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Chefen för avdelningen för  Anvisningar  

utbildnings- och studentstöd  

 2022-12-20 Dnr HS 2022/738 

Standardtext i kursplan och kurs-

beskrivning 

1 Allmänt 

Utformning av kursplaner vid Högskolan i Skövde (Högskolan) regleras i 

”Riktlinjer för utformning av kursplan”. I riktlinjerna, som fastställs av 

fakultetsnämnden, anges vilka avsnitt som ska finnas i mallen för kursplan. 

Utformning av kursbeskrivning1 regleras i ”Riktlinjer för uppdragsutbildning” 

som fastställs av rektor. Vissa avsnitt i en kursplan och en kursbeskrivning 

innehåller standardtexter. 

I dessa anvisningar regleras vilka standardtexter som ska finnas eller kan 

användas i en kursplan och en kursbeskrivning. Vissa av texterna måste 

användas medan andra rekommenderas. Flertalet av texterna 

automatgenereras i de mallar för kursplan och kursbeskrivning som finns i 

KursInfo, Högskolans lokala utbildningsdatabas. 

2 Kursplanens och kursbeskrivningens huvud 

Som framgår av riktlinjerna anges – som rubrik för kursplanen och kurs-

beskrivningen – svensk benämning på kursen samt fördjupningsnivå och 

omfattning i högskolepoäng (hp)2. I huvudet anges också ett antal uppgifter 

som rör kursplanens och kursbeskrivningens formalia. Den standardtext som 

ska finnas i huvudet framgår av riktlinjerna. 

                                                        

1 Kursbeskrivning används istället för kursplan inom icke-poänggivande uppdragsutbildning. 

2 I de fall kursplanen gäller kurs inom behörighetsgivande utbildning används istället omfattning i 

förutbildningspoäng (fup). Inom icke-poänggivande uppdragsutbildning anges ”0 högskolepoäng”. 
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3 Kursplanens avsnitt 

3.1 Allmänt om kursen 

Standardtexterna i det här avsnittet automatgenereras i mallen. Det som är 

specifikt för en kurs, till exempel benämning och omfattning, skrivs som 

fritext eller väljs i valmenyer och genereras sedan i kursplanen.  

Inledande standardtext för kurser på grundnivå och avancerad 

nivå: 

Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns … (engelsk benämning).  

Omfattningen är … högskolepoäng (hp). Kursen är på grundnivå/avancerad nivå 

och har fördjupningsnivå … 

Inledande standardtext för kurser på forskarnivå: 

Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns … (engelsk benämning).  

Omfattningen är … högskolepoäng (hp).  

Inledande standardtext för kurser inom behörighetsgivande 

utbildning: 

Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns … (engelsk benämning).  Kursen 

omfattar … förutbildningspoäng (fup) och är på förberedande nivå. 

Efterföljande standardtext för kurser i huvudområden på 

grundnivå och avancerad nivå (ett alternativ väljs): 

• Kursen ingår i huvudområdet … Kursens utbildningsområde är … 

• Kursen ingår i huvudområdet … Den kan även ingå i huvudområdet … 

Kursens utbildningsområde är … 

• Kursen ingår i huvudområdet … Den kan även ingå i ämnet … Kursens 

utbildningsområde är … 

Efterföljande standardtext för kurser i resursämnen på grundnivå 

(ett alternativ väljs): 

• Kursen ingår i ämnet … Kursens utbildningsområde är … 

• Kursen ingår i ämnet … Den kan även ingå i ämnet … Kursens 

 utbildningsområde är … 

• Kursen ingår i ämnet … Den kan även ingå i huvudområdet … Kursens 

utbildningsområde är … 

Efterföljande standardtext för kurser på forskarnivå: 

 Kursen ingår i forskarutbildningsämnet … 

Efterföljande standardtext för kurser inom behörighetsgivande 

utbildning: 

Kursen ingår i ämnet … Kursens utbildningsområde är … 

Efterföljande standardtext för kurser i huvudområden inom 

uppdragsutbildning (ett alternativ väljs): 

• Kursen ingår i huvudområdet …  
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• Kursen ingår i huvudområdet … Den kan även ingå i huvudområdet …  

• Kursen ingår i huvudområdet … Den kan även ingå i ämnet …  

Efterföljande standardtext för kurser i resursämnen inom 

uppdragsutbildning (ett alternativ väljs): 

• Kursen ingår i ämnet …  

• Kursen ingår i ämnet … Den kan även ingå i ämnet …  

• Kursen ingår i ämnet … Den kan även ingå i huvudområdet …  

3.2 Behörighetskrav  

Ingen standardtext finns för det här avsnittet. 

