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Bakgrund
Att vara examinator är en av Högskolan Dalarnas viktigaste former av myndighetsutövning och
dessutom en central del i kvalitetssäkring av Högskolans utbildningar och kvalitetsutveckling av
kursen som helhet. Examinator har det fulla ansvaret för examinationen och betygssättningen,
även om ”rättande lärare” finns med i processen. Ingen annan än examinator kan fatta beslut som
rör enskild students betyg, inte heller kan examinators beslut överprövas.
Nedanstående regler för examinator och främst examinators ansvar syftar till att klargöra och
förtydliga examinators roll för att på så sätt stärka rollen och möjliggöra en utveckling där
examinator är drivande i att utveckla kvaliteten i kurserna. Reglerna avser inte att ge examinator
det operativa ansvaret för samtliga uppgifter, men ska tydliggöra att viljeriktningen är att det är
examinator som ytterst ansvarar för att säkra och utveckla kvaliteten i kurserna.
Myndighetsutövning är ett vedertaget begrepp inom förvaltningsjuridiken som innebär ett beslut
eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett uttryck av makt över en medborgare.
Allt en myndighet gör är inte myndighetsutövning. Myndighetsutövning kan innebära både beslut
som är gynnande eller betungande för den enskilde. Karakteristiskt för myndighetsutövning är att
den enskilde befinner sig i någon form av beroendeförhållande gentemot myndigheten. Fel eller
försummelse vid myndighetsutövning kan leda till att myndigheten blir skyldig att ersätta
uppkommen skada genom att betala skadestånd. Dessutom kan den tjänsteperson som utövar
myndighetsutövning och som med uppsåt eller av oaktsamhet missköter sina uppgifter dömas till
ansvar för tjänstefel.
Som stöd i arbetet bör examinator vara väl förtrogen med Högskoleförordningens kapitel 6 samt
riktlinjerna i UKÄ:s vägledning Rättssäker examination (fjärde upplagan 2020). Dessutom bör
examinator ha tagit del av Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som finns
framtagen av regeringskansliet.

Kriterier för vem som kan utses som examinator
Nedan anges de kriterier som gäller för att kunna utses till examinator på Högskolan Dalarna.
- Goda kunskaper inom det område som examinationen omfattar.
- Erforderliga kunskaper om det regelverk som omgärdar examinationen som
myndighetsutövning.
- Anställd på lärosätet som, är eller har varit, professor (inbegripet adjungerad professor),
lektor (inbegripet adjungerad lektor), adjunkt (inbegripet adjungerad adjunkt), gästlärare
eller pedagogisk utvecklare.
- Exminator ska inneha lägst följande kompetens:
o Examensarbete på avancerad nivå: doktorsexamen.
o Andra kurser på avancerad nivå: licentiatexamen.
o Examensarbete på grundnivå: licentiatexamen.
o Andra kurser på grundnivå: magisterexamen eller adekvata yrkeskunskaper.
- För kurser där handledning utgör huvuddelen av kursen får handledaren inte examinera
den egna studenten.

Examinators ansvar
På Högskolan Dalarna har en examinator följande yttersta ansvar som inte kan delegeras.
Examinator ansvarar för att:
- Fastställa varje students betyg efter genomförd kurs.
- Säkerställa att examinationen i kursen sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.
- Kunna motivera enskilda betygsbeslut när student begär detta.
- Säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningskriterier för kursens
examinerande moment är utformade i relation till kursens mål.
- Fatta alla andra förekommande beslut som rör enskild students betyg.
- Fatta alla beslut där andra styrdokument anger examinator som beslutsfattare.
Examinator kan delegera visst praktiskt bedömningsarbete – rättning av prov och liknande – till
annan lärare, som då benämns ”rättande lärare”. Det juridiska ansvaret för bedömningen ligger
dock kvar hos examinator även om det praktiska delegerats.

Beslutsrätt att utse examinator
Beslut om examinator för viss kurs fattas av akademichef/prefekt, efter beredning av
ämnesföreträdare och avdelningschef. I händelse av längre sjukdom eller andra förhinder ska
akademichef/prefekt snarast utse en annan examinator. Om tillräcklig lärarkompetens saknas för
att genomföra examinationen kan lärare från annat lärosäte med sådan kompetens tillfälligtvis
anställas.
Om tillfälligt behov att fatta enstaka betygsbeslut uppstår, och ingen examinator finns, får den
som har mandat att utse examinator och har tillräcklig kompetens för ärendet fatta betygsbeslutet
direkt. Detta gäller även vid examinators jäv.

