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Introduktion 

Inledning och läsanvisning 

Dessa Allmänna råd för examination vid Stockholms universitet är att betrakta som just råd 
och rekommendationer. Det innebär att de olika lösningar som diskuteras inte i sig är bindande 
för universitetets lärare utan är tänkta att fungera som ett stöd i examinationsarbetet. I många 
delar diskuteras dock olika juridiska aspekter av examinationsprocessen med hänvisningar till 
aktuella lagar och förordningar jämte Högskoleverkets praxis. Dessa föreskrifter är förstås 
bindande och måste följas. Så även Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet, 
som bifogas som bilaga till den här texten. Det är viktigt att dessa två dokument inte blandas 
samman. 

Texten är uppbyggd med en övergripande kronologisk disposition: först ”utformning”, sedan 
”genomförande” och sist ”efterarbete”. Även om dispositionen följer en kronologisk logik är 
det viktigt att betona att mycket av arbetet även i de senare faserna behöver planeras i förväg. I 
avsnittet om efterarbete diskuteras t.ex. olika former för omprovsförfaranden för studenter 
som inte får godkänt vid den ordinarie examinationen. En genomgående slutsats är att mycket 
av detta måste regleras i kursplanen, dvs. bestämmas långt i förväg. Lärarnas och 
institutionernas arbete med examination kan därför i praktiken behöva följa en annan 
kronologi. Själva brödtexten är uppbyggd i ett FAQ-format, med vanligt förekommande 
frågor. Tanken är att man via innehållsförteckningen ska kunna gå in och läsa enstaka frågor. 
En konsekvens av detta är att texten kan innehålla upprepningar i textavsnitt som behandlar 
likartade problemställningar. I digital form har pdf-texten ett stort antal länkar som gör det 
möjligt att navigera mellan olika frågor i texten. Dessa länkar är skrivna med blå text. 

De allmänna råden i sin helhet behandlar juridiska, praktiska och pedagogiska aspekter på 
examination. När det handlar om juridiska krav framgår det tydligt med hänvisningar till 
aktuella lagar, förordningar och lokala föreskrifter. En begränsad del av de pedagogiska 
resonemangen stöds av litteraturhänvisningar för att göra det möjligt för läsaren att vid behov 
fördjupa sig vidare. För att inte tynga texten mer än nödvändigt har främst central 
nyckellitteratur valts ut, jämte enstaka specifika belägg.  

Myndighetsutövning – examinatorns roll och skyldigheter 

Examination och betygssättning är myndighetsutövning i juridisk mening, vilket ställer 
särskilt höga krav på examinatorns arbete och verksamheten i stort. Myndighetsutövning 
handlar i grunden om samhällets beslutsmakt över enskilda, vilket innebär att alla moment i 
beslutsprocessen måste ske rättssäkert för att garantera studentens grundlagsskyddade fri- och 
rättigheter. Förutom Högskolelagen (HL) och Högskoleförordningen (HF) är det nödvändigt 
att känna till Regeringsformen (RF) och Förvaltningslagen (FL). Dessa sammanfattas kort i 
Högskoleverkets rapport Rättssäker examination (RE sid 17–21). Det är angeläget att varje 
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examinator och alla med ledningsfunktioner vid en institution har tagit del av den rapporten. I 
korthet kan ett par allmänna principer relaterade till just myndighetsutövning och examination 
betonas särskilt: 

Legalitetsprincipen 

Myndighetsbeslut måste ha stöd i lag och föreskrift. (RF 1 kap 1 §). Förutom HL, HF och 
annat kan ett sådant myndighetsbeslut ha stöd i lokala föreskrifter för examination. Detta kan 
vara de gemensamma föreskrifterna för examination vid Stockholms universitet, eller 
föreskrifter som har delegerats till fakultets- eller institutionsnivå. I detta är det viktigt att 
skilja på just föreskrifter och olika typer av riktlinjer. En kursplan är en sådan föreskrift, och 
det är därför av avgörande betydelse att alla beslut som fattas i examinationsprocessen utgår 
ifrån den aktuella kursplanen. Det har hänt att avvikelser från kursplaner har inneburit 
skadeståndsskyldighet gentemot enskilda studenter (JO, 2008-10-28 dnr 4881-07-40). Omvänt 
kan sägas att kursplanen måste utformas så att den fungerar som det juridiska styrdokument 
den är avsedd att vara. Kursplanen kan inte vara så detaljerad att det blir opraktiskt, men inte 
heller vara alltför allmänt hållen. 

Objektivitetsprincipen 

I Regeringsformen (1 kap 9 §) stipuleras att en myndighet ska behandla alla lika inför lagen, 
en helt central princip i grundlagen. Det kan förefalla tämligen självklart, men är något som 
kan ha ganska långtgående konsekvenser i praktiken. Det händer ibland att lärare i all 
välmening gör speciallösningar för att hjälpa en viss student att klara en kurs, t.ex. förlänger 
en inlämningstid eller ger avkall på andra regler som har meddelats studentkollektivet. I 
sådana fall kan en situation lätt uppstå när examinatorn i praktiken faktiskt inte har behandlat 
studenterna lika, dvs. har brutit mot objektivitetsprincipen i sin myndighetsutövning. 

Allmänna handlingar 

När ett betygsärende är avslutat är alla upprättade handlingar som förvaras vid myndigheten 
allmänna handlingar som varje medborgare har rätt att begära ut och få ta del av. Tentafrågor 
efter genomfört prov och färdigrättade, betygsatta studentuppgifter är exempel på sådana 
handlingar. Om man är osäker på om någonting vid en given tidpunkt verkligen är allmän 
handling när någon begär att få ta del av den, måste den frågan utredas omgående. För en 
diskussion om definitioner och gränsdragningar, se RE sid 54-59, 74-78.  

Serviceskyldighet 

I Förvaltningslagen (FL 4, 7 §§) regleras den s k serviceskyldigheten som innebär att en 
myndighet ska besvara frågor från enskilda, och dessutom göra det skyndsamt: ”Hjälpen skall 
lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av 
hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.” 
(FL 4 §) Examinatorn och institutionen behöver alltså ha väl fungerande rutiner som 
säkerställer dels att alla förfrågningar från studenter verkligen besvaras på något sätt, dels att 
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svaren inte dröjer längre än nödvändigt. Det förekommer ofta att lärosäten ådrar sig kritik från 
Högskoleverket med hänvisning till att förfrågningar från studenter antingen inte besvarats 
eller att svar har dröjt längre än vad som har ansetts rimligt. 

Ändring av beslut 

En viktig princip i Förvaltningslagen rör om, och i så fall hur, myndighetsbeslut kan ändras 
(FL 26–27 §§). I grunden ligger principen om att medborgare ska kunna förlita sig på att alla 
myndighetsbeslut är giltiga, vilket kraftigt begränsar utrymmet att ändra sig när en student har 
fått ett beslut som rör examination. Dessa begränsningar skiljer sig åt i fall beskedet har varit 
gynnande eller inte för den enskilde. Att ändra ett positivt besked till ett negativt är i princip 
inte möjligt annat än under vissa speciella omständigheter, t.ex. vid uppenbara skrivfel. Att 
ändra ett negativt besked till ett positivt är däremot möjligt t.ex. om nya omständigheter har 
framkommit, men även då behöver det finnas stöd för en sådan ändring. Just rättelse och 
omprövning av betyg regleras av HF 6 kap 23–24 §§. (För resonemang om omprövning av 
betyg, se ” FAQ – Vad gäller när en student begär omprövning av ett betyg?”, samt RE sid 
61–69.) En praktisk konsekvens av detta är att alla uppgifter om examinationsresultat, betyg, 
antagning och liknande måste hanteras med stor noggrannhet. Det gäller inte bara formella 
dokument av olika slag utan även muntlig information som ges t.ex. i en 
undervisningssituation. I vissa lägen kan ett positivt besked behöva stå fast, även om det i sak 
skulle visa sig felaktigt.  

 

Utformning 

Val av examinationsstrategier 

När en kurs eller utbildning planeras behöver ett antal principiella överväganden göras med 
avseende på examinationen. Först krävs en övergripande strategi. Hur passar examinationen in 
i kursens struktur i övrigt? Hur påverkar studenternas föreställningar om examinationen deras 
studiestrategier?  

FAQ – Hur påverkar examinationen studenternas studier och lärande? 

Från ett lärarperspektiv ses examinationen ofta som någonting som kommer efter 
undervisningen. Från ett studentperspektiv kan det te sig tvärtom. Föreställningar om vad som 
kommer att examineras styr i mycket stor grad studenternas studiestrategier, hur de närmar sig 
undervisning och kurslitteratur, och därmed också vad de lär sig (Struyven et al, 2005). Som 
lärare kan man ibland uppleva detta som ett instrumentellt tänkande som står i motsättning till 
ett genuint intresse för ämnet. Ett annat sätt att se det är att examinationen representerar vad en 
lärare anser är viktigast, dvs. något som studenterna faktiskt bör fokusera på i stor 
utsträckning. Huruvida de beskrivna styreffekterna får negativa eller positiva konsekvenser 
avgörs till stor del av hur examinationens utformning förhåller sig till kursinnehållet, och 
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studenternas föreställningar därom (Gibbs & Simpson 2004). Om en kurs i huvudsak syftar till 
att studenten ska kunna lösa en viss typ av autentiska problem och examinationen främst 
prövar memoreringskunskaper, är det sannolikt att många kan komma att inrikta sina studier 
på fel saker – alldeles oavsett vad som står i olika styrdokument eller vad läraren deklarerar. 
(Jmf ”consequential validity”, Moss, 2007, och ”the hidden curriculum”, Snyder, 1971).  

FAQ – Hur kan man göra för att skapa positiva styreffekter? 

Rent generellt kan sägas att positiva styreffekter kan skapas om examinationsuppgifterna har 
utformats så att ett bra resultat verkligen är synonymt med att ha tillägnat sig kursinnehållet på 
ett bra sätt. Så är inte alltid fallet. Det är lätt att bygga in problem i systemet genom att ge en 
tyngdpunkt eller slagsida på examinationens inriktning som inte svarar mot vad läraren anser 
att studenterna egentligen borde fokusera på. I grunden handlar det alltså om examinationens 
validitet. Men, då styreffekterna inte är beroende av den faktiska examinationen, utan av 
studenternas föreställningar om denna, så räcker det inte med en hög validitet. Studenterna 
försöker helt naturligt skapa sig en bild av vad som verkligen kommer att prövas i 
examinationen. Det bygger ofta på tidigare examinationserfarenheter som ibland ger en 
rättvisande, ibland felaktig bild av vad som komma skall. Ett sätt att hantera sådana 
styreffekter är att arbeta med en löpande examination med t.ex. likartade inlämningsuppgifter 
över tid. Då är det ofta enkelt att föra en dialog med studenterna om vad som verkligen gäller 
under kursens gång. I de fall när man av olika skäl vill arbeta med en större uppgift som görs 
på slutet, kan man istället välja att arbeta med exempel från tidigare genomföranden. Man bör 
i vilket fall som helst alltid ställa sig frågan vilka signaler som ges, avsiktligt eller oavsiktligt, 
och hur dessa kan tänkas påverka studenternas studiestrategier. Ta gärna hjälp av studenterna i 
detta genom att fråga specifikt om hur de studerade till examinationen, i informella samtal 
och/eller i kursvärderingen. 

FAQ – Varför är det viktigt med varierade examinationsformer?  

I examinationssammanhang har variation ett egenvärde av flera skäl. När en enstaka 
examinationsform återkommer ständigt uppstår ofta en rad oönskade effekter, t.ex. att man 
riskerar att bygga in en tillvänjningsfaktor i systemet. Om kurs efter kurs examineras med 
samma typ av skriftlig hemtentamen så riskerar man att studenterna blir så vana att göra den 
typen av uppgift att det till slut blir möjligt att klara provet på rutin, utan att riktigt ha tillägnat 
sig kursinnehållet. Valet av just hemtentamen kan bygga på kloka överväganden i det enskilda 
fallet. Det kan handla om att kursens förväntade studieresultat är av den arten att de bäst kan 
prövas med en längre självständig uppgift som produceras över en längre tid. Valet av just 
hemtentamen kan då framstå som optimalt. Men, valet av examinationsform måste sättas i ett 
större sammanhang. Hur förhåller sig denna examinationsform till de former som studenterna 
möter under de övriga kurserna under terminen och läsåret? Hur upplevs den eventuella 
bristen på variation i examinationen av studenterna, och hur påverkar det deras studier?  

Förutom den beskrivna tillvänjningsfaktorn, som ju är ett potentiellt kvalitetsproblem i sig, så 
riskerar man att även skapa ett oönskat selektionsmoment då olika studenter har olika 
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preferenser och olika förmågor kopplade till olika typer av examination. Dessa diskuteras 
ibland i termer av skilda lärstilar, vilket även omfattar fallenhet för olika examinationsformer. 
(Kolb, 1984; Vermunt & Vermetten, 2004). Två studenter som har uppnått samma 
kunskapsnivå kan ändå prestera olika väl under muntliga förhör, vid salstentamen eller på 
hemuppgifter. Om en enda form dominerar är det lätt att se att det kan uppstå oönskade 
urvalsprocesser. Ju mindre autentiska examinationsuppgifterna är, desto allvarligare är det 
problemet – dvs. om de ”examinationstalanger” eller preferenser som blir utslagsgivande är 
irrelevanta för ämneskunskaperna i sig. Med mer autentiska examinationsformer är problemet 
mindre, men tillvänjningsproblematiken kvarstår dock även då.  

FAQ – Vad är för- och nackdelarna med autentisk och icke-autentisk examination? 

Autentisk examination (eng. ”authentic assessment”) är ett samlingsbegrepp för 
examinationsformer som utgörs av komplexa tillämpningar av kunskaper i verklighetsnära 
situationer (Elton & Johnston, 2002; Cumming & Maxwell, 1999). Om t.ex. en utbildning i 
data- och systemvetenskap syftar till att utbilda programmerare så kan en autentisk 
examination bestå i att studenten själv konstruerar ett datorprogram. En salstentamen med 
frågor om programmering kan ses som en icke-autentisk examinationsform i det 
sammanhanget. I vissa sammanhang kan arbetet med en självständig vetenskaplig uppsats 
sägas likna arbetsuppgifter i ett akademiskt yrkesliv. I så fall kan uppsatsen ses som en 
autentisk examination, medan en metodtentamen kan ses som icke-autentisk. Som jämförelse 
kan en uppkörning ses som en direkt, autentisk examination av förmågan att framföra en bil 
trafiksäkert. Det s.k. teoriprovet är en icke-autentisk, indirekt examination av samma sak. 

Båda typerna av examination har olika förtjänster och begränsningar. En uppenbar fördel med 
autentiska examinationsformer är att de per automatik har en god validitet då man prövar just 
de kompetenser, färdigheter och förmågor som utbildningen syftar till. Det krävs ett betydligt 
mer grannlaga arbete när dessa saker prövas indirekt: Hur förhåller sig en students förmåga att 
välja en relevant metod till förmågan att svara på metodfrågor i en tentamen? Hur förhåller sig 
förmågan att framföra ett fordon trafiksäkert till förmågan att i en datorsal besvara en viss typ 
av multiple choice-frågor om trafikregler? Om frågorna är väl utformade kan en god validitet 
uppnås, men det ligger inte på samma sätt inbyggt i uppgiften i sig som med direkt, autentisk 
examination. Nackdelen med autentisk examination kan vara att uppgiften ofta innebär en 
enskild fördjupad tillämpning där viktiga moment och ämnesområden kan saknas. En 
vetenskaplig uppsats kan ju bara omfatta ett begränsat antal metodval och en avgränsad 
metoddiskussion, vilket kan göra en kompletterande metodtentamen nödvändig. Under en 
timmes uppkörning kan en trafikinspektör bara observera ett begränsat antal trafiksituationer, 
vilket gör ett kompletterande skriftligt prov nödvändigt.  

