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Anmälan om introduktionsverksamhet vid Lunds tekniska
högskola, Lunds universitet
Fråga om högskolepoäng för introduktionsvecka.

Anmälan
N N anmälde till Högskoleverket att Lunds tekniska högskola (LTH) under
höstterminen 2007 lagt ut 21 veckor på ingenjörsutbildningen, men endast ger poäng för
20 veckor. Han anförde att för den första veckan som började den 17 augusti får
studenten inga poäng eftersom den enligt uppgift från LTH är frivillig. Enligt hans
mening framgår det inte av antagningsbeskedet att tiden fram till den 27 augusti är
frivillig.
Lunds universitets yttrande
Högskoleverket har begärt ett yttrande från Lunds universitet som har anfört bl.a.
följande.
LTH fattar särskilda årliga beslut om läsårets omfattning och indelning. Dessa beslut
publiceras bland annat på LTH:s webbplats och är där allmänt tillgängliga. Beslutet för
2007 omfattar tiden 2007-08-27 – 2008-05-30. Vidare innehåller beslutet sedan många
år följande bestämmelse:
”Det fattade beslutet innebär att undervisningen för första årskursen på
utbildningsprogram skall börja den 27 augusti 2007. I veckan dessförinnan får
ordinarie undervisning förekomma endast i begränsad omfattning och endast på
villkor att de som inte deltagit erbjuds fullgoda möjligheter att ta igen denna.
Denna stödundervisning skall vara planerad och schemalagd före uppropet.”
Det citerade stycket klargör introduktionsveckans ställning uttömmande. I den mån det
över huvud taget förekommer inslag som är att anse som högskoleutbildning rör det sig
om moment som dessutom schemalagts under det fastställda läsåret. Det kan inte uppstå
någon som helst tvekan om att deltagande i introduktionsveckan är frivillig även om just
detta ord inte används.

Vad gäller informationen till studenterna får samtliga antagna ett introduktionspaket i
omedelbar anslutning till antagningen i juli månad. I detta material anges bland annat att
deltagande i upprop är obligatoriskt liksom att den som uteblir från detta utan
föregående meddelande förlorar sin utbildningsplats. Vidare ges information om
introduktionsveckan. Givetvis anges det inte att denna vecka skulle vara obligatorisk.
Informationsmaterialet innehåller även en länk till det ovan angivna beslutet om
läsårsindelningen.
Vid utarbetandet av nästa års introduktionsmaterial kommer LTH att bland annat pröva
behovet av tydligare information om att introduktionsveckan inte innehåller några
obligatoriska moment som inte kan tas igen senare.
I sammanhanget kan nämnas att LTH aldrig anger att deltagande i en viss verksamhet
eller undervisning är frivillig. Däremot anges alltid vad som är obligatoriskt. All
verksamhet som inte uttryckligen angivits vara obligatorisk är sålunda definitionsmässigt
frivillig.
Sammanfattningsvis anser LTH att beslutet om läsårets omfattning 2007/08 är väl
förenligt med högskoleförordningen och att anmälan är helt obefogad.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket är tillsynsmyndighet över universitet och högskolor, vilket innebär att
verket ska granska att lärosätena följer de regler som gäller för verksamheten.
Enligt 6 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) ska omfattningen av utbildningen
anges i högskolepoäng där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor
motsvarar 60 högskolepoäng.
Av LTH:s information framgår att uppropet sker den 17 augusti 2007 följt av en
introduktionsvecka och att den ordinarie undervisningen börjar den 27 augusti 2007. I
veckan dessförinnan får ordinarie undervisning förekomma endast i begränsad
omfattning och endast på villkor att de som inte deltagit erbjuds fullgoda möjligheter att
ta igen denna. Denna stödundervisning ska vara planerad och schemalagd före uppropet.
Av LTH:s informationsmaterial, vilket finns tillgängligt för varje student, och
informationen i introduktionspaketet till studenterna framgår även att kursen
Ingenjörsfärdigheter, vilken ges under fyra dagar under introduktionsveckan, har åsatts 4
högskolepoäng och även ges under höstterminens två läsperioder. Detta har LTH också
angivit i sin information.
Högskoleverket har även noterat att LTH vid utarbetandet av nästa års introduktionsmaterial kommer att pröva bland annat behovet av tydligare information om att
introduktionsveckan inte innehåller några obligatoriska moment, som inte kan tas igen
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senare.
Det har inte framgått att Lunds universitet (LTH) har lämnat felaktig information eller
att universitetet har brutit mot bestämmelsen i 6 kap. 2 § högskoleförordningen.
Anmälan lämnas därför utan vidare åtgärd.
Detta beslut har fattats av chefsjuristen Eva Westberg i närvaro av verksjuristen Teresa
Edelman efter föredragning av verksjuristen Lars Bertil Jonberger
På Högskoleverkets vägnar

Eva Westberg

Lars Bertil Jonberger
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