SAKS Universitetsguide
- En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring
utbildning på Linköpings Universitet
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Förord
Vad innebär egentligen utbildningsbevakare, klassrepresentanter och KURT-utvärderingen?
När man börjar på universitetet så flyger fler än bara ett frågetecken runt i luften. Vad händer
egentligen om man till exempel försover sig till tentamen, hur får man veta när första betyget
från en uppgift egentligen bör rapporteras in eller vad blir konsekvenserna om man fuskar?
Tanken med denna handbok är helt enkelt att ni som studenter snabbt ska kunna hitta viktig
information om exempelvis rättigheter och skyldigheter.
Detta är en del av ett utbildningsprojekt på den Systemvetenskapliga sektionen. Om vi
studenter har koll på våra rättigheter och skyldigheter, kan vi alla arbeta för att utveckla
programmet ännu mera!
Vi i SAKS hoppas att ni finner nytta med denna handbok!

Astrid Hettinger
2016-02-17
Utbildningsbevakare SAKS 15/16
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Inledning
Utbildningsutskottets ordförande
Utbildningsbevakaren (UB) har huvudansvaret för det arbete som sektionen bedriver gällande
utbildningen. UB ska se till att sektionen får den bästa och mest lämpliga utbildningen utifrån
en hög kvalité gällande studieförhållanden. Syftet är att se till att sektionen får det som krävs
gällande kursutvärderingar, program – och kursråd, och att LiU:s regelverk följs. UB har även
huvudansvaret för att sätta ihop en grupp klassrepresentanter, två från varje årskurs, som
tillsammans med UB framför studenternas åsikter gällande utbildningen i olika forum.
UB kan man alltid kontakta, men man bör i första hand vända sig till klassrepresentanterna.

Klassrepresentanter
UB agerar valberedning för att tillsätta representanterna. Två från varje klass, SVP1, SVP2
och SVP3 ska representera sin klass i program – och kursråd. Deras uppdrag är att fånga upp
klassens åsikter och sedan förmedla dessa till UB, program – och kursansvarig.
Klassrepresentanterna ska vara dedikerade till sin uppgift och alltid göra det yttersta för att
förmedla sin klass åsikter. Klassrepresentanterna kontaktar man om det uppstår ett problem i
en aktuell kurs och om man själv inte vill prata med examinatorn om problemet. Om
klassrepresentanterna inte kan föra vidare studenternas åsikter så kontaktar de UB.
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Kontaktinformation
Utbildningsbevakare
Kontaktuppgifter för UB: Utbildningsbevakare@saksaren.se
Om man skulle vilja kontakta UB anonymt går det även att skicka in ett formulär på:
http://saksaren.se/kontakt/utbildningsbevakare/

Klassrepresentanter
För att kontakta din klassrepresentant, håll utskick vem som ansvarar i din klass. Du kan även
finna informationen på saksaren : http://saksaren.se/kontakt/klassrepresentanter/

Att tänka på
Tänk på att oavsett om du är anonym eller öppet kontaktar oss, vill vi gärna ha en del
information från dig för att kunna driva ditt ärende vidare. Därför är det viktigt att du/ni som
student/studenter är aktiva i denna process. Det vi gärna ser att ni beskriver när ni kontaktar
oss är följande:
1. Kurskod
2. Berörd lärare/institution/lokal
3. När händelsen inträffade
4. Händelsebeskrivning
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Källkritik
Jag har valt att inte referera till all fakta som denna samling frågor bygger på. De källor jag
har använt är Linköpings universitet egna regelverk, som presenteras på
http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund_och_avancerad_niva.
Jag har även använt mig av Rättssäker examination skriven av Högskoleverket 2008. Denna
finner ni på, https://www.ukambetet.se/download/18.3f830234146aebb94892b3/1404197812491/0836R+R%C3%A4ttss
%C3%A4ker+examination.+Andra+omarbetade+upplagan.pdf
Information är också tagen från högskoleförordningen som är regeringens bestämmelser kring
högskolor och universitet. Den informationen är hämtad från,
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.htm
Sedan utformad utifrån IEI:s samlingsverk,
https://www.liu.se/utbildning/pabyggnad/F7MIT/student/regelverk-forinformatikkurser/1.424246/Reglerinformatik.pdf.