Avvägningen mellan autentiska och icke-autentiska examinationsformer är ofta resultat av 
befintliga traditioner. Man bör ställa sig frågan om den befintliga balansen mellan autentiska 
och icke-autentiska examinationsformer är optimal i varje givet sammanhang: Om icke-
autentisk examination dominerar, behöver inte studenterna i större utsträckning prövas under 
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mer verklighetsnära former? Om autentisk examination dominerar, behöver inte studenterna 
även prövas mer systematiskt, för att säkerställa att tillräckligt stora delar av kursinnehållet 
examineras?  

FAQ – Hur kan graderade betyg bli en positiv kraft? 

Betygssättningen vid Stockholms universitet utgår ifrån ett målrelaterat system, och 
betygskriterier kan därför i princip fungera som preciseringar och utvecklingar av de 
förväntade studieresultaten, dvs. utbildningens mål. Förekomsten av graderade betyg kan ses 
som en tydlig signal om att det finns olika kvaliteter av förståelse inom ett ämne. Många 
ekonomiska incitament handlar enbart om minimikrav. Institutioner har länge fått samma 
ersättning oavsett om studenterna bara nätt och jämnt uppnår lägstakraven eller om de klarar 
dem med god marginal. En student får studiemedel, studentbostad, examensbevis, etc. enbart 
med utgångspunkt i huruvida lägstanivåer har uppnåtts eller ej. Det kan framstå som en rimlig 
ordning, men i ett sådant system kan graderade betyg fungera som markering att det även finns 
andra värden, att både minimikrav och optimumnormer är viktiga inom alla discipliner. Det 
finns metastudier som visar att tydligt kommunicerade beskrivningar av vad det innebär att 
verkligen behärska ett ämne på en hög nivå kan generera bättre resultat än mer allmänna och 
modesta förväntningar om att alla gärna får göra sitt bästa. (Jmf ”success critera” och ”mastery 
learning”, Hattie 2009, sid 169 ff). Att på det sättet tydliggöra även optimumnormer ligger väl 
i linje med den etablerade principen att framgångsrik undervisning utgår ifrån höga 
förväntningar. (Jmf Chickering & Gamson 1987). 

FAQ – Hur kan betyg och betygssättning bli en negativ kraft? 

Ett principiellt problem med betyg är att det kan ses som en typ av yttre motivation, som piska 
och morot. I många sammanhang konkurrerar sådan yttre motivation med en inre, genuin 
motivation för ämnet i fråga. Den sammantagna effekten kan bli att intresset och 
engagemanget för kunskapsstoffet kommer i skymundan. Effekterna kan jämföras med en 
arbetsmiljö som domineras av belöning och straff snarare än engagemang för 
arbetsuppgifterna. Som lärare behöver man vara medveten om att betyg i vissa fall kan 
fungera på det här sättet. Det blir helt enkelt väldigt viktigt att sätta förståelsens kvalitet i 
förgrunden. Förståelsen måste kunna upplevas som målet, och betyget som ett resultat därav. 
Inte tvärtom. 

En avgörande faktor är alltså hur studenten uppfattar betygssättningen i en given situation. En 
väl genomtänkt utbildning, som tar sin utgångspunkt i välformulerade förväntade 
studieresultat, med relevanta undervisningsaktiviteter och examinationsformer som fungerar 
som lärtillfällen, kan ibland undermineras av en illa genomtänkt betygssättningspraktik. 
Betygssättningen är ju från ett studentperspektiv ett slags facit. Förväntade studieresultat och 
annan information kan då väga ganska lätt i jämförelse. Ofta tvingas studenterna gissa vad det 
är som kommer att premieras vid examinationen. På mer eller mindre goda grunder kan 
studenterna dra slutsatsen att det inte alls endast är bästa möjliga uppfyllande av de förväntade 
studieresultaten som värderas.  
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Val av examinationsformer 

Projektet Kursutveckling.se har tagit fram en 58 sidor lång översikt över ett antal vanligt 
förekommande examinationsformer. Översikten finns tillgänglig online på adressen: 
[http://www.kursutveckling.se/dok/nshu_Examination.pdf] Dessa beskrivningar är upplagda 
så att de innehåller en allmän beskrivning av examinationsformen i fråga, följt av för- 
respektive nackdelar samt en kortare referenslista för vidare läsning vid behov. Översikten är 
framtagen i ett samarbete mellan nio svenska lärosäten, inklusive Stockholms universitet, och 
kan användas fritt för icke-kommersiella ändamål. De examinationsformer som beskrivs däri 
är: salskrivning; projektarbete; muntlig examination; rollspel; laboration; flervalsfrågor; 
fallstudie; kollegial bedömning (”peer assessment”); seminarium; gruppexamination; 
auskultation; praktiskt prov; loggbok/dagbok/journal; affischutställning; 
bokrecension/bokreferat/annoterad bibliografi; självständiga skriftliga arbeten; självskattning; 
”minute paper”; ungefärliga analogier; samt examinationsportfölj. För ytterligare exempel på 
dels traditionella men kanske framför allt s.k. innovativa examinationsformer rekommenderas 
Nancy Falchikovs Improving assessment through student involvement – practical solutions for 
higher and further education teaching and learning (2005), och Thomas Angelos och K. 
Patricia Cross’ Classroom assessment techniques – a handbook for college teachers (1993). 
Båda titlarna finns tillgängliga på SUB. Nedan följer helt kort en diskussion om några vanligt 
förekommande, traditionella examinationsformer: salstentor, hemtentor, muntlig examination 
och gruppexamination. 

FAQ – Vad kan vara bra att tänka på när man utformar salstentor? 

Salstentamen kan vara en bra examinationsform i vissa sammanhang, men det är uppenbart en 
icke-autentisk examinationsform med allt vad det innebär. (Jmf ”FAQ – Vad är för- och 
nackdelarna med autentisk och icke-autentisk examination?”) Det kan ibland vara svårt att 
utforma en salstentamen som på ett bra sätt prövar mer avancerade kunskaper. Det kan också 
vara svårt att göra examinationen till ett lärtillfälle i sig. Det innebär att studenternas och 
lärarnas arbete med examinationen tids- och resursmässigt måste läggas utöver lärandet och 
utanför undervisningen. Vidare kan vissa uppleva en tentasituation – när man på kort tid ska 
kunna visa allt man har lärt sig under en hel kurs – som väldigt stressande. Det kan innebära 
att de studenterna presterar under sin faktiska kunskapsnivå. En särskild problematik handlar 
om studenter med funktionshinder. Det kan t.ex. vara svårt att pröva kunskaperna hos en 
student med dyslexi i ett traditionellt salstentaformat.  

En stor fördel med salstentor är förstås att man kan pröva studenternas kunskaper som de 
kommer till uttryck utan tillgång till studiekamrater eller läromedel. Dessutom kan det 
underlätta arbetet med att förebygga plagiering om studenterna i alla fall ibland examineras på 
det sättet. (Jmf ”FAQ – Hur kan och ska man hantera plagiering?”) Ytterligare en fördel är att 
man ganska lätt kan täcka in en stor bredd rent innehållsligt. För att få ut mesta möjliga av 
salstentaformen kan det vara bra att tänka på följande: Ställ de enskilda tentafrågorna och 
tentan i sin helhet mot kursens förväntade studieresultat. Prövas verkligen de kunskaper och 
färdigheter som kursplanen utlovar? Ligger tyngdpunkten rätt, eller finns det en oavsiktlig 
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slagsida åt något håll, t.ex. mot lösryckta faktakunskaper? Hur kan studenterna tänkas närma 
sig den förestående examinationen och hur påverkar det deras studiestrategier? (Jmf ”FAQ – 
Hur påverkar examinationen studenternas studier och lärande?”) Minska gärna den upplevda 
stressen genom att ge väl tilltagna tidsramar. Se över storleken på tentamen. Om den är väldigt 
omfattande kan det finnas anledning att dela upp den i delar som genomförs vid olika 
tillfällen. Även salstentaformatet i sig kan varieras. En vanlig variant är att tillåta litteratur och 
andra hjälpmedel, s.k. ”open book exam”. Provet får då en annan karaktär, och det blir möjligt 
att pröva andra typer av kunskaper.  

En av Stockholms universitets tentasalar har försetts med över 100 datorterminaler. På sikt är 
det tänkt att dessa ska bli fritt tillgängliga för s.k. e-tentor och annan datorstödd examination. 
Idag är det många, både lärare och studenter, som har vant sig vid att enbart producera text via 
ordbehandling. Att behöva prestera slutversioner av långa textstycken för hand med 
begränsade redigeringsmöjligheter blir helt enkelt allt ovanligare (Connelly, et al., 2005). Det 
innebär att själva skrivprocessen för många ter sig annorlunda än för bara något årtionde 
sedan, vilket kan ses som ett argument för just e-tentor (Mogey, et al., 2010). Även för 
examinatorn kan det förstås underlätta om tentasvaren är digitaliserade. 

FAQ – Vad kan vara bra att tänka på när man utformar hemtentor och liknande? 

Hemtentor har kanske framför allt två viktiga förtjänster: det är relativt enkelt att pröva mer 
avancerade kunskaper och själva examinationsarbetet blir ofta ett lärtillfälle i sig. Dessa 
förtjänster gör att hemtentamen ibland är den helt dominerande examinationsformen, framför 
allt inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, och särskilt under utbildningens 
senare delar. Det i sig kan vara problematiskt av olika skäl. (Jmf ”FAQ – Varför är det viktigt 
med varierade examinationsformer?”) Ett annat problem rör plagiering. (Jmf ”FAQ – Hur kan 
och ska man hantera plagiering?”) Ett sätt att minska risken för plagiering i hemtentauppgifter 
är att kombinera den examinationsformen med andra, som salstenta eller muntlig tentamen. 
(Jmf ”FAQ – Vad kan vara bra att tänka på när man arbetar med muntlig examination?”) Som 
alltid vid valet av examinationsform och utformningen av de konkreta uppgifterna är det 
viktigt att ställa dem mot kursens förväntade studieresultat. Många förväntade studieresultat 
kan inte prövas på ett reliabelt sätt med en hemtentamen. Det gäller i synnerhet olika typer av 
memoreringskunskaper. (Se även ”FAQ – Hur kan man utforma ett omprov när den ordinarie 
examinationen har bestått av en hemtentamen eller liknande?”) 

En viktig förtjänst med hemtentaformen är som sagt att arbetet med examinationsuppgiften 
oftast utgör ett lärtillfälle i sig, och blir då ett effektivt komplement till undervisningen. Det är 
dock inte alltid man vill att studenten påbörjar sitt examinationsskrivande i ett tidigt skede i 
lärprocessen. En variant på hententamen som hanterar detta är olika typer av tidsbegränsade 
uppgifter, t.ex. en s.k. ”12-timmarstenta”, där en uppgift kan meddelas på morgonen med 
deadline för inlämning tolv timmar senare. Frågorna kan likna vanliga essäfrågor men 
uppgiftens svårighetsgrad måste anpassas. Tanken är ju att bara den som har tillräckliga 
kunskaper när uppgiften meddelas ska kunna prestera ett bra resultat inom den utsatta tiden. 
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En viktig fördel med en tidsbegränsad hemtentamen är att själva formen liknar viktiga 
arbetsmoment i de flesta akademiska yrken, då man visserligen kan ha fri tillgång till litteratur 
och andra hjälpmedel, men där det ändå krävs genuina förkunskaper för att lösa uppgiften 
inom en given tidsram. Det är lätt att tidsbestämma inlämningsuppgifter på det här sättet i 
lärplattformen Mondo, men det går förstås bra att arbeta med vanlig e-post också. Oavsett 
vilket, är det viktigt att sätta tidsmarginalerna så att studenten hinner hantera eventuella 
datorproblem och liknande vid inlämningen. 

FAQ – Vad kan vara bra att tänka på när man arbetar med muntlig examination? 

Vissa upplever just muntlig examination som särskilt påfrestande. I värsta fall kan skilda 
studentprestationer orsakas av vana respektive ovana vid formen. För att avdramatisera det 
hela kan man börja med att knyta an samtalet till en skriftlig examinationsuppgift som 
studenten har genomfört. Om den muntliga examinationen på så vis först handlar om det 
studenten har skrivit och förstått kan man sedan ganska naturligt komma vidare med frågor 
kring oklarheter och eventuella tillkortakommanden. Det kan också vara bra att gå igenom 
formerna i förväg. Muntliga prestationer innebär dessutom en särskild svårighet vad gäller 
rättssäkerhetsaspekter och den myndighetsutövning som examinationen innebär. 
Högskoleverket rekommenderar att man på något sätt dokumenterar den muntliga 
presentationen, till exempel med hjälp av något slags minnesanteckningar. Detta för att en 
eventuell omprövning av betygsbeslut ska kunna hanteras på ett bra sätt. (RE, sid 80) 
Inspelning på band är förstås en möjlighet, men torde inte vara ett särskilt vanligt 
tillvägagångssätt. 

Ett annat skäl att utgå ifrån inlämnade skrivuppgifter är att det kan öka reliabiliteten i 
bedömningen av studentens kunskaper. En muntlig examination är ju till sin natur flyktig, och 
det kan vara svårt att vara konsekvent i sin bedömning utan tillgång till ett skriftligt material i 
förväg. Med ett sådant arbetssätt är det dessutom möjligt att muntligt examinera grupper av 
studenter utan att examinationen av den enskilda individen behöver försämras. Muntlig 
examination kan vara resurskrävande i själva examinationsfasen. Å andra sidan kan studenten 
få feedback på ett betydligt snabbare och enklare sätt än vid många skriftliga 
examinationsformer, vilket behöver vägas in i den sammantagna bilden av resursåtgången. 

Många lärare vittnar om att fler studenter brukar godkännas vid muntlig examination än 
annars. Om det är så, kan man tänka sig olika orsaker till det. En möjlighet är att studenter 
tenderar att bara genomföra en muntlig examination om de vet med sig att de kommer att klara 
den, dvs. en slags självselektion. En annan möjlighet är förstås att examinatorn oavsiktligt 
sänker kravnivåerna, vilket i så fall är problematiskt. Muntlig examination tar sig ofta formen 
av ett dialogartat samtal snarare än ett förhör. I en sådan situation kan det hända att studenten 
och läraren i någon mening kommer fram till korrekta lösningar tillsammans, och att gränsen 
mellan vad studenten kan och läraren kan suddas ut. Man ska inte heller underskatta det 
sociala moment som ett personligt möte utgör, vilket ytterligare kan förstärka en eventuell 
tendens att godkänna fler studenter vid muntlig examination.  
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FAQ – Kan man examinera grupper av studenter – och i så fall hur? 

Det finns gott stöd i forskningen för att väl utformade samarbetsuppgifter av olika slag kan 
gynna studenternas lärande. Väldigt generellt uttryckt tenderar grupper att prestera bättre än 
individer (Hattie, 2009, s 212 ff, Johnson et al, 2000). Det gäller även om man jämför 
normalpresterande i grupp med högpresterande individuellt. Det är inte heller bara uppgiften, 
dvs. produkten som kan förbättras, utan även den enskilda studentens lärande. Det finns 
förstås en mängd problem förknippade med gruppuppgifter, och det är alltid viktigt att beakta 
den enskilda studentens behov. Även om högpresterande studenter generellt alltså kan gynnas 
av samarbetsuppgifter även med svagare studenter, så finns det forskning som visar att de 
vinsterna kan gå förlorade om det uppstår konflikter och samarbetsproblem i en grupp. I de 
fallen kunde den högpresterande helt enkelt ha klarat sig bättre med enbart en individuell 
uppgift. Inte desto mindre har samarbetsuppgifter i examinationen en stor potential som man 
inte kan bortse ifrån.  

