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Beslut om förslag till kriterier för klassificering av kurs till olika utbildningsområden inom 
området Utbildningsvetenskap 

Beslut 

Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) föreslår nedanstående kriterier för klassificering av kurs till olika utbildningsområden 

inom det utbildningsvetenskapliga området. Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) beslutar att uppdra till Kanslichefen att 

fastställa rutiner för kursklassificering inom området Utbildningsvetenskap (UV). 

 

Skäl till beslut 

För att underlätta handläggnings- och beslutsprocesser avseende kursklassificering har Rektor givit i uppdrag åt fakulteterna och 

området Utbildningsvetenskap (UV) att ta fram kriterier för klassificering av kurs till olika utbildningsområden samt beskrivning 

av hur klassificering av kurs ska handläggas, beslutas och kvalitetssäkras inom respektive fakultet eller område, se DNR LIU-

2019-02892. Enligt uppdraget skall följande ingå i det beredda förslaget:  
 

• Förslag på kriterier framtagna för klassificering av kursers innehåll till olika utbildningsområden.  

• Förslag framtagna avseende klassificering till två utbildningsområden.  

• Nationella jämförelser framtagna där så är möjligt avseende riktlinjer för klassificering inom lärarutbildningen.  
 

Handläggningen av beslutet 

Detta beslut har fattats av Styrelsen för Utbildningsvetenskap efter föredragning av utbildningsledare Helena Loborg och samordnande 

programansvarigutbildningsledare Sofia Kvist Lindholm.  

 

Jörgen Nissen   Sofia Kvist Lindholm 
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Bakgrund 

Kursklassificering skall enligt regeringens proposition om högre utbildning för ökad kompetens 1992/93:169 utgå enbart från kursens 

ämnesinnehåll, ingen hänsyn skall tas till resursåtgång, undervisningsmetoder eller om kursen befinner sig i ett program som i övrigt har 

annan klassificering. I prop. 2011/12:1, utgiftsområde 16 tar man även upp vikten av att klassificeringen sker på ett likartat sätt för att 

villkoren skall vara rättvisa. 

I regleringsbrevet framgår att några områden är styrda. De områden som skrivs fram är följande: 

• Utbildningsområdet Undervisning (betecknas LU) avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den 
utbildningsvetenskapliga kärnan. 

• Utbildningsområdet Verksamhetsförlagd (betecknas VU) utbildning avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och 
förskollärarutbildning.  

• Utbildningsområdet Övrigt (betecknas ÖV) avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktiska och estetiska kurser inom 
lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, grundlärarutbildning och förskollärarutbildning. 

 

Nationell jämförelse 

UKÄ publicerade 2017 en rapport om hur lärosäten klassificerar kurser. I den undersöks bland annat hur kurser i engelska klassificeras. Där 

framgår att LU-klassning på del av kurs tycks förekomma hos ett antal lärosäten även om majoriteten inte tycks använda det. Underlagen i 

rapporten sträckte sig fram till 2015. 

 

Vi har undersökt vilka kriterier Umeå, Göteborg, Linné, Malmö, Stockholm och Uppsala universitet använder när de klassificerar sina kurser. 

Lärosätena tillämpar principen att klassificering sker utifrån innehållet, men i praktiken får det olika varianter av implikationer. Några 

lärosäten, t.ex. Stockholm och Karlstad, utgår från huvudområde eller SCB-kod (i de fall kursen saknar huvudområde) för att via detta 

definiera innehåll medan andra lärosäten klassificerar innehåll mer ”direkt” (t.ex. Dalarna och Linne).  Nästan alla lärosäten lyfter 

möjligheten till dubbelklassificering. I några fall förekommer att undervisningsämnen dubbelklassificeras där del av kursen klassificeras med 

LU utifrån det ämnesdidaktiska innehållet. Omfattningen som används hos de undersökta lärosätena är 10-25 % (för en mer detaljerad 
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nationell jämförelse se bilaga 1).  

 

Kriterier för klassificering av kurs  

Följande förslag på kriterier föreslås gälla för klassificering av kursers innehåll till olika utbildningsområden inom det 

utbildningsvetenskapliga området: 

 

Övergripande kriterier: 

• Kurser inom yrkesprogram klassificeras utifrån kursens ämnesinnehåll - se tabell 2-4 nedan.  
• Fristående kurser som har huvudområde klassificeras utifrån huvudområdets ämnesinnehåll – se tabell 5.  
• Fristående kurser som inte har huvudområde och där kursen/del av kursen har ett innehåll som motsvarar innehållet i ett 

undervisningsämne klassificeras utifrån det undervisningsämnet. – jämför med tabell 2-4. 
• Fristående kurser som inte har huvudområde eller som inte går att föra till något i tabellen prövas i varje enskilt ärende för att 

klassificeras utifrån innehåll.1 
• Vid dubbelklassificering tillämpas 20%-andelar utifrån kursens ämnesinnehåll. 
• För att en kurs ska kunna dubbelklassificeras behöver den minst omfatta 7,5 hp.  

