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FÖRORDFÖRORDFÖRORDFÖRORD    

 

Varje termin studerar närmare 30 000 personer vid Göteborgs universitet. Dessa 

studenter har valt att investera tid, energi och pengar för att genomgå högre 

utbildning. Hur väl denna investering betalar sig beror givetvis på en mängd saker 

varav de flesta är helt upp till studenten själv att påverka. Men i allt kan inte 

studenterna styra, och det är universitetets ansvar att bidra med trygga, förutsägbara 

och rättssäkra förhållanden för studierna för att möjliggöra för studenten att prestera 

sitt allra bästa. 

 

Alla har olika mål med studierna, men en stor andel av studenterna kommer att ta ut en 

examen för att sedan gå vidare mot ytterligare studier eller mot arbete inom eller 

utanför akademin. Högskoleverket har i sitt senaste kvalitetsutvärderingssystem 

bedömt att examensarbetet är så centralt för utbildningen att det går att bedöma 

utbildningens kvalitet utifrån hur väl studenter i examensarbetet visar att de uppnår 

utbildningens lärandemål.  

 

Betygskriterier är ett verktyg för att göra betygssättningen av examensarbeten 

förutsägbar och rättvis, och de är också ett pedagogiskt verktyg som kan hjälpa 

studenten att känna sig trygg i att den arbetar mot rätt mål. Det finns dock inget krav, 

varken på nationell nivå eller på Göteborgs universitet, på att betygskriterier ska 

finnas, och inga riktlinjer för i vilken ordning de i så fall tas. GUS har undersökt 

förekomsten av betygskriterier för examensarbeten vid Göteborgs universitet, och i 

vilken mån de förekommer i eller i anslutning till kursplaner. 

 

Denna rapport innehåller resultatet av kartläggningen och ligger till grund för en 

senare rapport som problematiserar förekomsten av och formerna för betygskriterier.  

 

Vi hoppas att denna rapport kan fungera som en gemensam utgångspunkt inför 

framtida diskussioner, och ser fram emot givande samtal om betygskriterier som 

pedagogiskt verktyg och för ökad rättssäkerhet. 

 

Christina Dackling   Linn Raninen 
Ordförande    Vice ordförande 



SSSSAMMANFATTNINGAMMANFATTNINGAMMANFATTNINGAMMANFATTNING 

Under höstterminen 2010 och början av vårterminen 2011 genomförde Göteborgs universitets 

studentkårer, GUS, en kartläggning av förekomsten av skriftliga betygs- och 

bedömningskriterier vid Göteborgs universitet. Syftet var att ta reda på hur vanligt 

förekommande skriftliga betygs- och bedömningskriterier är gällande examensarbeteskurser 

vid universitetet. Denna kartläggning kommer sedan att ligga till grund för en uppföljande 

rapport1 som problematiserar kring förekomsten och utformningen av betygs- och 

bedömningskriterier vid Göteborgs universitet.   

 

Kartläggningen utgick ifrån 209 huvudområden, vilka hämtades från Göteborgs universitets 

examensordning2. Dessa är fördelade på generella examina, konstnärliga examina, och 

yrkesexamina. Kartläggningen visade att 56% (118/209) av de i undersökningen ingående 

huvudområdena hade minst ett dokument för en examensarbeteskurs  innehållande skriftliga 

betygs- och bedömningskriterier i någon form. 

 

Används skriftliga betygs- och bedömningskriterier för en kurs måste lärosätet göra klart för 

studenter och examinatorer huruvida dessa kriterier är bindande eller ej. 

För att betygs- och bedömningskriterier skall vara juridiskt bindande måste de återfinnas i 

kursplanen eller vara beslutade i samma ordning som kursplanen och utgöra en bilaga till 

densamma.  

 

Kartläggningen visar att av de inkomna 297 examensarbeteskurserna hade endast 6% (17/297) 

tydligt bindande betygs- och bedömningskriterier, eftersom de utgjorde en del av respektive 

kursplan. Utöver dessa examensarbeteskurser som enbart hade bindande betygs- och 

bedömningskriterier, hade 8%  (25/297) kriterier både i kursplanen och i separata dokument. 

Eftersom det ej framgick om dessa separata dokument var beslutade i samma ordning som 

kursplanen, är det oklart om kriterierna i dessa separata dokument är bindande eller ej.  

Majoriteten, 86% (255/297), av examensarbeteskurserna hade betygs- och bedömningskriterier 

i separata dokument, vilket innebär att kriterierna inte kan anses vara juridiskt bindande.  

 

Göteborg i maj 2011 

Charlotte Larsson och Frida Sandberg 

 

Rapporten har reviderats efter en remissomgång i juni 2011 

Charlotte Larsson 

    

    

                                                             
1
 Denna rapport planeras att ges ut under hösten 2011. 

2
 Göteborgs universitets examensordning, Dnr J11 3394/06, fastställd 2007-06-26, senast uppdaterad 2010-09-28. 
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1111....    Inledning och metodInledning och metodInledning och metodInledning och metod    

1.1 Uppdraget1.1 Uppdraget1.1 Uppdraget1.1 Uppdraget    
Hösten 2010 beslutade Göteborgs universitets studentkårer, GUS, att en kartläggning 

av förekomsten av skriftliga betygs- och bedömningskriterier vid Göteborgs universitet 

skulle genomföras. Kartläggningen skulle utgå ifrån alla huvudområden vid Göteborgs 

universitet och omfatta samtliga examensarbeteskurser som ledde till en generell 

examen eller konstnärlig examen på kandidat-, magister-, eller mastersnivå jämte 

samtliga yrkesexamina. Denna kartläggning skulle sedan ligga till grund för en 

uppföljande rapport3 som problematiserar kring förekomsten och utformning av 

betygs- och bedömningskriterier vid Göteborgs universitet.   

1.2 Metod 1.2 Metod 1.2 Metod 1.2 Metod     
I 1 kap § 10 a högskolelagen (1992:1434, HL) framgår att regeringen är den instans som 

beslutar om vilka examina som får utfärdas vid  ett universitet eller en högskola4. I 

högskoleförordningen (1993:100, HF) har regeringen i en examensordning5 fastslagit 

vilka examina som får utfärdas samt omfattningen och målen för dessa. Varje 

universitet eller högskola kan sedan besluta om vissa lokala regler, såsom vilka 

huvudområden och vilka nivåer för generell examen som skall finnas vid universitetet 

eller högskolan6. 

 

Enligt Göteborgs universitets hemsida kallas de ämnen som en student kan läsa på 

olika nivåer vid universitetet för huvudområden7. Vilka huvudområden och vilka nivåer 

som finns vid Göteborgs universitet återfinns i Göteborgs universitets 

examensordning8. Rektor vid Göteborgs universitet uppdaterar och fastställer 

examensordningen varje år. Nya huvudområden fastställs av fakultetsnämnderna och 

uppdateras kontinuerligt i examensordningen. 9  

 

För att uppnå syftet med uppdraget utgick således kartläggningen från ett insamlat 

underlag baserat på Göteborgs universitets examensordning, avgränsat till att omfatta 

                                                             
3
 Denna rapport planeras att ges ut under hösten 2011. 

4
 1 kap 10 a § HL "Examina skall avläggas på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Regeringen meddelar 
föreskrifter om vilka examina som får avläggas och på vilken nivå de skall avläggas". 
5
 Examensordningen återfinns i högskoleförordningens (1993:100) bilaga 2. 

6
 Göteborgs universitets examensordning, Dnr J11 3394/06, fastställd 2007-06-26, senast uppdaterad 2010-09-28 
sidan 1. 
7
 www.gu.se. Information hämtad den 3/4-2011. 

8
 Göteborgs universitets examensordning, Dnr J11 3394/06, fastställd 2007-06-26, senast uppdaterad 2010-09-28. 
En uppdaterad version av Examensordningen utkom 2010-12-15. Eftersom denna senare version inte fanns att tillgå 
vid insamlandets början har den tidigare versionen uppdaterad 2010-09-28 använts i utredningen. 
9
 Göteborgs universitets examensordning, sidan 1. 
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samtliga generella och konstnärliga kandidat-, magister- och mastersexamina, samt 

yrkesexamina10. Äldre examina samt högskole- och forskarexamina ingick ej. Vidare är 

kartläggningen avgränsad till att, utifrån insamlat underlag, endast dokumentera 

förekomsten av skriftliga betygs- och bedömningskriterier för examensarbeteskurser 

vid Göteborgs universitet.  

1.2.1 Insamling och bearbetning av1.2.1 Insamling och bearbetning av1.2.1 Insamling och bearbetning av1.2.1 Insamling och bearbetning av    handlingarhandlingarhandlingarhandlingar    
Insamlingen påbörjades den 1 december 2010 och avslutades den 14 januari 2011. Detta 

eftersom vårterminen började den 17 januari 2011 och insamlingen skulle hänföras till 

enbart höstterminen 2010. En begäran om skriftliga betygs- och bedömningskriterier, 

samt kursplaner för examensarbeteskurser inom respektive huvudområde skickades ut 

via e-post till ansvariga studierektorer. I de fall det var oklart vem som var ansvarig 

studierektor, kontaktades ansvarig institution och en begäran skickades istället till den 

person på berörd institution som institutionen hänvisade till. I den händelse begäran 

var sänd till fel person ombads institutionen att hänvisa till rätt person. 11 

 

Kursplaner begärdes in för att kunna koppla inkomna betygs- och 

bedömningskriteriedokument till rätt examensarbeteskurs. Vidare innehåller 

kursplaner föreskrifter som är bindande såsom betygsskala, men de innehåller även i 

vissa fall betygskriterier, vilka är relevanta för denna kartläggning.   

 

Mottagna kursplaner och betygs- och bedömningskriterier matades sedan in i 

databasprogrammet File Maker Pro. Samtliga datakörningar har därefter gjorts i detta 

program. Tabellerna är gjorda i Excel. 

