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§ 21  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 22  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande förändring: under punk-
ten övrigt tillkommer uppdrag till nästa sammanträde.  

 
 

§ 23 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 
Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 

 
§ 24 MEDDELANDE 

 
 Rektorns meddelanden enligt utskick med kallelsen.  
 Studierektor informerar att forskarstudiehandboken för forskarutbildningen vid LTH ska pub-

liceras i vår. 
 Handläggningsordning – LTH:s kansli (LTH 2012/2120) 
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 Befogenhetsfördelnings och delegationer inom utbildning på forskarnivå vid LTH (LTH 
2012/1694) 

 Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid LTH (LTH 2012/2121) 
 
 

§ 25 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden med (LTH 2013/179 och LTH 
2013/159) läggs ad acta. 

 Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner i FN1 (LTH 2013/454 och 
LTH 2013/515) läggs ad acta. 

 
Bilaga § 22A:  Disputationsärenden (LTH 2013/179; LTH 2013/159). 
Bilaga § 22B: Fastställda kursplaner under perioden 2013-01-01—03-12 (LTH 2013/454; 

LTH 2013/515). 
 
När det gäller kursplaner så föreslog ordföranden att nämnden beslutar i frågor av principiell karaktär 
på nämndmötena. Vidare föreslog ordföranden att studierektorerna pratar med sina institutioner om hur 
kursplanerna bör skrivas.  
 
 

§ 26 RAPPORT OCH UPPDRAG FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 
Ordföranden informerade om rapport och uppdrag från forskningsberedningen. 

 Lärandemål och kursplaner i forskarutbildningen. Ordföranden uppmanade ledamöterna att 
sprida dokumentet.  

 Utvärdering av årsrapportering. Doktoranderna vill att arbetsgruppen kommer igång så snart 
som möjligt.  

 Förslag till forskningsområden för stöd till yngre forskare. PM ska skickas ut till LTH:s in-
stitutioner och beslut om rangordning av forskningsområden planeras tas i FN på maj-mötet.  
Diskussion kring kriteriernas vikt. Nr 2 uppfattades vara lika viktigt som nr 1. Har LTH defi-
nierat strategiskt viktigta forskningsområden? 

 
Doktorandrepresentanterna lyfte frågan om studentrepresentation i beredningsstadiet av ärende om an-
ställning som doktorand. 
 
Diskussion kring hur man kan dra nytta av de populärvetenskapliga artiklarna på institutionerna. Ledamö-
terna får i uppdrag att diskustera detta på sina institutioner till nästa sammanträde. 
 
Bilaga § 23A:   Lärandemål och kursplaner i forskarutbildningen. 
Bilaga § 23B: Förslag till forskningsområden för stöd till yngre forskare. 
 

 
§ 24 REMISS: RÄTTIGHETER FÖR STUDENTER VID LU 
  

Ordföranden informerade om de yttrande som skrivits av ordförandena i forskningsnämnderna. En 
fråga lyftes gällande punkt 6.23 i förslaget (SU 2013/44) - om studenten behöver lämna en motivering 
till omprövningen. 
 

 Bilaga § 24A:  Remiss (SU 2013/44) 
 Bilaga § 24B: Yttrande  
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§ 25 ÖVRIGT 

 
Nästa sammanträdesdatum: 16 april kl 13.15-15.00. 
 

  Internationella toppforskare 
  Ordföranden informerade om att på nästa sammanträde kommer nämnden att ta upp frågan kring 

internationella toppforskare. Det är önskvärt att ledamöterna till nästa sammanträde inventera bland an-
nat följande:  

 
Till vilka miljöer behöver man rekrytera toppforskare?  
Vilka toppforskare har redan sökt sig till oss?  
Vilka toppforskare finns att rekrytera? 

 
  Vad menas med toppforskare (definition)? Hur många finns vid LU? Vet vi det vet vi vad vi ska rekry-

tera. 
 
Uppdrag till Forskningsservice 

   Ordföranden informerade om att på nästa sammanträde kommer nämnden att ta upp frågan kring: Ett 
eventuellt uppdrag till forskningsservice?  
 

 
§ 26  SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Regnell 
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Kursplanerna i  FU-kursdatabasen – syfte,  
lärandemål och nivåklassif icering 
 
Sid 1-2: kortfattat – hur man skriver mål & syfte 
Sid 3-6: mera utförligt,  nivåklassif icering   
  
Sammanställt av Anders Ahlberg, LTH Genombrottet 
 
Kursplanerna 
De flesta beståndsdelarna i en kursplan är relativt självinstruerande, och därför 
fokuserar detta PM delarna som oftast bereder problem; syfte, mål och klassificering. 
 
