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Riktlinjer för examinatorer inom Området för humani ora och 
teologi  
 
Följande kategorier av examinatorer finns inom HT-området: 
 
a) Examinator för enskilt prov betygsätter prov på en kurs eller delkurs. En sådan 
examinator kan också koordinera rättningen av prov kring vilka flera lärare 
samarbetar samt fastställa ett sammanfattande betyg på provet 
 
b) Kursexaminator har ansvar för betygsättningen på genomgången hel kurs. 
För att undvika förseningar i samband med sjukdom och semestrar etc. bör en eller 
flera kursexaminatorer regelmässigt utses som ”institutionsback-up”, t.ex. 
studierektor och/eller prefekt, så att betyg på hel kurs kan utfärdas så snart som 
möjligt när studenten är klar med kursen. 
 
c) Examinator för examensarbete fastställer betyg på enskilda examensarbeten 
ensam eller i samråd med andra. 
 
Följande kompetenskrav gäller för de olika kategorierna: 
 
a) Kompetenskraven sammanfaller med kraven för behörighet som lärare, med 
hänsyn till att utbildning i examination ingår i den behörighetsgivande 
högskolepedagogiska utbildningen. 
 
b) Utöver vad som gäller för a) gäller att kursexaminatorer ska vara förtrogna med 
studieadministrativa och studierättsliga frågor för att kunna garantera att 
examinationen gått rätt till och för att kunna medverka till att korrigera felaktigt 
fattade beslut. 
 
c) Examinatorer för examensarbeten ska ha erfarenhet av handledning av 
examensarbeten. I anslutning till kraven i det svenska utvärderingssystemet bör 
examinatorer för examensarbeten vara disputerade och på den avancerade nivån bör 
de vara docentkompetenta. I de fall detta inte är möjligt med egna lärarkrafter bör 
institutionerna verka för att ordinarie examinator i ett ämne kan få stöd i 
bedömningen från angränsande ämnen, där högre akademisk kompetens finns.  
 
Examinatorer för examensarbeten kan också rekryteras externt. Sådana examinatorer 
måste dock vara väl insatta i och införstådda med lokala policyer och praxis och i de 
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fall de är internationellt rekryterade naturligtvis också i respektive med det nationella 
regelverket. Externa examinatorer bör företrädesvis endast anlitas som kolleger till 
institutionsverksamma examinatorer, inte förordnas som ensamt ansvariga för 
betygsättningen. 
 
 


