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Beslut om införande av bedömningskriterier inom 
kurser på grundläggande och avancerad nivå 
 
Bakgrund 
Under våren 2019 erhöll en arbetsgrupp dekanus uppdrag att genomföra en förstudie 
i syfte att genomlysa olika aspekter av införandet av bedömningskriterier inom kurser 
på grundläggande och avancerad nivå vid LiTH (DNR LiU-2019-01863). Det 
specifika uppdraget innebar att: 

1. Föreslå hur bedömningskriterier avseende högre betyg kan eller bör utformas 
samt på vilket sätt informationen om dessa kriterier ska tillhandahållas. 

2. Bedöma hur förslaget påverkar genomförande av examination.  
3. Föreslå en plan, inklusive tidplan, för förankring och implementering av 

förslaget. 
 

Arbetsgruppens slutrapport finns som bilaga till beslutet. 
 

Sammanfattningsvis ser arbetsgruppen flera skäl till att bedömningskriterier bör 
införas. Det finns lagar och regler som implicerar att kvalitativa bedömningskriterier 
bör finnas som komplement till kursplanerna, det finns enligt bedömning utbild-
ningsmässiga samt pedagogiska vinster då studenterna får bättre förutsättningar och 
förståelse för de krav som ställs, rättssäkerheten för studenterna ökar och det finns 
även fördelar för externa parter. Arbetsgruppen har även identifierat vissa risker, 
främst i införandefasen, för såväl lärarkollegiet, kanslipersonalen samt studenterna, 
men dessa bedöms vara av övergående karaktär. 

Arbetsgruppen föreslår en modell som innebär att kvalitativa målrelaterade 
bedömningskriterier uttrycks för betyg 3 samt betyg 5 och att det ska finnas tydlig 
information om när studenten betyg 4 sätts. I övrigt finns rekommendationer i slut-
rapporten kring hur bedömningskriterierna bör formuleras och ett förslag på hur de 
kan presenteras. 

Den tidplan för implementeringsarbetet som föreslås sträcker sig över en treårs-
period för att ge alla parter en rimlig tid för omställningen. 
 

Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att kvalitativa målrelaterade bedömningskriterier ska införas som ett 
komplement till kursplanerna i enlighet med beskrivningen i bilagan. 

- att planera implementeringsarbetet utifrån den föreslagna tidplanen, vilket 
innebär att arbetet omedelbart påbörjas. 

- att uppdra till dekanus att utforma den närmare organisationen av 
implementeringsarbetet. 
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Underlag i ärendet 
Bilaga 1: Införandet av bedömningskriterier för högre betyg inom kurser på 
grundläggande och avancerad nivå vid LiTH 
 
Delges: 
Programnämnderna 
Studentkåren LinTek 
Studievägledningen (tekfak) 
Prefekterna på MAI, ISY, IFM, IDA, IEI, IMT, ITN 
Huvudstudierektorerna på MAI, ISY, IFM, IDA, IEI, IMT, ITN 
 
 

 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena Herbertsson 
(föredragande), Magnus Borga, Jan Lundgren, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, 
Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Linnea Bergman och Oskar Renåker. Vidare har 
närvarit personalföreträdare Janerik Lundquist och Karin Baardsen, kanslichef 
Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 
 
 
 
 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Införande av bedömningskriterier för högre betyg inom 
kurser på grundläggande och avancerad nivå vid LiTH 

 
”Min erfarenhet är att explicita bedömnings- 
kriterier inte bara skapar tydlighet och tillit hos  
studenterna utan även förenklar för examinatorn” 

 
 

Citat: LiTH-lärare som redan använder 
bedömningskriterier i sin kurs 

 
1. Uppdraget 
Under våren 2019 utsåg dekanus Ulf Nilsson en arbetsgrupp för att genomföra en 
förstudie i syfte att genomlysa olika aspekter av införandet av bedömningskriterier inom 
kurser på grundläggande och avancerad nivå vid LiTH (Tekniska högskolan vid 
Linköpings universitet). Arbetsgruppen har letts av prodekan Helena Herbertsson, och i 
gruppen ingick nämndordförande Håkan Örman, utbildningsledare Anders Ekinge, 
professor Svante Gunnarsson, huvudstudierektor Jesper Thorén samt studerande-
representanten Ellen Forsberg (som utsetts av LinTek). I arbetet har ambitionen varit att 
beakta både lärarkollegiets och studenternas perspektiv. 
Det specifika uppdraget innebar att: 
 

1. Föreslå hur bedömningskriterier avseende högre betyg kan eller bör utformas 
samt på vilket sätt informationen om dessa kriterier ska tillhandahållas. 

2. Bedöma hur förslaget påverkar genomförande av examination.  
3. Föreslå en plan, inklusive tidplan, för förankring och implementering av 

förslaget. 
 

En första muntlig rapport avseende den första punkten gavs i samband med fakultetens 
utbildningsdag den 3 juni 2019. Vidare gavs en kort presentation av det pågående arbetet 
vid LiTH-styrelsens möte i juni. I detta dokument redovisas resultatet av förstudien. 
 