Att  formulera kursens syfte  
Man kan använda ordet ”syfte” i svenska språket på lite olika sätt, men i det här 
sammanhanget kan det vara lämpligt att så rakt som möjligt utifrån studentens 
perspektiv besvara frågan ”varför finns den här kursen?”. Svaret speglar troligen 
kursens roll i studenternas progression mot examen, och dess betydelse för studenterna 
bortom examen. Ett uppdiktat exempel: 

 
 
Att  formulera och kategorisera lärandemålen 
I enlighet med Bolognaprocessens principer behöver en kurs en handfull formulerade 
lärandemål, som i sin tur vid placeras i någon av de tre underkategorierna Kunskap & 
förståelse, Färdighet & förmåga, Värderingsförmåga & förhållningssätt. Kursen behöver 
dock inte ha lärandemål i alla kategorier, men LTH utgår från att det finns kunskap & 
förståelse i varje enskild kurs. Kategoriseringen följer högskoleförordningens indelning, 
men kan uppfattas artificiell i de fall kunskap, färdighet och förhållningssätt är 
odelbart sammanflätade i undervisningen.  Ett lärandemål kan i sådana fall placeras i 
mer än en kategori, och man får då helt enkelt bestämma sig för en rimlig kategori. 
Lärandemål bör ses som en examinationsribba som alla godkända studenter uppfyller, 
inte bara strävansriktningar.   
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Ett sådant mål består lämpligen av tre delar:  
 
–Vad studenten konkret ska kunna göra efter kursen (det aktiva verbet)  
 
–Vad studenten ska lära (substantivet; detta återfinns också under kursplanerubriken 
”Innehåll”)  
 
–Kvaliteten/begränsningen/sammanhanget för vad studenten förväntas göra 
(adverbet/adjektivet) . 
 
Nedan följer färgkodade fingerade exempel ur varje kategori: 

 

 

 

 
 
Redan med de enkla principerna här ovan bör man kunna formulera en inmatad och 
godkänd läroplan i FU-kursdatabasen. Vill man därutöver förstå bakgrunden till 
Bologna-läroplanerna och till hur man aktivt kan markera nivåskillnad för kurser på 
grundläggande, avancerad och forskarnivå så kan man läsa vidare nedan.     
 
Bakgrund  
När nu LTHs FU-kursdatabas sjösatts och FU-kurser ska ge ersättning till kursgivarna 
har kursplanerna i LTHs forskarutbildningskurser aktualiserats. För att en FU-kurs 
ska kunna accepteras i kursdatabasen krävs kursplaner på svenska och engelska med 
Bologna-mässigt formulerade lärandemål. Nedanstående avsnitt ger  

• en återblick över hur lärandemål utvecklats i samband med Bolognaprocessen 
• en översiktlig beskrivning över hur Bologna-lärandemål skrivs  
• ett resonemang kring nivåklassificeringen av kurser  

 
 



 
 
 3 
Det fanns kursplaner även före Bologna-processen. Det typiska i dessa var att 
kursmålen formulerades på bas av kursens tema eller kursens syfte; t ex 
 
”Kursen behandlar reflexionsseismik och borrkärnematerial från deltamiljöer av Mississippi-typ, 
samt vanligt förekommande naturgas-prospekteringsstrategier”.  

eller 
”Kursen ska ge kunskap om reflexionsseismik och borrkärnematerial från delta-miljöer av 
Mississippi-typ, samt vanligt förekommande naturgasprospekterings-strategier”.  
 
Med Bolognaprocessen kom kravet på ett perspektivskifte i kursplanerna, från ”vad 
läraren gör/kursen ger” till ”vad studenten ska kunna göra efter en kurs”.  Det 
transparenta explicitgörandet av lärandemålen krävdes bl a för den breddade 
rekryteringens och den europeiska studentmobilitetens skull. Kursplanereviderandet 
var forcerat och tog mycket kraft i anspråk, men gjorde också att lärarlagen tvingades 
enas om kursernas mål på ett helt nytt sätt.  
 
Kursers  mål 
När kursmålen blev lärandemål valde LTH att i sina kursplaner bryta ner målen i de 
tre underkategorier som Högskoleförordningens examensmål för civilingenjörs-
utbildningar består av; Kunskap & förståelse, Färdighet & förmåga, Värderingsförmåga & 
förhållningssätt (LTH 2006; Warfvinge 2006). Att montera in dessa rubriker i våra 
lokala GU-kursplanemallar var å ena sidan en administrativ hjälp, ett sätt att inte 
tappa bort viktiga lärandemål. Å andra sidan kan uppdelningen uppfattas artificiell 
därför att kunskap, färdighet och förhållningssätt kan vara odelbart sammanflätade i 
undervisningen. Det leder ibland till att ett visst lärandemål hade kunnat placeras i 
mer än en av det de tre kategorierna.  I det läget får man helt enkelt bestämma sig för 
en kategori. Då uppstår frågan om man måste ha lärandemål i alla tre kategorierna, 
och svaret är nej.  Men alla LTH-kurser förväntas innehålla någon form av kunskap 
och förståelse.  
 
Svårigheter i  att  formulera lärandemål 
Lärandemål bör ses ses som en ribba som alla godkända studenter uppfyller, inte som 
strävansriktningar. Ett lärandemål består lämpligen av tre komponenter; 
 
 Det aktiva verbet – vad studenten konkret ska kunna göra efter kursen 
Substantivet – vad studenten ska lära 
Adverbet/adjektivet - kvaliteten/begränsningarna  i vad studenten förväntas göra. 
T. ex;  
Efter kursen ska geologistudenten, med utgångspunkt från given reflexions-seismisk data och 
borrkärnematerial från deltamiljöer av Mississippi-typ, kunna argumentera för minst två av de 
vanligast förekommande naturgasprospekteringsstrategierna [färgkodat lärandemål].  
 
