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Beträffande underkänd uppsats
Frågan om omprövning av betyg
Bakgrund
Du skrev 1999 uppsatsen XYZ. Uppsatsen ingick som ett moment inom tiopoängskursen
Östersjön – konflikt och samarbete. Historia, samhälle och säkerhetspolitik vid dåvarande
Högskolan i Karlskrona/Ronneby. Examinatorn ansåg att din uppsats inte hade med kursen
och kursinnehållet att göra och bad dig att dra tillbaka den. Examinatorn ansåg att detta
innebar underkännande av din uppsats, men tog efter anmaning upp din uppsats till
bedömning och den underkändes den 3 november 2006. Du har nu anhållit att bl.a. denna
uppsats blir omprövad och bedömd med empirisk metodik.
Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket är tillsynsmyndighet över universitet och högskolor, vilket innebär att
verket skall granska att lärosätena följer de regler som gäller för verksamheten. Enligt 6 kap.
10 § högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2007 skall, om inte
annat är föreskrivet i kursplanen, betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall
bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Normalt kan
myndighetsbeslut överklagas till en högre instans. När det gäller betyg saknas denna
möjlighet. Av 12 kap. högskoleförordningen följer att beslut om betyg inte får överklagas.
Det betyder att det inte finns någon rätt för en student att få examinators betygsbeslut
överprövat. Däremot kan beslutsfattaren ompröva sitt beslut och under vissa förutsättningar
besluta om ett annat betyg.
Enligt 6 kap. 20 § högskoleförordningen i dess lydelse före den 1 januari 2007 stadgas att
om examinator finner att ett betygsbeslut är uppenbart oriktigt på grund av nya
omständigheter eller av någon annan anledning, skall examinator ändra beslutet, om det
kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.
Enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) är rättelse av skrivfel och liknande tillämpligt på
betygsbeslut. Sådan rättelse skall fattas av examinator (högskoleförordningen 6 kap. 19 §).
Av 27 § förvaltningslagen följer att om en myndighet finner att ett beslut som den har
meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av
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någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och
enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.
Av de handlingar du har bifogat din anmälan framgår att din uppsats blivit underkänd och
att examinatorn vid förnyad bedömning har vidhållit sitt tidigare beslut. Det har inte heller
i övrigt framgått att det har skett något formellt fel vid examinationen av din uppsats.
Högskoleverket vidtar ingen vidare åtgärd med anledning av din anmälan och avslutar
härmed ärendet.
Detta beslut har fattats av verksjuristen Teresa Edelman efter föredragning av verksjuristen
Lars Bertil Jonberger.
På Högskoleverkets vägnar
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