2. Definitioner av begrepp 
Betygskriterier/bedömningskriterier: Begreppen används ibland inkonsekvent och ibland 
som synonymer. Kriterierna ligger till grund för en bedömning som i sin tur leder till ett 
betyg, varför begreppet bedömningskriterier förordas. I dokumentet används dock 
begreppet betygskriterier i direkta citat. 
Kvalitativa bedömningskriterier: Med kvalitativa bedömningskriterier avses kriterier som 
uttrycks i kvalitativa termer, till skillnad från operationella bedömningskriterier som kan 
uttryckas som poänggränser. 
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Målrelaterade bedömningskriterier: Förtydligandet att bedömningskriterierna ska vara 
målrelaterade innebär att bedömningen ska baseras på, i förhand uppsatta, mål. Målen i 
sammanhanget avser lärandemålen i kursplanerna. 
 
3. Bakgrund till uppdraget 
Högskoleförordningen föreskriver att en kursplan bland annat ska innehålla kursens 
lärandemål (6 kap. 15 § HF). Underförstått innebär det att kraven för godkänt betyg ska 
framgå av kursplanen. Däremot finns ingen bestämmelse rörande överbetyg för de fall att 
kursen har en betygsskala med fler än två betygssteg. Vid LiTH används i de flesta fall 
en fyragradig betygsskala (U, 3, 4, 5). Det saknas för närvarande föreskrifter lokalt om 
på vilket sätt och när studenterna ska informeras om vilka kriterier som gäller för högre 
betyg. 
Fakultetsledningen bedömer att informationen kring kriterier för högre betyg bör 
tydliggöras. Det handlar både om var och när sådana kriterier ska göras tillgängliga samt 
hur de bör utformas. Det finns flera anledningar till att förbättra informationen kring detta, 
vilka redovisas nedan. I samband med detta bör även kraven för godkänt (betyg G eller 
3) ses över. 
Motsvarande arbete pågår just nu vid området för Utbildningsvetenskap på Linköpings 
universitet samt på flera andra lärosäten. På KTH fattades ett beslut hösten 2017 om att 
målrelaterade bedömningskriterier ska finnas för alla kurser med graderad betygsskala 
hösten 2020. Arbetsgruppen har utgått från KTHs modell vid diskussioner om hur 
bedömningskriterier skulle kunna uttryckas och utformas samt hur en implement-
eringsprocess vid LiTH skulle kunna se ut. Information har även inhämtats från den 
parallella processen inom Utbildningsvetenskap. 
 
4. Krav, möjligheter och utmaningar kring införande av bedömnings-
kriterier 
Arbetsgruppen har identifierat ett antal externa krav och utbildningsmässiga vinster som 
talar för att införa kvalitativa bedömningskriterier, som komplement till alla kursplaner. 
Gruppen vill även framhålla att det finns ett antal utmaningar och risker, för såväl 
anställda vid LiTH, särskilt lärarkollegiet, som för studenterna. 
 
4.1 Externa krav och rekommendationer 
Som nämndes ovan anger högskoleförordningen (6 kap. 15 § HF) att en kursplan ska 
innehålla kursens lärandemål, vilket underförstått innebär att kraven för godkänt betyg 
ska framgå. Utöver detta finns ytterligare dokument som anger att bedömningskriterier 
bör finnas.  
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- European Standards and Guidelines (ESG) är principer för kvalitetssäkring av högre 
utbildning inom Europa1. Dessa riktlinjer ska ses som ett komplement till de lagar och 
förordningar som styr lärosätenas verksamhet. Den nu gällande nationella 
kvalitetssäkringsmodellen baseras i hög grad på dessa principer. I den svenska 
översättningen Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska 
området för högre utbildning (ESG)2 kan man på sidan 13 bland annat läsa att ”såväl 
kriterier som metoder för bedömning och betygskriterier publiceras på förhand”.  

- Universitetskanslersämbetet (UKÄ) skriver i Rättssäker examination (upplaga 3, 
2017)3 att i propositionen som låg till grund för formuleringarna i högskoleförord-
ningen om kursplanens lärandemål påpekade regeringen att ”genom att formulera mål 
för varje kurs tydliggörs vilka kunskaper varje student förväntas ha vid slutet av kursen 
för att bli godkänd”. Vidare uttryckte regeringen ”att det främjar lärandet med tydligt 
uttryckta betygskriterier som anger hur väl studenten nått de mål som ska anges för 
varje kurs” samt att ”betygskriterierna bör utformas på ett sådant sätt att studenternas 
incitament att tillägna sig kunskaper inom kursens hela omfång stimuleras”. Dock 
föreskrivs ej att bedömningskriterier ska finnas i en kursplan. UKÄ framhåller 
betydelsen av bedömningskriterier för studenternas rättssäkerhet och menar att 
lärosätena själva måste besluta om vilken status som kriterierna ska ha.  

- I Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid 
Linköpings universitet 4 , som beslutades våren 2019, framgår att studenterna vid 
kursstart ska informeras om kursens mål, bedömningskriterier och examinations-
former. Detta förutsätter alltså att tydliga bedömningskriterier ska finnas redan när 
kursen påbörjas. Dock föreskrivs inte heller här att de ska finnas i kursplanen.  

- I Förvaltningslagen (2017:900) regleras bland annat myndigheters beslutsfattande. Ett 
beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla 
en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt (32§). Att sätta betyg 
är ett myndighetsbeslut och i kommenterar till lagen framgår att motiveringar till 
beslut måste vara ordentligt klargörande och begripliga, vilket gör att det för 
lärosätenas del exempelvis kan komma att behövas ordentliga kriterier för betygs-
sättning. 