Verb + substantiv blev LTHs lärare bra på att formulera under de intensiva GU-
kursplanerevisionerna 2006-2007. Den tredje komponenten som svarar på frågan 
”Hur väl ska man kunna detta? Under vilka omständigheter?” är det generellt sämre 
beställt med. I värsta fall är det därmed svårt att se skillnad på andraårsstudentens och 
professorns nivå i relation till ett visst lärandemål. Det är längs denna tredje dimension 
som betygskriterier fastslås för ett lärandemål, s.k. rubrics i amerikansk kontext.  Om 
ni är skolbarnsföräldrar har ni sannolikt stött på motsvarande kompetensmatriser i 
utvecklingssamtal.    
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Verbens kval itet  
LTH har länge använt Biggs (1999) empiriskt underbyggda kvalitetstrappa av verb i 
lärandemål, den s.k. SOLO-taxonomin (Fig. 1). En universitetskurs involverar både 
enklare och mer avancerade verb, men frågan är var i trappan kursens tyngdpunkt 
ligger. I förarbetet till Bologna-omställningen var riktlinjen att För avancerade nivå 
betyder det att examinationen ska innehålla inslag på nivån Utvidgat abstrakt. På 
fördjupad grundnivå (G2) ska examinationen innehålla inslag på relationell nivå 
(Warfvinge	  2006;	  LTH	  2006),	  se	  Fig.	  sid	  2	  nedan.	  	    

 
Fig. 1: Den s.k. SOLO-taxonomin (översatt av A. Sonesson MedFak/LU).  
 
Substantivens kval itet  
Substantiven beskriver såväl kunskapsdjup, kunskapsbredd, färdigheter som 
ämneskomplexitet;  
Kunskapsdjup – t ex ”divisionstrappan” kontra ”Schrödingerekvationen” 
Kunskapsbredd – t ex ”blodomloppet” kontra ”massflödestransport i växter, alger och djur” 
Färdighet – t ex ”utföra blodprov” kontra ”utföra by-pass-operation” 
Komplexitet – t ex ”kvävets roll vid övergödning” kontra ”miljöproblem i Östersjöområdet” 
 
Adjektivets/adverbets/begränsningens kval itet  
Här ska man som sagt få svar på frågan ”Hur väl ska man kunna detta?”. Även här 
finns uppenbara kvalitetsskillnader beroende på val av formulering, t. ex; 

    ”Tillrättalagt” kontra ”Öppet” 
”Reproducerande” kontra ”Nyskapande/originellt” 
”Givna..” kontra ”Egendefinierade förutsättningar” 
”Resonerande” kontra ”Forskningsunderbyggt 
”Baserat på eget forskningsmaterial” kontra ”I alla situationer” 
 

Progress ion och nivåklass i f icering 
I LTHs kursplanearbete på grundläggande och avancerad nivå hade verbens 
sammansättning en avgörande betydelse för nivåklassificeringen. På vilka sätt kan då 
en forskarutbildningskurs vara mer avancerad än en grundutbildningskurs? Man kan 
knappast begära mer avancerad och självständig examination, eller val av verb i 
kursmålen än på den redan ambitiösa A-nivån på grundutbildningen (Fig. 3). Att 
många kurser på grundutbildningens A-nivå också accepteras i forskarutbildningen är 
därmed begripligt. Istället är det sannolikt det mer avancerade ämnesinnehållet 
(substantivet i lärandemålet) och bemästrandet (adjektivet/adverbet i lärandemålet) 
som särpräglar renodlade doktorandkurser.  
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Till syvende och sist är det lärarlaget/forskarkollegiets sammanvägda analys av hur 
avancerad tyngdpunkten i kursens lärandemål är som avgör. Till detta kan komma 
hänsyn till hur central respektive perifer den aktuella kursen är i ett 
utbildningsprogram, vilket komplicerar bilden. T. ex välkomnar vi ju att en doktorand 
i ämne A läser en avancerad kurs i ämne B. Om doktorandens handledare finner 
kursen särdeles perifer, låg i nivå, eller överlappande med andra avklarade kurser kan 
kursen ge reducerad poängtilldelning. Sådana avdrag bör förstås förhandlas i förväg 
och befästas i den individuella studieplanen.   
 

 
 Fig. 2: Sammanfattning av kriterier för nivåklassificering av kurser inom civilingenjörs-
utbildningen (LTH 2006). 
 
