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Klassificering och omklassificering vid 
Mittuniversitetet 

All utbildning på grund‐ och avancerad nivå är organiserad i kurser. Varje kurs 

hänförs till ett utbildningsområde. Varje utbildningsområde har en specifik 

ersättningsnivå vilken ligger till grund för tilldelning av anslag för utbildning på 

grund‐ och avancerad nivå (helårsstudent/HST och helårsprestation/HPR). Det 

totala anslaget begränsas av det så kallade takbelopp som fastställs årligen för 

varje lärosäte, inom vilket lärosätet fördelar sitt utbildningsutbud. Inom vissa 

utbildningsområden är antalet HST specificerat i regleringsbrevet. 

Basklassificering på ämnesnivå 
Varje ämne ska ha en basklassificering vilken utgörs av ett utbildningsområde 

eller en kombination av flera.  I det senare fallet bör fördelningen göras i 

multipler av 5 eller 10 procent och fler än två utbildningsområden per ämne 

och/eller kurs bör inte förekomma annat än i undantagsfall. Basklassificeringen 

fastställs i samband med inrättande av nytt ämne/huvudområde.  

Vid förändring av ämnes basklassificering samt vid undantag från ämnes 

basklassificering för specifik kurs ska ansökan göras, i enlighet med det som 

föreskrivs i detta dokument. 

Klassificering och omklassificering av kurs 
Varje ämne ska ha en basklassificering, enligt ovan, men varje enskild kurs ska 

klassificeras till utbildningsområde utifrån sitt innehåll. Avsteg från 

basklassificeringen inom ämnet kan därför göras för enskilda kurser. En kurs 

innehåll ska i kursplan beskrivas på så sätt att det motiverar valt/valda 

utbildningsområde/‐n. Likartade kurser vid olika fakulteter ska klassificeras på 

samma sätt. Kriterier för klassificering/omklassificering listas under särskild 

rubrik nedan. 

Klassificeringen till utbildningsområde anges i kursplan i utbildningsdatabasen 

Atlas.  
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Begreppet ”omklassificering av kurs” inbegriper  

 förändring till nytt/nya utbildningsområden/‐n  

 förändring av förhållandet mellan befintliga utbildningsområden 

Kriterier för klassificering/omklassificering 
Vid större förändringar av en kurs innehåll kan det bli aktuellt med 

omklassificering vad gäller utbildningsområde. Observera att omklassificering 

inte kan göras retroaktivt. 

Vid omklassificering av kurs ska kursens ämnesinnehåll beaktas. 

Klassificeringsråd 

Ansvar 
Klassificeringsrådet bereder ärenden till rektor i frågor som rör de beslut om 

klassificering och omklassificering av ämnen och kurser (vad gäller 

utbildningsområde) som kräver särskild beredning. I normalfallet fattas beslut 

om klassificering av kursplaner inom den ordinarie beslutsprocessen där 

kursplanen granskas, godkänns och fastställs i utbildningsdatabasen Atlas. 

Klassificeringsrådet sammanträder i normalfallet en (1) gång per termin, senast 

tre veckor innan kursplan ska vara fastställd. Omklassificering av ämnes 

basklassificering vid andra tillfällen än dessa bör i möjligaste mån undvikas. 

Sammansättning av ledamöter i klassificeringsråd 
 Prorektor för utbildningsfrågor, är ordförande och sammankallande i 

klassificeringsrådet  

 Två (2) ordförande i rådet för utbildning på grund‐ och avancerad nivå, 

en från vardera fakulteten 

 Fyra (4) lärarrepresentanter, två från vardera fakulteten 

 En (1) Ladokhandläggare 

 Två (2) studentrepresentanter, en från vardera studentkår 

 Klassificeringsrådet kan adjungera ytterligare personer vid behov. 
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Handläggningsordning för förändring av ämnes 
basklassificering till utbildningsområde/-n 

1. Ämneskollegiet lämnar, via prefekt, förslag om ny (förändrad) 

basklassificering av ämne till utbildningsområde (‐n) till rådet för 

utbildning på grund‐ och avancerad nivå. Mall för beslutsunderlag finns 

bifogat till handläggningsordningen.  

2. Rådet för utbildning på grund‐ och avancerad nivå behandlar ärendet. I 

detta ingår att bedöma vald basklassificering.  

3. Fakultetsnämnden beslutar att tillstyrka/avslå förslaget inför behandling 

av klassificeringsrådet. 

