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Riktlinjer för klassificering av kurser i utbildningsområde 

Denna riktlinje har genom beslut den 20 november 2014 fastställts av 

Forsknings- och utbildningsnämnden respektive 3 december 2014 fastställts av 

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning att gälla tillsvidare 

Styrelsen vid Högskolan har i 5 kap. 7 och 10 § i Organisations- och 

beslutsordningen (SOB) fastställt att Forsknings- och utbildningsnämnden och 

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, har att besluta om kursers 

klassificering. Detta bedöms innefatta klassificering i utbildningsområde och 

därtill vilka grundläggande principer och regler som ska gälla vid Högskolan i 

Borås. Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning har att endast besluta 

om de kursplaner som har identifierats tillhöra utbildningar inom det 

konstnärliga området. 

Dokumentet riktar sig till de vid högskolan som bereder kursplaner inför beslut 

alternativt beslutar om kursplaner vid Högskolan i Borås. Ansvarig funktion för 

denna riktlinje är avdelningen för utbildningsstöd vid enheten för 

verksamhetsstöd.  

Denna riktlinje ersätter tidigare beslut gällande klassificering av kurser i 

utbildningsområden vid Högskolan i Borås (ingår i Vägledning utformning av 

kursplan, Dnr 393-06-510).  

 

Definitioner 

Samtliga kurser vid Högskolan i Borås ska klassificeras i utbildningsområde, 

huvudområde och ämnesgrupp. 

 
Utbildningsområde 
Alla kurser ska utifrån ämnesinnehåll klassificeras i ett utbildningsområde. I 

regleringsbrevet framgår det inom vilka utbildningsområden respektive lärosäte 

får bedriva utbildning. Högskolan har i kraft av regleringsbrevet (2014) rätt
1
 att 

avräkna sig kurser klassificerade inom följande utbildningsområden: 

 

 Humaniora 

 Juridik 

 Samhällsvetenskap 

 Naturvetenskap 

 Teknik 

 Vård 

 Medicin 

 Undervisning 

                                                 
1
 Se aktuellt regleringsbrev 
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 VFU (gäller lärarutbildning) 

 Övrigt 

 Design 

 
Huvudområde/ämnesgrupp 
Ett område/ämne är ett avgränsat kunskapsområde med egen benämning

2
. Nya 

områden/ämnen utformas när ny utbildning skapas och forskning äger rum 

inom nya områden. Etablering av nya områden/ämnen sker i samspel mellan 

flera parter, där universitet och högskolor och det internationella 

forskarsamhället är viktiga aktörer. 

 

Samtliga generella examina ska ha en viss inriktning som varje högskola själv 

bestämmer. Detta innefattar en successiv, poängangiven, fördjupning inom det 

huvudsakliga området (huvudområdet). I en kursplan kan det anges till vilket 

huvudområde kursens ämnesinnehåll knyts. En kurs kan tillhöra flera 

huvudområden.  

 

Huvudområden är till skillnad från ämnesgrupp ingen obligatorisk uppgift när 

en kurs ska klassificeras. Högskolan i Borås väljer dock att klassificera alla 

kurser inom ett, utifrån ämnesinnehållet, relevant huvudområde. Skälet till detta 

är att, utifrån en students mobilitetsperspektiv, tydliggöra ämnesinnehållets 

klassificering för andra lärosäten. Detta även om kursen inte ingår i den 

successiva fördjupningen för en examen vid Högskolan i Borås utan utgör ett 

stödämne till dessa. 

 

Kurser inom utbildningar som utgör del i yrkesexamina och konstnärliga 

examina klassificeras enligt samma principer och även här med studentens 

mobilitetsperspektiv som bakgrund. Här krävs dock ingen fördjupning inom 

huvudområdet men ämnesinnehållet ligger till grund för klassificering av 

huvudområde, ämnesgrupp och utbildningsområde. Studentens rätt till att 

ansöka om generell examen inom ett huvudområde där högskolan eller där 

annat lärosäte har tillstånd ligger också till grund för denna princip.  

 

För statistiska ändamål har samtliga huvudområden klassificerats till grupper av 

huvudområden. Denna klassificering har sin utgångspunkt i svensk 

utbildningsnomenklatur (SUN 2000)
3
. Den högsta SUN-nivån anger inriktning, 

för närvarande 8 inriktningar. Den lägsta SUN-nivån anger huvudområde, 

förnärvarande 207 huvudområdesgrupper. Huvudområde för en generell 

examen hänförs således till någon av dessa huvudområdesgrupper. 

 

Samtliga huvudområden relateras till en ämnesgrupp. I en kursplan ska det 

anges till vilken ämnesgrupp kursen bedöms tillhöra. Kursens 

ämnesgruppstillhörighet avgörs, liksom huvudområde, av kursens innehåll, men 

används endast för statistiska ändamål. Alla kurser ska tillhöra en ämnesgrupp. 

Vilken ämnesgrupp kursen ska tillhöra beslutas i samband med kursens 

inrättande. Finns ingen ämnesgrupp som passar för kursen finns för varje 

ämnesområde kategorin övrigt. 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) har fastställt grupperingar av ämnen, så kallade 

ämnesgrupper
4
, som ska användas av vid klassificering av kurser i den officiella 

                                                 
2
 HSV, regnr 63-1157-08 Begreppsmanual för uppföljning av högskolor 

3
 Huvudområden och SUN-klassificering, Huvudområdesgrupper 

4 SCBs ämnesgruppstruktur 
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statistiken över utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Varje ämnesgrupp
3
 

har en nationell kod som använd i LADOK. Alla kurser ska tillhöra en 

ämnesgrupp (endast en ämnesgrupp per kurs är möjlig). 

 

 

Lokal beslutsordning 

Kursers klassificering i utbildningsområde beslutas av Forsknings- och 

utbildningsnämnen och i förekommande fall av Nämnden för konstnärlig 

forsknings och utbildning. Förslag till klassificering lämnas av beredande organ 

i samband med kursens inrättande.  

 

Med vägledning av ovanstående gäller följande principer för Högskolan i 

Borås: 

 

1. En kurs ska klassificeras inom huvudområde, ämnesgrupp och 

utbildningsområde endast utifrån ämnesinnehåll och inte utifrån andra faktorer 

som resursåtgång eller undervisningsmetod eller om en kurs ingår i ett 

utbildningsprogram som i övrigt har annan klassning. 

 

2. En kurs ska i normalfallet följa den klassificering av utbildningsområde som 

gäller för det huvudområde/ämnesgrupp som kursen bedöms tillhöra. I de fall 

kursen bedöms höra till flera huvudområden kan kursen ha en kombination av 

utbildningsområden. 

 
3. Då en kurs utifrån innehållet kan bedömas tillhöra fler än ett utbildningsområde 

bör kursen i förekommande fall inte klassificeras i fler utbildningsområden än 

huvudområden. 

 

4. I undantagsfall kan, om kursen utifrån ämnesinnehållet markant bedöms skilja 

sig från normalfallet, kursen klassificeras i annat utbildningsområde. 

 

5. Kurser får endast klassificeras i enlighet med regleringsbrevets anvisningar och 

de utbildningsområden som Högskolan i Borås har rätt att klassificera i. 

 

 

 
 