Förutom olika pedagogiska och praktiska hänsyn finns det viktiga juridiska ramar att förhålla 
sig till. Examinatorn går i god för att alla godkända studenter har uppnått kursens förväntade 
studieresultat. Samma sak gäller olika betygsnivåer. Det är någonting helt annat än att hävda 
att en student har ingått i ett sammanhang där gruppen ”i snitt” har uppnått en viss kvalitet. I 
Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet framgår tydligt vad som gäller: ”Om 
examination sker genom grupparbete ska betygssättningen grunda sig på den enskildes 
prestation och därför bör dennes bidrag kunna urskiljas eller grupparbetet kombineras med 
någon annan examinationsform.” (dnr SU 301-0177-10.). Även HL och allmänna 
förvaltningsrättsliga principer kan sägas understödja det kravet. (Jmf RE sid 83.) Man må 
undervisa ett kollektiv, men man examinerar individer. 

Det innebär att examinatorn på ett eller annat sätt alltid behöver skapa sig en bild av 
individens prestation. Ett sätt att beskriva det är att de olika gruppmedlemmarna måste kunna 
få helt olika betyg på kursen, från A till F om den sjugradiga skalan används. Ett vanligt sätt 
att hantera den saken är att enbart gradera en gruppuppgift med godkänt och underkänt, och 
därutöver låta en individuell uppgift avgöra studentens betyg. Det löser emellertid bara delar 
av problematiken. Det blir då fortfarande möjligt att en student godkänns som inte alls har 
uppnått de förväntade studieresultaten i de delar som prövas av gruppuppgiften – enkom för 
att han/hon har ingått i ett samarbete med andra studenter som har varit mer framgångsrika. 
Det är förstås inte acceptabelt. Dessutom måste man beakta de styreffekter som riskerar att 
uppstå. Om en uppgift graderas tvågradigt och en annan sjugradigt, är det rimligt att anta att 
många kan komma att fokusera mer på den senare. Om gruppuppgiften – t.ex. ett större 
projektarbete eller annat – i själva verket var den viktigaste uppgiften så kan man lätt komma 
att undergräva hela kursupplägget med en sådan ordning. 

En annan lösning är att låta det framgå tydligt av uppgiften vilken student som har presterat 
vilken del. Det löser visserligen de juridiska problemen, men samtidigt måste man fråga sig 
om den typen av uppgift skiljer sig särskilt mycket från vanliga individuella uppgifter. Många 
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av de beskrivna pedagogiska vinsterna med samarbetsuppgifter riskerar att gå förlorade om det 
finns vattentäta skott mellan individernas prestationer. (Om additiva, disjunktiva, konjunktiva, 
kompensatoriska och komplementära gruppuppgifter, se t.ex. Hammar Chiriac & Hempel, 
2007.) En variant som kan hantera även det problemområdet är istället att integrera gruppens 
prestation med en individuell uppgift, så att den individuella uppgiften helt eller delvis handlar 
om gruppuppgiften. Den enskilda studenten kan i ett sådant format få muntliga eller skriftliga 
frågor, t.ex. om gjorda avgränsningar och val, och om styrkor och tillkortakommanden i 
gruppuppgiften: ”Beskriv vilka metodval ni gjorde och varför.”; ”Redogör för och motivera 
din syn på dessa val.”; ”På vilken punkt anser du att uppgiften kan förbättras ytterligare? 
Motivera ditt svar.”, etc. Betyget sätts sedan på studentens båda uppgifter tillsammans, där 
gruppuppgiften kan betraktas som en slags ”bilaga” till den individuella uppgiften. En sådan 
ordning kan även avdramatisera arbetet med den gemensamma uppgiften. Om studenten vet 
att den kommer att få ge sin syn på projektet i efterhand, kan det framstå som mindre 
problematiskt med gemensamma lösningar och kompromisser som man kanske inte är helt 
nöjd med. 

 

Genomförande 

FAQ – Vem är examinator, och vem bestämmer vad i betygssättningen? 

Betyg ska sättas av en examinator, som i högskoleförordningen definieras som en av 
högskolan särskilt utsedd lärare (HF 6 kap. 18 §). Det innebär att det i Sverige inte är tillåtet 
med examinationskommittéer, eller att betygsbeslut fattas av en nämnd eller styrelse. Om man 
behöver använda en person utanför universitet för att examinera studenter behöver den 
personen anställas för uppgiften på ett eller annat sätt, t.ex. som timlärare eller gästlärare (jmf 
RE sid 34–35). I HF 4 kap. 1 § regleras vem som får anställas som lärare, vilket alltså också 
avgör vem som får och inte får utses till examinator.  

Det händer att olika personer har skilda uppfattningar om vilket betyg ett visst studentarbete 
förtjänar. Kursansvariga, studierektorer, prefekter, handledare och andra kollegor kan ge 
uttryck för att en student borde bli godkänd, underkänd eller ha ett visst betyg. I varje sådan 
situation är det viktigt att alla inblandade är medvetna om att det bara är examinatorn som har 
mandat att fatta det slutgiltiga beslutet i frågan. I så mening är examinatorn närmast enväldig, 
och har därmed också ett stort ansvar. (Jmf ”FAQ – Kan flera examinatorer medverka i 
examinationen?” och ”FAQ – Kan en student överklaga ett betyg?”) Ibland ombeds en annan 
lärare att bedöma en eller flera studentuppgifter på grund av att den ordinarie lärare är 
frånvarande eller av andra skäl. Frågan är vilken typ av bedömningsuppgift det då handlar om. 
Vad händer om det uppstår skiljaktigheter? Har läraren bara ombetts bistå examinatorn med 
några svårbedömda fall, eller ska den tillfrågade läraren själv utses till examinator? I varje 
betygsärende är det viktigt att det är klargjort i förväg vem som är examinator och därmed 
beslutsfattare. Vid Stockholms universitet är normalt rätten att utse examinatorer delegerad till 
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institutionsnivå (se respektive fakultets delegationsordning). Det är därmed institutionernas 
ansvar att behöriga examinatorer utses och att ha rutiner som säkerställer att det i varje enskilt 
fall råder klarhet vem som är formellt utsedd till examinator. 

Det finns situationer när frågan om skilda åsikter om betygssättningen blir mer komplicerad. 
Examinatorn ska ta del av studentens prestation, bilda sig en uppfattning om dess kvalitet och 
ställa den kvaliteten mot kursens förväntade studieresultat och betygskriterier. Det är förstås 
viktigt att olika examinatorer tolkar dessa ”regelverk” på ett så likartat sätt som möjligt. Det 
kan därför vara klokt att i den här typen av diskussioner skilja på bedömningen av 
studentprestationens kvalitet, och uttolkningen av de gällande styrdokumenten. (Den 
slutgiltiga betygssättningen är ju en produkt av båda dessa överväganden.) Har man verkligen 
olika synpunkter om hur bra studentens uppgift är, eller är man i själva verket oense om vilka 
kvalitetsgränser som borde gälla för olika betyg? Här står två viktiga principer mot varandra, 
som båda måste efterlevas: 

Examinatorn är ensam enväldig i sin bedömning av studentens prestation (HF 6 
kap. 19 §). Den vanliga delegationsordningen gäller inte. Betygsbeslutet kan 
inte heller överklagas (HF 12 kap. 2 och 4 §). 

Universitetet är en förvaltningsmyndighet som är skyldig att behandla lika fall 
lika (RF 1 kap. 9 §). Och: ”de krav examinatorerna ställer vid bedömningen 
[får] inte skilja sig åt på något avgörande sätt.” (RE sid 36) 

Ett lärarlag och en institution har alltså all anledning att fortlöpande diskutera svåra 
gränsdragningsfall och därmed också ha synpunkter på varandras betygssättning. Särskilt 
angeläget kan det sägas vara när det gäller uttolkningen av styrdokumenten och 
kvalitetsgränserna i sig. Man kan också tänka sig att en institutionsledning behöver fatta olika 
principbeslut som rör betygssättningspraktiken vid institutionen, i syfte att säkerställa en 
likvärdig behandling av studenterna. Men, i det enskilda fallet är det alltså ändå examinatorns 
beslut som gäller. 

FAQ – Kan flera examinatorer medverka i examinationen? 

Om ett stort antal studenter deltar i en kurs kan det vara lämpligt att flera lärare engagerar sig i 
examinationen. Det kan till och med vara en förutsättning för att det ska vara praktiskt möjligt 
att följa de tidsramar som gäller. (Jmf Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet, 
dnr SU 301-0177-10, sid 3.) Bedömningen av varje student är ett eget betygsärende. Det finns 
därför inget formellt hinder mot att flera examinatorer examinerar olika studenter på samma 
kurs vid samma examinationstillfälle, exempelvis om studenterna är uppdelade i olika grupper 
och olika lärare var för sig undervisar olika grupper. För att det övergripande kravet på lika 
behandling ska tillgodoses bör dock examinatorerna samordna bedömningsgrunderna.  
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Ibland vill man involvera flera lärare i examinationen av varje enskild student. Det kan t.ex. 
framstå som lämpligt att låta olika lärare som kan ha undervisat på olika delar av en och 
samma kurs bedöma de delar av examinationen som behandlar just deras expertområde. I 
sådana fall måste det ändå vara klart vem det är som har huvudansvaret för examinationen. Ett 
sätt att se det är att de andra lärarna bistår den som har huvudansvaret, men inga tveksamheter 
får alltså råda vem som har rätt att fälla avgörandet om det uppstår skiljaktigheter. Det 
förekommer också att grupper av lärare gemensamt diskuterar fram studenters betyg. Sådana 
kommittéer kan aldrig ges en överordnad roll i betygssättningen. Gruppens slutsatser kan 
fungera som stöd för examinatorn, som ändå har ansvaret att självständigt fatta det slutgiltiga 
betygsbeslutet.  

I anslutning till vad som gäller vid betygsbeslut anges det i 21 § myndighetsförordningen 
(2007:515) att för varje beslut i ett ärende ska en handling upprättas som visar: dagen för 
beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande, och 
vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Av det 
följer att alla lärare som på olika sätt har varit delaktiga i examinationen av en student måste 
förtecknas på något sätt i betygsbeslutet. (Jmf RE sid 55–56.) 

FAQ – När är man jävig som examinator? 

Regler om jäv finns i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. I 11 § räknas ett antal situationer upp 
när den som ska handlägga ett ärende är jävig. Vid en examination föreligger jäv om studenten 
är närstående till examinator eller om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att 
rubba förtroendet för examinators opartiskhet i ärendet. Det är i första hand examinator själv 
som ska anmäla till institutionens ledning om jäv föreligger rörande en enskild student. I 
många fall kan frågan lösas praktiskt genom att examinationen överlämnas till en annan 
examinator.  

Bortsett från de självklara fallen då examinator är släkt med studenten kan det ibland vara 
svårt att avgöra om jäv föreligger. Ett exempel som finns i Justitieombudsmannens 
ämbetsberättelse (1985/86 sid 397) gäller en universitetslektor som gav en student 
privatundervisning med sikte på en speciell kurs. Lektorn var sedan examinator för studenten 
på den aktuella kursen. JO ansåg att lektorn inte borde ha befattat sig med den berörda 
studentens tentamen. I normalfallet är man däremot inte jävig enbart för att man under kursens 
gång lärt känna några av studenterna bättre än andra. I ett sådant fall kan anonymisering av 
tentorna vara ett bra sätt att undvika att ovidkommande hänsyn vägs in i bedömningen. Ett 
gränsfall är när en anställd vid institutionen, t.ex. en amanuens, examineras. Här får avgörande 
vikt fästas vid vilken personlig relation som examinator har till tentanden. 

Det är viktigt att påpeka att en tentamen är anonym inte hindrar att examinator kan vara jävig. 
En jävig examinator ska överhuvudtaget inte befatta sig med examinationen av den aktuella 
studenten. Examinator måste därför ha tillgång till uppgifter om tentanderna redan innan 
examinationen påbörjas.  
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FAQ – När och hur kan man examinera generella förmågor som muntlig och skriftlig 
framställning och liknande? 

I högskoleförordningen stipuleras för generell masterexamen att studenten skall: ”visa 
förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till 
grund för dessa i dialog med olika grupper” (HF bilaga 2). Liknande skrivningar finns i 
flertalet examensbeskrivningar på olika nivåer. Med begreppet ”visa” avses alltså att detta inte 
enbart ska ingå i undervisningen, det ska dessutom examineras på något sätt vid åtminstone 
något tillfälle. Utbildningens inriktning och behov avgör förstås i vilken omfattning detta bör 
ske, men i HF har det i alla fall slagits fast en miniminivå för just den examen. 

I någon mening finns det ett inbyggt examinationsdilemma kopplat till många s.k. generiska 
kompetenser. Det är å ena sidan sådant som ofta med fördel integreras i en hel utbildning, och 
då i regel som ett mindre prioriterat moment i den enskilda kursen. Å andra sidan sker 
examinationen på just kurs- och delkursnivå. Frågan är hur sådant som i så fall integreras på 
tvärs med den ordinarie kursstrukturen kan och bör examineras? Om t.ex. muntlig och skriftlig 
presentation alltid finns med i de förväntade studieresultaten på kurs- och delkursnivå – och 
därmed alltid ingår i examinationen – riskerar man att ge just de aspekterna ett alltför stort 
utrymme på bekostnad av annat, alternativt hanteras slentrianmässigt. Om de aldrig finns med 
uppfylls inte kraven i högskoleförordningen.  
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Exempel 

Högskoleförordningen, bilaga 2. Examensbeskrivning för generell examen  

För masterexamen skall studenten 

Kunskap och förståelse 

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande 
inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad 
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 

- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

Färdighet och förmåga 

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund 
för dessa i dialog med olika grupper, och 

- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att 
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete, 

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

 
Hur kan man då tänka när det gäller kravet på att studenterna ska ha ”visat” samtliga mål i 
respektive examensbeskrivning i högskoleförordningen? Först och främst kan man konstatera 
att man inte behöver examinera de olika kunskapsformerna med särskilda kurser i muntlig 
framställning och liknande. I vissa fall kan det vara möjligt och lämpligt, i andra fall inte. (De 
traditionella kraven på gedigna ämneskunskaper står ju fast, som framgår av exemplet ovan.) 
Och, även om det kan vara görligt i något fall så kan man inte lösa alla dessa behov på det 
sättet. Ett annat tillvägagångssätt är att bara pröva mindre delar av ett examensmål men göra 
det vid ett antal tillfällen under utbildningens gång. Då kan man se det som att studenten allt 
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sammantaget har fått visa det som krävs, trots att de bara har gjort det till begränsad del i de 
enskilda examinationstillfällena. 

Och, för att man ska kunna hävda att en student som får en examen har prövats och visat de 
kunskaper som anges i den aktuella examensordningen så betyder det att det också måste vara 
möjligt att inte uppnå de kraven. Den som utformar en utbildning måste därför ha en bild av 
hur en studentprestation ter sig som inte når upp till de krav som anges i HF – och hur detta 
ska kunna fångas upp i olika examinationsmoment. När man utfärdar en examen så går man ju 
i god för att just den studenten verkligen har uppnått samtliga examensmål, och att man på 
något sätt har prövat allt detta under utbildningens gång. Det innebär att det inte räcker med att 
studenten t.ex. gör en muntlig presentation i ett examinationsmoment. Själva förmågan att 
göra en sådan muntlig prestation måste kvalitetsbedömas i sig åtminstone någon gång under 
utbildningens gång.  