4. Klassificeringsrådet avger ett förslag till beslut. 

5. Rektor beslutar i ärendet. Föredragande är ordförande i rådet för 

utbildning på grund‐ och avancerad nivå vid berörd fakultet. 

Tidplan 
Förändring av ämnes basklassificering påverkar kursers klassificering till 

utbildningsområde och därmed ska revidering av basklassificering ske i enlighet 

med den tidplan som anges i Reger för kursplaner (MIUN 2021/795), se nedan.  

 För kurser som startar en hösttermin fastställs den reviderade kursplanen 

senast den 15 mars1. 

 För kurser som startar en vårtermin fastställs den reviderade kursplanen 

senast den 15 september2. 

 För sommarkurser fastställs den reviderade kursplanen senast den 15 

februari3.   

 Beslut om förändring av ämnes basklassificering enligt ovan måste fattas i 

god tid före de datum som gäller för fastställande av kursplan enligt 

ovan. 

 

1 Tidplan gäller fr o m antagning till sommarkurser 2022. För kurser innan gäller 1 april utifrån Regel för kursplaner 

(MIUN 2009/830) 
2 Tidplan gäller fr o m antagning till sommarkurser 2022. För kurser innan gäller 1 oktober utifrån Regel för kursplaner 

(MIUN 2009/830) 
3 Tidplan gäller fr o m antagning till sommarkurser 2022. För kurser innan gäller 15 februari utifrån Regel för 

kursplaner (MIUN 2009/830) 
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 Förändring av utbildningsområde i befintlig kursplan kräver revidering 

till ny kurskod. 

Observera att datumen ovan gäller de stora nationella ansökningsomgångarna. 

Ytterligare information finns i Regler för kursplan (MIUN 2021/795). 

Handläggningsordning för 
klassificering/omklassificering av utbildningsområde 
i kursplan 

Klassificering av utbildningsområde/-n i kursplan 
Observera att i normalfallet klassificeras en kursplan till utbildningsområde 

utifrån den ämnesspecifika basklassificeringen. Detta hanteras inom den normala 

kvalitetsgranskningen av kursplaner i utbildningsdatabasen Atlas. 

1. Ämneskollegiet lämnar, via prefekt, till rådet för utbildning på grund‐ 

och avancerad nivå förslag om  

a. klassificering till utbildningsområde/ ‐n i kursplan om annan än 

den ämnesspecifika basklassificeringen är motiverad. Mall för 

beslutsunderlag finns bifogat till handläggningsordningen. Om 

liknande kurs ges inom annat ämne bör detta anges i underlaget. 

alternativt 

b. omklassificering till nytt (nya) /förändrat (förändrade) 

utbildningsområde (‐n). Mall för beslutsunderlag finns bifogat till 

handläggningsordningen. Om liknande kurs ges inom annat ämne 

bör detta anges i underlaget. 

2. Rådet för utbildning på grund‐ och avancerad nivå behandlar ärendet. I 

detta ingår att bedöma huruvida kursens innehåll motiverar valt/valda 

utbildningsområde/‐n. Vid tveksamheter kan ytterligare underlag i form 

av motivering begäras in. 

3. Fakultetsnämnden beslutar att tillstyrka/avslå förslaget inför behandling i 

klassificeringsrådet. 

4. Klassificeringsrådet avger ett förslag till beslut. 

5. Rektor beslutar i ärendet. Föredragande är ordförande i rådet för 

utbildning på grund‐ och avancerad nivå vid berörd fakultet. Aktuella 

ärenden samlas och beslutas samtidigt. 
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Tidplan 
Förändring av utbildningsområde i kursplan ska ske i samband med övrig 

revidering av kursplan och i enlighet med den tidplan som anges i Regler för 

kursplaner (MIUN 2021/795). Detta innebär följande: 

 För kurser som startar en hösttermin fastställs den reviderade kursplanen 

senast den 15 mars4. 

 För kurser som startar en vårtermin fastställs den reviderade kursplanen 

senast den 15 september5. 

 För sommarkurser fastställs den reviderade kursplanen senast den 15 

februari6.   

Beslut om förändring av ämnes basklassificering enligt ovan måste fattas i god 

tid före de datum som gäller för fastställande av kursplan enligt ovan. 