 
 
 
1 ESG på svenska (2015), https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/verktyg-for-larosaten-
och-bedomare/esg-pa-svenska.html 
2 Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning 
(ESG) (2015), 
https://www.uka.se/download/18.2b5bddd71593fab953bdc5ff/1487841879254/ESG-svensk-
oversattning.pdf 
3 Rättssäker examination (tredje upplagan), UKÄ (2017), 
https://www.uka.se/download/18.327e2db015c8695b5ab6f7f/1499336415750/2017-rattssaker-
examination.pdf s.28  
4 Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings 
universitet (2019), http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917590 

https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/verktyg-for-larosaten-och-bedomare/esg-pa-svenska.html
https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/verktyg-for-larosaten-och-bedomare/esg-pa-svenska.html
https://www.uka.se/download/18.2b5bddd71593fab953bdc5ff/1487841879254/ESG-svensk-oversattning.pdf
https://www.uka.se/download/18.2b5bddd71593fab953bdc5ff/1487841879254/ESG-svensk-oversattning.pdf
https://www.uka.se/download/18.327e2db015c8695b5ab6f7f/1499336415750/2017-rattssaker-examination.pdf
https://www.uka.se/download/18.327e2db015c8695b5ab6f7f/1499336415750/2017-rattssaker-examination.pdf
http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917590
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4.2 Pedagogiska och utbildningsmässiga vinster 
Att införa kvalitativa bedömningskriterier är även angeläget för att studenterna ska bli 
bättre införstådda med vilka kunskapskrav som ska gälla, inte bara för godkänt betyg utan 
också för högre betyg. För lärarkollegiet bedöms tydliga, genomtänkta och klart 
kommunicerade kriterier ge bättre förutsättningar för att planera genomförandet av kurs 
och examination samt att planera progressionen mellan kurser. Detta i sin tur leder till 
bättre planeringsförutsättningar och större transparens för studenterna. 
Tidigare arbeten har identifierat flera utbildningsmässiga och pedagogiska vinster vid 
införande av bedömningskriterier5,6. Av dessa märks ökad rättssäkerhet för studenterna, 
minskning av risken för förskjutning av en lärares bedömning med tiden och att 
kriterierna är ett bra stöd för lärare med begränsad erfarenhet av bedömning av 
studieprestationer. Kriterierna kan även, om rätt formulerade och rätt använda, fungera 
som ett stöd i undervisningssituationer för att hjälpa studenter att uppnå de kunskaper och 
färdigheter som efterfrågas och fungera som grund för konstruktiv återkoppling.  
I övrigt bidrar samtal om bedömning och examination samt försök till verbalisering av 
tyst kunskap till att vidareutveckla den pedagogiska kompetensen samt hålla igång den 
pedagogiska diskussionen i lärarkollegiet, vilket gynnar studenterna indirekt. 
Att studenter informeras på ett tydligt sätt om vad som förväntas av dem bidrar även till 
en känsla av tillit och trygghet, vilket kan bidra till minskad negativ stress inför 
examination7. Dessutom är dagens studenter skolade i ett bedömningskriteriesystem och 
avsaknaden av kvalitativa bedömningskriterier kan upplevas som att man inte får den 
information som man förväntar sig. 
Även för alumnerna kan bedömningskriterier vara värdefullt.  Externa parter, såsom 
arbetsgivare eller andra lärosäten som erbjuder utbildning på avancerad nivå eller forskar-
utbildningsnivå, kan nyttja information som erhålls via betyg och de bedömningskriterier 
de vilar på.  
 
4.3 Utmaningar och risker 
Införande av krav på kvalitativa bedömningskriterier kommer påverka arbetssituationen 
för lärarkollegiet, studierektorerna, programnämndsledningarna och kanslipersonalen 
samt studiesituationen för studenterna. 
Anställda vid LiTH: Vid LiU har flera nya studieadministrativa system införts de senaste 
åren (Ladok 3, kursdatabasen Bilda samt Lisam). Detta har ställt nya krav på de anställda 
och en viss förändringströtthet finns. När det gäller systemen ovan pågår fortfarande 

 
 