1.2.2 "De små talens lag"1.2.2 "De små talens lag"1.2.2 "De små talens lag"1.2.2 "De små talens lag"    
Om antalet "enheter" inom vissa fakulteter/huvudområden är lågt vid redovisning av 

tal som uttrycks i procent, blir de enskilda procenttalen höga. Detta kan ibland leda till 

slutsatser som kan övertolkas. Om man t.ex. endast har 3 enheter och 2 har svarat, kan 

detta uttryckas som en svarsfrekvens om 67%. Det ger intryck av en mycket god 

svarsfrekvens, men man måste då också beakta att det endast rör sig om 2 inkomna 

svar. 

 

I denna kartläggning kommer dock samtliga svar att redovisas på samma sätt, eftersom 

det då blir enhetligt och därmed mer överskådligt och lättbegripligt. 

                                                             
10

 För att underlätta bearbetning och framställning räknas även yrkesexamina in under benämningen huvudområde 
i denna utredning. En uppdelning mellan generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina redovisas 
dock i underlaget. 
11

 Se bilaga nummer 2. 
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1.1.1.1.2.2.2.2.3 Studiepopulation 3 Studiepopulation 3 Studiepopulation 3 Studiepopulation     
Kartläggningen var ursprungligen tänkt att utgå ifrån förekomsten av skriftliga 

betygs- och bedömningskriterier per examensarbeteskurs vid Göteborgs universitet, 

eftersom tanken var att samtliga examensarbeteskurser skulle ingå. Vid insamlingen 

och bearbetningen av materialet stod det dock klart att detta skulle bli problematiskt, 

då en examen inom ett huvudområde kunde generera flera olika 

examensarbeteskurser på samma nivå. Antalet examensarbeteskurser översteg således 

det antal examina som angavs i examensordningen. Vidare förekom att en 

examensarbeteskurs kunde hänföras till olika examensnivåer och huvudområden, 

vilket innebar att samma examensarbeteskurs kunde utgöra en magisterkurs inom ett 

huvudområde och en masterskurs inom ett annat.  

 

Dessa omständigheter gick ej att utläsa ur examensordningen, eftersom det där inte 

framgår hur många examensarbeteskurser det finns vid Göteborgs universitet. En 

kartläggning av samtliga examensarbeteskurser grundad på Göteborgs universitets 

examensordning var således inte möjlig. Kartläggningen av förekomsten av skriftliga 

betygs- och bedömningskriterier fick därför istället utgå ifrån antalet huvudområden 

och inte från antalet examensarbeteskurser. Kartläggningen baseras till följd av detta 

på ett ursprungligt antal huvudområden, vilka baseras på de 209 huvudområden som 

hämtats ur Göteborgs universitets examensordning.  

Tabell 1 nedan utvisar de 209 huvudområdena uppdelade per fakultet12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
12

 Huvudområdena har uppdelats på de olika fakulteterna utifrån indelningen i examensordningen. I uppställningen 
av yrkesexamina i examensordningen framkommer det inte klart huruvida de olika lärarexamina, 
speciallärarexamen och specialpedagogexamen skall tillhöra utbildningsvetenskaplig fakultet eller utbildnings- och 
forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL). Efter samtal med examenshandläggarna vid Göteborgs universitets 
examensenhet har dessa yrkesutbildningar placerats under UFL. UFL har numera ersatts av 
Lärarutbildningsnämnden (LUN) 
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Tabell 1. Antal huvudområden per fakultet.  

%

Handelshögskolan 27 13%

Humanistisk fakultet 38 18%

IT-fakulteten 17 8%

Konstnärlig fakultet 12 6%

Naturvetenskaplig fakultet 14 7%

Sahlgrenska Akademien 43 21%

Samhällsvetenskaplig fakultet 32 15%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 16 8%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 10 5%

Totalt antal huvudområden Totalt antal huvudområden Totalt antal huvudområden Totalt antal huvudområden 209209209209 100%100%100%100%

Antal huvudområden per fakultet

Antal huvudområden per fakultetAntal huvudområden per fakultetAntal huvudområden per fakultetAntal huvudområden per fakultet

    
I examensordningen hör huvudområdet Business and Design till konstnärlig fakultet. Denna återfinns dock inte bland de konstnärliga 
examina i examensordningen, utan återfinns på sidan 10 i examensordningen bland de generella examina. Detta huvudområde 
räknas således till de generella examina. 
Efter genomförd remissomgång har det påpekats från konstnärlig fakultet att  begreppet huvudområde inte används där, utan att 
varje program i princip är ett huvudområde. 

    
Antalet bedömnings- och betygskriteriedokument utifrån inkomna handlingar för 

examensarbeteskurser kommer att redovisas i avsnitt 2.1.3. 

1.2.41.2.41.2.41.2.4    Antalet examina per Antalet examina per Antalet examina per Antalet examina per huvudområdehuvudområdehuvudområdehuvudområde        
De olika huvudområdena ligger till grund för en examen med ett förled. Dock kan eeeetttttttt 

huvudområde vid samhällsvetenskaplig fakultet och sexsexsexsex huvudområden vid 

Handelshögskolan generera två olika examensförled. Vid samhällsvetenskaplig fakultet 

kan en student som läser huvudområdet statsvetenskap få antingen en filosofie examen 

eller en politices examen. Samma sak gäller vid Handelshögskolan för huvudämnena 

ekonomisk geografi, ekonomisk historia, finansiell ekonomi, företagsekonomi, 

nationalekonomi samt rättsvetenskap  i vilka studenten kan få antingen en ekonomie 

examen eller en filosofie examen. Vilket förled examen får, beror på vad studenten läser 

som tillvalsämne. Efter samtal med studentavdelningen och samhällsvetenskaplig 

fakultet beslutades att det mest korrekta är att räkna dessa huvudområden dubbelt vad 

gäller antalet examina. 

 

De 209 huvudområdena som återges i examensordningen har tillsammans generat 412 

examina13. Tabell nr 2 nedan visar fördelningen av examina per fakultet. 

 

                                                             
13

 Även om Göteborgs universitet har examensrätt för dessa 412 examina innebär inte detta att universitet i 
praktiken nyttjar denna rätt fullt ut. 
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Tabell 2. Antal examina totalt per fakultet. 

 
 
*I examensordningen hör huvudområdet Business and Design till konstnärlig fakultet. Denna återfinns dock inte bland de 
konstnärliga examina i examensordningen, utan återfinns på sidan 10 i examensordningen bland de generella examina. Detta 
huvudområde räknas således till de generella examina.     
    

1.2.51.2.51.2.51.2.5    Generella examinaGenerella examinaGenerella examinaGenerella examina, konstnärliga examina, konstnärliga examina, konstnärliga examina, konstnärliga examina    och yrkesexaminoch yrkesexaminoch yrkesexaminoch yrkesexaminaaaa    
I det svenska utbildningssystemet för högre utbildning finns det tre typer av examina: 

generella examina, konstnärliga examina14 och yrkesexamina. En generell examen eller 

en konstnärlig examen visar att en student har läst ett visst huvudområde, till exempel 

franska eller konsthantverk, till en viss fördjupningsnivå. Inom vissa yrken krävs dock 

en speciell utbildning eller legitimation för att man skall få arbeta inom yrket. Dessa 

utbildningar avslutas med en yrkesexamen.15De fakulteter som har yrkesexamina är 

Handelshögskolan, Naturvetenskaplig fakultet, Sahlgrenska Akademin, 

Samhällsvetenskaplig fakultet samt Utbildnings- och forskningsnämnden för 

lärarutbildning .  

 

Tabell nr 3 nedan visar fördelningen, mellan generella examina, konstnärliga examina 

och yrkesexamina, uppdelad per fakultet. De generella examina utgör 83% (344/412), de 

konstnärliga examina utgör 7%  (28/412) och yrkesexamina utgör 10% (40/412) av det 

totala antalet examina. 

 

 

                                                             
14

 Konstnärlig examen infördes i och med Bolognaprocessen den 1 juli 2007. 
15

 Högskoleverkets författningssamling, HSVFS 2009 nr 5, Högskoleverkets föreskrifter om bilaga till examensbevis 
sidan 16 f. samt Högskoleverkets hemsida www.hsv.se. Information hämtad den 23/3-2011. 
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Tabell 3. Generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina uppdelade per 

fakultet. 

% % Konstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examina % TotaltTotaltTotaltTotalt %

Handelshögskolan 55 96% 2 4% 0 0% 57 0%

Humanistisk fakultet 102 100% 0 0% 0 0% 102 100%

IT-fakulteten 30 100% 0 0% 0 0% 30 100%

Konstnärlig fakultet 1 3% 0 0% 28 97% 29 100%

Naturvetenskaplig fakultet 35 97% 1 3% 0 0% 36 100%

Sahlgrenska Akademien 36 58% 26 42% 0 0% 62 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 52 95% 3 5% 0 0% 55 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 29 100% 0 0% 0 0% 29 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 4 33% 8 67% 0 0% 12 100%

Totalt antal examinaTotalt antal examinaTotalt antal examinaTotalt antal examina 344344344344 83%83%83%83% 40404040 10%10%10%10% 28282828 7%7%7%7% 412412412412 100%100%100%100%

YrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexaminaGenerella examinaGenerella examinaGenerella examinaGenerella examina

Generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina uppdelade per fakultetGenerella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina uppdelade per fakultetGenerella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina uppdelade per fakultetGenerella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina uppdelade per fakultet

 

1.2.61.2.61.2.61.2.6    Examina på Examina på Examina på Examina på avanceradavanceradavanceradavancerad    ----    och grundnivåoch grundnivåoch grundnivåoch grundnivå    
Examina på avancerad nivå är vanligast förekommande vid Göteborgs universitet. Av 

det totala antalet examina utgörs 66% (272/412) av examina på avancerad nivå och 34% 

(140/412) utgörs av examina på grundnivå.  

 

I examensordningen är det tydligt angivet vilka generella examina och konstnärliga 

examina som ligger på kandidat-, magister-, respektive mastersnivå. Kandidatexamen 

hör till grundnivå och magister- respektive master hör till avancerad nivå.  

 

Tabell nr 4 nedan visar hur de generella examina fördelar sig på grund- och avancerad 

nivå. Examina på avancerad nivå utgör 66% (227/344) och examina på grundnivå utgör  

34% (117/344) av det totala antalet generella examina.    
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Tabell 4. Generella examina uppdelade på grund- och avancerad nivå. 