Tre oberoende sätt  att  markera nivåhöjd 
Följande fingerade exempel försöker demonstrera hur lärandemålens tre dimensioner 
kan varieras, oberoende av varandra:  
Samma verb men olika nivå: 
  . .kunna formulera en hypotes för prisbildningen hos transistorer. 
  . .kunna formulera en hypotes för prisbildningen för elektronikkomponenter i EU. 
Samma substantiv men olika nivå: 
  ..redogöra för Eisenmans dekonstruktivist iska teorier . 
  ..analysera svensk urban arkitektur utifrån Eisenmans dekonstruktivist iska teorier . 
Samma adverb/adjektiv men olika nivå: 
  . . s jä lvständigt mäta masstransport i ett porvattenflöde.  
  . . s jä lvständigt utveckla en modell för masstransport i Alnarpsströmmen. 
 
Harmonisk kursplanering, s lutord 
Kursplanens viktigaste roll är att formalisera och kommunicera kursens nivå och 
inriktning inför studenterna, och att hålla fast vid den nivån i 
undervisningsplaneringen och examinationen. Om sådan harmoni råder kan vi kalla 
detta harmonisk kursplanering (constructive alignment), eller helt enkelt ”ordning och 
reda i kursen” (jfr Biggs 1999). En förhoppning är att när vi nu formulerar och 
reviderar kursplaner för FU så har vi lärt oss av erfarenheterna från GU-
kursplanearbetet 2006-2007. 
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Sammanstäl l t  av Anders Ahlberg  
Ansvarig för det LTH-gemensamma FU-kursprogrammet , 2013-03-01. 
 
 
Referenser  
Biggs, J.B. (1999). What the student does: Teaching for quality learning at university. 
Buckingham: Open University Press. 
 
Warfvinge,	  P.,	  2006:	  Nivåklassificering	  av	  kurser	  inom	  civilingenjörsutbildningar.	  
Plenarpresentation	  vid	  NSHU:s	  Bolognaseminarium,	  Växjö,	  7	  februari	  2006. 
 
LTH	  2006:	  Vägledning	  för	  nivåklassificering	  av	  kurser	  inom	  
civilingenjörsutbildningen.	  Dnr	  LTH	  G219	  247/06,	  LTH.	  
 
Tack 
Tack till Anders Sonesson, Medicinska fakulteten, för inspiration till fingerade lärandemål-
exempel samt översättning av SOLO-taxonomin. 
  
 
 



Process för ”yngre forskare” 2013 – presentation på prefektrådet 25 feb. 
 

 
1) Forskningsnämnderna får i uppdrag av rektor att besluta vilka 

forskningsområden/ämnen som skall föreslås få 550.000 kr per år i 2 år för stöd till 
anställning av yngre forskare. Stödet utbetalas från 2014. Rektor definierar uppdraget 
för varje nämnd, dvs antalet.  

 
Kriterier för forskningsområden/ämnen: 

i. Strategiskt viktigaste områden för LTH och för institutionen 
ii. Ämnet skall ha potential att växa till ett nytt/kompletterande 

forskningsområde eller ny inriktning för institutionen och LTH 
iii. Ämnet skall ha koppling till utbildning på grund- och avancerad nivå 

 
Forskningsnämnderna tar in förslag till ämnen från prefekterna. Eftersom ersättningen 
inte räcker  till full finansiering måste institutionerna lägga förslag där de kan 
garantera att en kompletterande finansiering kan ordnas. 
 
I informationen till institutionen skall det framgå att institutionen väljer vilken 
anställningsform som är aktuell. Post doktor är ett alternativ. Men även Bitr 
lektorsanställning kan användas (så snart den fastställts av LU).  

 
2) De institutioner som väljs ut annonserar och gör urval och anställer enligt den gängse 

rekryteringsprocessen. Varje anställning ska ha en kravprofil där ämnet och behörighet 
framgår. På detta sätt garanterar vi att alla anställningar exponeras och hanteras på ett 
rättssäkert sätt.  
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Utb i ldn ingsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remiss: Rättigheter för studenter vid Lunds universitet 
 
Sedan många år finns vid Lunds universitet riktlinjer för relationen mellan Lunds 
universitet och universitetets studenter, populärt kallad rättighetslistan. Detta 
dokument ska nu förnyas. 
 
Bakgrund 
De nuvarande riktlinjerna upphörde att gälla vid årsskiftet och därför ska en ny 
"rättighetslista" tas fram. Ni bereds härmed möjlighet att lämna era synpunkter på 
bifogat förslag till nya rättigheter. Förslaget har tagits fram av en grupp som arbetat 
på uppdrag av universitetets utbildningsnämnd. Ordförande för gruppen har varit 
prodekan Lars Berggren, dessutom har ingått vicedekan Lena Eskilsson, 
studerande Sam Leissner och planeringssekreterare Daniel Huledal. 
 
Gruppens förslag behandlades av utbildningsnämnden på dess sammanträden 
2012-11-07 och 2013-01-23 innan det nu skickas ut på remiss till de delar av 
universitetet som bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt till 
studentkårerna. 
 
 
Förslaget 
I Rättigheter för studenter vid Lunds universitet listas rättigheter som har att göra 
med behörighet och urval, studiemiljö, kursplaner och schema, prov och 
examination, examensarbeten och kursvärdering. Studenternas rättigheter och 
skyldigheter regleras också i en rad andra dokument som lagar och förordningar, 
policydokument etc. Gruppen föreslår att relevanta dokument förtecknas i en 
inledning till listan. 
 