 
5 S. Ekecrantz, ”Målrelaterade betyg – att arbeta med betygskriterier och bedömning i sju 
grader”, Universitetspedagogiskt centrum, SU (2007) 
6 J. Bergqvist & K. Mårtensson, ”Att formulera skriftliga betygskriterier – Bedömarkompetens 
och att sätta praxis på pränt”, LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens (2015) 
7 E. Panadero & A. Jonsson, The use of scoring rubrics for formative assessment purposes 
revisited: A review. Educational Research Review 9, 129-144 (2013) 
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vidareutvecklingsarbete, vilket inom fakultetskansliet involverat främst utbildnings-
ledarna. Även kvalitetssäkringssystemet som infördes 2017 har påverkat program-
nämndernas, särskilt ledningens, arbetssituation. Programnämndsledningarna kommer 
behöva vara engagerade vid införandet av bedömningskriterier. Examinators roll, 
tillsammans med övriga lärarkollegiet, kommer vara mycket viktig, då de är de enda som 
har kompetens och kan utforma bedömningskriterier och examination för enskild kurs. 
Arbetsgruppen inser att införandet av kvalitativa bedömningskriterier initialt kommer att 
kräva en omfattande arbetsinsats och därmed tid av såväl lärarkollegiet som kansli-
personalen. För att underlätta processen så mycket som möjligt ser arbetsgruppen ett 
behov av tydliga instruktioner, omfattande stöd samt en rimlig tidsplanering.  
Studenterna: För studenterna kan själva övergången komma att kräva viss extra 
ansträngning, då alla kurser inte inför bedömningskriterier vid samma tillfälle. Vid 
införandet kommer det förmodligen inte finnas tidigare tentamina att ta del av, med 
liknande utformning som den examination studenten ska genomgå. Dessutom kommer 
formulering av bedömningskriterier, och utformningen av examinationen därefter, vara 
nytt för lärarkollegiet och därmed kommer kontinuerlig översyn och revision krävas tills 
nya former utmejslats.  LinTek har kontaktat såväl LiTH-studenter, som i dagsläget läst 
kurser som redan kompletterat lärandemålen med bedömningskriterier och justerat 
examinationen därefter, samt studentkåren på KTH. Responsen från båda håll har överlag 
varit positiv.  
En annan aspekt som berör såväl lärarkollegiet som studenterna är risken för att 
bedömningskriterierna blir för styrande och därmed reducerar studentens självständighet, 
kritiska tänkande och kreativitet 8 . Detta är något man som examinator måste vara 
uppmärksam på. Utformningen av kriterierna och examinationen bör revideras efter 
praktisk tillämpning om oönskade effekter upptäcks. 
Införande av kvalitativa bedömningskriterier bedöms dock, på sikt, påverka såväl lärarnas 
som studenternas arbets- och studiesituation positivt, även om det initialt kommer krävas 
en stor insats från flera parter.  
 
4.4 Erfarenheter från andra lärosäten samt grund- och gymnasieskolan 
Vid KTH motiverar man införandet av betygskriterier på följande sätt: 

- Väl skrivna och implementerade betygskriterier är värdefullt. 
- Det ger tydlighet och motivation för studenterna och gör examinationen rätt-visare. 
- Betygskriterierna ger också läraren struktur och hjälp vid genomförande av examina-

tionen. 
 

Kort sagt blir kvaliteten högre och läraren spar tid9. 

 
 
 
8 S. Ekecrantz, ”Målrelaterade betyg – att arbeta med betygskriterier och bedömning i sju 
grader”, Universitetspedagogiskt centrum, SU (2007) 
9 ”Målrelaterade betygskriterier”, samlad information https://intra.kth.se/utbildning/utveckling-
och-hogskolepedagogik/malrelaterade-betygskriterier-1.370030 (Viggo Kann) 

https://intra.kth.se/utbildning/utveckling-och-hogskolepedagogik/malrelaterade-betygskriterier-1.370030
https://intra.kth.se/utbildning/utveckling-och-hogskolepedagogik/malrelaterade-betygskriterier-1.370030
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Enligt muntlig information har införandet av bedömningskriterier på KTH hittills inne-
burit att genomströmningen har ökat, alltså att fler blir godkända, men samtidigt har färre 
studenter nått de högre betygsnivåerna. 
Muntlig information från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 
antyder att inslagen av kontinuerlig examination och inslagen av alternativa examina-
tionsformer ökat efter införandet av krav på bedömningskriterier. 
Arbetsgruppen är medveten om problematiken med såväl formuleringen som tillämp-
ningen av de bedömningskriterier som nyttjats i grund- och gymnasieskolan, som nu ska 
ses över, vilket innebär att dessa ”fallgropar” kan undvikas10. 
 
4.5 Sammanvägd bedömning 
Vid sammanvägning av de skäl som finns för införandet av kvalitativa bedöm-
ningskriterier, de potentiella riskerna som identifierats samt erfarenheterna från andra 
lärosäten bedömer arbetsgruppen att det, utöver krav utifrån, finns såväl utbildnings-
mässiga och pedagogiska vinster som andra skäl för införandet av kvalitativa bedöm-
ningskriterier som komplement till kursplanerna vid LiTH. 
De skäl som arbetsgruppen särskilt vill betona är att införandet av kvalitativa 
bedömningskriterier kan bidra till att 

• rättssäkerheten för studenterna ökar. 
• uppfylla lagar och regler i kombination med pedagogiska vinster. 
• tydliggöra att alla lärandemål ska uppnås för godkänt betyg. 
• diskutera kunskap mellan student/lärare och lärare emellan. 
• skapa dialog mellan kurserna, vilket är viktigt i ett programperspektiv. 
• genomströmning kan öka om de används rätt, då förutsägbarheten och trans-

parensen ökar. 
• tydligheten ökar och mer konkret information om vad som faktiskt görs i kursen 

och varför tillhandahålls. 
• insynen i enskild kurs blir bättre och därigenom ökar delaktigheten. 

 
Sammanfattning: 
Arbetsgruppen: 

- anser att lagar och regler implicerar att kvalitativa bedömningskriterier bör 
införas. 

- tror att det finns en utbildningsmässig och pedagogisk vinst och att det ger 
studenterna bättre förutsättningar och förståelse för vad som krävs.  

- tror att tydliga bedömningskriterier bidrar till ökad genomströmning. 

 
 
 
10 Så arbetar vi med att revidera kurs- och ämnesplanerna, Skolverket (2019) 
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-
omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna#h-Sahararbetetgatttill 

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna#h-Sahararbetetgatttill
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna#h-Sahararbetetgatttill
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- ser även fördelar för externa parter. 
- inser att det finns potentiella risker för flera aktörer. 
- bedömer sammantaget att det, utöver krav utifrån, finns goda skäl för införande 

av bedömningskriterier som komplement till kursplanerna vid LiTH.  