%%%% %%%% %%%% %%%%

Handelshögskolan 17 31% 15 27% 23 42% 55 100%

Humanistisk fakultet 35 34% 34 33% 33 32% 102 100%

IT-fakulteten 6 20% 7 23% 17 57% 30 100%

Konstnärlig fakultet 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%
Naturvetenskaplig fakultet 13 37% 11 31% 11 31% 35 100%

Sahlgrenska Akademien 12 33% 13 36% 11 31% 36 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 25 48% 13 25% 14 27% 52 100%
Utbildningsvetenskaplig fakultet 8 28% 13 45% 8 28% 29 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 1 25% 2 50% 1 25% 4 100%

Totalt antal generella examinaTotalt antal generella examinaTotalt antal generella examinaTotalt antal generella examina 117117117117 34%34%34%34% 108108108108 31%31%31%31% 119119119119 35%35%35%35% 344344344344 100%100%100%100%

Generella examina uppdelade på grund- och avancerad nivåGenerella examina uppdelade på grund- och avancerad nivåGenerella examina uppdelade på grund- och avancerad nivåGenerella examina uppdelade på grund- och avancerad nivå

KandidatexamenKandidatexamenKandidatexamenKandidatexamen MagisterexamenMagisterexamenMagisterexamenMagisterexamen MasterexamenMasterexamenMasterexamenMasterexamen Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal 

generella examinagenerella examinagenerella examinagenerella examina

 
 
I examensordningen hör huvudområdet Business and Design till konstnärlig fakultet. Denna räknas dock som generell examen och 
återfinns därför inte under de konstnärliga examina. Detta huvudområde räknas således till de generella examina.    
 

 

Tabell nr 5 nedan visar hur de konstnärliga examina fördelar sig på grund- och 

avancerad nivå.  Examina på avancerad nivå, 64% (18/28), utgör den största delen av 

det totala antalet examina även vid konstnärlig fakultet.  

    

Tabell 5. Konstnärliga examina uppdelade på grund- och avancerad nivå. 

%%%% %%%% %%%% %%%%

Konstnärlig fakultet 10 36% 9 32% 9 32% 28 100%

Totalt antal konstnärliga examinaTotalt antal konstnärliga examinaTotalt antal konstnärliga examinaTotalt antal konstnärliga examina 10101010 36%36%36%36% 9999 32%32%32%32% 9999 32%32%32%32% 28282828 100%100%100%100%

Konstnärliga examina uppdelade på grund- och avancerad nivåKonstnärliga examina uppdelade på grund- och avancerad nivåKonstnärliga examina uppdelade på grund- och avancerad nivåKonstnärliga examina uppdelade på grund- och avancerad nivå

KandidatexamenKandidatexamenKandidatexamenKandidatexamen MagisterexamenMagisterexamenMagisterexamenMagisterexamen MasterexamenMasterexamenMasterexamenMasterexamen Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal 

konstnärliga konstnärliga konstnärliga konstnärliga 

examinaexaminaexaminaexamina

 

 

Yrkesexamina delas inte upp i kandidat-, magister- eller mastersnivå i 

examensordningen. Istället redovisas vilka yrkesexamina som hör till grundnivå och 

vilka som hör till avancerad nivå, samt det antal högskolepoäng som respektive 

examen omfattar.  

 

Tabell nr 6 nedan visar därför uppdelningen av yrkesexamina utifrån grund- och 

avancerad nivå.  
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Tabell 6. Yrkesexamina uppdelade på grund- och avancerad nivå. 

%%%% %%%% %%%%

Handelshögskolan 0 0% 2 5% 2 5%
Naturvetenskaplig fakultet 1 3% 0 0% 1 3%

Sahlgrenska Akademien 9 25% 17 47% 26 72%
Samhällsvetenskaplig fakultet 1 2% 2 4% 3 6%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2 7% 6 21% 8 28%

Totalt antal yrkesexaminaTotalt antal yrkesexaminaTotalt antal yrkesexaminaTotalt antal yrkesexamina 13131313 33%33%33%33% 27272727 68%68%68%68% 40404040 100%100%100%100%

Yrkesexamina uppdelade på grund- och avancerad nivåYrkesexamina uppdelade på grund- och avancerad nivåYrkesexamina uppdelade på grund- och avancerad nivåYrkesexamina uppdelade på grund- och avancerad nivå

GrundnivåGrundnivåGrundnivåGrundnivå Avancerad nivåAvancerad nivåAvancerad nivåAvancerad nivå Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal 

yrkesexaminayrkesexaminayrkesexaminayrkesexamina

 

 

Fördelningen mellan grund- och avancerad nivå för yrkesexamina uppvisar i princip 

samma fördelning som för de generella examina och konstnärliga examina. Avancerad 

nivå, 68% (27/40), och grundnivå 32% (13/40).    

    

1.2.71.2.71.2.71.2.7    BortfallBortfallBortfallBortfall    
För att ta reda på hur många huvudområden som slutligen skulle ingå i kartläggningen, 

togs bortfallet fram i olika steg. I det första steget togs 12 huvudområden bort, eftersom 

institutionerna inte hade inkommit med svar angående dessa huvudområden.  

 

Tabell 7. Inkomna svar, samtliga. 

Inkomna svarInkomna svarInkomna svarInkomna svar %%%% Ej svarEj svarEj svarEj svar %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

Handelshögskolan 27 huvudområden 25 93% 2 7% 27 100%

Humanistisk fakultet 38 huvudområden 36 95% 2 5% 38 100%

IT-fakulteten 17 huvudområden 16 94% 1 6% 17 100%
Konstnärlig fakultet 12 huvudområden 11 92% 1 8% 12 100%

Naturvetenskaplig fakultet 14 huvudområden 14 100% 0 0% 14 100%
Sahlgrenska Akademien 43 huvudområden 39 91% 4 9% 43 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 32 huvudområden 31 97% 1 3% 32 100%
Utbildningsvetenskaplig fakultet 16 huvudområden 15 94% 1 6% 16 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 10 huvudområden 10 100% 0 0% 10 100%

197197197197 94%94%94%94% 12121212 6%6%6%6% 209209209209 100%100%100%100%

Inkomna svar, samtligaInkomna svar, samtligaInkomna svar, samtligaInkomna svar, samtliga

 

Därefter togs ytterligare 29 huvudområden bort. Gällande dessa 29 huvudområden 

hade det visserligen inkommit någon typ av svar eller bekräftelse från institutionerna 

på att de hade mottagit förfrågan. Därefter hade de emellertid inte skickat in någon av 

de handlingar som efterfrågades.  

 

 



9 

 

Tabell 8. Inkommit med svar och handling, samtliga. 

Svar och handlingSvar och handlingSvar och handlingSvar och handling %%%% Svar ej handlingSvar ej handlingSvar ej handlingSvar ej handling %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

Handelshögskolan 25 huvudområden 18 72% 7 28% 25 100%
Humanistisk fakultet 36 huvudområden 33 92% 3 8% 36 100%
IT-fakulteten 16 huvudområden 14 88% 2 13% 16 100%

Konstnärlig fakultet 11 huvudområden 10 91% 1 9% 11 100%
Naturvetenskaplig fakultet 14 huvudområden 10 71% 4 29% 14 100%
Sahlgrenska Akademien 39 huvudområden 34 87% 5 13% 39 100%
Samhällsvetenskaplig fakultet 31 huvudområden 29 94% 2 6% 31 100%
Utbildningsvetenskaplig fakultet 15 huvudområden 12 80% 3 20% 15 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 10 huvudområden 8 80% 2 20% 10 100%

168168168168 85%85%85%85% 29292929 15%15%15%15% 197197197197 100%100%100%100%

Inkommit med svar och handling, samtligaInkommit med svar och handling, samtligaInkommit med svar och handling, samtligaInkommit med svar och handling, samtliga

 

 

I detta skede kvarstod 168 huvudområden där institutionerna hade inkommit med 

någon form av handling som rörde examensarbeteskurser, exempelvis kursplan, 

betygs- och bedömningskriteriedokument eller utbildningsplan. Efter en genomgång 

av dessa handlingar utgick ytterligare 50 huvudområden, eftersom de inte hade 

inkommit med dokument innehållande skriftliga betygs- och bedömningskriterier16. 

Totalt utgick 91 huvudområden, 44% (91/209) ur kartläggningen och de huvudområden 

som slutligen kom att utgöra grunden för denna undersökning blev således 118 

stycken, 56% ( 118/209), av det ursprungliga antalet huvudområden. 

Nedan följer en sammanfattande tabell nr 9 över ovan beskrivna bortfall, i vilka 

generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina är sammanslagna. Detta 

för att man lättare skall kunna få en överblick över helheten.  

 

Tabell 9. Sammanfattning av bortfall.  