Man kan också vända på resonemanget. Det är visserligen formellt ”tillåtet” att enbart 
examinera målen utan att göra någonting särskilt av detta i undervisningen. Det gäller för 
övrigt vanliga förväntade studieresultat också. Man kan t.ex. tänka sig att man bara bedömer 
hur väl en student de facto kan presentera sina resultat ”i dialog med olika grupper” (dvs. 
besitter en slags grundläggande kommunikationsförmåga, kan arbeta med skilda vetenskapliga 
genrer i sitt skrivande, etc.). Men, man kan fråga sig om det verkligen går att upprätthålla en 
högskolemässig kravnivå om inte studenterna även får möjlighet att utveckla och förbättra 
dessa förmågor under utbildningens gång. På samma sätt som med examinationen kan man 
tänka sig att man både undervisar om den här typen av stoff explicit – när det är lämpligt – 
eller inkluderar det som en mindre, begränsad del i undervisningen om någonting annat. Som 
illustration av ett sådant angreppssätt kan man tänka sig en masterutbildning som för enkelhets 
skull består av tolv stycken kurser om 7,5 hp och ett självständigt arbete om 30 hp: 

”visa förmåga att i såväl nationella 
som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina 
slutsatser och den kunskap och 
de argument som ligger till grund 
för dessa i dialog med olika 
grupper”: (HF bilaga 2) ku
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Övas explicit  x       x    x 

Övas i begränsad mån x  x  x   x  x    

Examineras explicit   x          x 

Examineras i begränsad mån     x x        
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FAQ – Hur detaljerad måste kursplanen vara? 

Kursplanen måste kunna fungera som det juridiska styrdokument lagstiftaren har avsett. 
Samtidigt kan den inte vara så detaljerad att det blir opraktiskt. HSV har emellertid vid ett 
flertal tillfällen kritiserat högskolor för att kursplanerna inte har varit tillräckligt utförliga, 
(jämte den vanligt förekommande kritiken att kursplaner inte följs). Utöver kursplaner finns 
det ofta andra typer av styrdokument i form av studiehandledningar, kursbeskrivningar och 
liknande. Kursplanen är alltid överordnad den typen av information till studenterna men 
frågan om vad som ska skrivas var är i praktiken inte alltid så lätt att avgöra. En 
studiehandledning eller motsvarande är att betrakta som riktlinjer, och har därför en helt annan 
status än de föreskrifter som kursplanen utgör. Man får helt enkelt inte stipulera olika typer av 
regler i studiehandledningen som strider mot vad som anges i kursplanen. Däremot finns det 
förstås utrymme att utveckla och precisera skrivningarna i en kursplan med olika typer av 
anvisningar i sådana dokument. I ett beslut från 2005 apropå en anmälan mot Umeå universitet 
anförde HSV följande: 

”Föreskrifter i kurs- och utbildningsplaner är föreskrifter i den mening som 
avses i 8 kap. regeringsformen, dvs. regler som är generellt tillämpbara och 
bindande för såväl universitetet och högskolan som för studenten. Regler i 
kursplaner om innehåll, examinationsform och betygsgrader utgör grunden för 
examinators myndighetsutövning, när han eller hon fattar beslut om betyg. 
Reglerna har också till syfte att informera studenten om vad som gäller för en 
särskild kurs. Mot denna bakgrund är det viktigt att kursplanerna är 
fullständiga. Alla regler som gäller för kurserna skall återges i kurs- eller 
utbildningsplaner och det är således inte tillfyllest med kompletteringar i t.ex. 
en studiehandledning. Kursplanen i det aktuella ärendet innehåller inga 
bestämmelser om att några moment är obligatoriska. I stället har kursplanen 
kompletterats med bestämmelser i studiehandledningen, som innebär att den 
s.k. processdagboken är obligatorisk. Umeå universitet kan inte undgå kritik för 
detta. Högskoleverket förutsätter att universitetet ser över den aktuella 
kursplanen, så att innehållet i denna förtydligas.” (HSV beslut 2005-05-03 
Reg.nr 31-4550-04, sid 3–4)  

FAQ – Ibland (t.ex. vid seminarier) krävs inte bara närvaro utan ”aktiv närvaro”. Hur 
kan eller bör man bedöma en sådan aktivitetsgrad? 

Studenternas aktiva deltagande är en förutsättning för väl fungerande seminarier och andra 
diskussionsbaserade undervisningsformer. Trots det är det inte säkert att det är lämpligt att 
stipulera ”aktivitet” som ett krav för godkänt på kursen. Vill man verkligen underkänna alla 
studenter som har klarat kursens skriftliga examination med god marginal, klarat alla 
inlämningsuppgifter i tid, och varit närvarande på alla obligatoriska undervisningsmoment 
enbart för att de inte har varit tillräckligt aktiva under seminarierna? Om svaret är ja på den 
frågan är det lämpligt att deklarera att ett sådant aktivt deltagande är ett krav. Om svaret är nej 
är det någonting önskvärt och eftersträvansvärt, men inte ett absolut krav. 
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Om ett aktivt deltagande är att betrakta som ett krav behöver man avgöra om det är ett 
kurskrav av ungefär samma slag som en obligatorisk närvaro är det, eller om det är en aktivitet 
som kan och ska kvalitetsbedömas. Många gånger är det ett krav som lämpar sig bäst som just 
kurskrav, snarare än som en kvalitet som tillskrivs ett egenvärde kopplat till förväntade 
studieresultat och betygskriterier för kursen. Om seminarierna är examinerande är 
aktivitetskravet s a s inbyggt i examinationsformen och behöver då inte skrivas ut särskilt. 

FAQ – Får tentamen ske på annat ställe än på universitetet? 

Det finns ingen skyldighet för universitetet att medge att en student får skriva en tentamen på 
ett annat ställe än på universitetet eller den plats som anvisats för tentamen. I undantagsfall 
kan det dock finnas skäl att medge detta. En förutsättning bör vara att det kan ske utan någon 
större kostnad för universitetet. Om examinator medger att tentamen sker på annat ställe kan 
det vara lämpligt att man ber en person på en annan högskola, myndighet, eller – om tentamen 
ska skrivas utomlands – på en ambassad, att vara behjälplig vid tentamen. Ett praktiskt 
tillvägagångssätt kan vara att studenten tar en första kontakt med någon på den aktuella orten 
som kan vara behjälplig vid tentamen. Därefter kommer examinator eller den som 
administrerar tentamen på universitet överens med den anlitade personen om det praktiska 
förfarandet och informerar om vad som gäller beträffande skrivningsbevakning, tidsramar, 
tillåtna hjälpmedel etc. Någon avgift får inte tas ut av studenten för att täcka kostnader i 
samband med förfarandet.  

Sammanvägning och sammanräkning för betyg 

Frågor som rör metoder för att jämka samman olika delar till ett betyg handlar i princip om två 
skilda saker som måste hållas isär. För att tydliggöra det används här begreppet 
sammanvägning när det handlar om att skapa ett kvalitativt helhetsomdöme med hjälp av 
delbedömningar i samband med en examination av en delkurs eller kurs, och sammanräkning 
när det enbart handlar om en mekanisk uträkning av ett antal delkursbetyg till ett helkursbetyg 
(jmf figur 1 nedan.).  

FAQ – Vad är skillnaden mellan sammanräkning av delkursbetyg och 
sammanvägning av delbedömningar vid examination?  

Vid Stockholms universitet är en delkurs en del av kurs, som examineras separat, har en egen 
kurs/provkod, rapporteras in i Ladok separat, har egna betygskriterier och egna förväntade 
studieresultat. (RB 2006-06-08, dnr SU 50-1075-05) Delkurser ska betygssättas enligt den 
sjugradiga betygsskalan om inte dispens har givits av rektor. En delkurs har däremot ingen 
egen kursplan, utan omfattas istället av kursplanen för hela kursen. I vissa ämnen arbetar man 
enbart med kurser i olika storlekar, i andra ämnen är längre kurser vanligen uppdelade i 
delkurser. En vanligt förekommande konstruktion i de sammanhangen är att en terminslång 
kurs om 30 hp består av fyra delkurser om 7,5 hp vardera. Sådana delkurser betygsätts alltså 
separat och för att meddela betyg på hela kursen kan man välja att antingen även bedöma 
studentens prestationer under hela kursen samlat, t.ex. genom en s k examinationsportfölj, 
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eller genom att delkursernas betyg läggs samman med en på förhand angiven princip för 
sammanräkning. (Jmf ”FAQ – Hur kan delkurser räknas samman till betyg för hel kurs?”) Om 
sammanräkning av delkursbetyg används för att ge betyg på hel kurs ska den metoden 
meddelas senast vid kursstart. (RB 2007-01-18, dnr SU 50-1075-05.) 

Figur 1. Sammanvägning respektive sammanräkning. Examinatorns uppgift. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Detta ska inte blandas samman med de eventuella delbedömningar som görs i samband med 
examinationen av en delkurs eller kurs. En sådan helhet ska i normalfallet kvalitetsbedömas i 
sju grader. Inför en sådan helhetsbedömning är det vanligt att man som ett led i 
bedömningsprocessen först vill beakta olika bedömningsområden för sig. (Jmf ” FAQ – Hur 
kan delbedömningar (t.ex. olika examinationsuppgifter) vägas samman till ett betyg vid 
examinationen av en delkurs/kurs?”) Problem uppstår lätt om inte uppgiften att göra en 
helhetsbedömning av studentens kunskaper ses som överordnat. (För vidare läsning, se t.ex. 
Sadler, 2009; Lindström & Lindberg, 2007; Ekecrantz, 2007.) 
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Examinatorns huvuduppgift: Att i en 
helhetsbedömning avgöra hur väl studenten har 
uppnått de förväntade studieresultaten för kursen eller 
delkursen  
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FAQ – Hur kan delkurser räknas samman till betyg för hel kurs?  

Först och främst måste konstateras att det finns andra alternativ än att bara göra en enkel 
sammanräkning av delkursresultaten. Även hela terminslånga kurser kan bedömas kvalitativt 
som helheter, t.ex. med hjälp av examinationsportföljer där de ingående delkursernas 
examinationsuppgifter samlas och bedöms tillsammans med olika tilläggsuppgifter. Den 
metoden är vanligt förekommande internationellt, och litteraturen därom är omfattande. (Se 
t.ex. Johnston, 2004, Dysthe & Engelsen 2004). Med en sådan metod behöver kvalitativa 
betygskriterier skrivas även för helkursnivån, relaterade till de förväntade studieresultat som 
anges i kursplanen för hela kursen.  

Än så länge är det dock absolut vanligast med en enkel sammanräkning av delkursbetygen till 
ett samlat betyg för hela kursen (steget mellan III och IV i figur 1 ovan). Ofta innebär detta att 
delkursbetygen omvandlas till siffervärden och att ett medelvärde tas fram med en på förhand 
given ekvation och med givna avrundningsregler. I dagsläget finns inga centralt utarbetade 
riktlinjer för hur sammanräkning av delkursbetyg till kursbetyg bör ske. Ett vanligt sätt att 
göra det på är att först översätta studenternas delkursbetyg A till 5, B till 4 osv. Därefter 
multipliceras detta med delkursens högskolepoäng. Det talet adderas sedan med de andra 
delkursernas motsvarande produkter, och sedan divideras totalsumman med antal 
högskolepoäng för hela kursen. På så sätt ges ett medelvärde per hp, vilket med givna 
avrundningsregler ger ett betyg för hela kursen. Ibland ses heltalen som synonyma med 
motsvarande bokstavsbetyg så att 1,4 i medelvärde avrundas till heltalet 1 och ger betyget E på 
hela kursen, och 4,6 ger betyget A. Problemet med den metoden är att spannet 1,0–5,0 inte 
delas upp i fem lika stora delar. (1,0 är ju ”golvet” för E, och 5,0 ”taket” för A, och däremellan 
ryms bara fyra heltal.) Ett mer symetrisk arbetssätt är att dela in genomsnitten i spann om 0,8 
så att 1,00–1,79 ger betyget E på hela kursen, 1,80–2,59 ger D, osv. 

Ett problem är att de flesta idag använda sammanräkningsmetoder tenderar att göra betygen A 
och E betydligt mindre vanliga på helkursnivå än på delkursnivå. Det gäller även den ovan 
beskrivna metoden att dela upp spannet 1,0–5,0 i fem lika stora delar. Som exempel kan 
nämnas en institution som under en termin delade ut i ungefär 300 st A av 2000 satta betyg på 
delkursnivån, dvs. 15 %. (Ett sätt att se det är att kvalitetskraven för A svarade mot de 15 bästa 
procenten av just den terminens 2000 studentprestationer.) Men, när sedan studenternas 
helterminsbetyg räknades ut, utmynnade det i att endast 4 st A av 500 terminsbetyg delades ut 
(0,8 %). På samma sätt minskades andelen E lika drastiskt på helkursnivå jämfört med andelen 
E som utdelats på delkursnivå. Orsaken till att det blev så var enbart en matematisk 
konsekvens av den – vanligt förekommande – sammanräkningsmetod som användes.  

Med sådana extrema differenser mellan delkurs- och helkursbetyg är risken stor att det uppstår 
oönskade skillnader mellan institutioner som använder sig av delkurssammanräkningar och 
institutioner som inte gör det. Ett skäl till att den sjugradiga betygsskalan infördes vid 
Stockholms universitet var ju bl.a. att universitetets studenter skulle kunna konkurrera om 
attraktiva utbildningar och yrken internationellt. Betyget VG uppfattades som alltför grovt, 
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och med fler betygssteg skulle ytterligare kvalitetsnivåer kunna identifieras. Om 
sammanräkningsmetoderna som används leder till att betydligt färre studenter vid Stockholms 
universitet får de högsta och lägsta betygen, jämfört med studenter vid andra lärosäten, så 
motverkas det syftet. Ett sätt att hantera den här problematiken är att tillskriva de höga och 
låga betygen en större vikt, så att delkursernas A och E får ett större genomslag på 
helkursnivån. 

FAQ – Hur kan delbedömningar (t.ex. olika examinationsuppgifter) vägas samman till 
ett betyg vid examinationen av en delkurs/kurs? 

Något tillspetsat kan man säga att själva frågan i sig är problematisk. På ett sätt förutsätts att 
man redan har ett antal delbedömningar gjorda, t.ex. en tenta och ett antal inlämningsuppgifter 
som har bedömts separat, och att man i efterhand behöver uppfinna en enkel metod för att 
förvandla dessa delar till ett helhetsomdöme. (Jmf stegen mellan I och III i figur 1 i ”FAQ – 
Vad är skillnaden mellan sammanräkning av delkursbetyg och sammanvägning av 
delbedömningar vid examination?” ovan.) Enkelt uttryckt kan sägas att den som väljer att dela 
upp sin bedömning bara bör göra det med en tanke om hur dessa delbedömningar ska kunna 
underlätta helhetsbedömningen. Om så är fallet brukar sammanvägningsmetoden framstå som 
ganska självklar. Den kan t.ex. utgöras av en enkel skrivning om att formalia och layout 
bedöms, men kan bara sänka ett betyg, inte höja det. Eller att projektarbetet är avgjort viktigast 
för betyget, men att muntliga prestationer vid en presentation kan fälla avgörandet i gränsfall. 
Eller att två lika viktiga moment båda prövar samtliga förväntade studieresultat och att det 
därför är det lägsta resultatet som avgör betyget. (För exempel på olika 
sammanvägningsmetoder se t.ex. Ekecrantz 2007, sid 19 ff.) Det kanske allra enklaste rådet är 
att vid kursens slut betrakta de samlade examinationsuppgifterna som en enda större 
examinationsuppgift, oavsett att de kanske har utförts vid olika tidpunkter. (Jmf ”FAQ – 
Måste man betygsätta alla examinationsuppgifter och alla delar av examinationen?”)  