 
Specifika kriterier: 

• Utifrån regleringsbrevet klassificeras alla UK-kurser som LU. 
• Utifrån regleringsbrevet klassificeras alla VFU-kurser som VU.  
• Kurser som har ett innehåll som motsvarar innehåll inom Utbildningsvetenskaplig kärna klassificeras som Undervisning (LU).  

 

 

 
1 Avser t.ex. fristående kurser i utomhuspedagogik som saknar huvudområde 
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• Kurser som har ett innehåll som motsvarar innehåll i praktiska och estetiska kurser inom lärarutbildning med inriktning mot 
tidigare år, grundlärarutbildning och förskollärarutbildning klassificeras som Övrigt (ÖV).  

• Kurser med ämnesdidaktik integrerat i ämneskurs dubbelklassificeras med del av kurs (20%-delar) som LU och resten klassificeras 
utifrån ämnesinnehållet. Vid önskemål om dubbelklassificering kommer institutionen att behöva tydliggöra fördelning i procent till 
det ena och till det andra utbildningsområdet utifrån fördelning av innehåll i kursplanen. Tydliga rutiner för detta behöver arbetas 
fram.  

• Examensarbeteskurser klassificeras utifrån innehållet i undervisningsämnet. 
 

Tabell 1 Klassificering inom Grundlärarprogrammet F-3, 4-6 och Ämneslärarprogrammet 

Ämne                    Motivering 

  HU SA TL JU NA TE LU ÖV VU 
 

Bild 
      

(x) X 
 

Bild är ett praktisktestetiskt ämne och klassificeras därför i enlighet med 
regleringsbrevet som ÖV. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen 
klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU. 

Biologi 
    

X 
 

(x) 
  

Utgångspunkten är att Biologi klassificeras som NA då samtliga ingående 
delar är i biologi (cellbiologi, fysiologi, ekologi mm) är naturvetenskapliga. Om 
ämnesdidaktik är inkluderat i kursen klassificeras del av kurs (20%-andelar) 
som LU. 

Engelska X 
     

(x) 
  

Utgångspunkten är att Engelska klassificeras som HU då samtliga ingående 
delar är humanistiska. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen klassificeras 
del av kurs (20%-andelar) som LU. 

Filosofi X 
     

(x) 
  

Utgångspunkten är att Filosofi klassificeras som HU då samtliga ingående 
delar är humanistiska. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen klassificeras 
del av kurs (20%-andelar) som LU.  

Fysik 
    

X 
 

(x) 
  

Utgångspunkten är att Fysik klassificeras som NA då samtliga ingående delar 
är naturvetenskapliga. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen klassificeras 
del av kurs (20%-andelar) som LU.  

Geografi 
    

X 
 

(x) 
  

Utgångspunkten är att Geografi klassificeras som NA eftersom 
undervisningsämnet geografi har likartat innehåll som undervisningsämnet 
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naturkunskap. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen klassificeras del av 
kurs (20%-andelar) som LU. 

Historia X 
     

(x) 
  

Utgångspunkten är att Historia klassificeras som HU då samtliga ingående 
delar är humanistiska. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen klassificeras 
del av kurs (20%-andelar) som LU.  

Idrott och hälsa 
      

(x) X 
 

Idrott och hälsa är ett praktisktestetiskt ämne och klassificeras därför i 
enlighet med regleringsbrevet som ÖV. Om ämnesdidaktik är inkluderat i 
kursen klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU. 

Kemi 
    

X 
 

(x) 
  

Alla ingående delar är naturvetenskapliga. Om ämnesdidaktik är inkluderat i 
kursen klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU.  

Matematik 
    

X 
 

(x) 
  

Utgångspunkten är att Matematik klassificeras som NA då samtliga ingående 
delar är naturvetenskapliga. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen 
klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU.  

Moderna språk X 
     

(x) 
  

Utgångspunkten är att Moderna språk klassificeras som HU då samtliga 
ingående delar är humanistiska. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen 
klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU. 

Musik 
      

(x) X 
 

 
Musik är ett praktisktestetiskt ämne och klassificeras därför i enlighet med 
regleringsbrevet som ÖV. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen 
klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU. 

