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Lokala bestämmelser för elitidrottares 
dubbla karriärer 
1 Bakgrund 
Mittuniversitetet som lärosäte har ett positivt förhållningssätt till idrott i 
kombination med studier. Mittuniversitetet är ett Riksidrottsuniversitetet 
(RIU) utsett av Riksidrottsförbundet (RF) och ska därmed möjliggöra för 
elitidrottare att bedriva Dubbla Karriärer (DK), det vill säga kombinera 
elitidrott med akademiska studier oberoende av institutionstillhörighet. 
Det innebär att elitidrottsstudenter, benämns DK-studenter, vid behov ska 
erbjudas en anpassad studiegång vilket beskrivs i detta dokument som är 
framtaget utifrån RF:s Nationella Riktlinjer. 

Mittuniversitetets utbildningsverksamhet ska vara likvärdig för samtliga 
studenter. Universitetet kan därför inte träffa avtal som ger vissa studenter 
fördelar i förhållande till övriga studenter. Däremot finns ett utrymme att 
vidta kompensatoriska åtgärder för studenter som av olika skäl inte har 
möjlighet att bedriva sina studier under samma förutsättningar som 
studenter i övrigt. Mittuniversitetet har genom avtal åtagit sig att 
genomföra sådana kompensatoriska åtgärder för studenter vid RIU. 
Åtgärderna är motiverade av att studenterna förenar elitidrott och studier 
vilket medför att de till följd av träning och tävling kan ha begränsad 
möjlighet att delta i undervisning och examinationer under likvärdiga 
förutsättningar som andra studenter. 

2 Organisation vid lärosätet för 
hantering av elitidrottsstudenter 

Verksamheten kring elitidrottstudenternas dubbla karriärer är organiserad 
vid Mittuniversitetets idrottsakademi centralt på lärosätet direkt under 
rektor. Vid idrottsakademin finns DK-koordinator som bistår personal och 
DK-studenter i DK-relaterade frågor.  
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Programansvariga samt utbildningshandläggare får inför terminsstart 
information från DK-koordinatorn vilka DK-studenter som är antagna på 
aktuell institution. DK-studenter kan tillkomma under läsåret.  

Programansvariga informerar kursansvariga inom programmet om att de 
har DK-studenter på sina kurser. Utbildningshandläggare informerar 
kursansvariga på fristående kurser.  

3 Handläggning av frågor angående 
elitidrottsstudenter 

Vid frågor kontaktas koordinator för verksamheten via idrott@miun.se  

4 Ekonomiska förutsättningar för 
studieanpassningar 

Institutioner ersätts terminsvis av Mittuniversitetets idrottsakademi med 
ett schablonbelopp per DK-student studerande vid institutionen oberoende 
av om studenten tagit del av studieanpassning eller inte under terminen. 
Utbetald ersättning hanteras på respektive institution. 

5 Lärosätets åtagande gentemot 
elitidrottsstudenter  

DK-studenter ska vid behov ges möjlighet till en anpassad studiegång 
utifrån denna gällande handläggningsordning.  

6 DK-studentens åtagande gentemot 
lärosätet 

Föreligger behov av anpassningar kontaktar DK-studenten kursansvarig 
minst tre veckor innan kursstart, eller snarast när behov uppstår. Vid 
kortare framförhållning gör lärosätet de anpassningar som är möjliga i tid.  

Definition av RIU/DK-student: En RIU-student (benämns DK-student) 
bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är önskvärda. 

mailto:idrott@miun.se
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Genom specialidrottsförbunds (SF) godkännande säkerställs att RIU-
studenten uppfyller minst ett av följande kriterier: 

• Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag. 

• Tävlar på hög internationell nivå inom individuell idrott. 

• Spelar lagbollidrott i högsta divisionen på nationell eller 
internationell seniornivå. 

• Är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet. 

• Bedöms på sikt kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög 
internationell nivå. 

Som DK-student räknas även elitidrottsstudent antagen på lokal nivå 
utifrån aktuell definition på lärosätet.  

7 Studieanpassning 
Anpassning kan avse både examination och undervisning, till exempel via 
inspelade föreläsningar, senarelagda deadlines, anpassade 
gruppindelningar, anpassad schemaläggning för föreläsningar och 
praktiska moment, tillgång till distanskursmaterial, IT-lösningar eller 
alternativt tillfälle för tentamen. För exempel på hantering se dokumentet 
Praktiska tips – studieanpassning för elitidrottsstudenter. DK-studenten är 
medveten om att flexibiliteten kan variera mellan utbildningar. 

