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Icke kursanknutna aktiviteter på lärarprogrammet vid
Mälardalens högskola
Högskoleverket har uppmärksammat att Mälardalens högskola ställer krav på att
studenterna skall genomgå icke kursanknutna moment under sin utbildningstid.
Information om detta finns under den s.k. VFU-portalen på högskolans
webbplats.
I informationen under rubriken ”Icke-kursanknutna aktiviteter” anges bl.a.
följande.
Följande gäller: De Icke kursanknutna aktiviteterna dokumenteras och följs upp i anslutning till
Allmänna utbildningsområdets B- och C-block som 0-poängsmoment. Studenten skall ha
genomfört minst sex Icke kursanknutna aktiviteter under sin utbildning till lärare.

Utredning
Mot bakgrund av bestämmelsen i 6 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100), av
vilken framgår att all grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av
kurser, anmodade Högskoleverket Mälardalens högskola att ge besked om i
vilken/vilka kurser de icke kursanknutna momenten ingår. Högskolan ombads
bifoga relevanta kursplaner.
Mälardalens högskolas yttrande

Mälardalens högskola har genom utbildningschefen Ann-Christine Juhlin
Svensson i yttrande till Högskoleverket anfört i huvudsak följande.
Studenter på lärarprogrammet skall under sin utbildningstid på lärarprogrammet
följa utvecklingen inom pedagogiskt arbete inom ramen för det allmänna utbildningsområdet. Därför anordnas varje termin ett utbud av föreläsningar och
seminarier med pedagogiskt innehåll där aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor dryftas. Dessa föreläsningar och seminarier utgör innehållet i kurserna
”Allmänt utbildningsområde (AOU) B-blocket – icke kursanknutna aktiviteter”
och ”Allmänt utbildningsområde (AOU) C-blocket – icke kursanknutna
aktiviteter” vilka examineras i form av egna seminarietillfällen.
Högskolan har bifogat kursplaner för de två kurserna:
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AOU B-blocket – icke kursanknutna aktiviteter, 0 poäng och
AOU C-blocket – icke kursanknutna aktiviteter, 0 poäng.

Tillämpliga bestämmelser
Av 6 kap. 1 § högskoleförordningen framgår att all grundläggande högskoleutbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får föras samman till utbildningsprogram. Vidare framgår av 2 § samma kapitel att omfattningen av grundläggande högskoleutbildning skall anges enligt ett poängsystem där varje poäng
motsvarar heltidsstudier under en vecka.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket konstaterar inledningsvis att det för de icke kursanknutna
aktiviteterna finns kursplaner. De icke kursanknutna aktiviteterna är således
självständiga kurser inom lärarprogrammet, om än med något missvisande namn.
Av de bifogade kursplanerna framgår att Mälardalens högskola åsatt kurserna noll
poäng. Högskoleverket anser att det mot bakgrund av den ovan refererade
bestämmelsen i 6 kap. 2 § högskoleförordningen inte är möjligt att ange en kurs
omfattning till noll poäng. Mälardalens högskola måste därför bedöma kursernas
omfattning och åsätta kurserna ett poängtal.
Högskoleverket anmodar Mälardalens högskola att redovisa vilka åtgärder högskolan har vidtagit med anledning av verkets ställningstagande. Redovisningen
skall ha inkommit till Högskoleverket senast den 16 september 2005.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom i närvaro av
verksjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av verksjuristen Marie Stern
Wärn.
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