 
5. Formulering av lärandemål och målrelaterade bedömningskriterier 
Att i kursplaner formulera lärandemål, ”learning outcomes”, introducerades i samband 
med högskolereformen 2007 (den s k Bolognaprocessen)11 och innebär att det ska framgå 
vad studenten efter genomgången kurs förväntas kunna utföra och förhålla sig till. 
Lärandemålen ska vara examinerbara och utgöra grunden för examinationen. I kurs-
planerna ska även kursinnehållet specificeras. Kursinnehållet avgränsar inom vilket 
område som lärandemålen är tillämpbara inom aktuell kurs. I dagsläget är lärandemålen 
i vissa fall formulerade som en blandning av mål och kursinnehåll. Följande är ett 
exempel från annat lärosäte:  
 

Efter genomgången kurs skall studenten kunna följande: 
- förstå, tolka och använda differential- och integralkalkylens grundbegrepp: 

elementära funktioner, gränsvärden, kontinuitet, derivator, integraler och serier. 
- behärska de elementära funktionerna, det vill säga polynom, rationella funk-

tioner, exponentialfunktioner, potensfunktioner, logaritmfunktionen samt de 
trigonometriska funktionerna och deras inverser. 

- …  
 

Detta skulle istället kunna uttryckas: 
- använda begrepp, satser och metoder för att lösa, och presentera lösningen av, 

problem inom de delar av envariabelanalysen som beskrivs av kursinnehållet.  
 

Kursinnehållet specificeras under annan rubrik i kursplanen och innefattar elementära 
funktioner, gränsvärden, kontinuitet, derivator, integraler, polynom, o s v. 
 

Lärandemålen och kursinnehållet måste, för att lärandemålen ska kunna kompletteras 
med bedömningskriterier, ses som separata, men kompletterande delar av kursplanen.  
Betygsystem brukar indelas i relativa betyg och kriteriebaserade betyg12. I relativa betygs-
system är studentens prestation satt i relation till andra studenters prestationer, medan det 
i kriteriebaserade system är individens prestation i relation till kriterierna som bedöms, 
oavsett andra studenters prestationer. Målrelaterade bedömningskriterier är ett led i 
processen att sätta ett kriteriebaserat betyg, där prestationen betygssätts baserat på, i 

 
 
 
11 UHR: ”Bolognaprocessen – det europeiska området för högre utbildning”, 
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/ 
12 S. Ekecrantz, ”Målrelaterade betyg – att arbeta med betygskriterier och bedömning i sju 
grader”, Universitetspedagogiskt centrum, SU (2007) 
 

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/
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förhand uppsatta, kvalitativa mål.  Syftet med ett sådant system är att man ska kunna bilda 
sig en uppfattning om vad studenten kan utifrån lärandemålen och hur väl studenten kan 
det utifrån betyget. Lärandemålen ska alltså även fortsättningsvis formuleras utifrån vad 
som krävs för att bli godkänd på kursen. I sammanhanget förespråkas kvalitativa 
målrelaterade bedömningskriterier. 
Bedömningskriterierna ska alltså koppla betygsstegen till hur väl kursens lärandemål 
uppfylls. Ett godkänt betyg (betyg G eller 3) ska innebära uppfyllelse av alla lärande-
målen. Dessa är ofta ganska generella i sin formulering, vilket gör att man med fördel kan 
komplettera lärandemålen med bedömningskriterier även för godkänt betyg (betyg G eller 
3). Bedömningskriterierna bör uttryckas som preciseringar av lärandemålen, som i sin tur 
därmed kan skrivas i mer allmänna ordalag. Läses lärandemålen tillsammans med bedöm-
ningskriterierna ska kriterierna uppfattas ge mer konkret information om vad som faktiskt 
förväntas av studenten för att nå de olika betygsstegen. Med tillgång till enskild students 
betyg ska andra kunna få en uppfattning om vad studenten kan efter avklarad kurs. 
Det finns flera olika modeller för hur bedömningskriteriesystem kan utformas i sin helhet. 
I många fall uttrycks bedömningskriterier för varje betygssteg, men i andra fall så uttrycks 
kriterier för vartannat betygssteg. I den senare typen av modell måste man på något sätt 
uttrycka när det mellanliggande betyget ges. Arbetsgruppen rekommenderar att kvalita-
tiva målrelaterade bedömningskriterier uttrycks för betyg 3 och betyg 5 och man där-
utöver uttrycker vad som krävs för att få betyg 4. Det senare skulle exempelvis kunna 
uttryckas som att alla kriterier för att nå betyg 3 är uppnådda samt en viss del av vad som 
krävs för betyg 5.  
Vilka kvaliteter som värdesätts i enskild kurs är upp till examinator att avgöra. 
Bedömningskriterier för högre betyg kan exempelvis gälla kvaliteten på utförandet eller 
lösningsgången, svårighetsgraden hos lösta uppgifter, förmågan att kombinera olika delar 
av kursinnehållet eller uppvisande av att man når de högre nivåerna i Blooms taxonomier/ 
SOLO. Hur bedömningskriterierna uttrycks bör därmed också vara upp till enskild 
examinator. Använda formuleringar kan grovt delas in i produktorienterade formuleringar 
(Lösningen av projektuppgiften kännetecknas av ….) och studentcentrerade formul-
eringar (Studenten kan/har förmåga att ….). Examinator måste välja vilket formulerings-
sätt som är lämpligast utifrån respektive lärandemål.  
Vidare kan skillnader i studenternas prestationer uttryckas som kontinuerliga kvalitets-
skillnader eller i mer diskreta termer. Kontinuerliga kvalitetsbedömningar följer en skala 
från exempelvis låg till hög eller från dålig till bra. De kontinuerliga bedömnings-
kriterierna kan i många sammanhang klumpas ihop i mer diskreta kvaliteter, som då kan 
ses som trappsteg som baseras på olika grad av förståelse hos studenterna. I samman-
hanget förordas att bedömningskriterierna uttrycks som diskreta kvaliteter som preciserar 
avgränsade förståelse- och kunskapsnivåer för de olika betygen. 
Att kortfattat formulera tydliga bedömningskriterier i kvalitativa termer är en utmaning. 
Examinatorn måste därför vara beredd på att kunna förklara och exemplifiera sina 
formuleringar, då studenter ställer frågor. Bedömningskriterierna bör därmed diskuteras 
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kontinuerligt med studenterna, för att de ska utvecklas till ett så bra pedagogiskt verktyg 
som möjligt för såväl examinatorn som för studenterna.  
Det är även möjligt att uttrycka vad som krävs av studenten i kvantitativa mått i ett 
målrelaterat bedömningssystem om siffervärdena motsvarar i förhand formulerade 
kvalitativa bedömningskriterier och examinationen utformats så att det är möjligt att 
korrelera studentens prestation med förutbestämda nivåer av förståelse. Man kan alltså 
även framledes uttrycka poängkrav för de olika betygsstegen och därigenom operation-
alisera bedömningskriterierna om de bakomliggande sambanden är tydliga.   
 