Senast tre veckor innan kursstart, eller snarast när behov uppstår, 
kontaktar DK-student kursansvarig/programansvarig för eventuell 
studieanpassning av kurs och examinerande moment då närvaro inte är 
möjlig på grund av idrotten. DK-student och personal kontaktar DK-
koordinatorn vid behov. Förutsättningar för en DK-student kan förändras 
snabbt vid exempelvis uttagning till tävling eller annat som innebär att 
framförhållningen kan vara kortare än tre veckor när studenten tar första 
kontakt med kursansvarig. Examinatorn tillsammans med kursansvarig 
bedömer vilka anpassningar som kan göras. 
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För omregistrering på fristående kurs gäller samma regler som för övriga 
studenter, MIUN 2021/784. DK-student kan erbjudas tillgång till kursrum 
på lärplattformen för att följa kurs vid senare tillfälle motsvarande det 
kurstillfälle som hen tidigare varit registrerad på. DK-koordinatorn 
kontaktar berörd utbildningshandläggare med förfrågan.  

7.1 Anpassad studietakt  
Har en DK-programstudent behov av att anpassa studietakten, genom att 
fördröja eller öka den, tas kontakt med programansvarig och/eller DK-
koordinatorn för diskussion kring individuell studieplan och möjligheter 
att läsa kurser eller examineras vid senare tillfälle med hänsyn till 
behörighetsgivande kurser. När programansvarig eller kursansvarig gjort 
en överenskommelse om anpassad studietakt och upprättat en individuell 
studieplan, kontaktas berörd utbildningshandläggare för dokumentation. 
För anpassning av studietakt på kurs tar DK-student kontakt med DK-
koordinator eller kursansvarig.  

8 Examinationer 
Styrdokumentet Regler för examination (MIUN 2022/1302) reglerar 
examination, betyg och bedömning vid Mittuniversitetet. Det inkluderar 
bland annat frågor om tid för examination och omexamination. Aktuella 
kursplaner är exempel på andra rättsliga dokument som gör sig gällande 
vid frågor om anpassning av examinationer för DK-studenter.  

För att möjliggöra dubbla karriärer kan en DK-student som frånvarar vid 
examination på grund av idrotten anses ha godtagbar grund för frånvaron. 
DK-studenten ska då erbjudas ett nytt examinationstillfälle inom rimlig tid. 
Detta gäller både teoretisk och praktisk examination och kan till exempel 
innebära att DK-studenten hänvisas till nästkommande 
examinationstillfälle eller att ett alternativt examinationstillfälle ges. 
Bedömningskriterier gällande examinationer för DK-studenter ska vara 
desamma som för andra studenter. 
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Om en DK-student inte kan skriva salstentamen vid ordinarie tillfälle 
hänvisas denne till omexaminationstillfälle alternativt undersöks 
möjligheten att skriva tentamen på annan ort vid samma tidpunkt för 
ordinarie tentamen eller omexaminationstillfälle (enligt 8.1).  

8.1 Salstentamen på annan ort 
Om en DK-student önskar skriva tentamen på annan ort tar hen kontakt 
med Mittuniversitetets avdelning för studieadministration, som beslutar 
om möjligheterna att tentera på annan ort. ’Regler för salstentamen, dnr 
MIUN 2019/1189’ följs. Samordning sker genom DK-koordinatorn. 
Mittuniversitetets idrottsakademi bekostar eventuella avgifter i samband 
med tentamen på annan ort för DK-studenter.  

8.2 Salstentamen vid annan tidpunkt 
Om inget av ovan alternativ är möjliga ska examinator besluta att erbjuda 
DK-studenten ett alternativt tentamenstillfälle. Examinator bedömer i 
samråd med DK-koordinatorn om ett alternativt tentamenstillfälle är 
befogat. DK-koordinatorn i samråd med DK-studenten, kursansvarig och 
tentamenssamordningen kommer överens om tid för alternativ tentamen. 
Berörd utbildningshandläggare delges för kännedom och lägger upp ett 
aktivitetstillfälle i Ladok, anmäler DK-studenten och stänger omedelbart 
anmälan.  

8.3 Andra examinerande moment 
Om en DK-student på grund av idrotten inte har möjlighet att närvara vid 
examinerande moment, ordinarie- eller uppsamlingstillfälle, undersöks 
möjligheter till alternativt tillfälle för examination. Examinator bedömer i 
samråd med DK-koordinatorn om ett alternativt examinationstillfälle är 
befogat. Om examinationen kräver anmälan i Ladok följs rutinen i 8.2. 

9 Verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU)/Praktik  

Har en DK-student behov av att anpassa VFU utifrån tränings- och 
tävlingsförutsättningar kontaktar studenten VFU-
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samordnaren/kursansvarig i samband med att önskemål om VFU-placering 
efterfrågas. Tillsammans undersöks möjliga alternativ till anpassning. DK-
koordinatorn kontaktas vid behov. DK-studenter likställs med andra 
studenter som av ”särskilda skäl” behöver anpassa VFU.  

10 Rekommendationer avseende 
studieanpassning  

Sträva efter att möjliggöra för DK-studenter att delta inom ramen för 
ordinarie utbildningsverksamhet. För exempel på hantering se dokumentet 
Praktiska tips – studieanpassning för elitidrottsstudenter. 
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