser, vilka har förväntade studieresultat och en innehållsbeskrivning
som ligger nära en redan befintlig kurs som fått beviljat en klassificering som avviker från
basklassificeringen, kan beslut fattas om annan klassificering.
Handläggning
Det är berörd områdesnämnd som, efter granskning av underlag (i regel från institution),
beslutar att kurser som motsvarar kriteriet i stycket ovan kan klassificeras till annat
utbildningsområde, och som ansvarar för att detta sker i utbildningsdatabasen.

2 Särskilda regler för kurser inom förskollärar- och lärarprogram med flera
Utbildningsområden för kurser som ingår i lärarutbildning tillhör de som särskilt pekats ut av
statsmakterna i budgetpropositioner och regleringsbrev. Kurser inom förskollärar- och
lärarprogram (dvs. Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet
och Yrkeslärarprogrammet), Speciallärar- och Specialpedagogprogram, Studie- och
yrkesvägledarprogram och inom olika sorters fort- och vidareutbildning för lärare följer därför
delvis andra regler än den hittills beskrivna huvudregeln med basklassificering och
tillvägagångssättet vid beslut om avvikande klassificering.
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2.1 Ämnes- och ämnesdidaktiska kurser som inte är praktiska eller estetiska
(lärarprogram)
Regler och handläggning
2.1.1 Ämnes- och ämnesdidaktiska kurser inklusive handledarkurser, t.ex. VFUhandledarkurser, som inte är praktiska eller estetiska enligt beskrivningarna nedan,
klassificeras i enlighet med den basklassificering som det huvudområde eller den närmast
liggande SCB-ämnesgruppen har som kursen tillhör.
2.1.1.1 Detta gäller även kurser som innehåller självständigt arbete och som inte ingår i den
utbildningsvetenskapliga kärnan inom programmet Kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU) eller i Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (KPUFU), se vidare nedan.
Om ämnesinnehållet i en kurs av ovanstående slag avviker från basklassificeringen kan kursen
få en annan klassificering i enlighet med berednings- och beslutsgångarna som beskrivs ovan
(för klassificering av kurs med annat ämnesinnehåll – omklassificering).

2.2 Kurser inom lärarfortbildning m.m.
Regel
2.2.1 Kurser inom t.ex. Lärarlyftet, Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och
Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) följer huvudregeln och
tillvägagångssättet vid beslut om avvikande klassificering, såvida de inte omfattas av någon
av nedanstående särskilda regler för kurser inom förskollärar- och lärarutbildning. I
normalfallet är dessa kurser ”speglingar” av ordinarie kurs och ska då klassificeras till samma
utbildningsområde som den ordinarie kursen.
Handläggning
Det framgår av kursens benämning om den omfattas av denna regel. Det är berörd
områdesnämnd som avgör vilka kurser som berörs av denna regel och som ansvarar för att
klassificering av dem sker i utbildningsdatabasen.

2.3 Praktiska och estetiska kurser inom vissa lärarprogram
Ett undantag från huvudregeln, vilket bygger på regleringsbrevets skrivning och på
högskoleförordningens bilaga 2, utgörs av praktiska och estetiska kurser inom

9 (12)

lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, inom grundlärarutbildning och inom
förskollärarutbildning. För universitetets del innebär detta följande regler:
Förskollärarprogrammet

