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Bedömningsunderlag och bedömningskriterier gällande 
kurser med ett integrerat HU-perspektiv  

Bedömningsunderlag 

• Aktuell kursplan inklusive litteraturförteckning, beslutad av 
utbildningsutskottet, och aktuell/-a examinationsuppgift/-er i den version som 
ges till studenterna. 

• Bedömningsunderlaget  ska avse kurs som ges under aktuellt läsår eller 
kommande läsår. 

• Kursens placering (år/termin) i berörda utbildningsprogram  anges. 

Kriterier för bedömning av HU-integration i kurser     

• Det ska utifrån kursplan och examinationsuppgift vara tydligt att hållbar 
utveckling är integrerat i kursen och är kopplat till ett eller flera av 
utbildningens ämnesområden. Hållbar utveckling ska framgå av mål och 
innehåll, och examinationsuppgifter ska säkerställa att  målen uppfylls. 

• Studenterna ska ges möjlighet att  

- reflektera om och problematisera hållbar utveckling som fenomen.                            
- reflektera om och problematisera utbildningens ämnesområden och 
professionsrollen utifrån hållbar utveckling. 

• Undervisningsformer ska präglas av studentdelaktighet samt stimulera till 
kritiskt tänkande och ett hållbart agerande.  

• Av bedömningsunderlaget ska framgå att minst en av följande punkter 
behandlas: 

1. Konkurrerande perspektiv och målkonflikter mellan olika intressen och 
behov utifrån hållbar utveckling 

2. Frågeställningar inom ämnet kring hur förutsättningar skapas för 
hållbarhet; miljömässigt, socialt och ekonomiskt.    

3. Olika dimensioner av hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv  och med 
ett flervetenskapligt angreppssätt. 

• I kurser på avancerad nivå ställs högre krav på ämnesanknuten reflektion 
och problematisering än i grundläggande kurser.  
 

• Examensarbetskurser bedöms inte för diplomering. I stället bedöms och 
premieras enskilda examensarbeten i en särskild process.   
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Bedömning av ändringar i kursplan och examinationsuppgifter gällande tidigare 
diplomerad kurs 

- Om ändringarna görs p.g.a formella krav, är av administrativ karaktär eller berör 
marginella ändringar i syfte att förtydliga formuleringar i mål, innehåll och 
examinationsuppgifter (i linje med krav och bedömningskriterier) görs ingen 
omprövning och diplomeringen behålls. Nytt versionsnummer i beslutad kursplan 
meddelas berörd handläggare i verksamhetsstödet. 
 

- Om ändringarna  berör tillägg eller förändringar, som inte är marginella, i kursplan, 
litteraturlista och examinationsuppgift/-er, i syfte att förtydliga  och stärka integra-
tionen av hållbar utveckling i kursen (i linje med krav och bedömningskriterier), 
skickas ny beslutad kursplan och examinationsuppgift till ordförande i bedömar-
gruppen för en förenklad hantering och bedömning gällande bibehållen diplomering.  
 

- Vid mer väsentliga förändringar (utifrån krav och kriterier), inklusive ändrat 
kursnamn/ändrat antal hp görs ny bedömning i enlighet med krav och kriterier för 
diplomering av kurs.  
 
 

 