I samband med att Föreskrifter för studentinflytande vid Lunds universitet 
arbetades fram fördes punkter från "rättighetslistan" in i dessa. Sådana punkter har 
därför strukits från förslaget. I andra fall har gruppen för tydlighetens skull valt att 
föra in bestämmelser från till exempel högskoleförordningen så att dokumentet ska 
bli mer lättförståeligt. 
 
De nu gällande riktlinjerna finns på: 
http://www5.lu.se/upload/regelverket/studentsocialt/Rattighetslistan2008Beslut_N
Y.pdf 

2013-03-06 
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Ni ombeds svara senast 12 april. Svaren ställs till utbildningsnämnden och 
skickas till Kristina.Arnrup_Thorsbro@rektor.lu.se. 
 
 
Eventuella frågor rörande innehållet i det remitterade förslaget till rättigheter kan 
ställas till professor Lars Berggren, Lars.Berggren@hist.lu.se. 



LUNDS UNIVERSITET  Dnr SU 2013/44 
2013-03-06 FÖRSLAG 1 
 
Rättigheter för studenter vid Lunds universitet 
 
Nedanstående gäller för studenter på grundnivå och avancerad nivå. 
 
Förverkligandet av studenternas rättigheter och övriga åtaganden är en uppgift för verksamma i 
utbildningen, institutionerna och fakulteterna.  
 
 
1. Ansvarsfrågor 
 
1.1 Studenter kan om dessa riktlinjer inte följs vända sig till berörd fakultet. Fakulteten kan lämna 
ärendet vidare till prefekt eller utbildningsansvarig. 
 
1.2 Enligt delegationsordningen för Lunds universitet ligger ansvaret för utbildningsfrågorna på 
fakultetsstyrelserna och på den centrala utbildningsnämnden. Fakultetsstyrelserna ska ha en ordning 
för att hantera frågor som tas upp i denna rättighetslista. 
 
1.3 Om berörd student är missnöjd med en fakultetsstyrelses hantering av en fråga som behandlar 
rättighetslistan kan studenten vända sig till sin studentkår. Om studentkår anhåller om det har 
universitetet skyldighet att ta upp frågan i ett organ på central universitetsnivå. [exakt lydelse är under 
diskussion]. 
 
 
 
2. Behörighet och urval samt registrering  
 
2.1 Universitetet har skyldighet att, om inte särskilda skäl föreligger, besluta om ändrade behörighets- 
och urvalsregler för fristående kurser respektive för utbildningsprogram i så god tid att de kan 
tillkännages i informations- och ansökningsmaterial senast ett år innan de ska tillämpas för första 
gången. 
 
2.2 Institutionen har skyldighet att skyndsamt, det vill säga normalt inom fjorton dagar, lägga in 
registreringar av deltagande i utbildning samt studieresultat i Ladok. Detta bland annat för att inte 
fördröja utbetalning av studiemedel till studenten. 
 
 
 
3. Studiemiljö 
 
3.1 Universitetet har på alla utbildningar skyldighet att tillse att det finns en lättillgänglig 
studievägledare (eller lärare med studievägledares uppgifter) som på ett tidigt stadium kan fånga upp 
signaler om olika studierelaterade problem och som studenterna kan vända sig till. Studievägledaren 
ska vara knuten till ämnesutbildningen och också ha en karriärvägledande funktion. Studievägledaren 
ska om så behövs tillse att erforderliga åtgärder vidtas. [Jfr Högskoleförordningen 6:3] 
 
3.2 Studenten har rätt till för undervisningen erforderliga resurser, till exempel vad gäller 
datorarbetsplatser, elektroniska informationsmedia, bibliotek med litteratur inklusive referenslitteratur 
till samtliga kurser, läsplatser, gruppstudierum, pausutrymmen samt övriga arbetsplatser som krävs för 
att kunna genomföra utbildningen. Dessa resurser ska så långt möjligt vara disponibla för studenten 
även utanför schemalagd tid. 
 
3.3 Universitetet har skyldighet att tillse att studentskyddsombud liksom övriga skyddsombud inom 
universitetet ges utbildning i arbetsmiljöfrågor och att involvera studenterna i arbetsmiljöarbetet. 
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3.4 Student med funktionsnedsättning har rätt till de pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för 
att göra utbildningen tillgänglig för studenten. Behov av stödåtgärder ska anmälas i god tid innan 
undervisningen startar. 
 
 
 
4. Kurs- och utbildningsplaner samt schema 
 
4.1 Universitetet har skyldighet att i normalfall tillhandahålla kurs- och utbildningsplaner vad avser 
studier kommande termin senast en månad före sista ansökningsdagen. Dessa ska även finnas samlade 
på institutionens hemsida. 
 
4.2 Universitetet har skyldighet att se till att kursscheman, tider för prov och omprov samt eventuella 
ändringar av uppgifter om kurslitteratur och annat studiematerial ska finnas tillgängliga – även på 
utbildningens hemsida – senast en månad före kursstart. 
 