Regel
2.3.1 Kurser som ingår i det förskolepedagogiska området om sammanlagt 120
högskolepoäng klassificeras till olika utbildningsområden enligt tabell 3 i bilaga 2.
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Regler
2.3.2 Kurser som ingår i det fritidspedagogiska området om sammanlagt 60 högskolepoäng
klassificeras till olika utbildningsområden enligt tabell 4 i bilaga 2.
2.3.3 Kurser i ett eller två estetiska ämnen om sammanlagt 60 högskolepoäng inom
inriktningen, dvs. kurser i bild eller musik, klassificeras med 100 procent till
utbildningsområde ”Övrigt”.
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Regel
2.3.4 Ämnes- och ämnesdidaktiska kurser, vilkas kursplaner innehåller några praktiskestetiska förväntade studieresultat eller en innehållsbeskrivning med tydliga praktiska eller
estetiska inslag, ska klassificeras med 25 procent till utbildningsområde ”Övrigt” och
resterande procent till det eller de utbildningsområden som kursens allmänna ämnesinnehåll
tillhör.
Handläggning
Kurser som omfattas av regeln ovan kräver att en individuell utredning görs av berörd
områdesnämnd i samband med inrättandet av kursen. Det är berörd områdesnämnd som avgör
vilka kurser som berörs av denna regel och som ansvarar för att klassificering av dem sker i
utbildningsdatabasen.
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Regler
2.3.5 Ämnes- och ämnesdidaktiska kurser, vilkas kursplaner innehåller några praktiskestetiska förväntade studieresultat eller en innehållsbeskrivning med tydliga praktiska eller
estetiska inslag, ska klassificeras med 25 procent till utbildningsområde ”Övrigt” och
resterande procent till det eller de utbildningsområden som kursens allmänna ämnesinnehåll
tillhör.
2.3.6 Kurser i ett eller två estetiska ämnen om sammanlagt 30 högskolepoäng inom
inriktningen, dvs. kurser i bild eller musik, ska klassificeras med 100 procent till
utbildningsområde ”Övrigt”.
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Handläggning
Kurser som omfattas av den första regeln ovan kräver att en individuell utredning görs av
berörd områdesnämnd i samband med inrättandet av kursen. Det är berörd områdesnämnd
som avgör vilka kurser som berörs av denna regel och som ansvarar för att klassificering av
dem sker i utbildningsdatabasen.

2.4 Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (förskollärar- och
lärarprogram)
Regler
2.4.1 Kurser som ingår i den s.k. utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), vilken beskrivs
i högskoleförordningens bilaga 2 – Examensordning, förordning om kompletterande
pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (2011:686) och förordning om
kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har
en examen på forskarnivå (2016:705), ska klassificeras med 100 procent till
utbildningsområde ”Undervisning”.
2.4.1.1 Observera att kurser som innehåller självständigt arbete, enligt de nyss nämnda
förordningarna, räknas till UVK om kursen ingår i programmet Kompletterande pedagogisk
utbildning (KPU) eller i Kompletterande pedagogisk utbildning för personer med
forskarexamen (KPU-FU).
Handläggning
Dessa kurser urskiljs via utbildningsplaner och studiegångar samt, vad gäller kurser i
programmen KPU och KPU-FU, via kursens benämning. Det är berörd områdesnämnd som
avgör vilka kurser som berörs av denna regel och som ansvarar för att klassificering av dem
sker i utbildningsdatabasen.

2.5 Kurser som består av verksamhetsförlagd utbildning (förskollärar- och
lärarprogram)
Regel
2.5.1 Kurser som består av verksamhetsförlagd utbildning klassificeras med 100 procent
till utbildningsområde ”Verksamhetsförlagd utbildning”.
Handläggning
Det framgår av kursens benämning om den omfattas av denna regel. Det är berörd
områdesnämnd som avgör vilka kurser som berörs av denna regel och som ansvarar för att
klassificering av dem sker i utbildningsdatabasen.
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2.6 Kurser inom Speciallärar- och Specialpedagogprogrammet
Regel
2.6.1 Kurser inom Speciallärar- och Specialpedagogprogrammet klassificeras till olika
utbildningsområden enligt tabell 5 i bilaga 2.

2.7 Kurser inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Regler
2.7.1 Kurser som ingår i Studie- och yrkesvägledarprogrammet och som innehåller
verksamhetsförlagd utbildning klassificeras med 50 procent till utbildningsområde
”Samhällsvetenskapligt” och 50 procent till ”VFU”.
2.7.2 Övriga kurser som ingår i Studie- och yrkesvägledarprogrammet klassificeras med 50
procent till utbildningsområde ”Samhällsvetenskapligt” och med 50 procent till
”Undervisning”.
Handläggning
Det framgår av kursens benämning vilken av reglerna som gäller. Det är berörd
områdesnämnd som avgör vilka kurser som berörs av dessa regler och som ansvarar för att
klassificering av dem sker i utbildningsdatabasen.

