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Remissvar: 

God tid – Inom vilken tid bör kurs- och 
utbildningsplaner vara fastställda och 
tillgängliga för studenterna? 
 
UKÄ:s reg.nr: 32-471-17 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
SFS instämmer i UKÄ:s bedömning att kurs- och utbildningsplaner bör vara 
fastställda och tillgängliga för studenterna senast den dag som kursen eller 
programmet öppnar för anmälan. Det finns dock ett visst stöd för att ange en 
tidigare tidsgräns. Det finns inget stöd för en senare tidsgräns än dagen då 
anmälan öppnar. 
 

Motivering 
För att besvara UKÄ:s fråga har SFS låtit sina medlemskårer ta ställning till 
frågan (se Bilaga). Totalt inkom 30 svar. 20 kårer instämde i UKÄ:s 
bedömning. Bland de instämmande svaren förtydligande några att det 
handlar om en absolut senast-gräns. 10 kårer ansåg att planerna borde 
fastställas och göras tillgängliga tidigare. Ingen kår ansåg att tidsgränsen 
borde sättas senare eller att det inte borde finnas någon tidsgräns alls. 
 
Nio svar innehåller ytterligare kommentarer/synpunkter. 
 
Några kårer påpekar att det är bra att ange en tidsgräns och att en tidsgräns 
kan leda till att fler kurs- och utbildningsplaner blir klara i god tid. 
 
Några kårer understryker vikten av att presumtiva studenter har god tid på 
sig att tänka igenom sitt val av utbildning.  
 
En kår föreslår att utbildningsplanerna ska fastställas terminen innan 
anmälan börjar. För detta anförs skälet att de kåraktiva i slutet av terminen 
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har hunnit komma in i sina roller och därmed har bättre förutsättningar att 
bedriva inflytande. 
 
En kår påpekar att lärosätena bör ha fattat beslut om kursinnehållet innan 
de börjar kommunicera med presumtiva studenter och informera om sitt 
kursutbud.  
 
En kår efterfrågar riktlinjer för vad lärosätet ska göra ifall kurs- eller 
utbildningsplan fastställs eller görs tillgänglig för sent. De lyfter frågan om 
ifall lärosätet då bör använda den äldre kursplanen (givet att det inte är en 
helt ny kurs). SFS har ingen bestämd uppfattning i frågan, men håller med 
om att processen bör vara så förutsebar som möjligt. 
 
En kår oroar sig för att arbetsbelastningen ska öka om förslaget innebär att 
lärosäten behöver se över sina beslutsprocesser. En annan kår anser dock att 
det inte hade orsakat något större angelägenhet om kurs- och 
utbildningsplanerna skulle behöva göras tillgängliga två veckor innan 
anmälan öppnar: ”Det handlar därför inte om ett utökat arbete för 
lärosätena, utan endast en vinst och fördel för de studenter som tar sina 
studieval på allvar och vill ha god tid att förbereda sig inför sina studieval.” 
Möjligen kan förslaget påverka olika lärosäten olika mycket. 
 
Majoriteten av kårerna instämmer alltså i UKÄ:s bedömning. Bland de kårer 
som inte instämmer, motiverar två kårer det genom att lyfta exempel på 
omständigheter vid vilka det finns särskilda skäl att tidigarelägga processen.  
Samtidigt finns ett inte oväsentligt antal kårer som anser att kurs- och 
utbildningsplanerna bör göras tillgängliga tidigare än den dag kursen öppnar 
för anmälan. 
 
SFS har inte undersökt ifall det finns någon skillnad i synen på kursplaner 
respektive utbildningsplaner. Det vore dock inget konstigt i att hävda att 
”god tid” är relativt hur stort beslut det gäller. Det är dessutom troligt att 
många studenter upplever valet av utbildningsprogram som ett större beslut 
än valet av en kurs. UKÄ skulle därför kunna överväga möjligheten att ange 
en tidigare tidsgräns specifikt för utbildningsplaner. 
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Bilaga: Enkät 
SFS sände ut en webbenkät till sina medlemskårer. Enkäten var 
öppen mellan den 15 januari och den 22 januari.  
 

 
 
Resultatet redovisas under rubriken Motivering. 