Basklassificering för nytt ämne sätts vid inrättandet av ämnet, se vidare i 

Handläggningsordning för inrättande, nedläggning och vilande av 

ämne/huvudområde på grund‐ och avancerad nivå vid Mittuniversitetet (MIUN 

2014/2145).    

 

4 Tidplan gäller fr o m antagning till sommarkurser 2022. För kurser innan gäller 1 mars utifrån Regel för kursplaner 

(MIUN 2009/830) 
5 Tidplan gäller fr o m antagning till sommarkurser 2022. För kurser innan gäller 1 september utifrån Regel för 

kursplaner (MIUN 2009/830) 
6 Tidplan gäller fr o m antagning till sommarkurser 2022. För kurser innan gäller 1 februari utifrån Regel för kursplaner 

(MIUN 2009/830) 
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Bilaga: Mall för beslutsunderlag för 
anhållan om omklassificering av 
utbildningsområde för kursplan respektive 
förändring av basklassificering för helt 
ämne 

Bakgrund 
Enligt Handläggningsordning för klassificering och omklassificering (dnr: MIUN 

2017/1877) gäller att varje kurs hänförs till ett utbildningsområde. Varje 

utbildningsområde har en specifik ersättningsnivå vilken ligger till grund för 

tilldelning av anslag för utbildning på grund‐ och avancerad nivå 

(helårsstudent/HST och helårsprestation/HPR). Varje ämne ska ha en 

basklassificering, vilken fastställs i samband med inrättande av nytt 

ämne/huvudområde. Fler än två utbildningsområden per kurs bör inte 

förekomma annat än i undantagsfall. 

Vid förändring av ämnes basklassificering samt vid undantag från ämnes 

basklassificering för specifik kurs ska ansökan göras. 

En ansökan om omklassificering till annat utbildningsområde på kurs än 

fastställd baskklassificering, eller ändrad basklassificering för helt ämne, ska 

innehålla ett underlag som tydligt motiverar den föreslagna förändringen. 

Kursklassificering ska ske utifrån ämnesinnehåll, och inget annat7. Observera att 

sättet att bedriva undervisning, dyr utrustning etc därmed inte får ligga till 

grund för omklassificering eller ändrad basklassificering. Basklassificering för 

nytt ämne sätts vid inrättandet av ämnet, se vidare i Handläggningsordning för 

 

7 Enligt budgetpropositionen för 2012, delområde 167 gäller fortfarande det som fastslogs i propositionen ”Högre 

utbildning för ökad kompetens (prop. 1992/93:169, bet. 992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363), dvs att ”Klassificeringen av 

kurser ska enligt nämnda proposition ske utifrån ämnesinnehåll. Klassificering ska därmed vare sig ske utifrån resursåtgång, 

undervisningsmetod eller om en kurs ingår i ett utbildningsprogram som i övrigt har en annan klassificering.”. 

https://www.regeringen.se/49bb1c/contentassets/bd4a4f4b45d44059a23b7b0646c1cdfe/utgiftsomrade‐16‐utbildning‐

och‐universitetsforskning, sid. 46. 
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inrättande, nedläggning och vilande av ämne/huvudområde på grund‐ och 

avancerad nivå vid Mittuniversitetet (MIUN 2014/2145). 

Mall för beslutsunderlag 
Nedanstående punkter kan användas som mall för underlag till ärenden om 

omklassificering av kurs respektive ändring av basklassificering för helt ämne. 

Omklassificering av kurs 
 Information om kursen, inkluderat dess innehåll och lärandemål 

‐ Komplett kursplan ska bifogas (endast grunddata är inte tillräckligt) 

 Motivering 

‐ Den föreslagna förändringen av klassificering till utbildningsområde för 

kursen ska motiveras, med stöd i bifogad kursplan. Om liknande kurs ges 

inom annat ämne bör detta anges i underlaget 

Ändring av basklassificering för helt ämne 
 Beskrivning av ämnet 

‐ En beskrivning av ämnet vid Mittuniversitetet som ger information om dess 

huvudsakliga innehåll och karaktär ska bifogas. 

‐ En benchmarking av ämnet i förhållande till motsvarande ämne vid andra 

lärosäten, med utgångspunkt i ämnets SCB‐kod (observera att SCB‐koden 

inte är densamma för grund‐ och avancerad nivå som för forskarnivå).  

 Motivering 

‐ Den föreslagna förändringen av klassificering till utbildningsområde för kursen 

ska motiveras, med stöd i bifogad ämnesbeskrivning. 

 

 

 

 