Detta projekt är utarbetat för SAKS och godkänt av Stuff.
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SAKS Universitetsguide
Examinationer
Examinationsformer är en del av utbildningen, och de utvecklas kontinuerligt genom
skolpolitik. Det kommer ständigt förändringar så som datatentor och anonyma tentor etc,
vilket gör det omöjligt att utveckla detaljerade anvisningar för varje examinationsform. Men
alla studenter skall på ett tydligt sätt informeras om former och förutsättningar (t ex vad som
förväntas av den studerande och vad som är tillåtet) för den valda examinationen, enligt LiU:s
egna regelverk.

Därför är det viktiga att tänka på hur just dina examinationer är uppbyggda i din kurs, så kolla
alltid i kursplanen innan kursstart! Kursplanen är ett juridiskt dokument som skall följas, och
examinatorn får inte bortse eller ändra något som står i det gällande examinationer, kursmål
eller innehåll. Examinerade moment skall framgå vid kursstart som kompletterad information
inklusive datum när momentet ska äga rum. För dessa moment ska inte datumen ändras utan
elevernas medvetande och godkännande. Om detta uppkommer kontakta er UB direkt!

Tentamen
Tentamen är ett större prov eller skrivning som ofta avser slutet av en kurs på ett universitet. I
de flesta av våra kurser kommer vi ha denna form av examination. Det som är viktigt att tänka
på inför tentan presenteras vanligtvis i introduktionsföreläsningen, sen även närmre inpå
tentan.
Övrig information som är viktigt att tänka på inför sin tenta är att anmäla sig. Detta gör man
på Studentportalen senast 10 dagar före tentamensdatumet. Några dagar innan tentan kommer
ett mejl skickas ut med information om tid och plats för tentamen. Det är också viktigt att du
avanmäler dig från en tenta om du inte skall gå. Det kostar LiU extrema mängder pengar om
studenter inte går till sin anmälda plats, pengar som kunde läggas på andra resurser för oss
studenter.
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Innan tentamen
Vad händer om jag missar att anmäla mig?
-

Det är obligatoriskt att anmäla sig till en salstenta för att få en garanterad plats. Om
man missar att anmäla sig finns det möjlighet att vänta utanför salen i 30 minuter för
att kunna bli insläppt i mån av plats! Men tänk på att alltid anmäla dig, ett tips är att
klasskamrater hjälps åt att påminna varandra.

Men vad händer om jag försover mig, men ändå är anmäld?
-

Om du har försovit dig och inte hinner dit till 00, så får du vänta utanför i 30 minuter,
sedan så blir du insläppt! Tänk på att vara tydlig meddet inför tentavakten, för då skall
du få gå in innan de studenter som inte har anmält sig.
Men om du däremot kommer senare än 30 minuter så blir du inte insläppt, salen
öppnas endast fram till 30 minuter efter start och släpper in, om du kommer 40
minuter försent får du inte skriva tentan.

När får man lämna salen för att gå på toa?
-

En skrivande får lämna salen tidigaste efter 60 minuter av tentans tid, undantag kan
ges.

Får man ta en rökpaus?
-

Om en tentamen är mer än fyra timmar så har man, om tentavakter godkänner, rätt att
få en rökpaus.

Vad händer om det blir ett brandlarm under tentaskrivningen?
-

Om det skulle bli ett brandlarm under tentan så är det viktigt att lyssna på tentavakten.
Sedan är det examinatorn som får ta ställning till hur provet skall handläggas efteråt.
Om nytt provtillfälle ska ges, skall det vara inom tre veckor.

Vad får komma på en tenta?
-

Det händer att examinatorer väljer att inkludera frågor som ej går att finna svar på i
kurslitteraturen, något man som student upplever orättvist och problematiskt. Dock
fastslår Högskoleverket att det inte finns något i högskoleförfattningarnas regler som
begränsar examinatorn till kurslitteraturen. Detta innebär helt enkelt att examinatorn
får välja det material som denne anser relevant, även om rapporten också uppmanar
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universiteten till att skapa tydliga betygskriterier för att klargöra vad examinationen
ska innehålla. Fråga din examinator för att vara säker på att du pluggar på rätt grejer!