3. Bilagor
Till detta rektorsbeslut hör två bilagor som ska uppdateras senast vart tredje år efter reglernas
beslutsdatum.
Bilaga 1. Kurser inom huvudområden för generella examina
I bilaga 1, Kurser inom huvudområden för generella examina, listas alla aktuella
huvudområden inom Stockholms universitet och den basklassificering som gäller när nya
kurser inrättas och fastställs. Huvudområden som är under avveckling ingår inte eftersom inga
nya kursplaner ska fastställas i ett huvudområde som är under avveckling. Observera att denna
basklassificering främst rör kurser som kan leda till generell examen men också
uppdragskurser inom samma ämnesområde samt kurser som kan leda till vissa yrkesexamina.
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Bilaga 2. Kurser inom lärarprogram m.fl.
Bilaga 2, Kurser inom lärarprogram m.fl., innehåller fem tabeller som antingen sammanfattar
de regler som gäller för olika typer av kurser inom lärarutbildning m.m. eller refererar de
regler som gäller för bestämda kurser inom viss lärarutbildning. Reglerna gäller antingen
ordinarie lärarutbildningar, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, olika fort- och
vidareutbildning för lärare samt Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen.
Förutom utbildningsområden anges i några fall i tabellerna även möjliga SCB-ämnesgrupper
som är vanligt förekommande för dessa kurser, nämligen UV1 =
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt, UV2 = Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen och
UV3 = Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen. I nuläget förekommer att dessa kurser
ibland har SCB-ämnesgrupp och ibland tillhör ett huvudområde.

Bilaga 1

Kurser inom huvudområden för generella examina

Kod
AKYSU
AEASU
AEASU
AEASU
ASISU
ANASU
BSESU
BUASU
BKUSU
BTYSU
BDSSU
BGISU
BIISU
BKISU
BIASU
CUASU
DNASU
DSASU
EDISU

Huvudområde/ämne
Analytisk kemi
Arkeologi
Arkeologi
Arkeologi
Asiens språk och kulturer
Astronomi
Baltiska språk
Barn- och ungdomsvetenskap
Barnkultur
Beräkningsfysik
Biodiversitet och systematik
Biogeovetenskap
Bioinformatik
Biokemi
Biologi
Curating
Datalogi
Data- och systemvetenskap
De estetiska ämnenas didaktik

HSDSUUV3

De estetiska, humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

HSDSUUV2
DGASU
EBDSU
EKÅSU
EHASU
ENASU
EOASU
ELISU
EERSU
EIPSU
FVASU
FIASU
FIESU
FNASU
FHASU
FRASU
FYASU
FÖASU
FÖRSU
FÄASU
GMVSU
GGASU
GLASU
GEVSU
GVASU
KCASU
GLUSU
HIASU
HÄISU
ILASU
IKDSU
ICASU
ITASU
JOASU
KEASU
KLSSU
KLVSU
KVASU

De estetiska, humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Demografi
Ekologi och biodiversitet
Ekonometri
Ekonomisk historia
Engelska
Etnologi
Etologi
Europeisk ekonomisk rätt
Europeisk immaterialrätt
Filmvetenskap
Filosofi
Finansiell ekonomi
Finska
Folkhälsovetenskap
Franska
Fysik
Företagsekonomi
Förskoledidaktik
Försäkringsmatematik
Genetisk och molekylär växtbiologi
Geografi
Geologi
Geologiska vetenskaper
Geovetenskap
Genusvetenskap
Global utveckling
Historia
Hälsoinformatik
Idéhistoria
Internationell kommersiell skiljedomsrätt
Internationella relationer
Italienska
Journalistik
Kemi
Klassiska språk
Klimatvetenskap
Konstvetenskap

Precisering

2019-10-17

HU SA

JU

NA UND ME TE
100

VFU VÅ

ÖV

100
Kurser i laborativ arkeologi
Kurser i osteoarkeologi

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10

90

Inkl. kurser i kulturskoleklivet

50

50

Kurser i de estetiska ämnenas didaktik

50

50

Kurser i de humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnenas didaktik