Det händer att bedömningen av studentens förståelse delas upp på olika sätt enbart för att det 
svarar mot befintliga examinationstraditioner inom ett ämne. Många sådana traditioner 
utvecklades under en tid när det inte fanns krav på förväntade studieresultat och målrelaterad 
bedömning på delkurs-/kursnivå (nivå III i figur 1 ovan). Det som bedömdes kvalitativt var 
ofta endast mindre delar, som enskilda frågor eller examinationsuppgifter (nivå I och II i figur 
1 ovan). Om man enbart utgår ifrån en sådan tradition när man ska göra en kvalitativ 
bedömning på en annan nivå (III) uppstår lätt problem. Examinatorn ansvarar för en 
helhetsbedömning och en mekanisk sammanräkning kan inte ersätta en kvalitativ 
sammanvägning av de eventuella delbedömningar som gjorts. (Se t.ex. RE sid 43 ff.)  

FAQ – Varför arbeta med delbedömningar över huvud taget? 

Man behöver inte dela upp bedömningen, men som i alla komplexa bedömningsprocesser kan 
det ibland vara svårt att överblicka en mångfacetterad prestation enbart med en samlad 
helhetsbedömning. Precisionen i bedömningen riskerar helt enkelt att bli för dålig. På samma 
sätt som man ofta vill beakta vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter var för sig 
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vid en tjänstetillsättning, finns det i regel anledning att ta ställning till olika 
bedömningsområden var för sig i åtminstone något led i processen. Det kan t.ex. handla om att 
man bedömer en students prestation i förhållande till respektive förväntat studieresultat för sig, 
eller bedömer avgränsade delar av kursinnehållet eller skilda examinationsmoment för sig – 
allt i syfte att underlätta arbetet med att skapa ett helhetsomdöme. 

Men, det är inte alltid delbedömningar görs enbart för att öka kvaliteten på helhetsomdömet. 
Ett skäl till att examinationen delas upp i separata delar kan vara att man av hävd alltid har 
gjort så. (Jmf ”FAQ – Hur kan delbedömningar, t.ex. olika examinationsuppgifter, vägas 
samman till ett betyg vid examinationen av en delkurs/kurs?”) Därutöver finns det också en 
psykologisk sida av saken. Det är vanligt att lärare upplever att de bara kan göra 
kvalitetsbedömningar av just separata delar av en students prestation, men inte av helheten. En 
lärare som ska examinera en två veckor lång kurs kan anse att han/hon bara kan göra 
kvalitativa bedömningar av de olika små examinationsuppgifter som studenterna gör, men att 
det sedan behövs en sammanräkningsmetod för att generera ett betyg på tvåveckorskursen. 
Samma lärare kan sedan undervisa på en tio veckor lång kurs och återigen uppleva att det bara 
går att göra kvalitetsbedömningar på uppgiftsnivå men inte på hela tioveckorskursen. De delar 
som läraren nu anser sig kunna bedöma kan i praktiken vara lika stora eller till och med större 
än hela tvåveckorskursen. Då är det istället tre-fyra veckors prestationer som på något sätt 
behöver räknas samman för att skapa ett betyg. Samma fenomen förekommer nästan oavsett 
den samlade examinationens omfattning.  

Att omvandla en komplex prestation till ett betyg kan upplevas som svårt och ansvarstyngt, 
men det är viktigt att man som examinator inte värjer sig från den uppgiften genom att enbart 
göra bedömningar av olika fragment av en prestation. Examinatorns uppgift är att efter bästa 
förmåga göra sin bedömning på den nivå som examineras – med utgångspunkt i den egna 
sakkunskapen, och med ett givet underlag. Att man kan känna en viss ödmjukhet inför den 
uppgiften ligger i sakens natur.  

FAQ – Hur förhåller sig poängsättning på en tentamen till betygskriterierna? 

Vid Stockholms universitet ska betygskriterier användas för att precisera hur väl studenterna 
uppfyller de förväntade studieresultaten. Betygskriterierna är kvalitativa beskrivningar av 
olika kvalitetsnivåer. Många gånger används också poängskalor för olika 
examinationsuppgifter. Sådana poänggränser får dock inte ges en självständig status eftersom 
de inte är några egentliga betygskriterier så som begreppet definieras vid Stockholms 
universitet. Däremot kan poängsättning ibland utgöra ett hjälpmedel i bedömningen av 
studenternas prestationer. Frågan är vad som händer om examinatorns bedömning i 
förhållande till de kvalitativa betygskriterierna säger en sak, och poängsumman på tentan 
någonting annat. Högskoleverket för ett resonemang om saken i Rättssäker examination: 

”Formellt sett är examinatorerna bundna av föreskrifter. Om poänggränser 
skulle regleras i kursplanen för en kurs, skulle examinatorerna vara bundna av 
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dem om inte undantagsregler skulle ges i kursplanen. Det torde dock knappast 
förekomma att poänggränser anges i kursplanerna. I stället anges sådana 
gränser på själva det skriftliga provet. De blir då att betrakta som riktlinjer som 
bör följas så långt som möjligt. Högskoleverket delar alltså den uppfattning 
som majoriteten av institutionerna uttryckt, nämligen att justeringar kan göras 
när en strikt tillämpning av gränserna skulle kunna leda till en felaktig 
betygssättning av studenternas kunskaper och färdigheter.” (RE, sid 49) 

I linje med HSV:s argumentation har Stockholms universitet reglerat detta i föreskriftsform 
med följande skrivning: ”Betygskriterier ska vara skriftliga och meddelas studenterna vid 
kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande. Poänggränser som anges inför 
en examination bör följas så långt som möjligt.” (Föreskrifter för examination vid Stockholms 
universitet , dnr SU 301-0177-10, sid 5). 

Vad betyder då det i praktiken, och vad har det för konsekvenser för studenternas 
rättssäkerhet? Man kan säga att det är just för att värna förutsägbarheten i betygssättningen 
som de målrelaterade betygskriterierna har getts en överordnad status i förhållande till 
eventuella poänggränser. Examinatorns betygsbeslut, och studentens rättssäkerhet, ska därför i 
förstone bygga på de på förhand kända målrelaterade betygskriterierna. Dessa kriterier syftar 
ju till att synliggöra i förväg på vilka grunder studenterna kommer att bedömas i 
examinationen. (Poänggränser säger väldigt lite om detta om man inte samtidigt känner till 
examinationsuppgifternas svårighetsgrad och utformning i detalj i förväg.)  

Poängresultat bör därför behandlas som ett slags beslutsunderlag som är avsedda att underlätta 
examinatorns samlade bedömning av hur väl studenten har uppnått de förväntade 
studieresultaten. Och, om examinatorn bedömer att studenten i examinationsuppgiften visar en 
förståelse som svarar mot betygskriterierna för ett annat betyg, så är det just det betyget som 
studenten bör ha. Ett sätt att se det är att varje sådant fall har påvisat att det aktuella 
”poängsättningsinstrumentet” inte fungerade som avsett. Detta är både ett metodproblem och 
ett problem i förhållande till studenterna, som riskerar att uppleva justeringar av poängsummor 
som godtyckliga – men under innevarande kurs är examinatorn ändå bunden att följa de 
målrelaterade betygskriterierna i första hand. Inför nästa genomförande är det däremot möjligt 
att det istället är dessa som behöver justeras, snarare än examinationsuppgifter och 
poänggränser. 

FAQ – Måste man betygsätta alla examinationsuppgifter och alla delar av 
examinationen? 

Nej, det är en vanligt förekommande missuppfattning. Ibland examineras en och samma 
kurs/delkurs med flera olika examinationsuppgifter (t.ex. inlämningsuppgifter, salstenta och 
muntliga presentationer). Ibland bedöms olika delar av en examinationsuppgift separat (t.ex. 
olika delar av en tentamen.) Man behöver inte använda den sjugradiga eller någon annan 
betygsskala för dessa delar. Det är bara kursen/delkursen i sin helhet som behöver bedömas på 
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det sättet. (Jmf ”FAQ – Vad är skillnaden mellan sammanräkning av delkursbetyg och 
sammanvägning av delbedömningar vid examination?”) Att använda en så fingraderad 
betygsskala som den sjugradiga flera gånger om inom ramen för en och samma examination är 
alltså inte nödvändigt (jmf nivå II i figur 1 ovan), och skapar lätt ett onödigt merarbete för 
examinatorn. Om man ändå vill ge något slags betygsliknande återkoppling separat för olika 
examinationsuppgifter kan man med fördel använda andra typer av begrepp, som ”mycket 
bra”, ”bra” och ”otillräckligt”, eller liknande. 

FAQ – Får man begränsa antalet provtillfällen, och vad är det i så fall som gäller? 

Man får visserligen begränsa antalet provtillfällen som en student får genomföra, men frågan 
är komplicerad. I högskoleförordningen regleras vad som gäller:  

”Om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomgå prov 
för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen 
bestämmas till minst fem. Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs 
förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarandeutbildning med 
godkänt resultat, skall antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder 
bestämmas till minst två.” (HF 6 kap 21 §) 

Det finns dock en dold problematik här som gör att många riskerar att hantera den här saken 
felaktigt. Rätten att begränsa antalet provtillfällen är i praktiken betydligt mer begränsad än 
vad enbart formuleringen i HF avslöjar. Högskoleverket för en längre diskussion om detta i ett 
beslut från den 12 augusti 2005: 

”En student som har antagits till grundläggande högskoleutbildning har i 
princip rätt att delta i prov- och praktiktillfällen hur många gånger som helst. 
Lagstiftaren har dock anvisat en möjlighet att begränsa denna rätt. [...] Grunden 
för möjligheten att begränsa antalet examinationstillfällen är alltså vilka 
resurser examinationen kräver. [...] Det räcker dock inte att göra denna 
bedömning per program utan bedömningen måste göras per kurs. [...] Vid 
bedömningarna måste universitetet beakta lagstiftarens uttalanden om att 
begränsningar är möjliga i de fall en obegränsad rätt skulle leda till ett orimligt 
resursslöseri och att begränsningar endast skall komma till användning där 
behovet är särskilt stort. [...] Högskoleverket [vill] särskilt framhålla att 
salskrivningar normalt inte kan anses så resurskrävande att begränsningar av 
antalet tentamenstillfällen behövs.” (HSV beslut, Dnr 31-1733-05, sid 6–8) 

Som bakgrund hänvisas bl.a. till en debatt i riksdagen om det över huvud taget skulle vara 
tillåtet med begränsning av provtillfällen i högskolan. Bakom diskussionen låg problemet med 
att ett underkänt resultat inte kan överklagas till någon högre instans, och att möjligheten att 
tillåta förnyade prov är avsett att på något sätt hantera det problemet. Samtidigt avkrävs 
högskolan ett effektivt resursutnyttjande (HL 1 kap. 4 §). För att balansera dessa två behov 
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kom Utbildningsutskottet fram till att det ändå – i vissa, särskilt angelägna fall – skulle vara 
tillåtet att begränsa antalet provtillfällen: ”Utskottet anser därför att möjligheten att begränsa 
antalet provtillfällen skall finnas men utgår samtidigt från att begränsningen endast kommer 
till användning där behovet är särskilt stort. ” (bet. 1992/93:UbU3 sid 29).  

Det är alltså inte tillåtet med generella begränsningar av antalet provtillfällen. Varje enskild 
kurs examinationsform måste bedömas för sig. Nyckelorden i HF 6 kap 21 § i det här 
sammanhanget är ”om” och ”minst”. Om lärosätet av resursskäl i det enskilda fallet behöver 
begränsa antalet provtillfällen så får de anges till minst fem. Som framgår av HSV:s 
resonemang ovan måste varje sådan begränsning kunna motiveras med hänvisning till en 
särskilt dyr examinationsform – och dessutom föreskrivas i kursplanen för den aktuella 
kursen. Men, med många vanligt förekommande examinationsformer har man alltså inte rätt 
att begränsa antalet prov över huvud taget.  

Vidare kan nämnas att det i Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet nu finns 
reglerat vad som utgör ett förbrukat provtillfälle i de fall när antalet prov har begränsats: ”Ett 
provtillfälle räknas som förbrukat om studenten har blivit formellt underkänd på provet eller 
om studenten medverkar vid provet utan att redovisa ett resultat, dvs. ’lämnar in blankt’. 
Frånvaro från anmält provtillfälle räknas dock inte som ett förbrukat provtillfälle.” (dnr SU 
301-0177-10, sid 3) 

 

Efterarbete 

Omprov, restuppgifter och kompletteringsuppgifter 

FAQ – Varför behöver man ge möjlighet till omprov? 

Betygssättning är ett av få myndighetsbeslut som inte kan överklagas. Examinationen av 
kurser och delkurser utgör en lång rad sådana myndighetsbeslut, vilka i praktiken avgör om en 
student kan fortsätta sina studier. Att erbjuda möjlighet till omprov är ett sätt att hantera att 
besluten inte kan överklagas, och att säkerställa att ett underkänt resultat inte blir liktydigt med 
ett avskiljande från utbildningen (RE 2008 sid 33–34). I många fall skulle det dessutom 
innebära ett onödigt resursslöseri och avbrott i studierna om varje student som underkänns på 
något moment skulle behöva gå om kursen. Det är därför viktigt att formerna för omprov 
övervägs noga redan när den ordinarie examinationen utformas. Ibland kan det vara svårt att 
utforma relevanta omprovsuppgifter. Det gäller särskilt om den ordinarie examinationen har 
integrerats med kursens undervisning på olika sätt, men det gör inte behovet av ett 
omprovsförfarande mindre angeläget. När en kurs har slutat ges behöver man ge möjlighet till 
minst tre omprovstillfällen under minst ett år därefter (RE sid 73). Vidare har JO fastslagit att 
två månader är en alltför lång tid mellan att det underkända betyget meddelas och tillfälle till 
omprov erbjuds. Båda dessa utgångspunkter ger en tydlig signal att omprov bör innebära ett 
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examinationsförfarande som inte förutsätter att den underkända studenten alltid måste delta i 
hela eller delar av kursen på nytt.  

Det är i sammanhanget viktigt att understryka att det är studenter som har genomgått en kurs 
som ska ges ett betyg. (HF 6 kap 18 §). Det innebär följaktligen att det bara är studenter som 
har genomgått kursen som har rätt till omprov vid ett underkänt betyg. Om en student i stor 
utsträckning har uteblivit från obligatoriska moment, eller på annat sätt inte har uppfyllt 
uppställda kurskrav kan man anse att studenten inte har genomgått kursen, och behöver då 
istället gå om den när den ges nästa gång för att kunna få ett godkänt eller underkänt betyg. 
Det gäller här att hitta en lämplig avvägning. Man bör undvika att skapa ett regelverk med 
obligatorier som är så omfattande att de i praktiken omöjliggör ett väl fungerande 
omprovsförfarande. Och, oavsett dessa reglers omfattning och utformning ska de vara i linje 
med den aktuella kursplanen. Om den ordinarie examinationsformen och omprovsformen 
skiljer sig åt är det givet att omprovet ändå ska utformas med samma kvalitativa kravnivåer 
som den ordinarie examinationen. 

FAQ – När och hur ofta måste omprovstillfällen ges? 