%%%% %%%% %%%% %%%%

Handelshögskolan 9 33% 4 15% 14 52% 27 100%

Humanistisk fakultet 5 13% 18 47% 15 39% 38 100%
IT-fakulteten 3 18% 9 53% 5 29% 17 100%

Konstnärlig fakultet 2 17% 7 58% 3 25% 12 100%

Naturvetenskaplig fakultet 4 29% 0 0% 10 71% 14 100%

Sahlgrenska Akademien 9 21% 5 12% 29 67% 43 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 3 9% 2 6% 27 84% 32 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 4 25% 3 19% 9 56% 16 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2 20% 2 20% 6 60% 10 100%

41414141 20%20%20%20% 50505050 24%24%24%24% 118118118118 56%56%56%56% 209209209209 100%100%100%100%

Sammanfattning av bortfallSammanfattning av bortfallSammanfattning av bortfallSammanfattning av bortfall

Har ej inkommit med Har ej inkommit med Har ej inkommit med Har ej inkommit med 

svar/Har inkommit med svar/Har inkommit med svar/Har inkommit med svar/Har inkommit med 

svar men ej med handlingsvar men ej med handlingsvar men ej med handlingsvar men ej med handling

Har inkommit med Har inkommit med Har inkommit med Har inkommit med 

dokument, dock ej dokument, dock ej dokument, dock ej dokument, dock ej 

betygskriterierbetygskriterierbetygskriterierbetygskriterier

Har inkommit Har inkommit Har inkommit Har inkommit 

med med med med 

betygskriterierbetygskriterierbetygskriterierbetygskriterier

Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal 

huvudområden huvudområden huvudområden huvudområden 

per fakultetper fakultetper fakultetper fakultet

 

                                                             
16

 Majoriteten av dessa dokument bestod av kursplaner som inte innehöll betygs- och bedömningskriterier. Andra 
dokument som inkommit, som ej innehöll kriterier, var kurs-PM, utbildningsplaner och kursbeskrivningar. 
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2222....    ResultatResultatResultatResultat    

2.1 2.1 2.1 2.1 Skriftliga bSkriftliga bSkriftliga bSkriftliga betygsetygsetygsetygs----    och bedömningoch bedömningoch bedömningoch bedömningsssskriterier kriterier kriterier kriterier vid Göteborgs universitetvid Göteborgs universitetvid Göteborgs universitetvid Göteborgs universitet    
Det föreligger inget krav i högskolelagen (1992:1434) eller i 

högskoleförordningen(1993:100) att skriftliga betygs- och bedömningskriterier skall 

finnas för examensarbeteskurser vid universitet eller högskolor. Det är upp till varje 

lärosäte att fatta beslut om huruvida skriftliga betygskriterier skall finnas för en kurs 

eller ej. Högskoleverket framhåller dock i rapporten Rättssäker examination17 att 

tydliga betygskriterier är av betydelse för studenternas rättssäkerhet, samt att ett av 

villkoren för god rättssäkerhet är att regler är publicerade, vilket förutsätter att de är 

skriftliga.18 

 

I Regelsamlingen för studier vid Göteborgs universitet stadgas i punkt 4.5. att 

"Betygskriterier, bedömningsvillkor och övriga villkor ska vara klart angivna på 

förhand. Detta gäller även för hemtentamina och examensarbete." Något krav på att 

betygskriterier vid Göteborgs universitet skall vara skriftliga föreskrivs ej. 19 

 

Det är viktigt att ha i åtanke, att resultatet av denna kartläggning utgår ifrån de svar 

som har inkommit. Hur den faktiska förekomsten av skriftliga bedömnings- och 

betygskriterier är, kan därför skilja sig från den förekomst som redovisas i denna 

kartläggning. Dock kan den ge en bild av hur vanligt förekommande skriftliga betygs- 

och bedömningskriterier vid Göteborgs universitet är.  

2.1.22.1.22.1.22.1.2    Skriftliga betygsSkriftliga betygsSkriftliga betygsSkriftliga betygs----    och bedömnioch bedömnioch bedömnioch bedömningskriterier uppdeladengskriterier uppdeladengskriterier uppdeladengskriterier uppdelade    per huvudområdeper huvudområdeper huvudområdeper huvudområde    
Tabell nr 10 nedan visar hur de 209 huvudområdena, som från början ingick i 

kartläggningen, fördelar sig per fakultet. Tabellen visar även det antal huvudområden 

som har inkommit, respektive inte har inkommit, med minst ett efterfrågat betygs- och 

bedömningskriteriedokument. Resultatet visar att 56% (118/209) av de i 

undersökningen ingående huvudområdena hade minst ett dokument för en 

examensarbeteskurs  innehållande skriftliga betygs- och bedömningskriterier i någon 

form. Vill man göra en jämförelse mellan fakulteterna är det viktigt att ha i åtanke att 

antalet huvudområden skiljer sig åt. Sahlgrenska Akademin har exempelvis 43 

huvudområden medan Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 20 

endast har 10 huvudområden med i kartläggningen.  

 

                                                             
17

 Rättssäker examination - Andra omarbetade upplagan, Rapport 2008:36 R, Högskoleverket. 
18

 Rättssäker examination , sidan 32. 
19

 Rättigheter och skyldigheter, Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet, sidan 10. 
20

 Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) har numera ersatts av Lärarutbildningsnämnden 
(LUN). 
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Tabell 10. Sammanfattning av huvudområden uppdelade per fakultet samt inkomna 

betygs- och bedömningskriteriedokument. 

%%%% %%%% %%%%

Handelshögskolan 13 48% 14 52% 27 100%
Humanistisk fakultet 23 61% 15 39% 38 100%

IT-fakulteten 12 71% 5 29% 17 100%

Konstnärlig fakultet 9 75% 3 25% 12 100%
Naturvetenskaplig fakultet 4 29% 10 71% 14 100%

Sahlgrenska Akademien 14 33% 29 67% 43 100%
Samhällsvetenskaplig fakultet 5 16% 27 84% 32 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 7 44% 9 56% 16 100%

Utbildnings- och forksningsnämnden för lärarutbildning 4 40% 6 60% 10 100%

91919191 44%44%44%44% 118118118118 56%56%56%56% 209209209209 100%100%100%100%

Sammanfattning av huvudområden per fakultet, samt inkomna betygs- och Sammanfattning av huvudområden per fakultet, samt inkomna betygs- och Sammanfattning av huvudområden per fakultet, samt inkomna betygs- och Sammanfattning av huvudområden per fakultet, samt inkomna betygs- och 

bedömningskriterierbedömningskriterierbedömningskriterierbedömningskriterier

Har ej inkommit med svar/ Har ej inkommit med svar/ Har ej inkommit med svar/ Har ej inkommit med svar/ 

Har inkommit med svar men Har inkommit med svar men Har inkommit med svar men Har inkommit med svar men 

ej med relevant handlingej med relevant handlingej med relevant handlingej med relevant handling

Har inkommit Har inkommit Har inkommit Har inkommit 

med med med med 

betygskriterierbetygskriterierbetygskriterierbetygskriterier

Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal 

huvudområden huvudområden huvudområden huvudområden 

per fakultetper fakultetper fakultetper fakultet

 

Tabell nr 11 nedan visar hur de 118 huvudområdena, som har inkommit med minst ett 

dokument innehållande skriftligt betygs- och bedömningskriterium för en 

examensarbeteskurs, fördelar sig uppdelade på generella examina, konstnärliga 

examina och yrkesexamina.  Såsom tabellen visar, utgjorde yrkesexamina en 

förhållandevis liten del av det totala antalet examina, med undantag av Sahlgrenska 

Akademin och Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, som har en 

större del yrkesexamina än generella examina.  

 

Tabell 11. Huvudområden med betygskriterier uppdelat på generella examina, 

konstnärliga examina och yrkesexamina.  
 

Generella examinaGenerella examinaGenerella examinaGenerella examina YrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexamina Konstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examina
BetygskriterierBetygskriterierBetygskriterierBetygskriterier %%%%  Betygskriterier Betygskriterier Betygskriterier Betygskriterier %%%% BetygskriterierBetygskriterierBetygskriterierBetygskriterier %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

 

Handelshögskolan 14 huvudområden 14 100% 0 0% 0 0% 14 100%

Humanistisk fakultet 15 huvudområden 15 100% 0 0% 0 0% 15 100%

IT-fakulteten 5 huvudområden 5 100% 0 0% 0 0% 5 100%

Konstnärlig fakultet 3 huvudområden 1 33% 0 0% 2 67% 3 100%

Naturvetenskaplig fakultet 10 huvudområden 9 90% 1 10% 0 0% 10 100%

Sahlgrenska Akademien 29 huvudområden 9 31% 20 69% 0 0% 29 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 27 huvudområden 24 89% 3 11% 0 0% 27 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 9 huvudområden 9 100% 0 0% 0 0% 9 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 6 huvudområden 0 0% 6 100% 0 0% 6 100%

86868686 73%73%73%73% 30303030 25%25%25%25% 2222 2%2%2%2% 118118118118 100%100%100%100%

Huvudområden med betygskriterier, samtligaHuvudområden med betygskriterier, samtligaHuvudområden med betygskriterier, samtligaHuvudområden med betygskriterier, samtliga

 
UFL och Sahlgrenska akademin är de fakulteter som har störst andel yrkesexamina jämfört med antalet generella examina. 

I examensordningen hör huvudområdet Business and Design till konstnärlig fakultet. Denna räknas dock som generell examen och 
återfinns därför inte under de konstnärliga examina. Detta huvudområde räknas således till de generella examina. 

    
2.1.32.1.32.1.32.1.3    Examensarbeteskurser Examensarbeteskurser Examensarbeteskurser Examensarbeteskurser mmmmed betygskriteriered betygskriteriered betygskriteriered betygskriterier    
Som tidigare påpekats går det inte att utläsa i examensordningen hur många 

examensarbeteskurser det faktiskt finns vid Göteborgs universitet. Det kan dock vara 

av intresse att redovisa hur många examensarbeteskurser med skriftliga betygs- och 
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bedömningskriterier som de 118 huvudområdena genererat i undersökningen. De 118 

huvudområdena har tillsammans genererat 194 examina och dessa har, i sin tur, 

inkommit med betygs- och bedömningskriterier för 297 examensarbeteskurser. Tabell 

nr 12 nedan visar de 194 examina uppdelade på generella examina, konstnärliga 

examina och yrkesexamina. 

 

Tabell 12. Examina med betygskriterier. 

 

I examensordningen hör huvudområdet Business and Design till konstnärlig fakultet. Denna återfinns dock inte bland de konstnärliga 
examina i examensordningen, utan återfinns på sidan 10 i examensordningen bland de generella examina. Detta huvudområde 
räknas således till de generella examina.    
 

Tabell nr 13 nedan visar det antal inkomna examensarbeteskurser som har skriftliga 

betygs- och bedömningskriterier fördelade på generella examina, konstnärliga examina 

och yrkesexamina.  
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Tabell 13. Examensarbeteskurser med betygskriterier. 