Sammanfattning: 

- Lärandemålen och kursinnehållet måste ses som två separata, men komplett-
erande delar av kursplanen. 

- Lärandemålen ska fortsatt formuleras utifrån godkändnivån, d v s ange vad alla 
studenter som blir godkända kan. 

- Bedömningskriterierna ska vara målrelaterade och ses som en precisering av 
lärandemålen applicerade på kursinnehållet och tillsammans med dem ge 
tydligare information om vad som förväntas av studenterna för att nå de olika 
betygsnivåerna. 

- Den föreslagna modellen innebär att kvalitativa målrelaterade bedömnings-
kriterier uttrycks för betyg 3 samt betyg 5 och att vad som krävs för betyg 4 måste 
formuleras på något sätt. 

- Examinator avgör och kommunicerar tydligt genom bedömningskriterierna vilka 
kvaliteter som värdesätts för högre betyg. 

- Examinator väljer vilket formuleringssätt, produktorienterat eller student-
centrerat, som är lämpligast utifrån varje enskilt lärandemål.  

- Diskreta bedömningskriterier, som preciserar avgränsade förståelse- och 
kunskapsområden, eftersträvas. 

- Bedömningskriterierna måste kontinuerligt ses över och diskuteras med 
studenterna så att de är funktionella och förstås av alla parter. 

- De kvalitativa målrelaterade bedömningskriterierna kan operationaliseras 
genom översättning till exempelvis poängkrav. 

 
6. Examinationens utformning 
Eftersom bedömningskriterierna ska koppla betygsstegen till hur väl kursens lärandemål 
uppnåtts måste examinationen utformas för att ge den informationen uppdelat på 
respektive lärandemål. Om en skriftlig tentamen konstrueras så uppfyllelse av alla 
lärandemål kan visas genom att lösa exempelvis fem av sex särskilt utpekade uppgifter, 
så kan detta förmedlas till studenterna, men bakom resonemanget måste läraren ha en 
tanke kring vad det är som krävs för att studenten ska få ett godkänt betyg och 
examinationen måste utformas för att stödja detta. Examinationens utformning måste 
även ge möjlighet att visa en högre nivå av måluppfyllelse och kunskap.  
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För att studenterna ska få så bra förutsättningar som möjligt för att förstå vad som krävs 
för de olika betygsstegen bör läraren kunna förklara, i kvalitativa termer, vad den som får 
betyg 3 kan relativt den som får underkänt. Likväl måste man kunna kommunicera vad 
en student som får betyg 5 kan jämfört med en student som får betyg 3. Genomtänkta 
bedömningskriterier kan därmed tjäna som grund till konstruktiv återkoppling. 
I många fall kan utformningen av skriftliga tentamina komma att behöva revideras vid in-
förande av kvalitativa målrelaterade bedömningskriterier. Detta bedöms vara det moment 
som kommer att kräva mest tid av examinator och lärarkollegiet. Samtidigt kommer den 
förändrade examinationsutformningen sannolikt att vara det mest problematiska för 
studenterna i övergångsfasen, då förmodligen endast muntlig information om utform-
ningen kommer finnas tillhands. Då det gäller andra former av examinationer, som 
exempelvis redovisning av projektkurser, finns det oftast redan idag information om hur 
arbetet kommer bedömas. 
En kursplan innehåller flera lärandemål och i många fall examineras en kurs via flera 
olika examinationsmoment/-moduler, som t ex tentamen, projekt- eller inlämnings-
uppgifter och laborationer, vilka anges i kursplanen med tillhörande examinationskod, 
som t ex TEN, UPG och LAB. Detta innebär att en tydlighet krävs om vilka lärandemål 
som examineras i vilket examinationsmoment/-modul. I dagsläget används begreppet 
examinationsmoment i kursplanerna, medan motsvarande i Ladok 3 benämns modul.  
För alla examinationsmoment/-moduler bör följande gälla  

• uppgifterna ska tydligt kunna kopplas till de lärandemål som omfattas av det 
aktuella examinationsmomentet/-modulen.  