4.3 Universitetets utbildningsanordnare har skyldighet att se till att obligatorisk och rekommenderad 
kurslitteratur är allmänt tillgänglig, det vill säga möjlig att låna, köpa eller är åtkomlig på nätet. 
 
4.4 Universitetet har skyldighet att vid schemaändringar informera berörda studenter snarast möjligt. 
Schemaändringar får endast göras vid oförutsedda händelser.  
 
4.5 Universitetet har inte rätt att schemalägga undervisningstid efter klockan 18 om inte kursen vid 
ansökningstillfället är annonserad som kvällskurs eller särskilda skäl föreligger. 
 
4.6 Universitetet har skyldighet att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda antagen till kurs som 
måste ställas in fullgott alternativ. 
 
4.7 Universitetet har skyldighet att tillhandahålla skriftlig information om vem som beslutar om 
tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet och till vem studenterna ska vända sig i 
sådana ärenden. 
 
4.8 Studenterna har rätt att välja kursombud vid tillfälle som är avsatt under schemalagd tid. 
 
 
 
5. Obligatoriska moment 
 
5.1 Universitetet har skyldighet att tillse att obligatoriska moment är väl motiverade utifrån kursmålen. 
 
5.2 Student som utan egen förskyllan, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte 
kunnat genomföra ett obligatoriskt moment ska ha rätt att fullgöra detta på samma sätt som gäller för 
prov och omprov (se under 6.3, 6.6.). 
 
 
 
6. Prov och examination 
 
6.1 Universitetet har skyldighet att utforma examination på så sätt att den innebär en prövning av i vad 
mån en enskild student uppnått målen för en kurs varvid den enskilda studentens prestation ska vara 
avgörande för betygssättningen.  
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6.2 Studenten har, om möjligt, rätt att vid rättning av skriftliga salsprov vara anonym i förhållande till 
den bedömande läraren. Examinator måste dock få del av namnen på provdeltagarna i samband med 
att betyg sätts. 
 
6.3 Universitetet har skyldighet att på varje kurs/delkurs med samma kursinnehåll anordna: 
- ordinarie prov, 
- omprov i nära anslutning till det ordinarie provet 
- ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna läsåret 
(uppsamlingsprov). 
 
6.4 Universitetet har skyldighet att, med undantag för prov på sommarkurser, i normalfallet inte 
anordna några prov under tiden 15 juni- 15 augusti respektive 22 december - 6 januari. Om student 
och examinator så kommer överens kan prov genomföras också under dessa perioder.  
 
6.5 Universitetet har skyldighet att förlägga omprov vid en sådan tidpunkt att studenters möjligheter 
till fortsatta studiemedel och fortsatt studiegång inte försvåras. Omprov bör normalt inte äga rum 15 
juni – 15 augusti. 
 
6.6 Universitetet har skyldighet att tillse att samma krav ställs på omprov och uppsamlingsprov som på 
det ordinarie provet. 
 
6.7 Universitetet har skyldighet att tillse att kopior av tidigare givna prov finns lätt tillgängliga.  
 
6.8 Universitetet har skyldighet att under ett års tid efter att en väsentlig förändring av en kurs 
innehåll, genom ändrad kurslitteratur eller på annat sätt, trätt i kraft erbjuda examination i enlighet 
med det tidigare kursinnehållet.  
 
6.9 Universitetet har skyldighet att meddela studenten tid och plats för prov och obligatoriska moment 
vid kursstart. Detta gäller också provregler, som krav för att få genomgå prov, betygsgränser, 
bedömningsgrunder och tillåtna hjälpmedel. 
 
6.10 Studenten har rätt att få tid att förbereda sig inför prov.  
 
6.11 Universitetet har skyldighet att informera studenten om varje frågas högsta poängtal vid prov som 
poängsätts senast i samband med provtillfället. 
 
6.12 Universitetets lärare som är ansvarig för prov, är skyldig att i normalfallet närvara vid del av 
provet eller på annat sätt finnas tillgänglig för frågor. 
 
6.13 Universitetet har skyldighet att meddela studenten betyg på prov senast 15 arbetsdagar efter 
provtillfället, dock inte senare än två veckor före omprovstillfället. 
 
6.14 Universitetet har skyldighet att när provresultat föreligger skyndsamt rapportera in dessa till 
Ladok. 
 
6.15 Universitetet har skyldighet att i anslutning till att betyg tillkännages tillhandahålla genomgång 
av provet. Genomgången bör företrädesvis vara muntlig. 
 
6.16 Student som har godkänts på kurs har rätt att senast 20 arbetsdagar efter begäran härom få 
kursbevis. 
 
6.17 Student som uppfyller fordringarna för examen har rätt att senast 30 arbetsdagar efter begäran 
härom få examensbevis. 
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6.18 Studenten har enligt högskoleförordningen rätt att överklaga beslut om tillgodoräknande av 
utbildning eller yrkesverksamhet samt avslag på begäran att få examensbevis eller kursbevis. 
 