Generella examinaGenerella examinaGenerella examinaGenerella examina YrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexamina Konstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examina
ExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurser %%%% ExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurser %%%% ExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurser %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

 

Handelshögskolan 21 examina 22 100% 0 0% 0 0% 22 100%
Humanistisk fakultet 34 examina 58 100% 0 0% 0 0% 58 100%
IT-fakulteten 10 examina 10 100% 0 0% 0 0% 10 100%
Konstnärlig fakultet 4 examina 1 20% 0 0% 4 80% 5 100%

Naturvetenskaplig fakultet 26 examina 79 99% 1 1% 0 0% 80 100%
Sahlgrenska Akademien 36 examina 20 50% 20 50% 0 0% 40 100%
Samhällsvetenskaplig fakultet 42 examina 48 92% 4 8% 0 0% 52 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 15 examina 20 100% 0 0% 0 0% 20 100%
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 6 examina 0 0% 10 100% 0 0% 10 100%

258258258258 87%87%87%87% 35353535 12%12%12%12% 4444 1%1%1%1% 297297297297 100%100%100%100%

Examensarbeteskurser med betygskriterier, samtliga Examensarbeteskurser med betygskriterier, samtliga Examensarbeteskurser med betygskriterier, samtliga Examensarbeteskurser med betygskriterier, samtliga 

examinaexaminaexaminaexamina

 
I examensordningen hör huvudområdet Business and Design till konstnärlig fakultet. Denna återfinns dock inte bland de konstnärliga 
examina i examensordningen, utan återfinns på sidan 10 i examensordningen bland de generella examina. Detta huvudområde 
räknas således till de generella examina. 
 

2.2  I vilka dokument förekommer betygs2.2  I vilka dokument förekommer betygs2.2  I vilka dokument förekommer betygs2.2  I vilka dokument förekommer betygs----    och bedömningskriterieroch bedömningskriterieroch bedömningskriterieroch bedömningskriterier????    
De dokument som innehöll skriftliga betygs- och bedömningskriterier var skiftande. I 

de flesta dokument som innehöll skriftliga bedömnings- och betygskriterier gällde 

dessa kriterier för en specifik examensarbeteskurs. Det förekom dock även generella 

betygs- och bedömningskriteriedokument som gällde för flera examensarbeteskurser 

inom ett antal huvudområden eller inom en fakultet21. Som nämnts tidigare finns det 

inget lagligt krav på att skriftliga betygs- och bedömningskriterier måste finnas för en 

examensarbeteskurs. Används skriftliga betygskriterier för en kurs måste dock 

lärosätet göra klart för studenter och examinatorer huruvida dessa kriterier är 

bindande eller ej22.   

Återfinns betygs- och bedömningskriterier i en kursplan är dessa kriterier bindande, 

eftersom kursplaner innehåller föreskrifter23. Återfinns betygs- och 

bedömningskriterier i andra dokument såsom kurs-PM eller liknande är de inte 

bindande och har inte samma rättsliga status. 24 

 

Av de inkomna 297 examensarbeteskurserna hade 6% (17/297)  betygs- och 

bedömningskriterier stadgade i  respektive kursplan. Dessa examensarbeteskurser har 

således betygs- och bedömningskriterier som är bindande.  

Majoriteten, 86% (255/297),  hade separata dokument innehållande betygskriterier och 

hade således icke bindande kriterier. Det förekom dock att man i kursplanen hänvisade 

till betygskriterier i andra dokument. Den rättsliga statusen på dessa dokument är 

oklar, eftersom det inte gick att utläsa om de är beslutade i samma ordning som 
                                                             
21

 De fakulteterna som inkommit med generella skriftliga betygs- och bedömningskriteriedokument  var 
Naturvetenskaplig fakultet, Sahlgrenska akademin, samt Humanistisk fakultet. 
22

 Rättssäker examination, sidan 5. 
23

 Enligt 6 kapitlet 15 § HF skall följande anges i kursplanen: "kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på 
särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs". 
24

 Rättsäker examination, sidan 23. 
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kursplanen, vilket krävs för att kriterierna skall vara bindande. Dessa dokument har 

placerats under kategorin "separata dokument" och klassificerats som icke bindande 

eftersom det inte klart har framgått huruvida de är bindande eller ej. 
 

De resterande 8% (25/297) av examensarbeteskurserna hade betygs- och 

bedömningskriteriedokument av blandad rättslig status. Detta eftersom en del av 

betygs- och bedömningskriterierna var stadgade i kursplanerna medan en del andra 

betygs- och bedömningskriterier förekom i separata dokument, vars rättsliga status 

inte gick att utläsa.  

 

Tabell 14 nedan visar det antal examina och det antal examensarbeteskurser som det 

har inkommit betygs- och bedömningskriterier för. Tabellen är uppdelad för att utvisa 

hur många av de 297 examensarbeteskurserna som har betygs- och 

bedömningskriterier i kursplan, i separata dokument eller kriterier i både kursplan och 

i separata dokument.  

 

Tabell 14. I vilket/a dokument återfinns betygskriterier? 

                                                                                                                                                                                            Examensarbetskurser

Separat dokumentSeparat dokumentSeparat dokumentSeparat dokument %%%% KursplanKursplanKursplanKursplan %%%% Både separat och kursplanBåde separat och kursplanBåde separat och kursplanBåde separat och kursplan %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt

 

Handelshögskolan 21 examina / 22 examensarbeteskurser 9 41% 8 36% 5 23% 22 100% 21

Humanistisk fakultet 34 examina / 58 examensarbeteskurser 42 72% 3 5% 13 22% 58 100% 34

IT-fakulteten 10 examina /10 examensarbeteskurser 9 90% 1 10% 0 0% 10 100% 10

Konstnärlig fakultet 4 examina / 5 examensarbeteskurser 3 60% 2 40% 0 0% 5 100% 4

Naturvetenskaplig fakultet 26 examina / 80 examensarbeteskurser 74 93% 0 0% 6 8% 80 100% 26

Sahlgrenska Akademien 36 examina / 40 examensarbeteskurser 40 100% 0 0% 0 0% 40 100% 36

Samhällsvetenskaplig fakultet 42 examina / 52 examensarbeteskurser 49 94% 2 4% 1 2% 52 100% 42

Utbildningsvetenskaplig fakultet 15 examina / 20 examensarbeteskurser 19 95% 1 5% 0 0% 20 100% 15
UFL 6 examina / 10 examensarbeteskurser 10 100% 0 0% 0 0% 10 100% 6

255255255255 86%86%86%86% 17171717 6%6%6%6% 25252525 8%8%8%8% 297297297297 100%100%100%100% 194194194194

Examensarbeteskurser

Betygskriteriedokument examensarbeteskurserBetygskriteriedokument examensarbeteskurserBetygskriteriedokument examensarbeteskurserBetygskriteriedokument examensarbeteskurser

Examina

 

Sahlgrenska fakulteten och Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 

(UFL) har endast inkommit med betygs- och bedömningskriterier i separata dokument, 

vilket innebär att de inte har inkommit med några bindande kriterier såvida dessa inte 

är beslutade i samma ordning som kursplanerna och utgör en bilaga till desamma. 

Detta går dock inte att utläsa ur de inkomna dokumenten. Handelshögskolan är den 

fakultet som procentuellt har högst antal bindande betygs- och bedömningskriterier för 

sina examensarbeteskurser (44%), följt av Konstnärlig fakultet (40%). Man måste dock 

ta i beaktande att det finns få examina vid konstnärlig fakultet. 
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3. 3. 3. 3. ÖvervägandenÖvervägandenÖvervägandenÖverväganden    

Såsom påpekats i avsnitt 2.1 utgår resultatet av denna kartläggning utifrån de svar som 

har inkommit. Hur den faktiska förekomsten av skriftliga bedömnings- och 

betygskriterier verkligen är, kan därför skilja sig från den som redovisas i denna 

kartläggning. Dock ger den en bild av hur vanligt förekommande bindande skriftliga 

betygs- och bedömningskriterier vid Göteborgs universitet är och i vilka dokument de 

förekommer.   

 

Denna kartläggning visar att över hälften, 56% (118/209), av de i undersökningen 

ingående huvudområdena har minst ett dokument innehållande skriftliga betygs- och 

bedömningskriterier i någon form. De 118 huvudområdena genererade 194 examina, 

vilka i sin tur genererade betygs- och bedömningskriterier för 297 

examensarbeteskurser. Hur många examensarbeteskurser som finns per huvudområde 

och examen är oklart. Kartläggningen visar dock att av 297 inkomna 

examensarbeteskurser har endast 6% tydligt bindande betygs- och 

bedömningskriterier, eftersom dessa utgör en del av respektive kursplan. Utöver dessa 

examensarbeteskurser, som har bindande betygs- och bedömningskriterier, har 8% 

kriterier både i kursplanen och i separata dokument. Majoriteten av 

examensarbeteskurserna, 86%, har betygs- och bedömningskriterier i separata 

dokument.  

 

Används skriftliga betygs- och bedömningskriterier för en kurs måste lärosätet göra 

klart för studenter och examinatorer huruvida dessa kriterier är bindande eller ej. Om 

man önskar att bindande betygs- och bedömningskriterier skall finnas för en 

examensarbeteskurs är det därför viktigt att de skriftliga betygs- och 

bedömningskriterier som fastställs utgör en del av respektive kursplan. 

 

Det kan ifrågasättas om man alls skall ha icke bindande betygs- och 

bedömningskriterier. Sådana kan snarare bidra till en rättsosäker situation för såväl 

studenter som lärare. 
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1.Totalt antal huvudområden1.Totalt antal huvudområden1.Totalt antal huvudområden1.Totalt antal huvudområden    
 
Totalt ingick det 209 huvudområden i kartläggningen, vilka utgick från Göteborgs universitets examensordning. (Göteborgs universitets 
examensordning, Dnr J11 3394/06, fastställd 2007-06-26, senast uppdaterad 2010-09-28)  Efter genomförd remissomgång har det påpekats från konstnärlig fakultet att  begreppet 
huvudområde inte används där, utan att varje program i princip är ett huvudområde. 
 
 
Då antalet "enheter" inom vissa fakulteter/huvudområden är lågt vid redovisning av tal som uttryckes i procent, blir procenttalen höga. Detta kan ibland leda till 
slutsatser som kan övertolkas. Om man t.ex. endast har 3 enheter och 2 har svarat, kan detta uttryckas som  en svarsfrekvens om 67%. Det ger intrycket av en mycket 
god svarsfrekvens, men man måste då också beakta att det endast rör sig om 2 inkomna svar. Vi har dock valt att redovisa samtliga svar på samma sätt, eftersom det 
då blir enhetligt och därmed mer överskådligt.   
 