3.3 Innehåll 

Ingen standardtext finns för det här avsnittet.  

3.4 Mål 

Uppräkningen av mål inleds med följande standardtext som automatgenereras 

i mallen: 

Efter avslutad kurs ska studenten/doktoranden kunna: 

• …  

Om så är lämpligt kan de olika kunskapsformerna som anges i högskole-

förordningen användas som underrubriker för målen, det vill säga: ”Kunskap 

och förståelse”, ”Färdighet och förmåga” samt ”Värderingsförmåga och 

förhållningssätt”. 

3.5 Examination  

Vissa av standardtexterna i det här avsnittet automatgenereras i mallen, 

medan andra skrivs som fritext eller väljs i valmenyer och genereras i 

kursplanen. Alla standardtexter måste användas, men bara om så är 

tillämpligt.  

Standardtext: 

Kursen bedöms med betygen … (betygsskalan anges). 

Standardtext: 

Kursen har följande examinationsmoment: 

• …  

Om ett examinationsmoment styr betyget på hel kurs, anges detta i en 

parentes efter det styrande momentet. I övriga fall formuleras en fritext om 

vad som styr betyget på hel kurs. 
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Standardtext för kurser på grundnivå och avancerad nivå samt 

inom behörighetsgivande utbildning: 

Studenter med varaktig funktionsnedsättning som har fått beslut om riktat 

pedagogiskt stöd kan erbjudas anpassad eller alternativ examination. 

Standardtext för kurser på forskarnivå: 

Doktorander med varaktig funktionsnedsättning som har fått beslut om riktat 

pedagogiskt stöd kan erbjudas anpassad eller alternativ examination. 

Standardtext för examensarbeteskurser där handledningstiden 

efter avslutat kurstillfälle begränsas3 (skrivs som fritext): 

 Handledning ges normalt endast fram till avslutat kurstillfälle. Möjlighet till 

handledning efter detta är begränsad. Beslut om sådan handledning fattas av 

avdelningschef vid berörd institution och medges som längst … (tid anges, t.ex. 

sex månader eller ett år) efter avslutat kurstillfälle. 

Standardtext för kurser som innehåller verksamhetsförlagd 

utbildning (skrivs som fritext): 

 Antalet examinationstillfällen på denna kurs är begränsat vad gäller den del av 

examinationen som omfattar verksamhetsförlagd utbildning. Om en student inte 

godkänns vid första tillfället har studenten rätt att genomföra den 

verksamhetsförlagda utbildningen ytterligare en gång. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i 

kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att patientsäkerheten hotas eller 

att patienternas förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta sätt 

innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle 

är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det 

framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges 

möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. 

Standardtext för kurser som innehåller laborationsuppgifter (skrivs 

som fritext): 

 Antalet examinationstillfällen begränsas inte så länge kursen ingår i 

utbildningsutbudet vid Högskolan i Skövde. Om kursen avvecklas görs dock 

begränsningar. Om två examinationstillfällen redan har erbjudits genomförs inte 

någon ytterligare examination vid avvecklingen. 

Standardtext för kurser som innehåller duggor4 (skrivs som fritext): 

• Examinationsmomentet ”laborationsuppgifter” innehåller en dugga. 

Duggan syftar till att säkerställa att studenten har nödvändiga kunskaper 

om de säkerhetsrutiner som omgärdar laborationen samt att studenten har 

tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna utföra laborationen på ett 

professionellt sätt. 

                                                        

3 Olika varianter kan förekomma av denna standardtext. Det är dock obligatoriskt att ha med text om begränsning av 

handledningstid för att kunna tillämpa begränsningen.   
4 Olika varianter kan förekomma av denna standardtext. Det är dock obligatoriskt att ha med text om dugga och dess 

funktion. 



 Anvisningar för standardtext i kursplan och kursbeskrivning – dnr HS 2022/738   5 (7) 

3.6 Undervisningsformer och undervisningsspråk 

Viss standardtext i det här avsnittet automatgenereras i mallen, medan andra 

texter genereras i kursplanen efter val i valmenyer. Undervisningsformer kan 

även skrivas som fritext.   

Standardtext: 

Undervisningen består av … 

Standardtext (ett alternativ väljs): 

• Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan 

förekomma. 

• Undervisningen bedrivs på engelska. 

• Undervisningsspråket kan, beroende på kurstillfälle, vara svenska eller 

engelska. Om undervisningen bedrivs på svenska kan viss undervisning på 

engelska förekomma. 

3.7 Kurslitteratur och övriga läromedel 

Standardtexterna i det här avsnittet skrivs som fritext.  

Det är obligatoriskt att ange upplaga för varje bok, men formuleringen nedan 

kan dessutom anges i kursplanen för att förtydliga att senaste upplaga alltid 

ska användas.   