Naturkunskap 
    

X 
 

(x) 
  

Utgångspunkten är att Naturkunskap klassificeras som NA då samtliga 
ingående delar är naturvetenskapliga. Om ämnesdidaktik är inkluderat i 
kursen klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU.  

Religionskunskap 
  

X 
   

(x) 
  

Utgångspunkten är att Religionskunskap klassificeras som TL då samtliga 
ingående delar är teologi. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen 
klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU.  

Samhällskunskap  X     (x)   Utgångspunkten är att Samhällskunskap klassificeras som SA då samtliga 
ingående delar utgörs av samhällskunskap. Om ämnesdidaktik är inkluderat i 
kursen klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU.  

Slöjd      X (x)   Utgångspunkten är att Slöjd klassificeras som Te då det ingår hantverksteknik 
i samtliga kurser. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen klassificeras del av 
kurs (20%-andelar) som LU.  

Svenska X            (x)     Utgångspunkten är att Svenska klassificeras som HU då alla ingående delar är 
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Tabell 2 Klassificering inom Grundlärarprogrammet fritidshem 

 
Tabell 3 Klassificering inom Förskolärarprogrammet 

 

humanistiska. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen klassificeras del av 
kurs (20%-andelar) som LU.  

Svenska som 
andraspråk 

X            (x)     Utgångspunkten är att Svenska som andraspråk klassificeras som HU då alla 
ingående delar är humanistiska. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen 
klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU.  

Teknik           X  (x)     Utgångspunkten är att Teknik klassificeras som TE då alla ingående delar är 
tekniska. Om ämnesdidaktik är inkluderat i kursen klassificeras del av kurs 
(20%-andelar) som LU. 

Utbildnings-
vetenskapliga kärnan 

      X   Enligt regleringsbrevet skall UVK-kurser klassificeras som LU 

Ämne/område HU SA TL JU NA TE LU ÖV VU  

Fritidspedagogik  X   x  (x) x  Beroende på kursens innehåll klassificeras den i de flesta fall som SA, 
NA eller ÖV. Dubbelklassificering kan vara aktuell. Om ämnesdidaktik 
är inkluderat i kursen klassificeras del av kurs (20%-andelar) som LU. 

Utbildnings-
vetenskapliga kärnan 

      x   Enligt regleringsbrevet skall UVK-kurser klassificeras som LU 

Ämne/område HU SA TL JU NA TE LU ÖV VU Motivering 

Förskolepedagogik X X   X X (X) X  Beroende på kursens innehåll klassificeras den i de flesta fall som HU, 
SA, NA, TE, eller ÖV. Dubbelklassificering kan vara aktuell. Om 
ämnesdidaktik är inkluderat i kursen klassificeras del av kurs (20%-
andelar) som LU. 

Utbildnings-
vetenskapliga kärnan 

      X   Enligt regleringsbrevet skall UVK-kurser klassificeras som LU 
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Tabell 4 Klassificering av kurser som ingår i Speciallärar- och Specialpedagogprogrammet 

 

Tabell 5 Klassificering av fristående kurser med huvudområde och kurser i program som leder till generell examen.  

 

 

 
2 Avser bland annat kurser inom programmet Magister i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning 
3 Avser bland annat kurser inom programmet International Master in Adult Learning and Global Change 

Ämne         
 

 Motivering 
 

HU SA TL JU NA TE LU ÖV VU VÅ 
 

Specialpedagogik              x      Utgångspunkten är att specialpedagogik klassificeras som LU, men 
avvikelser från detta kan göras där innehållet motiverar en annan 
klassificering. 

Huvudområde         
  

 
HU SA TL JU NA TE LU ÖV VU 

 

Didaktik2   x          x     Utgångspunkten är att didaktik klassificeras som SA, men utifrån 
kursens innehåll kan LU övervägas (dvs om innehållet motsvarar 
innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan) 

Pedagogik3   x          x     Utgångspunkten är att pedagogik klassificeras som SA, men utifrån 
kursens innehåll kan LU övervägas (dvs om innehållet motsvarar 
innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan) 

Pedagogiskt arbete x  x          x     Utgångspunkten är att pedagogiskt arbete klassificeras som SA, men 
utifrån kursens innehåll kan LU och HU övervägas (dvs om innehållet 
motsvarar HU eller innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan) 

Specialpedagogik             x     Utgångspunkten är att specialpedagogik klassificeras som LU, men 
avvikelser från detta kan göras där innehållet motiverar en annan 
klassificering 




