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Anmälan mot Högskolan på Gotland angående
examinationen på en kurs
Högskoleverket är kritiskt till att Högskolan på Gotland inte har samtliga
bindande examinationsregler i kursplanen.

Anmälan
NN har i en anmälan till Högskoleverket anfört att Högskolan på Gotland inte har
följt kursplanen för kursen Byggnadstradition och bebyggelsehistoria, 7,5
högskolepoäng, vilket medfört att kursinnehållet blivit för stort. NN har i huvudsak
anfört följande. I kursplanen anges att examinationsformerna är ”aktivt deltagande i
litteraturseminarier samt en individuell fördjupningsuppgift.” Den kursansvarige
angav senare att följande var examinerande: 80 % närvaro på föreläsningarna, en
grupprapport samt redovisning av denna, en individuell inlämningsuppgift (vilken
mer var utformad som en hemtentamen) och ett seminarium. Det är tveksamt om
seminariet var ett litteraturseminarium eftersom det innebar att studenterna vid två
tillfällen, med kort varsel, i grupp skulle förbereda presentationer av de kapitel som
lästs.

Utredning
Yttrande från Högskolan på Gotland
Högskoleverket har begärt att Högskolan på Gotland ska yttra sig över anmälan.
Högskolan på Gotland har anfört i huvudsak följande. Kursen Byggnadstradition
och bebyggelsehistoria gavs för första gången den aktuella terminen (vårterminen
2011). Kursansvaret innehas av en vikarierande lärare då ordinarie lärare har ett
tillfälligt förordnande som prefekt vid högskolan. Inför kursstart genomfördes en
överlämning där kursens mål, innehåll och examination diskuterades mellan de
bägge lärarna. Vid detta tillfälle kom lärarna överens om ett mer detaljerat upplägg
av kursen, vilket bl.a. innebar en något förändrad examination än tidigare planerat.
En miss gjordes, då detta beslut inte föranledde en kontroll av att formerna för
examinationen stämde överens med kursplanen. Det bestämdes att examinationen
skulle bestå av en mindre individuell uppgift vid kursens start, ett par

litteraturseminarier, närvaro vid föreläsningar samt en gruppuppgift. Av aktuell
kursplan framgår att" Examination sker i form av aktivt deltagande i
litteraturseminarier samt en individuell fördjupningsuppgift." I kursplanen nämns
således inte någon gruppuppgift som en del av examinationen. Att ett grupparbete
ligger till grund för examinationen framkommer först i de mer detaljerade
anvisningarna (Bilaga Examinationskrav_2011) som delades ut vid kursstart.
Högskolan har gjort ett misstag i föreliggande fall. Med anledning av detta
kommer högskolan att skärpa rutinerna för planering och genomförande av kurser
i förhållande till aktuella kursplaner. Kursen har även diskuterats i högskolans
ämnesråd för kulturvård, där den anmälande studenten medverkar som
studentrepresentant. Vid ämnesrådet har det beslutats att diskrepansen mellan
genomförande och kursplan ska åtgärdas och att kursens omfattning ska ses över
inför nästa kurstillfälle.

Tillämpliga regler
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
bedömning av studenternas prestationer ska anges i kursplanen.

Kursplanen
I kursplanen för kursen Byggnadstradition och bebyggelsehistoria, 7,5 högskolepoäng,
anges under rubriken ”Examinationsformer och betyg” bl.a. att ”Examination sker i
form av aktivt deltagande i litteraturseminarier samt en individuell
fördjupningsuppgift.”

Högskoleverkets bedömning
I Högskoleverkets uppgift som tillsynsmyndighet över universitet och högskolor
ingår att värna om studenternas rättssäkerhet. Med begreppet rättssäkerhet bör
förstås ”förutsebarhet i rättsliga angelägenheter”. Detta åstadkoms främst genom
regler som är klara och adekvata, publicerade och som tillämpas lojalt och korrekt
av de rättstillämpande organen, se vidare Högskoleverkets rapport Rättssäker
examination (andra omarbetade upplagan, 2008:36 R, s. 13). I denna rapport
framhåller verket kursplanens betydelse (s. 23). Av högskoleförordningens regler
framgår att kursplanernas regler är föreskrifter, dvs. regler av samma karaktär som
lagar och förordningar. Det betyder att de är bindande, gäller generellt och måste
följas av såväl lärosätets personal som studenterna. Högskoleverket framhåller i
rapporten att regler som är bindande ska finnas i kursplanen, inte i kurs-PM och
liknande dokument.
Anvisningarna till den aktuella kursen (benämnda ”Examinationskrav 2011
Byggnadstradition och bebyggelsehistoria, NKD 759”) innehåller ett flertal regler som
avser att vara bindande såväl för studenterna som för universitetet, bl.a. följande:
”Samtliga studenter gör följande för att kunna bli betygsatta: 1. Inlämning av
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skrivuppgift enligt särskild anvisning på Landsbygdens bebyggelsemönster. 2. Aktivt
deltagande i schemalagt seminarium: Den förindustriella staden. 3. Aktivt deltagande i
schemalagt seminarium: Den moderna staden. 4. Närvaro vid 80 % av
föreläsningarna. 5. Muntlig och skriftlig redovisning av kursövergripande
grupparbete.”
Högskoleverket är kritiskt till att Högskolan på Gotland inte haft samtliga
bindande examinationsregler i kursplanen, men ser positivt på de åtgärder som
högskolan vidtagit.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Detta beslut har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning av
verksjuristen Magnus Granlund.

Christian Sjöstrand

Magnus Granlund
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