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Riktlinjer för hantering av kursplaner vid 
Lärarhögskolan 
Programkurser 

1. Helt ny kursplan 
 

• Kursplaner för helt nya kurser ska föredras i programrådet innan de fastställs av berörd 
fakultet. På detta sätt kan rådet bedöma om kursen ansluter till aktuella examensmål och 
om den kompletterar övriga kurser inom programmet.  

• Ny kursplan inom reguljära program ska skickas till Lärarhögskolans kursplanebrevlåda 
tillsammans med blanketten för basfakta (se bilaga 1).  Sätt även respektive 
programrådsordförande som kopia.  

• Programrådsordföranden sätter upp en punkt på dagordningen för kommande rådsmöte. 
Vid detta möte inbjuds kursansvarig/ansvarig lärare som förväntas ge en kort information 
om förändringarna. Exempel på frågor att lyfta vid ett programrådsmöte: 

• Motiv till förändringen? 
• Kopplar den nya kursens förväntade studieresultat (FSR) mot samma 

examensmål som tidigare? Om inte, vad får det för konsekvenser för 
progressionen/programmatris/program etc.? 

• Litteraturförändringar gentemot närliggande kurser, konsekvenser? 

2. Ny kursplan som ersätter en befintlig kursplan=ny kurskod 
Nya kursplaner som ersätter en annan kursplan men som genomgått sådana förändringar 
att en ny kurskod krävs följer den hanteringsordning som är angiven ovan. Exempel på 
förändringar som kräver ny kurskod är ny rubrik, ändring av FSR, innehåll samt 
examinationsformer. 

3. Revideringar där samma kurskod kan användas 
Revideringar av kursplan sker inom ramen för institutionens och fakultetens 
hanteringsordning. Det är valfritt om kursansvarig/ansvarig lärare önskar informera 
aktuellt programråd om revideringarna.   

4. Kursplan inom ramen för fristående kurs 
Ny kursplan inom ramen för fristående kurs skickas till Lärarhögskolans 
kursplanebrevlåda tillsammans med blanketten för basfakta. Om kursansvarig institution 
önskar kan berört programråd/Lärarhögskolan konsulteras. I övrigt hanteras kursplanen i 
enlighet med institutionens/fakultetens riktlinjer. 

 
Denna hanteringsordning gäller från den 1 oktober 2021 
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