Omprovstillfället ska inte ges tidigare än två veckor efter att resultaten på det ordinarie provet 
meddelades, för att studenterna ska ha en rimlig chans att förbereda sig. (RE sid 58). JO har 
anfört att två månader däremot är en alltför lång tid, men utvecklar sig inte om var den bortre 
gränsen bör ligga. Enligt telefonuppgift från verksjurist Christer Sjöstrand vid Högskoleverket 
kan sex veckor ses som en lämplig bortre gräns för när omprov senast ska genomföras. Hur 
ofta omprovstillfällen måste ges finns inte reglerat eller kommenterat av HSV annat än att 
uppsamlingsprov bör ges inför terminsstart och att kurser som upphör eller där kurslitteraturen 
ändras bör följas av minst tre omprov under en period av minst ett år. (RE sid 73). De 
avvägningar som behöver göras har bl.a. med resurser att göra. Om själva konstruktionen av 
provet är resurskrävande kan det finnas anledning att begränsa antalet omprov under ett läsår 
för just den kursen. 

FAQ – Vad är skillnaden mellan omprov respektive rest- och kompletteringsuppgifter? 

Begreppet omprov har en entydig juridisk innebörd, och regleras i bl.a. högskoleförordningen. 
Begreppen restuppgifter och kompletteringsuppgifter saknar formella definitioner och används 
på olika sätt i olika sammanhang. I den här texten används termen restuppgift för att beskriva 
obligatoriska uppgifter som saknas, medan kompletteringsuppgift avser uppgifter som behöver 
förbättras eller kompletteras. Ett rest- och kompletteringsförfarande innebär vanligtvis att 
examinatorn avvaktar med att fatta ett betygsbeslut till dess kompletteringen är gjord – inom 
en i kursplanen angiven tid. (Jmf ”FAQ – Hur förhåller sig betyget Fx till 
kompletteringsuppgifter?”) Ett omprovsförfarande handlar om att en student först meddelas ett 
underkänt betyg (F, Fx eller U) och därefter ges möjlighet att genomföra examinationen på 
nytt vid en ny tidpunkt. Trots att arbetsformerna och de uppgifter studenten gör kan vara 
likartade i båda fallen är det mycket viktigt att skilja formellt på rest- och 
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kompletteringsuppgifter respektive omprov, och det är också viktigt att båda alternativen är 
tillräckligt väl beskrivna i den aktuella kursplanen.  

När en student har getts ett underkänt betyg efter genomgången kurs måste det finnas 
möjlighet till omprov, vilket ska ses som den normala följden om en student inte uppnår de 
förväntade studieresultaten. (RE sid 71–72) Till skillnad mot omprovsförfarande har en 
institution möjlighet men ingen skyldighet att tillåta kompletteringsuppgifter om studenten 
ligger nära gränsen för godkänt. Om, och i så fall hur och när detta alls är lämpligt, måste 
avgöras när kursplanen för den aktuella kursen utformas. (Jmf Föreskrifter för examination 
vid Stockholms universitet, Dnr SU 301-0177-10, sid 4) 

FAQ – Hur kan man utforma ett omprov när den ordinarie examinationen helt eller 
delvis har bestått av löpande inlämningsuppgifter? 

Det finns mycket att vinna på att helt eller delvis arbeta med löpande examination och 
examinationsformer som är mer integrerade med kursens genomförande än en enstaka 
salstentamen i slutet av kursen. En komplikation är dock att regelverken som reglerar bl.a. 
omprov i förstone har utgått ifrån just salstentamen som norm, där omprovet enkelt kan 
utgöras av ett nytt provtillfälle av samma art. Utmaningen ligger i att utforma 
omprovsuppgifter för mer kursintegrerade uppgifter, så att studenter som genomför omprovet 
examineras på ett sätt som i största möjliga mån liknar den ordinarie examinationen. Man 
behöver i detta noga överväga om det kan uppstå oönskade styreffekter av något slag. Det bör 
t.ex. inte förekomma att den student som följer den ordinarie undervisningen och 
examinationen upplever att den har haft fler kurskrav att leva upp till – närvarokrav, 
inlämningsuppgifter etc. – än den student som istället genomför omprovet för samma kurs. 

Studenter kan få underkänt på ett genomfört prov för att inlämnade uppgifter visar på en för 
dålig förståelse, alternativt rymmer för lite information för att kunna avgöra förståelsen 
tillräckligt säkert. Ett sätt att utforma ett omprovsförfarande för dessa studenter kan vara att 
vid en given tidpunkt låta dem dels lämna in samtliga uppgifter som ingick i den ordinarie 
löpande examinationen, dels genomföra en kompletterande uppgift i ett salstentaformat. Ett 
annat alternativ är att komplettera inlämningsuppgifterna med en muntlig 
examinationsuppgift. Syftet med den kompletterande skriftliga eller muntliga tentauppgiften 
kan vara att få ett tillräckligt bra underlag för att bedöma studentens kunskaper i ett läge när 
förutsättningarna för examinationen har förändrats. Vid den nya tidpunkten har studenten 
kunnat arbeta längre med inlämningsuppgifterna än de övriga studenterna, vilket ändrar 
förutsättningarna för bedömningen. Vidare måste faktumet att studenten kan ha haft tillgång 
till godkända studiekamraters uppgifter beaktas. Ett antal väl utformade kompletterande 
muntliga eller skriftliga tentafrågor vid omprovstillfället kan hantera dessa förändrade villkor. 
Alternativet att enbart utforma omprovet som en salstentamen eller muntlig tentamen kan 
givetvis övervägas men eventuella negativa styreffekter måste då övervägas, t.ex. att det kan 
skapa incitament att inte följa det ordinarie undervisningsupplägget. 
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FAQ – Hur kan man utforma ett omprov när den ordinarie examinationen delvis har 
bestått av examinerande seminarier eller liknande? 

Ibland är det lämpligt att låta skriftliga inlämningsuppgifter ersätta otillräckliga prestationer 
eller frånvaro från examinerande seminarier. I sådana fall kan ett omprovsförfarande utformas 
på liknande sätt som omprov för kurser med löpande skriftlig examination. (Jmf ”FAQ – Hur 
kan man utforma ett omprov när den ordinarie examinationen helt eller delvis har bestått av 
löpande inlämningsuppgifter?”) I båda fallen är det viktigt att skilja formellt på rest- och 
kompletteringsuppgifter respektive omprov. Dessutom är det viktigt att hålla i minnet varför 
en seminarienärvaro var obligatorisk. Om syftet var examinera förmågor som har med muntlig 
presentation att göra är det knappast lämpligt med en skriftlig komplettering som ersättning. 

FAQ – Hur kan man utforma ett omprov när den ordinarie examinationen har bestått 
av en hemtentamen eller liknande? 

När en hemtentamen eller andra större inlämningsuppgifter ligger nära gränsen för godkänt är 
det vanligt att man tillåter en mindre komplettering snarare än ett omprov. (Jmf ”FAQ – När är 
det lämpligt respektive olämpligt att arbeta med kompletteringsuppgifter istället för omprov?”, 
och ”FAQ – Hur kan kompletteringsuppgifter beskrivas i kursplaner?”) Ibland är kvaliteten på 
den inlämnade uppgiften sådan att en kompletteringsuppgift inte bör komma ifråga, alternativt 
att en meddelad kompletteringsuppgift inte lämnades in inom den tid som stipulerats i 
kursplanen. I de fallen ska ett underkänt betyg meddelas, vilket innebär att studenten har rätt 
att genomföra omprov. 

En hemtentamen är i regel så omfattande och har författats under en så lång tid att det kan 
framstå som orimligt att en student som har gjort uppgiften men har fått underkänt ska behöva 
göra en helt ny uppgift. Man vill inte skapa en situation där en student som känner sig osäker 
på om skrivuppgiften kommer att bli tillräckligt bra, ska uppleva att den riskerar att göra hela 
det arbetet förgäves. I en sådan situation kan man lätt föreställa sig att studenter som kanske 
ändå skulle ha klarat uppgiften avslutar arbetet i förtid och istället fokuserar på en framtida 
omprovsuppgift. Men, alternativet att ge studenten underkänt och sedan enbart låta denne 
lämna in samma hemtentamensuppgift vid ett senare tillfälle i form av ett omprov är inte 
heller oproblematiskt. Med en sådan ordning har man ju i princip bara upphävt den ordinarie 
inlämningstiden för delar av studentgruppen. 

Liksom med omprov för kurser med löpande examination kan det finnas anledning att 
överväga om det går att låta studenten dels färdigställa den ordinarie examinationsuppgiften, 
dels ge ytterligare kompletterande examinationsuppgifter. Man kan t.ex. tänka sig att 
omprovstillfället blir den nya inlämningstiden för hemtentamensuppgiften, och att studenten 
samtidigt dessutom får besvara ett antal frågor i salstentaformat eller i en muntlig examination. 
På så sätt kan man skapa en situation där alla studenter tjänar på att engagera sig maximalt i 
den ordinarie uppgiften under kursens gång, samtidigt som omprovet sammantaget ändå 
innebär en förnyad prövning snarare än bara en ny inlämningstid. 
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FAQ – Hur kan kurskrav och restuppgifter regleras? 

Med restuppgifter avses här obligatoriska uppgifter som saknas för att studenten ska anses ha 
uppfyllt kurskraven. Med kompletteringsuppgifter avses här uppgifter som behöver förbättras 
kvalitativt för att studenten ska nå upp till ett godkänt betyg. (Jmf ”FAQ – Hur kan 
kompletteringsuppgifter beskrivas i kursplaner?”) Restuppgifter kan t.ex. bestå i att en student 
har varit frånvarande från något obligatoriskt moment eller ännu inte har inkommit med en 
inlämningsuppgift. Det finns skäl att behandla rest- respektive kompletteringsuppgifter separat 
eftersom eventuella restuppgifter kan vara kopplat till frågan om huruvida studenten kan anses 
ha genomgått kursen eller inte. Betyg ska sättas efter genomgången kurs. (HF 6 kap 18 §) 
Frågan är då var den gränsen går? En student som enbart är registrerad på en kurs men inte alls 
har deltagit i undervisningen kan ju normalt sett inte anses ha genomgått kursen, och därmed 
inte heller ha rätt till att få ett godkänt eller underkänt betyg – vilket i förlängningen betyder 
att studenten inte heller har rätt att delta i ett omprovsförfarande. Förutom att omfattningen på 
möjliga restuppgifter behöver avgöras i förväg behöver tidsspannet när dessa kan lämnas in 
bestämmas och regleras i kursplanen. Ett sätt hantera det hela är att bygga in 
uppsamlingsmoment inom ramen för den ordinarie kurstiden. Ett annat sätt är att tillåta att 
studenter inkommer med restuppgifter efter kursens slut. Tidsramarna och formerna för detta 
behöver då anges i kursplanen. 
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Figur 2. Frågor vid examination: schema över kurskrav, betyg, omprov, restuppgifter och 
kompletteringsuppgifter. 
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FAQ – Vad gäller när en student inte har lämnat in en uppgift i tid eller har varit 
frånvarande från obligatoriska moment? 

Det enklaste svaret är att det som gäller är det som står i kursplanen. Man behöver ha avgjort i 
förväg hur man vill hantera den typen av vanligt förekommande fall. I vissa situationer 
handlar det om att vid en given tidpunkt ge ett underkänt betyg (F, Fx eller U). I andra lägen 
kan man vilja ge möjlighet att låta studenten inkomma med de saknade uppgifterna i ett 
restuppgiftförfarande. 

Det är lätt hänt att högt ställda krav på närvaro och inlämningstider formuleras, nästan som ett 
önsketänkande, men att man sedan tummar på de reglerna när olika gränsfall uppstår. Man 
riskerar då att bryta mot principen om likabehandling av studenterna i sin 
myndighetsutövning. Dessutom orsakar den typen av individuella ad hoc-lösningar ofta ett 
stort merarbete för läraren. Om examinatorn i efterhand upplever att de uppsatta kurskraven 
leder till orimliga konsekvenser i praktiken, så kan de behöva formuleras om.  

Ett alternativ är att bygga in ett uppsamlingsmoment inom ramen för den ordinarie kurstiden 
och på så sätt undvika alltför många fall av ouppfyllda kurskrav. Om man arbetar med 
inlämningsuppgifter inför olika undervisningsaktiviteter, så kan man ange att uppgifterna ska 
lämnas in inför respektive undervisningstillfälle eller senast före kursens slut. Då anges dels en 
tidpunkt när uppgiften bör lämnas in för att studenten ska få ut mesta möjliga av 
undervisningen, men även ett sista definitivt datum därefter. Om inte alla inlämningsuppgifter 
då har lämnats in före kursens slut, ges istället möjlighet till omprov, där alla dessa uppgifter 
kan lämnas in på nytt vid en senare tidpunkt tillsammans med kompletterande 
examinationsuppgifter. (Jmf ” FAQ – Hur kan man utforma ett omprov när den ordinarie 
examinationen helt eller delvis har bestått av löpande inlämningsuppgifter?”). 

FAQ – Hur förhåller sig betyget Fx till kompletteringsuppgifter? 

Vid Stockholms universitet är Fx liksom F ett underkänt betyg. (Jmf Föreskrifter för 
examination vid Stockholms universitet, Dnr SU 301-0177-10, sid 4) Sådana underkända betyg 
medför särskilda skyldigheter och rättigheter, t.ex. rätten att byta examinator efter två 
underkända prov (HF 6 kap. 22 § ). Det är därför viktigt att det råder klarhet i varje enskilt fall 
huruvida ett betygsbeslut har meddelats eller inte. 

När en student inte uppnår kvalitetskraven för godkänt är normalförfarandet ett underkänt 
betyg, följt av möjlighet till omprov vid en senare tidpunkt. I vissa kurser kan man av olika 
skäl vilja öppna upp för möjligheten att studenten gör en mindre komplettering istället för att 
ett helt nytt omprov. Det är viktigt att betona att det inte finns någon skyldighet att över huvud 
taget arbeta med sådana kompletteringsuppgifter, men i vissa kurser kan det vara lämpligt. En 
förutsättning för att detta kan anses vara tillåtet är dels att studenten ligger nära gränsen för 
godkänt, dels att ett sådant kompletteringsförfarande finns reglerat i den aktuella kursplanen. 
(RE sid 71–72, Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet, sid 4.) En sådan 
kompletteringspraktik kan i princip hanteras på två olika sätt: 
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1) Studenten får betyget Fx, som i kursplanen då definieras som ett betyg som 
innebär möjlighet till komplettering istället för omprov. Om studenten når upp 
till kvalitetsnivån för godkänt betyg inom utsatt tid ges ett nytt betyg. Om en 
godkänd komplettering bara kan ge ett lågt betyg, t.ex. endast E, ska detta anges 
i kursplanen. 

2) Studenten får inledningsvis inget betyg, utan meddelas en 
kompletteringsuppgift för att kunna nå upp till godkänt. Ett sådant 
kompletteringsförfarande handlar om en situation där betygsbeslutet är 
uppskjutet under en begränsad, på förhand given, tid. Om studenten inte 
inkommer med en tillräckligt förbättrad uppgift inom utsatt tid ges betyget Fx. 
Om en godkänd komplettering bara kan ge ett lågt betyg, t.ex. endast E, ska 
detta anges i kursplanen. 

I båda fallen kan betygskriterierna för Fx med fördel formuleras så att de beskriver en kvalitet 
som ligger så nära gränsen för godkänt att endast en mindre förbättring krävs för att nå upp till 
kravnivån för godkänt. I många fall vill man inte alls arbeta med kompletteringsuppgifter. 
(Jmf ”FAQ – När är det lämpligt respektive olämpligt att arbeta med kompletteringsuppgifter 
istället för omprov?”) I de fallen är betyget Fx bara en beskrivning av en kvalitetsnivå över 
betyget F, men under gränsen för godkänt. 