Rättning av tentamen
Det känns som att vi aldrig får tillbaka får tenta, vad gör vi?
-

Enligt regelverket bör tentan vara rättade senast 10 arbetsdagar efter tentamen och
resultatet rapporterat i LADOK senast 12 arbetsdagar efter tentamen. Så 12
arbetsdagar får man minst vänta för att få reda på resultatet. Om en examinator dröjer
längre än detta så kan man kontakta hen direkt och/eller klassrepresentanterna som
får föra frågan vidare. Glöm inte att tänka på, att dagen då tentan skrivs inte räknas in
i de 12 arbetsdagarna!

Jag fick inga kommentarer på min tenta, kan jag få det?
-

Ja, en student har rätt att ta del av det som har tillförts betygsbeslutet.
Ett exempel är att man ber om skriftliga kommentarer, då skall det kunna ges utifrån
den betygsmall som examination följde.

Jag vill ompröva mitt resultat, hur går jag tillväga?
-

Det viktigaste att tänka på är att inte hämta ut tentamen. För om du hämtar ut den så
ger du ditt godkännande, och tar över den allmänna handlingen. Därför ska du be
personalen på avdelningen där tentorna hämtas ut att kopiera tentan och mejla den till
dig så du kan undersöka om du fick en rättvis bedömning eller inte.

Du kan enbart överklaga till ett högre betyg, Betyget godkänd kan inte ändras till
underkänd på studentens begäran. En student har inte heller rätt att återkalla sin
inlämnade tentamen och på så sätt undvika att betygsättas.

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan examinator ompröva sitt beslut
och under vissa förutsättningar besluta om annat betyg. Det är viktigt med att
formulera sig rätt och säga att man vill ompröva, inte överklaga!
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Jag vill ompröva mitt beslut för det finns tydliga skrivfel och räknefel av examinatorn.
-

Om detta har uppkommit, prata med din examinator och visa felen. Detta skall alltid
ändras för studenternas fördel.

Är examinatorn skyldig att genomföra en skrivningsgenomgång efter tentamenstillfället?
-

Examinatorn är inte skyldig att genomföra detta, men däremot så bör hen göra det.
Ett alternativ till skrivningsgenomgång är att examinator utarbetar och
presenterar ett skriftligt lösningsförslag kombinerat med en möjlighet för de
studerande att kontakta examinator för kompletterande upplysningar.

Omtenta
Jag klarade inte tentan, vad gör jag nu?
-

Om du inte klarar tentan är det bara att ta nya tag och försöka nästa gång. Logga in på
studentportalen, för där ska datum för omtentamen meddelas normalt senast vid det
ordinarie provtillfället. Varje student bör garanteras minst tre provtillfällen på en och
samma kurs (utan att kurslitteraturen ändras) under en tid av ett år.

Jag har blivit underkänd på två stycken ordinarie examinationstillfällen och är inte nöjd med
min examinator, kan jag byta?
-

Ja, studenten har rätt till byte av examinator om hen blivit underkänd vid minst två
ordinarie examinationstillfällen. För att byta examinator tar man kontakt med
studierektor och begär en ny examinator.

Vår nästa tenta är på en helg, är det okej?
-

Det är inte otillåtet att förlägga tentamina till lördagar eller söndagar, men hänsyn bör
tas till studenter som av religiösa skäl inte har möjlighet att delta i tentamina på vissa
religiösa helgdagar.
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Individuella skrivningar, pm:en och rapporter
Det viktiga för oss studenter att tänka på är att fråga examinatorn om komplettering ges, om
det inte står att det görs. Om komplettering har getts, så har man 10 arbetsdagar på sig tills
man skall lämna in uppgiften igen. Vi studenter kan även kräva en framläggning varför vi fick
det betyg vi fick, oavsett examinationsform, om inte facit finns, vilket det oftast inte finns till
dessa former av examinationsmoment.