Tabell 1. Antal huvudområden per fakultet 

    

%

Handelshögskolan 27 13%

Humanistisk fakultet 38 18%

IT-fakulteten 17 8%

Konstnärlig fakultet 12 6%

Naturvetenskaplig fakultet 14 7%

Sahlgrenska Akademien 43 21%

Samhällsvetenskaplig fakultet 32 15%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 16 8%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 10 5%

Totalt antal huvudområden Totalt antal huvudområden Totalt antal huvudområden Totalt antal huvudområden 209209209209 100%100%100%100%

Antal huvudområden per fakultet

Antal huvudområden per fakultetAntal huvudområden per fakultetAntal huvudområden per fakultetAntal huvudområden per fakultet
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2. Examina2. Examina2. Examina2. Examina    
De 209 huvudområdena har tillsammans 412 examina fördelade per huvudområden i tabellen nedan.  
 
 
Tabell 2. Antal examina per fakultet 

    
* I examensordningen hör huvudområdet Business and Design till konstnärlig fakultet. Denna återfinns dock inte bland de konstnärliga 
examina i examensordningen, utan återfinns på sidan 10 i examensordningen bland de generella examina. Detta huvudområde räknas 
således till de generella examina.    

%

Handelshögskolan 57 14%

Humanistisk fakultet 102 25%

IT-fakulteten 30 7%

*Konstnärlig fakultet 29 7%

Naturvetenskaplig fakultet 36 9%

Sahlgrenska Akademien 62 15%

Samhällsvetenskaplig fakultet 55 13%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 29 7%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 12 3%

Totalt antal examinaTotalt antal examinaTotalt antal examinaTotalt antal examina 412412412412 100%100%100%100%

Antal examina per fakultet

Antal examina per fakultetAntal examina per fakultetAntal examina per fakultetAntal examina per fakultet
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2.1 2.1 2.1 2.1 Generella examinaGenerella examinaGenerella examinaGenerella examina, konstnärliga examina, konstnärliga examina, konstnärliga examina, konstnärliga examina    och yrkesoch yrkesoch yrkesoch yrkes----    
examinaexaminaexaminaexamina    
Examina delas in i generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina. De generella examina och konstnärliga examina visar 
att en student har läst ett visst huvudområde till en viss fördjupningsnivå. En yrkesexamen innebär att det krävs en speciell utbildning 
eller legitimation för att man skall få lov att arbeta inom yrket.  
 
De generella examina utgjorde 83%, de konstnärliga examina 7% och yrkesexamina 10% av de totalt 412 examina.  
 
Tabell 3. Generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina uppdelade per fakultet 

    
    

    

% % Konstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examina % TotaltTotaltTotaltTotalt %

Handelshögskolan 55 96% 2 4% 0 0% 57 0%

Humanistisk fakultet 102 100% 0 0% 0 0% 102 100%

IT-fakulteten 30 100% 0 0% 0 0% 30 100%

Konstnärlig fakultet 1 3% 0 0% 28 97% 29 100%

Naturvetenskaplig fakultet 35 97% 1 3% 0 0% 36 100%

Sahlgrenska Akademien 36 58% 26 42% 0 0% 62 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 52 95% 3 5% 0 0% 55 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 29 100% 0 0% 0 0% 29 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 4 33% 8 67% 0 0% 12 100%

Totalt antal examinaTotalt antal examinaTotalt antal examinaTotalt antal examina 344344344344 83%83%83%83% 40404040 10%10%10%10% 28282828 7%7%7%7% 412412412412 100%100%100%100%

YrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexaminaGenerella examinaGenerella examinaGenerella examinaGenerella examina

Generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina uppdelade per fakultetGenerella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina uppdelade per fakultetGenerella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina uppdelade per fakultetGenerella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina uppdelade per fakultet
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2.2 Examina uppdelade på grund2.2 Examina uppdelade på grund2.2 Examina uppdelade på grund2.2 Examina uppdelade på grund----    och avancerad nivåoch avancerad nivåoch avancerad nivåoch avancerad nivå    
I examensordningen är det tydligt angivet vilka generella examina och konstnärliga examina som ligger på kandidat, magister och 
masternivå. Dessa tre examensnivåer delas in i grundnivå (kandidatexamen) och avancerad nivå (magisternivå och masternivå). 
Utbildning på avancerad nivå är vanligast vid Göteborgs universitet.  
 
 
Tabell 4. Generella examina uppdelade på grund- och avancerad nivå    

 

 

 

 

 

%%%% %%%% %%%% %%%%

Handelshögskolan 17 31% 15 27% 23 42% 55 100%

Humanistisk fakultet 35 34% 34 33% 33 32% 102 100%

IT-fakulteten 6 20% 7 23% 17 57% 30 100%

Konstnärlig fakultet 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%

Naturvetenskaplig fakultet 13 37% 11 31% 11 31% 35 100%

Sahlgrenska Akademien 12 33% 13 36% 11 31% 36 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 25 48% 13 25% 14 27% 52 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 8 28% 13 45% 8 28% 29 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 1 25% 2 50% 1 25% 4 100%

Totalt antal generella examinaTotalt antal generella examinaTotalt antal generella examinaTotalt antal generella examina 117117117117 34%34%34%34% 108108108108 31%31%31%31% 119119119119 35%35%35%35% 344344344344 100%100%100%100%

Generella examina uppdelade på grund- och avancerad nivåGenerella examina uppdelade på grund- och avancerad nivåGenerella examina uppdelade på grund- och avancerad nivåGenerella examina uppdelade på grund- och avancerad nivå

KandidatexamenKandidatexamenKandidatexamenKandidatexamen MagisterexamenMagisterexamenMagisterexamenMagisterexamen MasterexamenMasterexamenMasterexamenMasterexamen Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal 

generella examinagenerella examinagenerella examinagenerella examina
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Tabell 5. Konstnärliga examina uppdelade på grund- och avancerad nivå    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%%%% %%%% %%%% %%%%

Konstnärlig fakultet 10 36% 9 32% 9 32% 28 100%

Totalt antal konstnärliga examinaTotalt antal konstnärliga examinaTotalt antal konstnärliga examinaTotalt antal konstnärliga examina 10101010 36%36%36%36% 9999 32%32%32%32% 9999 32%32%32%32% 28282828 100%100%100%100%

Konstnärliga examina uppdelade på grund- och avancerad nivåKonstnärliga examina uppdelade på grund- och avancerad nivåKonstnärliga examina uppdelade på grund- och avancerad nivåKonstnärliga examina uppdelade på grund- och avancerad nivå

KandidatexamenKandidatexamenKandidatexamenKandidatexamen MagisterexamenMagisterexamenMagisterexamenMagisterexamen MasterexamenMasterexamenMasterexamenMasterexamen Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal 

konstnärliga konstnärliga konstnärliga konstnärliga 

examinaexaminaexaminaexamina
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Vad gäller yrkesexamina anger examensordningen endast vilka examina som ligger på grundnivå och avancerad nivå. Tabellen ser 
därför annorlunda ut än de två övriga tabellerna, tabell 4 och tabell 5. 
 
 
Tabell 6. Yrkesexamina uppdelade på grund- och avancerad nivå 

    
    

    

    

%%%% %%%% %%%%

Handelshögskolan 0 0% 2 5% 2 5%

Naturvetenskaplig fakultet 1 3% 0 0% 1 3%

Sahlgrenska Akademien 9 25% 17 47% 26 72%

Samhällsvetenskaplig fakultet 1 2% 2 4% 3 6%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2 7% 6 21% 8 28%

Totalt antal yrkesexaminaTotalt antal yrkesexaminaTotalt antal yrkesexaminaTotalt antal yrkesexamina 13131313 33%33%33%33% 27272727 68%68%68%68% 40404040 100%100%100%100%

Yrkesexamina uppdelade på grund- och avancerad nivåYrkesexamina uppdelade på grund- och avancerad nivåYrkesexamina uppdelade på grund- och avancerad nivåYrkesexamina uppdelade på grund- och avancerad nivå

GrundnivåGrundnivåGrundnivåGrundnivå Avancerad nivåAvancerad nivåAvancerad nivåAvancerad nivå Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal 

yrkesexaminayrkesexaminayrkesexaminayrkesexamina
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3. Bortfall3. Bortfall3. Bortfall3. Bortfall    
Bortfallet togs fram i tre olika steg. I det första steget togs 12 huvudområden bort, eftersom de inte hade inkommit med svar. 
 
 
Tabell 7. Inkomna svar, samtliga 

 
I examensordningen hör huvudområdet Business and Design till konstnärlig fakultet. Denna återfinns dock inte bland de konstnärliga 
examina i examensordningen, utan återfinns på sidan 10 i examensordningen bland de generella examina. Detta huvudområde räknas 
således till de generella examina.    
 

 

 

Inkomna svarInkomna svarInkomna svarInkomna svar %%%% Ej svarEj svarEj svarEj svar %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

Handelshögskolan 27 huvudområden 25 93% 2 7% 27 100%

Humanistisk fakultet 38 huvudområden 36 95% 2 5% 38 100%

IT-fakulteten 17 huvudområden 16 94% 1 6% 17 100%

Konstnärlig fakultet 12 huvudområden 11 92% 1 8% 12 100%

Naturvetenskaplig fakultet 14 huvudområden 14 100% 0 0% 14 100%

Sahlgrenska Akademien 43 huvudområden 39 91% 4 9% 43 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 32 huvudområden 31 97% 1 3% 32 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 16 huvudområden 15 94% 1 6% 16 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 10 huvudområden 10 100% 0 0% 10 100%

197197197197 94%94%94%94% 12121212 6%6%6%6% 209209209209 100%100%100%100%

Inkomna svar, samtligaInkomna svar, samtligaInkomna svar, samtligaInkomna svar, samtliga
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3.1 Bortfallet uppdelat på generella examina, 3.1 Bortfallet uppdelat på generella examina, 3.1 Bortfallet uppdelat på generella examina, 3.1 Bortfallet uppdelat på generella examina, konstnärliga konstnärliga konstnärliga konstnärliga 
examina och yrkesexaminaexamina och yrkesexaminaexamina och yrkesexaminaexamina och yrkesexamina    
    
De 12 som utgick i första omgången fördelade sig enligt följande på generella examina (tabell 8), konstnärliga examina (tabell 9) och 
yrkesexamina(tabell 10). 
  