50

50
100
100
60

40
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
65

35

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10

90

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Bilaga 1

Kurser inom huvudområden för generella examina

Kod
KVASU
KVASU
KVASU
KNASU
KULSU
KGASU
KGASU
LAUSU
LVASU
LVASU
LIASU
MGESU
MRASU
MFÖSU
MAASU
MDISU
MSASU
MTISU
RFASU
MKASU
MELSU
MEASU
MOÖSU
MIKSU
MMISU
MJASU
MXASU
MFOSU
MOOSU
MBASU
MOYSU
MLISU
MTESU
MVASU
NAASU
NKOSU
NAVSU
NDISU
NEASU
NNUSU
NOASU
NUASU
OKESU
PEASU
PEASU
PPESU
PRASU
PSASU

Huvudområde/ämne
Konstvetenskap
Konstvetenskap
Konstvetenskap
Kriminologi
Kulturarvsstudier
Kulturgeografi
Kulturgeografi
Latinamerikastudier
Lingvistik
Lingvistik
Litteraturvetenskap
Management
Marinbiologi
Marknadsföring
Matematik
Matematikämnets didaktik
Matematisk statistik
Materialkemi
Medicinsk strålningsfysik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Mellanösterns språk och kulturer
Meteorologi
Meteorologi, oceanografi och klimat
Mikrobiologi
Miljökemi
Miljö- och hälsoskydd
Miljövetenskap
Miljövård och fysisk planering
Modevetenskap
Molekylärbiologi
Molekylär biofysik
Molekylära livsvetenskaper
Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
Musikvetenskap
Nationalekonomi
Naturgeografi och kvartärgeologi
Naturvetenskap
Naturvetenskapsämnenas didaktik
Nederländska
Neurokemi med molekylär neurobiologi
Nordiska språk
Nutrition
Organisk kemi
Pedagogik
Pedagogik
Peptid- och proteinkemi
Portugisiska
Psykologi

PSASU
PSASU

Psykologi
Psykologi

PY1
REISU
REESU
RHASU
ROMSU
RVASU
SHISU
SLASU

Psykoterapi
Redovisning
Reklam och PR
Religionshistoria
Romanska språk
Rättsvetenskap
Samhällsplanering
Slaviska språk

Precisering
Kurs Teknisk konstvetenskap I
Kurs Teknisk konstvetenskap II
Kurs Laborativ undersökning av enskilt konstverk

2019-10-17

HU SA JU
15
25
40
100
100
100

NA UND ME TE
85
75
60

Kurser i GIS (geografiskt informationssystem)

VFU VÅ

ÖV

100
100
50

50

Kurser i teckenspråk

100
100
100
100
100
100
100
100
100
75

25
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20

Kurser i digitala medier

80
100
100

40
Kurser i psykoterapeutprogrammet vid
Psykologiska institutionen
Kurs Ekonomisk psykologi

60
100

100

Kurser på AN i psykoterapi vid
Institutionen för socialt arbete

100
100
100
100
100
100
40
100

60

Bilaga 1

Kod
SBASU
SERSU
SAASU
SOASU
SPASU
SQASU
SQASU
SDISU
STASU
SKASU
SKASU
SVASU
SSASU
TVASU
TCASU
TEYSU
TOASU
TVÅSU
TYASU
ÄDISU
ÖVESU
ÖVESU

Kurser inom huvudområden för generella examina

Huvudområde/ämne
Precisering
Socialantropologi
Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling
Socialt arbete
Sociologi
Spanska
Specialpedagogik
Specialpedagogik
Språkdidaktik
Statistik
Statsvetenskap
Statsvetenskap
Svenska
Svenska som andraspråk
Teatervetenskap
Teckenspråk
Teoretisk fysik
Toxikologi
Tvåspråkighet
Tyska
Ämnesdidaktik
Översättningsvetenskap
Översättningsvetenskap

2019-10-17

HU SA JU
100
25
65
100
100
25

NA UND ME TE

VFU VÅ

ÖV

75
35

25

50

Kurser i Speciallärar- och Specialpedagogprogram
- se bilaga 2
100
40
100

60

Kurs Högre kurs i praktisk förvaltningskunskap

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Kurser i tolkning

100

Bilaga 2

Kurser inom lärarprogram m.fl.