• uppfyllelsen av alla lärandemål som omfattas av det aktuella examinations-
momentet/-modulen ska testas.  

• den grundläggande nivån av måluppfyllelse ska tydligt kunna urskiljas från högre 
nivåer om examinationsmomentet/-modulen har graderat betyg. 

• möjlighet ska ges att visa djupare förståelse av några lärandemål för att uppnå ett 
högre betyg om examinationsmomentet/-modulen har graderat betyg. 

Samtidigt  
• får de skriftliga salsexaminationerna inte bli mer omfattande och kräva längre 

skrivtid.  
• måste examinationens struktur och kraven för respektive betyg vara transparenta 

och tydliga för studenten. 
  

Examinationen kommer även fortsättningsvis att kunna utformas så att den testar graden 
av måluppfyllelse när lärandemålen appliceras på valda delar (”stickprov”) av kurs-
innehållet. En student med godkänt resultat på examinationen måste dock nått ett godkänt 
resultat på varje enskilt lärandemål som täcks av respektive examinationsmoment/-
modul. Länkningen mellan examinationsuppgifterna och lärandemålen måste således ses 
över enligt ovan och kraven preciseras genom bedömningskriterierna.  
En fråga som diskuterats i flera sammanhang handlar om rättning av examina-
tionsuppgifter om man på ett tidigt stadium ser att studenten inte har möjlighet att nå 
nivån för godkänt. Om examinationen utformas så att det krävs godkänt på vissa uppgifter 
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eller ett visst antal poäng på en viss uppgift och detta inte uppfylls finns inget i 
högskoleförfattningarna som innebär att läraren måste fortsätta rätta andra delar av 
provet13. Dock kan det vara så att det i vissa kurser går att visa uppfyllelse av godkänd-
kriterier i en uppgift för högre betyg, vilket innebär att den då måste rättas och bedömas 
efter godkändkriterierna. Om denna möjlighet inte finns innebär det att uppgiften inte 
behöver rättas. Om man utformar lärandemålen, bedömningskriterierna och examina-
tionen så att man inte kan redovisa uppfyllelse av nivån för godkänt genom en uppgift för 
högre betyg, och därmed i vissa fall avbryter rättning av examinationen, måste detta 
framgå i kursplanen. En examinator har alltså stor frihet vad gäller utformning av 
examinationen, men villkoren för examinationen måste tydligt framgå i kursplanen.  
Vid LiU pågår införandet av digitala examinationsformer i många kurser. Detta kan 
komma att innebära att fler kurser examineras kontinuerligt, eller att man i flera fall väljer 
att erbjuda separat examination för att visa grundläggande kunskap och förståelse 
respektive mer avancerad kunskap och förståelse. Det finns olika uppfattningar om 
huruvida detta är en bra lösning eller inte, vilket innebär att det måste diskuteras vidare.  
Om examinationen utformas på det sättet skulle det kunna bli möjligt för studenten att 
framöver sätta sitt eget mål för vilket betyg denne strävar efter. Detta skulle i sin tur kunna 
reducera tiden läraren lägger på att rätta examinationsuppgifter.  
 
Sammanfattning: 

- I många fall kommer utformningen av skriftliga tentamina behöva revideras. 
- Examinationens struktur och kraven för respektive betyg måste vara tydliga och 

transparanta för studenterna. 
- Rättning av examinationsuppgifter kan avbrytas i vissa fall. 
- Villkoren för examinationen måste framgå i kursplanen. 
- Nya digitala examinationssätt kommer förmodligen påverka förutsättningarna 

framöver. 

 
7. Sammanvägningsmodell 
I de fall en kurs innehåller flera olika examinationsmoment/-moduler, som kan vara 
graderade eller icke graderade, måste en sammanvägningsmodell finnas i kursplanen. För 
studenterna måste det vara förutsägbart och transparent hur slutbetyget sätts utifrån de 
olika delbedömningarna. Hur sammanvägningsmodellen utformas kan även spela roll för 

 
 
 
13 Rättssäker examination (tredje upplagan), UKÄ (2017), 
https://www.uka.se/download/18.327e2db015c8695b5ab6f7f/1499336415750/2017-rattssaker-
examination.pdf s.49-50 
 

https://www.uka.se/download/18.327e2db015c8695b5ab6f7f/1499336415750/2017-rattssaker-examination.pdf
https://www.uka.se/download/18.327e2db015c8695b5ab6f7f/1499336415750/2017-rattssaker-examination.pdf


LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN 

 2020-01-30 
  DNR LIU-2019-01863 

BILAGA 
FST 2020-1.08 

12(18) 
 
 

 
 
 
 
 
 

hur kriterierna formuleras, vilket innebär att lärandemålen, bedömningskriterierna, 
examinationen och sammanvägningsmodellen måste ses som en helhet. 
 
Sammanfattning: 

- Information om hur eventuella delbedömningar leder till ett visst slutbetyg måste 
finnas i kursplanerna. 

