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1 Bakgrund 
Vid varje högskola ska det finnas utsedda examinatorer. Enligt högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 18 § ska 
betyg sättas på genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Betyget ska beslutas av en av 
högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). 

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN) utser, på delegation av rektor, examinator på förslag av ämnesråden. 
Inom varje ämne kan det finnas flera examinatorer. FoUN får utse examinator under en begränsad tid. Ämnesråden 
ansvarar för att anmäla till FoUN när någon inte längre är aktuell som examinator.  

När examinator utses har ämnesrådet ett särskilt ansvar att kontrollera den föreslagna personens 
ämneskunskaper/professionserfarenhet samt pedagogiska erfarenhet. 

2 Examinatorns roll 
Examinator ansvarar för att all examination sker med hög kvalitet och god rättssäkerhet. Formen för examination ska 
finnas beskriven i kursplan. Examinator är den lärare som har det yttersta ansvaret för examinationen och som 
fastställer betygen. Det är myndighetsutövning i enlighet med Förvaltningslagen. Ansvaret kan inte delegeras men 
examinator får inhämta underlag från andra lärare inför beslut. Examinator har det övergripande ansvaret för att 
examinationen rapporteras i Ladok. 

Examinator är ansvarig för betygskriterier. Betygskriterierna ska utgå från kursens lärandemål. Vid examination är 
det kursens lärandemål som ska examineras. 

Vid självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå ska examinator och handledare inte vara samma individ.  

3 Krav på examinator 
Examinator ska vara anställd som lärare1 vid Försvarshögskolan och verksam inom ämnet.  

Examinatorn ska ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet. 

Examinator ska också ha genomgått högskolepedagogisk utbildning och erhållit sammanlagt 15 hp eller på annat sätt 
ha erhållit motsvarande kunskaper, i enlighet med SUHF:s rekommendationer (SUHF, REK 2016:1) för 
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. 

3.1 Examinator vid utbildning på grundnivå 
Examinator vid utbildning på grundnivå ska ha: 

- minst doktorsexamen2, 
- dokumenterad erfarenhet av undervisning på minst grundnivå. 

Examinator på självständigt arbete på grundnivå ska ha minst doktorsexamen med dokumenterad erfarenhet av 
handledning på grundnivå.   

                                                                        
1 I FHS anställningsordning regleras lärarkategorier. 
2 med undantag för tydligt professionsinriktande kurser om examinator har examina på avancerad nivå motsvarande 
högre militär utbildning, eller annan specifik professionskompetens. 
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3.2 Examinator vid utbildning på avancerad nivå  
Examinator på avancerad nivå ska ha: 

- minst doktorsexamen3,  
- dokumenterad erfarenhet av undervisning på avancerad nivå.  

Examinator på självständigt arbete på avancerad nivå ska vara minst docent med dokumenterad erfarenhet av 
handledning på avancerad nivå. 

3.3 Examinator vid utbildning på forskarnivå 
Examinator på forskarnivå ska vara docent eller professor. 

Studierektor för utbildning på forskarnivå i respektive forskarutbildningsämne samordnar examinatorernas 
verksamhet. 

3.4 Examinator vid licentiatseminarium 
För licentiatexamen krävs en godkänd licentiatavhandling. Examinationen sker i samband med offentligen utlyst 
licentiatseminarium med en opponent som är docent eller professor och inte verksam vid Försvarshögskolan. 

En betygsnämnd bestående av opponenten samt en professor eller docent verksam vid Försvarshögskolan, 
betygsätter avhandlingen. I betygsnämnden ska jämställd representation eftersträvas. Handledaren får inte delta i 
betygssättningen, men har rätt att delta i överläggningar inför betygsbeslut. 

Betygsnämnden utses av FoUN efter förslag inklusive motivering från ämnesråd. 

3.5 Betygsnämnd vid disputation 
För doktorsexamen krävs en godkänd doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. 
Vid disputationen ska det finnas en opponent som inte är verksam vid Försvarshögskolan. 

Betyget sätts av en betygsnämnd som utses för varje doktorsavhandling. Betygsnämnden består av tre ledamöter med 
lägst docentkompetens om inte särskilda skäl föreligger, varav en ska vara verksam vid Försvarshögskolan. I 
betygsnämnden ska jämställd representation eftersträvas. Betygsöverläggningarna leds av en ordförande som utses 
av betygsnämnden. Handledare och opponent har rätt att delta vid betygsnämndens överläggningar, men deltar ej i 
betygsbeslutet. 

Betygsnämnden utses av FoUN efter förslag inklusive motivering från ämnesråd. 

4 Examinators uppgifter 
I samband med kursens planering, genomförande och examination samt efterarbete ansvarar examinator för följande 
uppgifter: 

• ansvara för att examinationsformer i kursplan och betygskriterier för kursens examinerande moment är 
utformade i relation till kursens mål, 

• att betygskriterier finns tillgängliga senast vid kursstart, 
• ansvara för examinationens akademiska kvalitet, 
• säkerställa att examinationen är rättssäker och sker i överensstämmelse med gällande regelverk, 
• att rättningen/bedömningen av examinationsuppgift sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt samt kunna 

motivera enskilda betygsbeslut när student begär detta,  

                                                                        
3 med undantag för tydligt professionsinriktande kurser om examinator har examina på avancerad nivå motsvarande 
högre militär utbildning, eller annan specifik professionskompetens. 
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• fastställa betyg på genomgången kurs, 
• säkerställa att betyg inrapporteras i Ladok och attestera inrapporterade betyg i Ladok,  
• tillse att eventuell omprövning av betyg sker efter begäran från student, 
• ansvara för kursvärderingar på kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 
• samverka med andra examinatorer inom ämnet och berörd studierektor. 

 

 


	Regler för examinator
	1 Bakgrund
	2 Examinatorns roll
	3 Krav på examinator
	3.1 Examinator vid utbildning på grundnivå
	3.2 Examinator vid utbildning på avancerad nivå
	3.3 Examinator vid utbildning på forskarnivå
	3.4 Examinator vid licentiatseminarium
	3.5 Betygsnämnd vid disputation

	4 Examinators uppgifter