De generella examina innefattade 158 huvudområden och 10 av dessa hade inte inkommit med svar. 
 
 
Tabell 8. Inkomna svar, generella examina 

 
I examensordningen hör huvudområdet Business and Design till konstnärlig fakultet. Denna återfinns dock inte bland de konstnärliga examina i 
examensordningen, utan återfinns på sidan 10 i examensordningen bland de generella examina. Detta huvudområde räknas således till de generella examina.    

Inkomna svarInkomna svarInkomna svarInkomna svar %%%% Ej svarEj svarEj svarEj svar %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

Handelshögskolan 25 huvudområden 24 96% 1 4% 25 100%

Humanistisk fakultet 38 huvudområden 36 95% 2 5% 38 100%

IT-fakulteten 17 huvudområden 16 94% 1 6% 17 100%

Konstnärlig fakultet 1 100% 0 0% 1 100%

Naturvetenskaplig fakultet 13 huvudområden 13 100% 0 0% 13 100%

Sahlgrenska Akademien 17 huvudområden 13 76% 4 24% 17 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 29 huvudområden 28 97% 1 3% 29 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 16 huvudområden 15 94% 1 6% 16 100%

Utbildnings- och forskningnämnden för lärarutbildning 2 huvudområden 2 100% 0 0% 2 100%

148148148148 94%94%94%94% 10101010 6%6%6%6% 158158158158 100%100%100%100%

Inkomna svar, generella examinaInkomna svar, generella examinaInkomna svar, generella examinaInkomna svar, generella examina
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De konstnärliga examina innefattade 11 huvudområden och ett av dessa hade inte inkommit med svar. 
 
 
 
Tabell 9. Inkomna svar, konstnärlig fakultet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomna svarInkomna svarInkomna svarInkomna svar %%%% Ej svarEj svarEj svarEj svar %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

Konstnärlig fakultet 11 huvudområden 10 91% 1 9% 11 100%

10101010 91%91%91%91% 1111 9%9%9%9% 11111111 100%100%100%100%

Inkomna svar, konstnärliga examinaInkomna svar, konstnärliga examinaInkomna svar, konstnärliga examinaInkomna svar, konstnärliga examina
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 Yrkesexamina innefattade 40 huvudområden och ett  av dessa hade inte inkommit med svar. 
 
 
Tabell 10. Inkomna svar, yrkesexamina 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inkomna svarInkomna svarInkomna svarInkomna svar %%%% Ej svarEj svarEj svarEj svar %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

Handelshögskolan 2 huvudområden 1 50% 1 50% 2 100%

Naturvetenskaplig fakultet 1 huvudområden 1 100% 0 0% 1 100%

Sahlgrenska Akademien 26 huvudområden 26 100% 0 0% 26 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 3 huvudområden 3 100% 0 0% 3 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 8 huvudområden 8 100% 0 0% 8 100%

39393939 98%98%98%98% 1111 2%2%2%2% 40404040 100%100%100%100%

Inkomna svar, yrkesexaminaInkomna svar, yrkesexaminaInkomna svar, yrkesexaminaInkomna svar, yrkesexamina
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I det andra steget togs ytterligare 29 huvudområden bort. Dessa hade inkommit med någon typ av svar eller bekräftelse på att de hade 
mottagit förfrågan, men därefter inte skickat in någon av de handlingar som efterfrågades. 
 
 
 
Tabell 11. Inkommit med svar och handling, samtliga 
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Nedan visas de 29 huvudområdena uppdelade på generella examina (tabell 12), konstnärliga examina (tabell 13) och yrkesexamina 
(tabell 14).   
 
24 huvudområden utgick från generella examina. 
 
 
 
Tabell  12. Svar och handling generella examina 

 
 

 

 

 

Svar och handlingSvar och handlingSvar och handlingSvar och handling %%%% Svar ej handlingSvar ej handlingSvar ej handlingSvar ej handling %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

Handelshögskolan 24 huvudområden 17 71% 7 29% 24 100%

Humanistisk fakultet 36 huvudområden 33 92% 3 8% 36 100%

IT-fakulteten 16 huvudområden 14 93% 2 13% 16 100%

Konstnärlig fakultet 1 huvudområde 1 100% 0 0% 1 100%

Naturvetenskaplig fakultet 13 huvudområden 9 69% 4 31% 13 100%

Sahlgrenska Akademien 13 huvudområden 12 92% 1 8% 13 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 28 huvudområden 26 93% 2 7% 28 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 15 huvudområden 12 80% 3 20% 15 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2 huvudområden 0 0% 2 100% 2 100%

124124124124 84%84%84%84% 24242424 16%16%16%16% 148148148148 100%100%100%100%

Inkommit med svar och handling, generella examinaInkommit med svar och handling, generella examinaInkommit med svar och handling, generella examinaInkommit med svar och handling, generella examina
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Ett huvudområde utgick från de konstnärliga examina 
 
 
 
Tabell  13. Svar och handling konstnärliga examina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Svar och handlingSvar och handlingSvar och handlingSvar och handling %%%% Svar ej handlingSvar ej handlingSvar ej handlingSvar ej handling %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

Konstnärlig fakultet 10 huvudområden 9 90% 1 10% 10 100%

9999 90%90%90%90% 1111 10%10%10%10% 10101010 100%100%100%100%

Inkommit med svar och handling, konstnärliga examinaInkommit med svar och handling, konstnärliga examinaInkommit med svar och handling, konstnärliga examinaInkommit med svar och handling, konstnärliga examina
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Fyra huvudområden utgick från yrkesexamina. 
 
 
 
Tabell 14. Svar och handling, yrkesexamina 

 

 

 

 

 

 

 

Svar och handlingSvar och handlingSvar och handlingSvar och handling %%%% Svar ej handlingSvar ej handlingSvar ej handlingSvar ej handling %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

Handelshögskolan 1 huvudområden 1 100% 0 0% 1 100%

Naturvetenskaplig fakultet 1 huvudområde 1 100% 0 0% 1 100%

Sahlgrenska Akademien 26 huvudområden 22 85% 4 15% 26 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 3 huvudområden 3 100% 0 0% 3 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 8 huvudområden 8 100% 0 0% 8 100%

35353535 90%90%90%90% 4444 10%10%10%10% 39393939 100%100%100%100%

Inkommit med svar och handling, yrkesexaminaInkommit med svar och handling, yrkesexaminaInkommit med svar och handling, yrkesexaminaInkommit med svar och handling, yrkesexamina
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I det tredje och sista steget i bortfallet togs ytterligare 50 huvudområden bort, eftersom dessa inte hade inkommit med dokument 

innehållande skriftliga betygs- och bedömningskriterier.  

 

Tabell 15. Sammanfattning av bortfall 

 

 

 

 

%%%% %%%% %%%% %%%%

Handelshögskolan 9 33% 4 15% 14 52% 27 100%

Humanistisk fakultet 5 13% 18 47% 15 39% 38 100%

IT-fakulteten 3 18% 9 53% 5 29% 17 100%

Konstnärlig fakultet 2 17% 7 58% 3 25% 12 100%

Naturvetenskaplig fakultet 4 29% 0 0% 10 71% 14 100%

Sahlgrenska Akademien 9 21% 5 12% 29 67% 43 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 3 9% 2 6% 27 84% 32 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 4 25% 3 19% 9 56% 16 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2 20% 2 20% 6 60% 10 100%

41414141 20%20%20%20% 50505050 24%24%24%24% 118118118118 56%56%56%56% 209209209209 100%100%100%100%

Sammanfattning av bortfallSammanfattning av bortfallSammanfattning av bortfallSammanfattning av bortfall

Har ej inkommit med Har ej inkommit med Har ej inkommit med Har ej inkommit med 

svar/Har inkommit med svar/Har inkommit med svar/Har inkommit med svar/Har inkommit med 

svar men ej med handlingsvar men ej med handlingsvar men ej med handlingsvar men ej med handling

Har inkommit med Har inkommit med Har inkommit med Har inkommit med 

dokument, dock ej dokument, dock ej dokument, dock ej dokument, dock ej 

betygskriterierbetygskriterierbetygskriterierbetygskriterier

Har inkommit Har inkommit Har inkommit Har inkommit 

med med med med 

betygskriterierbetygskriterierbetygskriterierbetygskriterier

Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal 

huvudområden huvudområden huvudområden huvudområden 

per fakultetper fakultetper fakultetper fakultet
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Totalt togs 91 huvudområden bort. Av dessa hade 12 inte inkommit med svar och 29 hade inkommit med svar men ej handling och 50 

hade inkommit med svar och handling, men inte med skriftliga betygs- och bedömningskriterier 

Tabellen nedan visar en sammanfattning över det totala bortfallet. Av de från början 209 huvudområdena utgick 44% (93/209) och 56% 

(118/209) utgjorde själva "studiepopulationen". 

 
 
Tabell 16. Sammanfattning av huvudområden per fakultet, samt inkomna betygs- och bedömningskriterier 

 

 

 

%%%% %%%% %%%%

Handelshögskolan 13 48% 14 52% 27 100%

Humanistisk fakultet 23 61% 15 39% 38 100%

IT-fakulteten 12 71% 5 29% 17 100%

Konstnärlig fakultet 9 75% 3 25% 12 100%

Naturvetenskaplig fakultet 4 29% 10 71% 14 100%

Sahlgrenska Akademien 14 33% 29 67% 43 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 5 16% 27 84% 32 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 7 44% 9 56% 16 100%

Utbildnings- och forksningsnämnden för lärarutbildning 4 40% 6 60% 10 100%

91919191 44%44%44%44% 118118118118 56%56%56%56% 209209209209 100%100%100%100%

Sammanfattning av huvudområden per fakultet, samt inkomna betygs- och Sammanfattning av huvudområden per fakultet, samt inkomna betygs- och Sammanfattning av huvudområden per fakultet, samt inkomna betygs- och Sammanfattning av huvudområden per fakultet, samt inkomna betygs- och 
bedömningskriterierbedömningskriterierbedömningskriterierbedömningskriterier

Har ej inkommit med svar/ Har ej inkommit med svar/ Har ej inkommit med svar/ Har ej inkommit med svar/ 

Har inkommit med svar men Har inkommit med svar men Har inkommit med svar men Har inkommit med svar men 

ej med relevant handlingej med relevant handlingej med relevant handlingej med relevant handling

Har inkommit Har inkommit Har inkommit Har inkommit 

med med med med 

betygskriterierbetygskriterierbetygskriterierbetygskriterier

Totalt antal Totalt antal Totalt antal Totalt antal 

huvudområden huvudområden huvudområden huvudområden 

per fakultetper fakultetper fakultetper fakultet
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4. 4. 4. 4. BetygskriterierBetygskriterierBetygskriterierBetygskriterier    
Av de 209 huvudområdena angav 118 (56%) att de hade skriftliga betygs- och bedömningskriterier. Av dessa 118 utgjorde 86 (73%) 
huvudområden generella examina,  2 (2%) huvudområden utgjorde konstnärliga examina och 30 (26%) utgjorde yrkesexamina. 
 