FAQ – När är det lämpligt respektive olämpligt att arbeta med kompletteringsuppgifter 
istället för omprov? 

En genomförd examinationsuppgift som inte når upp till kraven för godkänt medför i 
normalfallet att studenten får ett underkänt betyg (F, Fx eller U om inte den sjugradiga skalan 
används) och ges möjlighet till omprov. I vissa fall, när examinationsuppgiften är integrerad 
med undervisningen och består av exempelvis ett längre skrivarbete – som t.ex. hemtentor, 
projektarbeten eller uppsatser – kan det framstå som orimligt att mindre tillkortakommanden 
ska utmynna i att studenten gör ett omprov i form av en helt ny uppgift. Högskoleverket anger 
i Rättssäker examination att det är rimligt att examinatorn med sin kunskap om studentens 
prestation ges möjlighet att meddela kompletteringsuppgifter i de fall när studenten ligger nära 
gränsen för godkänt. Kompletteringsuppgifter får endast förekomma om tidsgränser och 
formerna för komplettering har angetts i den aktuella kursplanen (RE, sid 71–72). 
Kompletteringsuppgifter kan ibland innebära betydande praktiska, pedagogiska och 
metodologiska problem. I de fallen kan det vara olämpligt att tillåta kompletteringsuppgifter 
som alternativ till omprov. (Jmf ”FAQ – Vilka praktiska och pedagogiska problem kan ett 
rest- och kompletteringsförfarande vara behäftat med?”) 
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FAQ – Vilka praktiska och pedagogiska problem kan ett rest- och 
kompletteringsförfarande vara behäftat med? 

Det händer att kompletteringsförfaranden inverkar negativt på både studenters och lärares 
arbetssituation. Om studenter i alltför stor grad behöver ägna sig fortlöpande åt 
kompletteringsuppgifter kan det vara svårt att bedriva effektiva studier – och en effektiv 
undervisning – under terminernas senare perioder. Det uppstår lätt en negativ spiral när en 
student arbetar med tidigare kursers uppgifter samtidigt som den innevarande kursen 
förutsätter studentens odelade uppmärksamhet. För examinatorn kan ibland ett fåtal 
kompletteringsuppgifter innebära mer arbete än arbetet med den ordinarie undervisningen och 
den ordinarie examinationen. Särskilt gäller detta när ramarna för kompletteringar är 
oreglerade och varje sådant studentärende utmynnar i en rad överväganden och förnyade 
bedömningar. Med begränsade resurser kan det vara viktigt att säkerställa att inte alltför stora 
resurser undandras från den ordinarie undervisningen och den ordinarie examinationen. 

Det finns även mer direkt pedagogiska problem att beakta. Många längre skrivuppgifter 
handlar om att studenten självständigt ska lösa ett antal avancerade problem. Med fri tillgång 
till kurslitteraturen, egna anteckningar och en utsträckt tidsrymd prövas och övas ofta 
fördjupade förmågor att analysera, syntetisera eller självständigt ta ställning ett större material. 
Det finns situationer när dessa värden i viss mån kan gå förlorade i samband med ett 
kompletteringsförfarande. Särskilt gäller det om examinatorn preciserar vad som saknas på ett 
sådant sätt att studenten i den förnyade uppgiften inte alls prövas och övas i de mer avancerade 
förmågor som examinationsuppgiften avsåg. Om examinatorn, oavsiktligt och i all välmening, 
på ett detaljerat sätt anger hur uppgiften ska förbättras så kan det innebära att det i praktiken är 
examinatorn som prövar sin egen självständighet, analysförmåga etc. Av det skälet kan det 
ofta finnas anledning att skilja på utformningen av anvisningar för en kompletteringsuppgift 
och den typ av detaljerad feedback som en student behöver få på underkända och godkända 
prestationer.  

FAQ – Vilka metodologiska problem kan kompletteringsuppgifter vara behäftade 
med? 

Även omfattande examinationsuppgifter täcker i normalfallet bara in begränsade delar av ett 
kursinnehåll. I så mening har de flesta examinationsformer karaktären av stickprov, där 
uppgifterna ses som representativa för hela kursinnehållet. Principen bygger på idén att om en 
student har presterat tillräckligt väl på ett sådant urval så har examinatorn goda skäl att anta att 
studenten har uppnått kursens förväntade studieresultat. Att låta studenten göra om enbart de 
frågor som har besvarats felaktigt kan ibland strida mot den metodologiska grunden för den 
aktuella examinationsformen. Att på det sättet enbart rätta till de frågor som har besvarats 
felaktigt kan förändra förutsättningarna så mycket att det blir möjligt att klara examinationens 
godkäntgräns utan att alls ha uppnått en tillräcklig förståelse av hela kursinnehållet.  

Ju tydligare stickprovskaraktär examinationen har – som t.ex. högskoleprov, körkortsprov 
eller traditionella salstentor – desto mer uppenbar framstår problematiken. Men problemet kan 
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finnas även med examinationsformer som omfattar större – men ändå begränsade – delar av 
kursinnehållet, som hemtentor och liknande. Kompletteringsuppgifter bör därför bara 
användas i sådana sammanhang och på ett sådant sätt att examinatorn verkligen kan sägas ha 
tillräcklig grund för att bedöma om studenter har uppnått de förväntade studieresultaten även 
efter ett kompletteringsförfarande. Med detaljerade anvisningar från läraren finns alltid en risk 
att det bara är själva examinationsuppgiften – pappret/produkten – som förbättras, inte 
studentens förståelse. Preciseringen av vad som krävs vid en komplettering ska inte leda till att 
kravnivåerna i praktiken sänks för just de studenterna. 

FAQ – Hur kan kompletteringsuppgifter beskrivas i kursplaner? 

Att arbeta med kompletteringsuppgifter som alternativ till omprov är tillåtet endast om 
tidsgränserna och formerna för ett sådant examinationsförfarande finns reglerade i högskolans 
föreskrifter, exempelvis i kursplanen för den aktuella kursen (RE 2008, sid 71–72). Ett viktigt 
skäl till detta är att garantera att de studenter som enbart gör den ordinarie 
examinationsuppgiften, de som gör omprovet respektive de som genomför 
kompletteringsuppgifter behandlas lika på ett transparent och förutsägbart sätt (jmf 1 kap 9 § 
RF). Hur kan då formerna och de övriga förutsättningarna beskrivas? Det kan ofta finnas 
anledning att skilja på två typer av tillkortakommanden som skäl för kompletteringsuppgifter, 
dels enklare brister av formaliakaraktär, dels brister av förståelsekaraktär: 

1) Brister av formaliakaraktär kan till exempel handla om att en student på ett 
eller annat sätt inte har genomfört uppgiften korrekt, men där 
tillkortakommandet inte direkt är kopplat till ett bristande uppnående av de 
förväntade studieresultaten för kursen. I så fall kan examinatorn vilja ha 
möjlighet att använda hela betygsskalan efter genomförd komplettering, något 
som i så fall bör anges i kursplanen.  

2) Tillkortakommanden av förståelsekaraktär kan handla om många olika 
saker: t.ex. att studenten ger uttryck för en förståelse som ligger nära gränsen 
för godkänt, enstaka felaktigheter, smärre missförstånd av uppgiften eller att 
studenten i någon viss del för ett resonemang som är alltför begränsat. I de 
fallen kan det vara lämpligt att tillåta en smärre komplettering som alternativ 
till att göra om hela uppgiften i ett omprov, och att en sådan komplettering 
endast kan rendera något av de lägre betygen eller enbart betyget E. Även det 
ska i så fall anges i kursplanen.  

Betygskriteriet för betyget Fx kan med fördel formuleras så att det beskriver just den senare 
typen av tillkortakommanden. Om studenten inte inkommer med den nya uppgiften i tid eller 
inte förbättrar uppgiften tillräckligt meddelas då betyget Fx och studenten får därefter samma 
möjlighet till omprov som de studenter som fick betyget F vid den ordinarie inlämningen. Vid 
omprovet ges då också möjligheten att uppnå ett högt betyg. Hur detta kan specificeras i 
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kursplanen måste noga övervägas från fall till fall, men ett typexempel skulle kunna 
formuleras så här: 

”Komplettering av hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen 
för godkänt. Uppgiften kan lämnas in inom en vecka efter att 
kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering 
av brister av förståelsekaraktär; mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller 
i någon del alltför begränsade resonemang, används betyget E. Vid godkänd 
komplettering av enklare formaliafel används betygen A–E.” 

FAQ – Hur lång tid efter ordinarie provtillfälle kan kompletteringsuppgifter tillåtas? 

Kompletteringsuppgifter kan tillåtas om studenten ligger när gränsen för godkänt, förutsatt att 
den möjligheten anges i kursplanen. I sak är det alltså någonting som närmast 
definitionsmässigt ska vara möjligt att göra på en begränsad tid. I Föreskrifter för examination 
vid Stockholms universitet stipuleras vad som gäller specifikt vid SU: ”Kompletteringen ska 
äga rum snarast möjligt efter att studenterna meddelats examinationsresultaten och före nästa 
examinationstillfälle.” (Dnr SU 301-0177-10, sid 4.) 

Vad ”nära gränsen för godkänt” (dvs. omfattningen på kompletteringen) och ”snarast” 
(deadline för ny inlämning) innebär i praktiken skiljer sig från fall till fall, men ett sätt att 
resonera är som följer: Om en fem veckor lång kurs har examinerats med en hemuppgift som 
omfattar två-tre veckors skrivarbete, torde en veckas utrymme för komplettering kunna ses 
som en bortre maxgräns. Med en längre tidsrymd är det svårt att hävda att tillkortakommandet 
var så begränsat att studenten verkligen låg nära gränsen för godkänt. En mer absolut gräns 
anges i universitetets föreskrifter med skrivningen ”före nästa examinationstillfälle”. Den 
bortre gränsen för när omprov senast ska genomföras är inte definitiv, men JO har angett att 
två månader efter meddelat ordinarie provresultat är en alltför för lång tid. Enligt 
telefonuppgift från verksjurist Christer Sjöstrand vid Högskoleverket kan sex veckor ses som 
en lämplig bortre gräns för när omprov senast ska genomföras. Tillsammans med 
bestämmelserna i universitetets föreskrifter kan man alltså säga att det inte är tillåtet att medge 
kompletteringsuppgifter längre tid än så, oavsett uppgiftens omfattning. Och, att 
kompletteringsuppgifter alltså inte är tillåtna över huvud taget om inte ett sådant förfarande är 
angivet i kursplanen. (Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet, Dnr SU 301-
0177-10, sid 4). 

Ifrågasättande av studenters prestationer eller av betygsbeslut 

FAQ – Får en student återkalla en inlämnad tentamen? 

Nej, i och med att en tentamen lämnas in är examinationsärendet anhängiggjort. Om studenten 
vänder sig till examinator med en begäran om att få återkalla sin tentamen ska detta nekas 
honom eller henne. (RE sid 52.) 



  40 (44) 
 

 
 

FAQ – Hur kan och ska man hantera plagiering? 

I skriften Handbok om plagiering vid Stockholms universitet (2010) ges riktlinjer och råd för 
hur institutionen och den enskilde läraren kan, bör och måste agera när plagiering misstänks. 
(Medvetet vilseledande och fusk är bara en liten del av det mer övergripande fältet plagiering.) 
Plagiarismexperten Jude Carroll som har tagit fram handboken för Stockholms universitets 
räkning poängterar starkt att plagiering är ett komplext fält och att plagiering – och icke-
plagiering – till betydande del handlar om vetenskaplig kompetens och akademisk 
socialisering. Det i sin tur svarar mot avancerade kunskaper som behöver integreras i varje 
universitetsutbildning, och är något som inte enbart kan lösas med tydlig information om 
gällande regelverk. Carroll beskriver plagiering som en ibland avsiktlig ibland oavsiktlig 
”omväg” förbi lärande, och att det hon förespråkar handlar om att utforma undervisning och 
examination som får studenterna att faktiskt göra jobbet som krävs för att man ska lära sig. 
Vidare understryker Carroll vikten av att arbeta preventivt, och att man med en medvetenhet 
om problematiken faktiskt kan förebygga plagiering i de flesta fall, bl.a. genom själva 
utformningen av examinationen.  

FAQ – Kan en student överklaga ett betyg? 

Nej, betyg är ett av få myndighetsbeslut som inte får överklagas. Det följer av HF 12 kap 2 
och 4 §§, som bl.a. reglerar Överklagandenämnden för högskolans verksamhet. Däremot kan 
en student begära omprövning av sitt betyg. (Jmf ”FAQ – Vad gäller när en student begär 
omprövning av ett betyg?”) I vardagligt tal kan ett sådant förfarande ses som snarlikt ett 
”överklagande”, men i juridisk mening är det en viktig distinktion. Förbudet mot att överklaga 
betyg innebär bl.a. att det inte finns någon instans som har rätt att överpröva examinatorns 
bedömning, varken inom eller utanför högskolan (Warnling Nerep, 2009, sid 530–532). 

FAQ – Vad gäller när en student begär omprövning av ett betyg? 

I Rättssäker examination för HSV ett längre resonemang om hur man ska förfara med 
omprövning av ett betyg i olika situationer (RE sid 61–70). Det är angeläget att varje 
examinator har kännedom om det resonemanget i sin helhet när en student begär omprövning 
av ett betygsbeslut. Det är endast examinatorn som får göra en sådan omprövning av det egna 
beslutet. För att ett beslut ska kunna ändras krävs att det kan ske snabbt och enkelt, dvs. inte 
kräva några särskilda ytterligare utredningar. Däremot får man inte sätta en tidsgräns för när 
omprövning kan göras. Ett betyg kan i ett omprövningsärende endast ändras till studentens 
nackdel om fusk eller annat vilseledande framkommer – eller vid rättelse av uppenbara 
skrivfel (RE sid 62). I andra fall ska betyget antingen stå fast eller höjas.  

 I HF 6 kap. 23 och 24 §§ anges att omprövning ska göras om betygsbeslutet var ”uppenbart 
oriktigt”. Högskoleverket argumenterar med stöd i förarbeten till FL att omprövning bör 
kunna ske även i andra fall: ”Även om stor försiktighet bör iakttas vid ändring av betyg, 
framstår [praxis med rättelse enbart när beslutet är uppenbart oriktigt] som en något för 
restriktiv tillämpning. Att betyg inte får överklagas talar för att examinatorerna bör vara öppna 
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för att det kan finnas skäl att höja betyg även i fall som inte är uppenbara.” (RE sid 67–68). 
Det innebär att en student har rätt att begära en förnyad bedömning även i fall som framstår 
som gränsfall. (För en mer fördjupad juridisk diskussion om rättelse och omprövning, se 
Warnling Nerep, 2009.) 

Vad är det då som ska bedömas på nytt vid en omprövning? Vid Stockholms universitet 
handlar ett betygsbeslut om att en examinator har bedömt att en students samlade prestation 
vid examinationen bäst svarar mot de kvalitativa betygskriterierna för ett viss betyg. 
Betygsbeslutet är alltså till sin karaktär ett helhetsomdöme. Det kan ha konsekvenser för hur 
man närmar sig omprövningsärenden. Enskilda tentafrågor och eventuella poänggränser är att 
betrakta som ett beslutsunderlag för det samlade omdömet, och det är inte givet att en ändrad 
bedömning på den detaljnivån ändrar helhetsomdömet. De målrelaterade betygskriterierna är 
vid Stockholms universitet bindande, medan eventuella uppsatta poänggränser är att betrakta 
som riktlinjer som ska följas så långt som möjligt. (Föreskrifter för examination vid 
Stockholms universitet, Dnr SU 301-0177-10, sid 5). Examinatorn kan därför välja att 
motivera ett förändrat eller oförändrat betyg med hänvisning till de övergripande 
betygskriterierna för kursen. 