Standardtext som rör upplaga: 

• Den senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas. 

• Om det finns en senare upplaga av kurslitteraturen kan den användas. 

3.8 Studentinflytande, doktorandinflytande och 

kursvärdering 

Standardtexterna i det här avsnittet automatgenereras i mallen.  

Standardtext för kurser på grundnivå och avancerad nivå samt 

inom behörighetsgivande utbildning: 

Studentinflytande i kursen säkerställs genom kursvärdering. Studenterna 

informeras om resultatet av kursvärderingen och eventuella åtgärder som 

genomförts eller planeras, grundat på kursvärderingen. 

Standardtext för kurser på forskarnivå: 

Doktorandinflytande i kursen säkerställs genom kursvärdering. Doktoranderna 

informeras om resultatet av kursvärderingen och eventuella åtgärder som 

genomförts eller planeras, grundat på kursvärderingen. 

Standardtext för kurser som ges som poänggivande 

uppdragsutbildning:  

Kursen utvärderas genom insamling av deltagarnas erfarenheter och synpunkter. 

Resultatet från kursvärderingen dokumenteras i en kursrapport. 
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3.9 Övrigt 

Standardtexterna i det här avsnittet automatgenereras i mallen, men 

överlappande kurser väljs i valmeny och genereras i kursplanen. 

Standardtext vid överlappning mellan kurser: 

Kursens innehåll överensstämmer helt eller delvis med följande kurs(er) och kan 

därför inte ingå i examen med denna kurs (dessa kurser): 

• … (kursens namn) 

Standardtext för kurser på grundnivå, avancerad nivå och 

forskarnivå: 

På Högskolans webbplats finns ytterligare information om kursen samt nationella 

och lokala styrdokument för högskoleutbildning. 

Standardtext för kurser inom behörighetsgivande utbildning: 

På Högskolans webbplats finns ytterligare information om kursen samt nationella 

och lokala styrdokument för högskoleutbildning. Kursen bedrivs enligt 

förordning om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. 

Standardtext för kurser som ges som poänggivande 

uppdragsutbildning: 

Denna kurs ges som en poänggivande uppdragsutbildning, enligt förordning om 

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. 

Innehållet i all högskoleutbildning, inklusive uppdragsutbildning, vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Uppdragsutbildningen 

kvalitetsgranskas inom ramen för kvalitetssystemet vid Högskolan i Skövde. 

4 Kursbeskrivningens avsnitt 

4.1 Allmänt om kursen 

Standardtexterna i det här avsnittet automatgenereras i mallen. Det som är 

specifikt för en kurs, till exempel benämning och omfattning, skrivs som 

fritext eller väljs i valmenyer och genereras sedan i kursplanen.  

Inledande standardtext: 

Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns … (engelsk benämning).  

Omfattningen är 0 högskolepoäng (hp). Kursen är på grundnivå/avancerad nivå 

och har fördjupningsnivå … 

Efterföljande standardtext: 

Kursen ingår i ämnet …  

4.2 Innehåll 

Ingen standardtext finns för det här avsnittet. 
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4.3 Undervisningsformer och undervisningsspråk 

Viss standardtext i det här avsnittet automatgenereras i mallen, medan andra 

texter genereras i kursplanen efter val i valmenyer. Undervisningsformer kan 

även skrivas som fritext.   

Standardtext: 

Undervisningen består av … 

Standardtext (ett alternativ väljs): 

• Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan 

förekomma. 

• Undervisningen bedrivs på engelska. 

• Undervisningsspråket kan, beroende på kurstillfälle, vara svenska eller 

engelska. Om undervisningen bedrivs på svenska kan viss undervisning på 

engelska förekomma. 

4.4 Kursvärdering 

Standardtexten i det här avsnittet automatgenereras i mallen. 

Standardtext: 

Kursen utvärderas genom insamling av deltagarnas erfarenheter och synpunkter. 

Resultatet från kursvärderingen dokumenteras i en kursrapport. 

4.5 Övrigt 

Standardtexten i det här avsnittet automatgenereras i mallen. 

Standardtext: 

Denna kurs ges som en icke-poänggivande uppdragsutbildning, enligt förordning 

om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. 

Innehållet i all högskoleutbildning, inklusive uppdragsutbildning, vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Uppdragsutbildningen 

kvalitetsgranskas inom ramen för kvalitetssystemet vid Högskolan i Skövde. 

5 Dokumentet gäller ifrån 

Dokumentet gäller ifrån 2022-12-20. Implementering av anvisningarna sker i 

samband med övergång till ny version (2.0) av KursInfo våren 2023. 

 


