Malmö högskola
Rektor
205 06 MALMÖ

Luntmakargatan 13, Box 7851,
SE-103 99 Stockholm, Sweden
Tfn/Phone: +46 8 563 085 00
Fax: +46 8 563 085 50
hsv@hsv.se, www.hsv.se
Mats Forslund
Juridiska avdelningen
BESLUT
2008-08-29
Reg.nr 31-2870-08

Anmälan mot Malmö högskola med anledning av
handledningen av en uppsats
Fråga om handledningen och examinationen av en C-uppsats.

Anmälan
N.N. har i en anmälan uppgett i huvudsak följande. Hon studerar på programmet
miljö, människa och samhälle vid Malmö högskola och har upplevt stora handledningsbrister under arbetet med sin C-uppsats, som skulle ha examinerats förra
året. I slutskedet av arbetet utsågs en ny handledare eftersom den ursprungliga
handledaren hade ”gått in i väggen”. Uppsatsen var vid den tidpunkten i stort sett
färdig och korrigeringar i struktur och liknande hade gjorts. När hon senare tilldelades ytterligare en ny handledare uppstod det stora motsättningar. Den sist
utsedde handledaren krävde omfattande förändringar av hela uppsatsen eftersom
han inte kunde godkänna ett viktigt material som låg till grund för analysen. Hon
godtog dock inte de föreslagna ändringarna då de i praktiken skulle innebära
författandet av en helt ny uppsats. Handledaren kunde dessutom inte redogöra för
sina skäl till ändringarna, annat än att det var hans ”magkänsla”. – Hon har varit i
kontakt med studierektorn, som lovade följa upp det inträffade. Det har dock inte
gått att nå någon lösning. De tre handledarna har istället påstått att hon är i behov
av mycket handledning och att deras bedömningar av uppsatsen alltid har varit
ungefär desamma. Hon har dock skriftliga bevis som visar att den siste handledarens påpekanden skiljer sig från de två första handledarnas invändningar.
Examensarbetet bör nu godkännas enligt de direktiv som hon fick inledningsvis.
– N.N. har tillsammans med en särskild skrivelse gett in kopior av handledarnas
skriftliga kommentarer.
Utredning
Högskoleverket har inhämtat ett yttrande från Malmö högskola. Av yttrandet
framgår bl.a. följande. Uppsatsskrivande och handledning är en process där varken
studenten eller handledaren från början kan ha en klar uppfattning om hur arbetet
ska se ut. Olika handledare kan därför ha olika synpunkter och handledarna måste
också ha möjlighet att successivt ge synpunkter på uppsatsen och betona vissa

frågor. Examensarbetet har även som mål att studenterna självständigt ska kunna
hantera och reflektera över processen. Vid uppsatsskrivande kan det naturligtvis
uppstå situationer då studenten och handledaren inte kommer vidare med arbetet.
– Högskolan försökte lösa den uppkomna situationen genom att först låta en
annan handledare ge sina synpunkter på N.N.s uppsats. Därefter byttes den
ursprungliga handledaren ut i enlighet med N.N.s önskemål. Det grundläggande
problemet förefaller ha varit att N.N. ansåg sig vara i slutskedet av arbetet, medan
de tre handledarna menade att det krävdes såväl omarbetningar som kompletteringar av materialet. Det har emellertid aldrig varit fråga om att skriva en ny
uppsats. N.N.s examensarbete har dragit ut på tiden eftersom hon har bytt
handledare. Arbetsbelastningen för handledarna är hög och N.N. har också
upplysts om att det skulle ta tid för den sist utsedde handledaren att läsa igenom
arbetet. Det får beklagas att N.N. inte har upplevt de vidtagna åtgärderna som ett
stöd. – N.N. har i sin anmälan bl.a. begärt att få sin uppsats bedömd i enlighet
med de ursprungliga riktlinjerna. Examensarbetet måste dock bedömas och
godkännas utifrån de lärandemål som anges i kursplanen. Det är högskolans
förhoppning att N.N. ska fortsätta arbetet med sin uppsats med det stöd som
handledningen kan ge. – Malmö högskola har tillsammans med sitt yttrande gett
in kursplanen för kursen miljövetenskap 41 – 60 poäng, en kopia av studierektorns
e-brev till N.N. samt en kopia av den senast förordnade handledarens skriftliga
kommentarer.
N.N. har beretts tillfälle att yttra sig. Hon har därvid bl.a. begärt ekonomisk
kompensation motsvarande de studielån som hon har tagit under arbetet med
uppsatsen. – N.N. har till sitt yttrande även fogat kopior av e-postkorrespondens
samt utskrifter av den ifrågavarande uppsatsen.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket utövar tillsyn över högskolor och universitet för att öka rättssäkerheten för allmänheten och enskilda individer. Högskoleverket har dock inte
möjlighet att uttala sig om de bedömningar av studenternas prestationer som en
handledare eller examinator gör, men kan ha synpunkter på den formella hanteringen av handledningen och examinationen.
Av 6 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att det för en kurs ska
finnas en kursplan. Av 6 kap. 15 § samma förordning följer bl.a. att formerna för
att bedöma studenternas prestationer ska anges i kursplanen.
Det finns inte några nationella regler om handledning vid högskoleutbildning
på grundnivå. Varje lärosäte får därför utarbeta sina egna riktlinjer.
I den ifrågavarande kursplanen anges bl.a. att examensarbetet ska examineras
utifrån den inlämnade uppsatsen med därtill hörande presentation och opposition.
Det anges vidare att kursen ska innehålla cirka tolv timmars handledning av olika
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inlämningsuppgifter och examensarbetet, omkring fyra timmars handledning av
presentationstekniken, seminarier och examination av examensarbetet i ungefär
tolv timmar samt självständigt arbete i cirka 690 timmar.
Högskoleverket kan konstatera att kursplanen uppfyller de krav som ställs i
högskoleförordningen. Det har inte framkommit annat än att Malmö högskola har
följt sina egna riktlinjer vid handledningen av N.N.. Lärosätet har också vidtagit
flera åtgärder, bl.a. utsett en ny handledare när N.N. har begärt ett byte. Eftersom
verket inte kan ta ställning till handledarnas bedömningar av N.N.s arbete finns
det inte anledning att vidta några ytterligare åtgärder.
Upplysningsvis kan nämnas att eventuella frågor om ekonomisk kompensation
kan prövas av Justitiekanslern inom ramen för statens frivilliga skadereglering.
Med dessa besked avslutas ärendet.
På Högskoleverkets vägnar

Teresa Edelman
Beslutande verksjurist
Mats Forslund
Föredragande verksjurist

Kopia för kännedom till:
N.N.

3