6.19 Universitetet har skyldighet att om studenten inte begär att provet förläggs vid senare tillfälle, 
erbjuda en student vars skriftliga prov försvunnit ett nytt prov inom en vecka om det kan konstateras 
att universitetet bär skulden. Studenten ska inte behöva vänta på nästa ordinarie provtillfälle. 
 
6.20 Universitetet har skyldighet att hålla upplysningar om tid och plats för prov lätt tillgängliga. Det 
är studentens skyldighet att underrätta sig om när och var ett prov äger rum. Om det kan konstateras 
att en student av universitetet har fått fel uppgift om tid eller plats för prov eller om prov ej kommer 
till stånd på grund av misstag från universitetets sida ska, efter samråd med studenten, ett nytt 
provtillfälle erbjudas. Nytt prov ska, om möjligt, hållas senast en vecka efter ordinarie provtillfälle. 
 
6.21 Universitetet har skyldighet att inte förlägga prov efter klockan 19 på vardagar, med undantag för 
kvällskurser. Prov ska undvikas på lördagar, söndagar och helgdagar. 
 
6.22 Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov på en kurs eller en del av en kurs har 
enligt högskoleförordningen rätt att få annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det.  
 
6.23 Student har rätt att begära omprövning av ett betyg. Beslut om rättelse eller ändring av betyg ska 
enligt högskoleförordningen fattas av en examinator. 
 
 
 
7. Examensarbeten 
 
7.1 Universitetet har skyldighet att vid kursens start informera studenten om de bestämmelser och 
riktlinjer som gäller för examensarbete. Informationen bör innefatta uppgifter om 
• studentens rätt till handledning och omfattningen av denna 
• examensarbetets utformning och genomförande 
• bedömningskriterier 
• examensarbetets omfång och formella utformning 
• oppositionsförfarande och 
• vilka handledare som är tillgängliga och i vilken utsträckning studenterna kan välja handledare. 

 
7.2 Universitetet har skyldighet att i första hand tillhandahålla disputerade lärare för handledning av 
examensarbete. Handledare för examensarbete bör ha genomgått högskolepedagogisk utbildning 
innefattande utbildning i uppsatshandledning. Examinator ska vara disputerad lärare. 
 
7.3 Studenten har i normalfallet rätt att få en i förväg avtalad tid för handledning. Handledning bör ske 
genom personliga möten, om inte kursen ges via internet eller annat överenskommits mellan student 
och handledare. 
 
7.4 Studenten har rätt att få handledning avseende bland annat ämnesval, examensarbetets omfattning, 
uppläggning och genomförande samt teori- och metodfrågor. Handledning kan ske enskilt eller i 
grupp. 
 
7.5 Studenten har rätt till metodundervisning i samband med examensarbetet eller i kurser som 
förbereder detta. 
 
7.6 Studenten har rätt att byta handledare om det inte finns särskilda skäl däremot.  
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7.7 Universitetet har skyldighet att tillse att handledare och examinator om möjligt inte är samma 
person. 
 
7.8 Universitetet har skyldighet att så långt som möjligt lägga schemat så att det under någon del av 
terminen finns tillräckligt med ostörd tid att ägna åt uppsatsskrivandet om examensarbetet utgör en del 
av en kurs eller om det förutsätts genomföras parallellt med en annan kurs. 
 
 
 
8. Kursvärdering 
 
8.1 Universitetet har skyldighet att avsätta tid i kursschemat för genomförande av skriftlig eller 
muntlig kursvärdering. Om kursvärderingen sker i annan form ska genomförande och tidsram vara 
sådana att de uppmuntrar till svar. 
 
8.2 Studenterna har rätt att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. 
 
8.3 Universitetet har skyldighet att bestämma kursvärderingens utformning, innehåll och uppföljning 
efter samråd med studentrepresentanter. 
 
 
 
9. Komplettering och uppföljning av riktlinjerna 
 
9.1 Beslut om fakultetsvisa kompletterande rättigheter för studenterna fattas av respektive 
fakultetsstyrelse. 
 
9.2 Fakultetsstyrelsen ansvarar för tillämpning och uppföljning av rättigheterna. 
 
 
 
Dessa riktlinjer träder i kraft 2013-XX-XX då Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och 
universitetets studenter (fastställda 2008-12-05, STU 2008/581) upphör att gälla. 
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Yttrande från forskningsnämnderna 1‐3 angående remiss om Rättigheter för studenter vid LU (SU 

2013/44) 

Rättigheter för studenter vid LU är ingen central fråga för forskningsnämnderna och vi har ägnat 

begränsad tid åt denna remiss. 

Genom FN1‐3 har synpunkter har kommit in från Kalle Åström, Reine Wallenberg och Anders 

Gustafsson (bifogas). 

En generell synpunkt är att dokumentet inte tar upp studenternas skyldigheter. Finns det reglerat i 

något annat dokument? Det skapar exempelvis problem och extra arbete för många anställda när 

studenter underlåter att anmäla sig eller är frånvarande vid olika utbildningsmoment 

Punkt 6.7 om att göra tidigare givna prov lätt tillgängliga skapar problem för många. Det kan också få 

absurda konsekvenser om man tolkar det strikt (dvs att alla tidigare prov skall finnas lätt tillgängliga). 