 
 
Tabell 17. Huvudområden med betygskriterier 
 

 

 

    

    

 

Generella examinaGenerella examinaGenerella examinaGenerella examina YrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexamina Konstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examina
BetygskriterierBetygskriterierBetygskriterierBetygskriterier %%%%  Betygskriterier Betygskriterier Betygskriterier Betygskriterier %%%% BetygskriterierBetygskriterierBetygskriterierBetygskriterier %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

 

Handelshögskolan 14 huvudområden 14 100% 0 0% 0 0% 14 100%

Humanistisk fakultet 15 huvudområden 15 100% 0 0% 0 0% 15 100%

IT-fakulteten 5 huvudområden 5 100% 0 0% 0 0% 5 100%

Konstnärlig fakultet 3 huvudområden 1 33% 0 0% 2 67% 3 100%

Naturvetenskaplig fakultet 10 huvudområden 9 90% 1 10% 0 0% 10 100%

Sahlgrenska Akademien 29 huvudområden 9 31% 20 69% 0 0% 29 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 27 huvudområden 24 89% 3 11% 0 0% 27 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 9 huvudområden 9 100% 0 0% 0 0% 9 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 6 huvudområden 0 0% 6 100% 0 0% 6 100%

86868686 73%73%73%73% 30303030 25%25%25%25% 2222 2%2%2%2% 118118118118 100%100%100%100%

Huvudområden med betygskriterier, samtligaHuvudområden med betygskriterier, samtligaHuvudområden med betygskriterier, samtligaHuvudområden med betygskriterier, samtliga
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4.1. 4.1. 4.1. 4.1. Examina med betygskriterierExamina med betygskriterierExamina med betygskriterierExamina med betygskriterier    
    
De 118 huvudområdena har tillsammans 194 examina fördelade på 161 (83%) generella examina, 3 (2%) konstnärliga examina och 30 
(15%)  yrkesexamina.  
 
 
Tabell 18. Examina med betygskriterier, samtliga 
 

 

    
    
    

%%%% %%%% Konstnärliga examina Konstnärliga examina Konstnärliga examina Konstnärliga examina 

BetygskriterierBetygskriterierBetygskriterierBetygskriterier

%%%% %%%%

Handelshögskolan 21 examina 21 100% 0 0% 0 0% 21 100%

Humanistisk fakultet 34 examina 34 100% 0 0% 0 0% 34 100%

IT-fakulteten 10 examina 10 100% 0 0% 0 0% 10 100%

Konstnärlig fakultet 4 examina 1 25% 0 0% 3 75% 4 100%

Naturvetenskaplig fakultet 26 examina 25 96% 1 4% 0 0% 26 100%

Sahlgrenska Akademien 36 examina 16 44% 20 56% 0 0% 36 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 42 examina 39 105% 3 8% 0 0% 42 114%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 15 examina 15 107% 0 0% 0 0% 15 107%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 6 examina 0 0% 6 100% 0 0% 6 100%

161161161161 83%83%83%83% 30303030 15%15%15%15% 3333 2%2%2%2% 194194194194 100%100%100%100%

Examina med betygskriterier, samtligaExamina med betygskriterier, samtligaExamina med betygskriterier, samtligaExamina med betygskriterier, samtliga

Generella examina Generella examina Generella examina Generella examina 

BetygskriterierBetygskriterierBetygskriterierBetygskriterier

Yrkesexamina Yrkesexamina Yrkesexamina Yrkesexamina 

BetygskriterierBetygskriterierBetygskriterierBetygskriterier

Totalt antal examina Totalt antal examina Totalt antal examina Totalt antal examina 

per fakultetper fakultetper fakultetper fakultet
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4.2 4.2 4.2 4.2 Examensarbeteskurser med betygskriterierExamensarbeteskurser med betygskriterierExamensarbeteskurser med betygskriterierExamensarbeteskurser med betygskriterier    
    
 
De 194 examina genererade 297 examensarbeteskurser fördelade på generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina enligt 
tabellen nedan. 
 
 
Tabell 19. Examensarbeteskurser med betygskriterier, samtliga 
 

 

 

 

 

 

Generella examinaGenerella examinaGenerella examinaGenerella examina YrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexaminaYrkesexamina Konstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examinaKonstnärliga examina
ExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurser %%%% ExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurser %%%% ExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurserExamensarbeteskurser %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%%

 

Handelshögskolan 21 examina 22 100% 0 0% 0 0% 22 100%

Humanistisk fakultet 34 examina 58 100% 0 0% 0 0% 58 100%

IT-fakulteten 10 examina 10 100% 0 0% 0 0% 10 100%

Konstnärlig fakultet 4 examina 1 20% 0 0% 4 80% 5 100%

Naturvetenskaplig fakultet 26 examina 79 99% 1 1% 0 0% 80 100%

Sahlgrenska Akademien 36 examina 20 50% 20 50% 0 0% 40 100%

Samhällsvetenskaplig fakultet 42 examina 48 92% 4 8% 0 0% 52 100%

Utbildningsvetenskaplig fakultet 15 examina 20 100% 0 0% 0 0% 20 100%

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 6 examina 0 0% 10 100% 0 0% 10 100%

258258258258 87%87%87%87% 35353535 12%12%12%12% 4444 1%1%1%1% 297297297297 100%100%100%100%

Examensarbeteskurser med betygskriterier, samtliga Examensarbeteskurser med betygskriterier, samtliga Examensarbeteskurser med betygskriterier, samtliga Examensarbeteskurser med betygskriterier, samtliga 
examinaexaminaexaminaexamina
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 4.3 I vilket/vilka dokument återfinns betygskriterierna?4.3 I vilket/vilka dokument återfinns betygskriterierna?4.3 I vilket/vilka dokument återfinns betygskriterierna?4.3 I vilket/vilka dokument återfinns betygskriterierna? 
    

Tabell 20. Betygskriteriedokument, examensarbeteskurser 

 
* "Både och"  innebär att betygskriterier återfinns  både i kursplanen och som separat dokument 

                                                                                                                                                                                            Examensarbetskurser

Separat dokumentSeparat dokumentSeparat dokumentSeparat dokument %%%% KursplanKursplanKursplanKursplan %%%% Både separat och kursplanBåde separat och kursplanBåde separat och kursplanBåde separat och kursplan %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt %%%% TotaltTotaltTotaltTotalt

 

Handelshögskolan 21 examina / 22 examensarbeteskurser 9 41% 8 36% 5 23% 22 100% 21

Humanistisk fakultet 34 examina / 58 examensarbeteskurser 42 72% 3 5% 13 22% 58 100% 34

IT-fakulteten 10 examina /10 examensarbeteskurser 9 90% 1 10% 0 0% 10 100% 10

Konstnärlig fakultet 4 examina / 5 examensarbeteskurser 3 60% 2 40% 0 0% 5 100% 4

Naturvetenskaplig fakultet 26 examina / 80 examensarbeteskurser 74 93% 0 0% 6 8% 80 100% 26

Sahlgrenska Akademien 36 examina / 40 examensarbeteskurser 40 100% 0 0% 0 0% 40 100% 36

Samhällsvetenskaplig fakultet 42 examina / 52 examensarbeteskurser 49 94% 2 4% 1 2% 52 100% 42

Utbildningsvetenskaplig fakultet 15 examina / 20 examensarbeteskurser 19 95% 1 5% 0 0% 20 100% 15

UFL 6 examina / 10 examensarbeteskurser 10 100% 0 0% 0 0% 10 100% 6

255255255255 86%86%86%86% 17171717 6%6%6%6% 25252525 8%8%8%8% 297297297297 100%100%100%100% 194194194194

Examensarbeteskurser

Betygskriteriedokument examensarbeteskurserBetygskriteriedokument examensarbeteskurserBetygskriteriedokument examensarbeteskurserBetygskriteriedokument examensarbeteskurser
Examina



 
 

Bilaga 2 

Begäran om utlämnande av dokument 
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Hej! 

Under vintern kommer Göteborgs universitets studentkårer (GUS) att genomföra en 
undersökning där vi kartlägger förekomsten och utformningen av skriftliga 
betygskriterier/bedömningskriterier för examensarbeten ("examensuppsatsen") på 
kandidat-, magister- och mastersnivå för alla huvudområden vid Göteborgs universitet. 
I denna anledning kontaktar vi dig som studierektor (eller motsvarande) med ansvar 
för: 

Examensarbetet på kandidatnivå inom huvudområde _____________________________ 

Examensarbetet på magisternivå inom huvudområde _____________________________ 

Examensarbetet på mastersnivå inom huvudområde ______________________________ 

Vi begär med detta brev ut följande dokument: 

1. Aktuell kursplan för examensarbeteskursen.  

2. De skriftliga betygskriterier eller bedömningskriterier som i förekommande fall finns 
för dessa kurser. 

Om du inte har tillgång till dessa dokument, eller om vi ska kontakta någon annan 
person i frågan är vi tacksamma om du kan hänvisa oss till ansvarig person. 

Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss kopior på dessa dokument. Företrädesvis i 
digital form som ett svar på detta e-postbrev. Det går även bra med papperskopior via 
internposten: 

GUS studentombud, Box 133, (Studenternas hus) 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Tack för hjälpen! 

Hälsningar 

Frida Sandberg, Lotta Larsson och Jonas Gren 


