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Examination på kursen Etik i företag och förvaltning
Anmälan
K har i en anmälan till Högskoleverket anfört klagomål mot Högskolan på
Gotland för att han inte fick något betyg på kursen Etik i företag och förvaltning
om 5 poäng, som han läste under sommaren 2000. Han har anfört att han
uppfyllde de krav som ställdes i kursplanen och att läraren på kursen har gått utöver
kursplanen genom att fordra en recension av en bok som togs upp på ett icke
obligatoriskt moment.

Utredning
Anmälan har remitterats till Högskolan på Gotland för yttrande varvid högskolan
anmodades att till verket inkomma med kursplan för kursen Etik i företag och
förvaltning.
Högskolan på Gotland har i remissvar till verket inkommit med den aktuella
kursplanen och korrespondens via e-post mellan K och hans lärare. Högskolan har
vidare anfört i huvudsak följande.
Högskolan kan inte finna att något fel begåtts i handläggningen av ärendet. Tvisten
rör redovisning av inhämtade kunskaper av viss kurslitteratur. Det synes rimligt att
K presterar en sådan innan han kan erhålla betyg på kursen och det får också anses
att han erbjudits rimliga möjligheter härför.
Kr har yttrat sig över högskolans svar.
Högskoleverket har tagit del av schema och litteraturlista för den aktuella kursen.

Högskoleverkets bedömning
Enligt 6 kap. 6 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) skall för kurser inom
grundläggande högskoleutbildning finnas kursplaner. I kursplanen skall anges bl.a.
det huvudsakliga innehållet i kursen, den kurslitteratur och de övriga läromedel som
skall användas och formerna för att bedöma studenternas prestationer. I kursplanen
skall dessutom anges de övriga föreskrifter som behövs.
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Av 6 kap. 10 § högskoleförordningen följer att om inte annat är föreskrivet i
kursplanen betyg skall sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av
en av högskolan särskild utsedd lärare (examinator).
Av kursplanen för den aktuella kursen framgår att godkänt betyg på kursen
förutsätter bl.a. ett aktivt och påläst deltagande i diskussionerna vid
lektionstillfällena.
Litteratur på kursen är enligt litteraturlistan bl.a. en bok av Robert Solomon. Denna
bok skall enligt schemat läsas till ett undervisningstillfälle.
Av den korrespondens via e-post som bifogats högskolans yttrande framgår att
studenterna på kursen hade blivit ombedda att skriva en kort text över boken av
Solomon, eftersom flera av dem inte hade hunnit läsa boken till ett visst
undervisningstillfälle. Vidare framgår att läraren efter K klagomål också varit villig
att låta honom muntligen redovisa att han hade läst denna kurslitteratur.
Högskolan har inte varit konsekvent vid benämning av undervisningsformer i
kursplanen. Där nämns bl.a. föreläsningar och lektionstillfällen utan att schemat
anger vad som avses. Innebörden av schemat är dock entydig. Oavsett om
undervisningen kallas lektion eller föreläsning skall boken av Solomon som utgör
kurslitteratur läsas till ett visst angivet tillfälle.
Högskolan är bunden av de föreskrifter som anges i kursplanen. Högskoleverket
anser att den ifrågasatta åtgärden att låta studenterna redovisa kurslitteratur på sätt
som skett får anses ligga inom ramen för kursplanen. Vad som i övrigt förekommit
föranleder inget uttalande från Högskoleverkets sida.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Ärendet har avgjorts av chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning av
verksjuristen Caroline Cruz i närvaro av verksjuristen Barbro Molander.
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