Är offentlighetsprincipen verkligen prövad i detta fall och skall gälla? 

Rätten till annan examinator (punkt 6.22) kan vara svår att leva upp till på mer specialiserade och 

avancerade kurser om det inte finns andra kompetenta examinatorer. 

Det är svårt för många att leva upp till rätten till om anonym rättning av skriftliga salsprov. Dock står 

det i förslaget under 6.2 att detta är ”om möjligt”. 

För en del institutioner med många tentor att rätta är det svårt/omöjligt att klara kravet om rättning 

inom 15 arbetsdagar. Detta bör mjukas upp med undantag i vissa fall. 

För handledning av examensarbeten (punkt 7.2) kan doktorander i senare steg av sin utbildning vara 

väl så lämpade som disputerade forskare. Att bedriva undervisning på avancerad nivå och handleda 

examensarbeten kan också ses som en viktig del i forskarutbildningen. Skrivningarna om ”i första 

hand” och ”bör” i förslaget ger dock en viss flexibilitet.  

Vi har också en hög ambition att examensarbeten skall vara forskningsnära. En stor del av 

forskningen utförs av doktorander och det vore olyckligt att utestänga dem från möjligheten till 

meritering och utveckling i rollen som handledare.  

 

Mvh 

Lars J Nilsson (FN3), Björn Bergenståhl (FN2) och Björn Regnell (FN1) 

2013‐03‐25 
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Bilaga: 

Synpunkter från Kalle Åström 

Titta genom formuleringen på punkt 4.3 
4.3 Universitetets utbildningsanordnare har skyldighet att se till att obligatorisk och rekommenderad 
kurslitteratur är allmänt tillgänglig, det vill säga möjlig att låna, köpa eller är åtkomlig på nätet. 
** Kanske ... '... det vill säga är möjlig att låna, köpa eller åtkomlig på nätet.' 
 
Följande kan vi inte uppfylla idag: 
6.2 Studenten har, om möjligt, rätt att vid rättning av skriftliga salsprov vara anonym i förhållande till 
den bedömande läraren. 
 
Följande är ju rent nonsens: 
6.10 Studenten har rätt att få tid att förbereda sig inför prov. 
 
Följande punkt måste ha ett undantag för stora institutioner: 
6.13 Universitetet har skyldighet att meddela studenten betyg på prov senast 15 arbetsdagar efter 
provtillfället, dock inte senare än två veckor före omprovstillfället. 
** Tidigare fanns det vid LTH en text om att om det var mer än 200 som tentade så var det rimligt 
med ytterligare 7 dagar och om en institution hade mer än 1000 tentor i samma period, så var det 
totalt 
30 dagar eller något sådant. Jag är lite osäker på ordalydelsen. 
 
Eftersom vi inte skriver ut fullständiga lösningar till alla tentor, är följande punkt inte bra för oss: 
6.15 Universitetet har skyldighet att i anslutning till att betyg tillkännages tillhandahålla genomgång 
av provet.  Genomgången bör företrädesvis vara muntlig. 
 
 
Reine Wallenberg 
 
6.7 Universitetet har skyldighet att tillse att kopior av tidigare givna prov finns lätt tillgängliga. 
 

Bör ändras till ” … tillse att exempel på tidigare givna prov …”  . Det finns flera skäl till detta: 

- Nuvarande formulering kan tolkas som att man kan begära ut samtliga tidigare givna prov – 
vilket är en praktisk orimlighet. Studenten har rätt till att se en exempeltenta, som visar 
utformningen på tentamen. 

- Det kan vara pedagogiskt olämpligt att ha ett stort antal extentor  lätt tillgängliga (som innebär 
att färdiga svar kommer att finnas), då det begränsar inlärning och förståelse av hela 
kursinnehållet. Till exempel en fråga som kräver att man kan en stor del av kunskapsstoffet, 
och genom eftertanke och förståelse kan välja en metod av ett flertal, begränsas till ett ”rätt” 
svar som kan levereras utan omvägen om eftertanke och förståelse.  

- Det kan finnas alternativa lösningar och svar som är korrekta (om man kan motivera detta 
svar). 
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6.22 Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov på en kurs eller en del av en kurs har 
enligt högskoleförordningen rätt att få annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. 
 

Eftersom vi bedriver kurser på avancerad nivå är det inte givet att det finns alternativa examinatorer 
lätt tillgängliga. Att kunna kräva en annan examinator efter två misslyckade försök på tentamina med 
någorlunda normala utbyten av godkända studenter är orimligt. 

 

Anders Gustafsson 
 
När jag läser dokumentet så slås jag av hur ensidigt det är. Allt verkar bara handla om studentens 
rättigheter inte om skyldigheter. 
 
Ett par exempel är obligatoriska moment med föranmälan. Jag tycket att man skulle trycka på detta i 
dokumentet. Ett typiskt exempel är att studenter ibland inte anmäler sig till laborationer eller till 
omtentor, men dyker upp ändå. Eller i värsta fall inte blir godkända på kursen för att dom saknar en 
laboration.  
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