FAQ – När har en student rätt att byta examinator? 

Enligt HF 6 kap. 22 § har en student som har underkänts vid två prov rätt att byta examinator, 
om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta. (Ett sådant skäl kan t.ex. vara att det inte 
finns någon annan lärare som är kompetent att bedöma den aktuella examinationen. Jmf RE 
sid 73–74). Det finns förstås möjlighet för en institution att utse en ny examinator tidigare än 
så, men man är alltså inte skyldig att tillmötesgå en sådan begäran med mindre än att 
studenten har examinerats två gånger med underkänt resultat. Bakgrunden till denna rättighet 
är densamma som regelverket kring omprov, att studenten inte har rätt att överklaga ett 
betygsbeslut och att man därför behöver tillgodose grundläggande rättsäkerhetsaspekter på 
andra sätt. Och, det är alltså genomförda prov som detta bygger på, inte eventuella 
omprövningsbeslut, som ju handlar om ett och samma provresultat. (Jmf ”FAQ – Vad gäller 
när en student begär omprövning av ett betyg?”) 
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Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet 

Examinationen är både myndighetsutövning och ett led i studentens lärandeprocess. För att 
examinationen ska vara rättssäker är det viktigt att det finns tydliga föreskrifter och att dessa 
följs av anställda och studenter. 

 

Övergripande bestämmelser om examination enligt högskoleförordningen m.fl. 
författningar 

Kursvärdering 
Högskolan ska ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra 
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av 
högskolan. Högskolan ska sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och 
eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas 
tillgängliga för studenterna, 1 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100). 

Kursplan 
För en kurs ska det finnas en kursplan. I kursplanen ska bland annat anges kursens mål, det 
huvudsakliga innehållet i kursen, kurslitteraturen, formerna för att bedöma studenternas 
prestationer, de betygsgrader som ska användas, om antalet tillfällen för prov, praktik eller 
motsvarande för att bli godkänd är begränsat, övergångsbestämmelser vid ändring av 
kursplanen samt de övriga föreskrifter som behövs, se 6 kap. 14 och 15 §§ 
högskoleförordningen.  

Betyg 
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen, ska betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget 
ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator), 6 kap. 18 § 
högskoleförordningen.  
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För varje betygsbeslut ska anges beslutsdag, beslutsinnehåll samt vem som har tagit beslutet, 
se 21 § myndighetsförordningen (2007:515). I de fall någon varit föredragande eller varit med 
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet ska dessa också anges. Härav får 
antas följa att namnet på examinator eller examinatorerna (i den mån flera deltar i rättningen) 
anges på tentamensskrivningen eller offentliggörs på annat lämpligt sätt.                                                                 

Antal provtillfällen m.m. 
Föreskrifter saknas om högsta antal provtillfällen, men en högskola får begränsa antal 
provtillfällen enligt de villkor som anges i högskoleförordningen. Om en högskola begränsar 
det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller 
del av en kurs, ska antalet tillfällen bestämmas till minst fem. Om godkänt resultat på en kurs 
eller del av en kurs förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning 
med godkänt resultat, ska antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas 
till minst två, se 6 kap. 21 § högskoleförordningen.  

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en 
kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det, 6 kap. 22 
§ högskoleförordningen.  

Rättelse och omprövning av betygsbeslut 
Beslut om betyg kan inte överklagas, detta följer av 12 kap. 2 och 4 §§ högskoleförordningen. 
En student har dock möjlighet att begära rättelse eller omprövning. 

Ett beslut om betyg som blivit uppenbart oriktigt på grund av skrivfel, räknefel eller liknande 
förbiseende, får rättas både till fördel och till nackdel för studenten.  Innan rättelse sker ska 
studenten normalt ges tillfälle att yttra sig. En sådan rättelse ska göras av en examinator, se 6 
kap. 23 § högskoleförordningen.  

Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya 
omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinator ändra beslutet, om det kan ske 
snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks, 6 kap. 24 § 
högskoleförordningen. Paragrafen ansluter till vad som redan tidigare gäller enligt 26 § 
förvaltningslagen. Se t.ex. JO 2000/2001 s.434 om återkallelse av offentliggjorda kurspoäng. 

Jäv 
En examinator ska agera sakligt och opartiskt vid handläggning av betygsärenden och får inte 
handlägga ärenden vid jäv, se information om jäv i regelboken samt regler om jäv i 11 och 12 
§§ förvaltningslagen (1986:223).  

Rättningstid 
Av 7 § förvaltningslagen följer att ärenden ska handläggas snabbt. Med avseende på 
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examination har JO ansett att en tentamen bör vara rättad och betygssatt inom tre veckor från 
tentamenstillfället och mer än två veckor före omtentamen, se beslut av JO 1991-07-18, dnr 
3980-1990. Institutioner bör uppmärksamma detta när tidpunkterna för examinationstillfällena 
fastslås. 

Allmänna handlingar 
Frågor om offentlighet och allmänna handlingar regleras i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
(1949:105). Betyg dokumenteras i LADOK och är därmed upprättade och allmänna 
handlingar. Skrivningsfrågor blir allmänna handlingar när tentamen har genomförts. 
Skrivningssvar uppfattas som rättade, och därmed allmänna handlingar, när examinator har 
avslutat examinationen och undertecknat tentamenslistan.  

 

Gemensamma föreskrifter vid Stockholms universitet 

Återkallelse av tentamen och s.k. plussning 
En student har inte rätt att återkalla sin inlämnade tentamen och på så sätt undvika att 
betygssättas. 

En student som godkänts vid en examination får inte examineras fler gånger i syfte att höja 
sitt betyg. Betyget godkänd kan inte heller ändras till underkänd på studentens begäran. 

Förkommen tentamen 
Om det kan påvisas att universitetet bär ansvar för att en students skriftliga tentamen har 
förkommit, eller för att student fått fel uppgift om dag eller tid för tentamen, ska studenten 
skyndsamt beredas möjlighet till ny tentamen, lämpligen inom en vecka från att det upptäcks. 
Examinator får inte godkänna en student enbart på grund av att studentens tentamen kommit 
bort. 

Förbrukat provtillfälle  
Ett provtillfälle räknas som förbrukat om studenten har blivit formellt underkänd på provet 
eller om studenten medverkar vid provet utan att redovisa ett resultat, dvs. ”lämnar in blankt”. 
Frånvaro från anmält provtillfälle räknas dock inte som ett förbrukat provtillfälle. Betyg ska 
inte beslutas för studenter som avbryter praktik i förtid. I undantagsfall får det föreskrivas i 
kursplanen att en student kan underkännas innan studenten har genomgått hela kursen. 

Motivering av betyg, tentamensgenomgång och rättningsmall 
Examinator är skyldig att för student som så begär motivera betygssättningen av dennes 
examinationsuppgift, muntligen eller skriftligen. Examinator har rätt att kräva att sådan 
begäran om beslutsformulering framförs skriftligen. Om varken tentamensgenomgång hålls 
eller rättningsmall uppställs, har student som så begär rätt att kräva att betygsmotivering ges 
skriftligen. 
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En tentamensgenomgång med examinatorn närvarande ger studenterna möjlighet till att få 
sina betyg motiverade. Varje tentamenstillfälle ska normalt följas av en tentamensgenomgång 
där det kan vara lämpligt att ägna särskild uppmärksamhet åt att förklara förhållandet mellan 
förväntade studieresultat, betygskriterier, examinationsform och genomförd betygssättning. 
Datum för tentamensgenomgång ska anges senast vid examinationstillfället och bör hållas mer 
än två veckor före omexamination. 

Om det av praktiska skäl skulle vara svårt att genomföra en tentamensgenomgång, kan 
examinator i stället uppställa skriftliga rättningsmallar som görs tillgängliga för studenterna, 
med möjlighet för studenterna att kontakta examinator för kompletterande upplysningar. 
Student som begär rättningsmall ska, om sådan finns, få den utlämnad efter att rättningen 
avslutats. 

Kursvärdering 
Samtliga kurser på Stockholms universitet ska utvärderas. Även kursvärderingar av delkurser 
bör genomföras. Se Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet i 
regelboken. Senast i samband med tentamensgenomgång ska kursutvärdering delas ut eller 
informeras om.  

En student som vill studera sin skriftliga tentamen, för att eventuellt begära omprövning, ska 
avgiftsfritt få en kopia av sin egen tentamen för att undvika misstanke om fusk.  

Obligatoriska moment 
En student som enligt institutionen inte har fullgjort ett obligatoriskt moment bör normalt 
ändå tillåtas att delta i avslutande tentamen. I annat fall bör det klargöras i kursplanen att 
fullgörandet av det obligatoriska momentet är ett absolut krav för att studenten ska få delta i 
avslutande tentamen. Slutbetyg på kursen ska dock inte ges förrän studenten har fullgjort 
samtliga obligatoriska moment. 

Betygsskala 
För betygssättning ska generellt en målrelaterad sjugradig betygsskala användas. Dispens från 
den sjugradiga betygsskalan kan medges av rektor. Se Riktlinjer rörande förväntade 
studieresultat i regelboken. Godkända betyg är A, B, C, D och E. Underkända betyg är Fx och 
F. Fx betyder underkänd, något mer arbete krävs och F betyder underkänd, mycket mer arbete 
krävs. En student som ligger nära gränsen för godkänd, dvs. som fått betyget Fx, kan i stället 
för omexamination ges möjlighet att komplettera ett kursmoment, om detta anges i 
kursplanen. Det är examinatorn som ska bestämma vilka uppgifter studenten ska utföra och 
kompletteringen av varje delmoment ska anpassas individuellt utifrån de mål som inte 
uppnåtts av studenten. Kompletteringen ska äga rum snarast möjligt efter att studenterna 
meddelats examinationsresultaten och före nästa examinationstillfälle.  
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Examination i grupp 
Om examination sker genom grupparbete ska betygssättningen grunda sig på den enskildes 
prestation och därför bör dennes bidrag kunna urskiljas eller grupparbetet kombineras med 
någon annan examinationsform. 

Betygskriterier och poänggränser 
Betygskriterier ska vara skriftliga och meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade 
målrelaterade betygskriterier är bindande.  

Poänggränser som anges inför en examination bör följas så långt som möjligt. 

Anonyma tentamina 
Vid anonyma tentamina måste examinatorn ta del av namnen på provdeltagarna i slutskedet 
av examinationen så att eventuellt jäv kan upptäckas och för att ett formellt myndighetsbeslut 
ska kunna fattas.  

Tidpunkter för tentamina och krav på likabehandling 
Kursansvarig har ansvar för att schemaläggningen sker på sådant sätt att undervisning och 
examinationer i första hand förläggs till vardagar under dagtid. Ordinarie tentamen och 
omtentamen bör som regel inte ske på samma veckodag. Kursansvarig har också ansvar för att 
studenter som i god tid informerar om att de av religiösa skäl inte kan tentera eller medverka 
vid andra obligatoriska kursmoment vissa datum eller tider, erbjuds likvärdiga 
examinationsalternativ. Se Handlingsplan för likabehandling av studenter vid Stockholms 
universitet. 
 
Alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett 
funktionshinder. För student med dokumenterad funktionsnedsättning finns möjlighet till 
särskilt pedagogiskt stöd och hjälp vid examination och undervisning.  Se Studera med 
funktionshinder.                  

 
                                                                                                                                                                                     
Reglering på fakultetsnivå 

Skillnaderna mellan universitetets olika delar är ofta betydande och därför är det lämpligt att 
vissa föreskrifter fastställs på fakultetsnivå. Följande punkter ska regleras av fakultetsnämnd 
eller delegeras till institutionsstyrelse. 

1. Riktlinjer för bedömning och handledning av uppsatser, examensarbeten m.m. av 
vilka det bland annat ska framgå i kursplaner  

a. hur mycket handledartid studenten minst har rätt till 
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b. vilka grundläggande bedömningsgrunder som ska användas vid 
betygssättning  

c. under vilka omständigheter studenten har möjlighet att byta handledare eller 
examinator samt 

d. om eventuella konsekvenser för en student som inte blir färdig med uppsatsen 
under kurstiden. 

2. Regler för omexamination som ska framgå av kursplanen (för den händelse det gäller 
ett helt utbildningsprogram ska det även framgå av utbildningsplanerna) 

a. om fakulteten/institutionen tillämpar någon begränsning av den tid under 
vilken omexamination står öppen för studenten, 

b. om fakulteten/institutionen tillämpar någon begränsning av det antal 
omexaminationstillfällen som står öppna för studenten,  

c. hur ofta tillfälle till examination bör ges på varje enskild kurs/delkurs samt 

d. hur detta bör påverkas av att en kurs/delkurs upphör eller omarbetas.  

 

Information som ska lämnas till studenterna inför kursstart 

För att säkerställa en rättvis examination och för att studenterna ska kunna planera sina studier 
på bästa sätt är det viktigt att studenterna tilldelas information om kursen så tidigt som 
möjligt. Institutioner ska se till att nedanstående information ges, gärna muntligt och skriftligt, 
samt att informationen finns tillgänglig på kurshemsidan: 

● Datum, tid och form för examinationstillfällen ska lämnas senast vid kursstart. 

● Regler för omexamination ska om möjligt meddelas studenterna vid terminens början. Är 
detta omöjligt ska informationen komma studenterna tillhanda senast vid kursstart. 

● Sker examinationen löpande ska studenterna senast vid kursstart informeras om till exempel 
vilka seminarietillfällen, moment och uppgifter som är betygsgrundande, hur stor del av 
betyget de utgör och om frånvaro får konsekvenser för betyget samt vad som krävs för att få 
dispens och hur man gör för att få det. 

● Vid kursstart och i samband med att examinationsuppgiften delas ut ska studenterna 
meddelas hur och när betygen kommer att meddelas.  
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● Vid kursstart och i samband med att examinationsuppgiften delas ut ska studenterna 
meddelas inlämningstid för hemuppgift/uppsats. Kan en hemuppgift/uppsats godkännas trots 
försenad inlämning ska det, och hur förseningen påverkar uppgiftens bedömning, också 
meddelas.  

● Vid kursstart ska betygskriterier meddelas studenterna. Studenterna ska vidare informeras 
om sambanden mellan förväntade studieresultat, betygskriterier, undervisning och 
examinationsform. 

● Vid kursstart och i samband med att examinationsuppgiften delas ut ska studenterna 
meddelas om, och i så fall i vilken utsträckning, samarbete mellan studenter är tillåtet vid 
examinationen. 

● Vid kursstart och i samband med att examinationsuppgiften delas ut ska studenterna 
meddelas om, och i så fall i vilken utsträckning, användning av hjälpmedel är tillåten vid 
examinationen. 

● Vid kursstart och i samband med att examinationsuppgiften delas ut ska studenterna 
meddelas om krav på källhänvisning föreligger och i så fall att missvisande källhänvisningar 
kan leda till misstanke om fusk.  

● Vid kursstart och i samband med att examinationsuppgiften delas ut ska studenterna 
informeras om innehållet i första kapitlet av Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms 
universitet.  

● Vid kursstart och i samband med att examinationsuppgiften delas ut ska studenterna 
informeras om att försök till vilseledande vid examination eller när annan studieprestation ska 
bedömas kan leda till disciplinära åtgärder. Se Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms 
universitet i regelboken. 

Detta beslut gäller från och med den 1 juli 2010 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 
2008-12-18 dnr SU 301-3270-08. 