Kan man vara anonym i andra examinationsformer än tentor?
-

Sedan den 20:e januari 2014 ska regeln om anonyma examinationsformer även
tillämpas på andra examinationsformer än salstentamen. Exempelvis kan
hemtentamen, och övriga skriftliga inlämningar skickas in anonymt via LISAM.
Undersök gärna med din lärare nästa gång om det är möjligt att få skicka in era
inlämningar anonymt.

Plagiat och fusk
Högskoleförordningen diskuterar konsekvenserna som sker om en student fuskar, eller
vilseleder en examination som LiU uttrycker sig, samt andra åtgärder om en student gör något
annat som universitetet regerar på.

Åtgärder mot en student uppkommer om en student har:
1. Vidtagit otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en
studieprestation annars ska bedömas.
2. Stört eller hindrat undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för
utbildningen vid högskolan.
3. Utsatt en annan student eller en arbetstagare för trakasserier eller sexuella trakasserier.

De disciplinära åtgärderna är en varning eller avstängning. Ett beslut om avstängning innebär
att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för
utbildningen vid universitetet. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt
högst sex månader.

När kan en student bli anmäld till disciplinnämnden?
-

En examinator som misstänker att en student försöker ”vilseleda”, kan skicka en
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anmälan till disciplinnämnden. En student kan då till exempel bli anmäld i samband med
något felaktigt i en skriftlig tentamen, i en kontroll i urkund eller i
samband med att läraren rättar en examination.

Hur informeras studenten isåfall?
-

Lärare/examinatorer är skyldiga att informera studenten så fort det finns ett beslut att
”anmäla”. Studenten får sedan hem ett brev om att anmälan har gjorts.

Vad händer för en student om man har blivit avstängd?
-

Som sagt så blir studenten avstängd från all from av deltagande på universitetet,
undervisning, laborationer och examinationer osv. Däremot så fråntas inte LiU-kortet,
men CSN meddelas vilket gör att studiemedlet stängs av. Vid en avstängning så läggs
en teknisk spärr i LADOK vilket förhindrar inläggning av resultat och registreringar.

Om du vill veta mer om detta så kan du läsa mer på: https://www.student.liu.se/reglerrattigheter-sakerhet/lagar-regler-rattigheter/disciplinarenden/studentfaq?l=sv
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Kursutvärdering
Alla kurser ska på LiU utvärderas, och detta görs på olika sätt på alla program! Vi på den
systemvetenskapliga linjen arbetar genom att utföra både en halvtidsutvärdering för att kunna
påverka så mycket som möjligt under kursen. Vi gör också en slutgiltig utvärdering efter
kursen, vilken leds av respektive klassrepresentanter.
Kursutvärdering är en del av ett kvalitetsarbete för att ständigt arbeta för att nå den bästa
möjliga utbildningen. Därför är det viktigt att genomföra dessa utvärderingar, både den som
drivs från klassrepresentanterna samt den som LiU genomför (KURT).
I denna rapportskrivande stund arbetar den filosofiska fakulteten med att utveckla KURT till
en bättre kursutvärderingsenkät. Men om du ändå anser att det är onödigt att besvara KURT?
Då skall jag säga till dig, att KURT är en av de två viktigaste informationsinsamlingsmöjligheterna för LiU. Den andra är Studentundersökningen som inte genomförs
varje år. Många studenter tror att KURT enbart når examinatorn, men sanningen är att den är
uppdelad i tre delar. De första frågorna är rektorns frågor, därefter har fakulteten några frågor
kring utbildningen och sedan kan även examinatorn lägga till egna frågor med direkt koppling
till den specifika kursen.
Detta innebär att våra åsikter kring kursen når ända fram till högsta ledningen på LiU. Därför
är det så pass viktigt att vi besvarar den! På Kvalitetsnämnden för den filosofiska fakulteten så
sitter man och diskuterar åtgärder utifrån just KURT!
På Studentportalen finner du dina kursvärderingar, där kan du även se Visa besvarade, här
finner du svarsfrekvens, betyg och genomsnittliga timmar nedlagda!

Hoppas att denna sammanställning har varit givande, och ger dig lite mer inblick i hur det ser
ut på LiU kring dessa frågor! Som sagt finns det mycket, mycket mer att läsa så kolla in
länkarna under Källkritik.
Lycka till!
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