2019-10-17

Tabell 1. Kurser som följer huvudregeln för huvudområde eller SCB-ämnesgrupp
Kurstyp

Möjlig SCB

HU SA NA UND VFU VÅ ÖV

Ämnes- och ämnesdidaktiska kurser (inkl. handledarutbildning) som inte är praktiska eller estetiska

UV1, UV2

x

x

x

Ämnes- och ämnesdidaktiska kurser med självständigt arbete som inte är praktiska eller estetiska och
som inte är inom KPU
Kurser inom lärarfortbildning m.m., t.ex. Lärarlyftet, ULV, VAL

UV2
UV1, UV2, UV3

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x = kursen klassificeras till något eller några av dessa utbildningsområden, dvs. den följer den basklassificering som det aktuella hvuudområdes/SCB-ämnesgruppens kurser har
(rad 1 eller 2) eller så klassificeras kursen till samma utbildningsområde/n som den speglade kursen har (rad 3).

Tabell 2. Kurser som inte följer huvudregeln för huvudområde eller SCB-ämnesgrupp
Kurstyp

Möjlig SCB

Ämnes- och ämnesdidaktiska kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, och inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot
grundskolans årskurs 4-6, vilkas kursplaner innehåller några praktisk-estetiska förväntade studieresultat UV1
Kurser i estetiska ämnen (bild och musik) i Grundlärarprogrammet - vissa inriktningar (fritidshem och 4-6) UV3
Kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (förskollärar- och lärarutbildningar)
UV1
Kurser med självständigt arbete inom KPU
UV2
Kurser för verksamhetsförlagd utbildning (förskollärar- och lärarutbildningar)
UV1
Kurser inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet som innehåller VFU
UV1
Kurser inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet utan VFU
UV1, UV2

HU SA NA UND VFU ÖV

x

x

x

25
100
100
100
100
50

50
50

50

x = 75 procent av klassificeringen följer ordinarie basklassificering för huvudområdet eller SCB-ämnesgruppen.

Tabell 3. Kurser i Förskollärarprogrammet som ingår i det förskolepedagogiska området om sammanlagt 120 hp
Kursens namn och omfattning i högskolepoäng

Möjlig SCB

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp
Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik, 11,5 hp
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp
Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation, 22,5 hp
Barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan, 7,5 hp
Lek i förskolan - möten och meningsskapande, 8,5 hp
Förskoledidaktik, vetenskaplig metod och forskningsetik, 7,5 hp
Pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp
Barnkulturens estetiska uttryck, 7,5 hp
Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik mot förskolan, 7,5 hp
Fördjupning i Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet, 7,5 hp
Självständigt arbete, 15 hp

HU SA NA UND VÅ ÖV
50
25
25
25
100
25
100
100

75

100
75
25
100

Kursens namn och omfattning i högskolepoäng

Möjlig SCB

HU SA ÖV
75
25
25
100
50
100

25
25

Tabell 4. Kurser i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem som ingår i
det förskolepedagogiska området om sammanlagt 60 hp

Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem, 15 hp
Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser, 7,5 hp
Fritidshemspedagogik III: Multimodala lärprocesser och identitetsskapande, 7,5 hp
Fritidshemspedagogik IV: Konflikthantering och ledarskap, 7,5 hp
Fritidshemspedagogik V: Utforskande ämnesarbete och samverkan i skolan, 7,5 hp
Självständigt arbete, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp

50
75
75
75
75

25

25
75
75
50

50

Bilaga 2

Kurser inom lärarprogram m.fl.

2019-10-17

Tabell 5. Kurser i Speciallärar- och Specialpedagogprogrammet
Kursens namn och omfattning i högskolepoäng
Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp
Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot dövhet eller hörselskada, 30 hp
Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot matematikutveckling, 30 hp
Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling, 30 hp
Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot synskada, 30 hp
Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot utvecklingsstörning, 30 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning, 15 hp
Självständigt arbete, 15 hp
Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser, 30 hp
Att forska inom specialpedagogik, 30 hp

Möjlig SCB

SA UND VFU VÅ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