 
8. Förslag på administrativ hantering av bedömningskriterierna 
Bedömningskriterierna ska vara kända för studenterna vid kursstart, gärna diskuteras 
under kursens gång samt bör ses över i samband med kursvärderingen. I många fall 
kommer kriterierna förmodligen att behöva vidareutvecklas i några omgångar, i dialog 
med studenterna och i lärarkollegiet, efter att de börjat tillämpas. Bedömningskriterierna 
bör därmed finnas i kursrummen på Lisam eller tillgängliga för studenterna på annat sätt. 
De bör även uppdateras inför varje kursomgång, åtminstone tills formerna utvecklats. 
Även inom Utbildningsvetenskap har man gjort bedömningen att bedömningskriterierna 
ska finnas vid sidan om kursplanen. 
För att säkerställa att bedömningskriterierna kontinuerligt ses över och revideras har 
arbetsgruppen diskuterat om en fråga kring detta skulle kunna ingå i LinTek-utvärd-
eringarna eller finnas som en fakultetsgemensam fråga i Evaliuate. Det finns, som 
redovisas nedan, fördelar och nackdelar med båda varianterna. 
 

    Fördel    Nackdel 
LinTekutvärderingarna - Mycket information om  

kursen samlad 
- Kompletteras oftast med 

diskussionsmöte 

- Genomförs inte för alla kurser och 
i mindre omfattning för 
avancerade kurser 

Evaliuate - En Evaliuateutvärdering 
görs för i princip alla 
kurser 

-  Låg svarsfrekvens 
- Ytterligare en fråga 

 
På längre sikt skulle bedömningskriterierna kunna finnas i anslutning till kursplanen, på 
samma vis som kursmatriserna (f d IUAE-matriserna). Detta kräver dock utveckling av 
kursdatabasen Bilda samt att bedömningskriteriernas utformning blivit mer varaktiga. 
 
Sammanfattning: 

- Bedömningskriterierna bör finnas i kursrummet på Lisam alternativt tillgängliga 
för studenterna på annat sätt. 

- Bedömningskriterierna ska tas upp åtminstone vid kursstart, bör diskuteras med 
studenterna i kursvärderingssammanhang och revideras vid behov. 
 

9. Förslag på tidplan 
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Kursplanerna för nästkommande kalenderår fastställs av programnämnderna i juni året 
innan de börjar gälla. Arbetsgruppens bedömning är att de första bedömningskriterierna 
i större skala skulle kunna implementeras under 2022, efter beslut i juni 2021. Eftersom 
bedömningskriterierna ska vara målrelaterade, kommer omformulering av lärandemål 
sannolikt krävas i flera kurser. Även examinationens utformning kommer i många fall 
behöva ses över. Då detta bedöms vara en relativt stor omställning, för såväl lärare som 
studenter, krävs informationsinsatser, förankringsprocesser och omfattande stöd i 
implementeringsfasen.   
 

Arbetsgruppen föreslår att arbetet delas upp i följande omgångar: 
• De kursplaner som beslutas i juni 2020, inför 2021, och som gäller nya kurser ska 

ha bedömningskriterier baserade på lärandemålen.  
• De kursplaner som beslutas i juni 2021, inför 2022, för kurser på grundläggande 

nivå (G1 och G2) ska ha bedömningskriterier baserade på lärandemålen. 
• De kursplaner som beslutas i juni 2021, inför 2022, och som gäller nya kurser ska 

ha bedömningskriterier baserade på lärandemålen. 
• De kursplaner som beslutas i juni 2022, inför 2023, för kurser på avancerad nivå, 

ska ha bedömningskriterier baserade på lärandemålen. 
 

Enligt förslaget tas de första besluten om nya bedömningskriterier i juni 2020 och inför-
andet av bedömningskriterier på fakultetens alla kurser pågår sedan under treårsperioden 
2021-2023. För enskild examinator, som så önskar, bör det finnas möjlighet att införa 
bedömningskriterier tidigare.  
Förslaget att nya kursplaner, oavsett nivå, redan inför 2021 ska ha bedömningskriterier 
innan krav ställs på att den stora mängden G-kurser ska ha det, beror på att det bedöms 
som ineffektivt att utveckla en kurs och skriva en kursplan som behöver omstruktureras 
efter kort tid samt att det ses som en fördel att LiTH-modellen får testas i liten skala.  
Förslaget att skilja på grundläggande kurser (G-nivå) och avancerade kurser (A-nivå) 
beror på att fakulteten erbjuder en så stor mängd kurser att det inte bedöms möjligt att 
genomföra förändringen för alla kurser samtidigt. Att arbetet påbörjas med G-nivåkurser 
förefaller mest logiskt. 
 
Sammanfattning: 

-  Tidplanen för implementeringen sträcker sig från det första beslutet i juni 2020 
till praktiskt införande under treårsperioden 2021-2023 uppdelat på nya kurser 
samt kurser på G-nivå respektive A-nivå. 

 

 
10. Förslag på plan för förankring samt implementering 
10.1 Förankringsarbete 
Förankringsarbetet har redan påbörjats under vårterminen 2019 genom information på 
prefektmöte, för LiTH-styrelsen samt som en större punkt på utbildningsdagen 3 juni. I 
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början av höstterminen gavs mer information vid ett huvudstudierektorsmöte. Åter-
kommande information i dessa forum samt i andra relevanta sammanhang är lämpligt. 
Förankringen bland studenterna har hittills skett genom att en av LinTeks utbild-
ningsbevakare varit medlem i arbetsgruppen, studeranderepresentanter (bland annat 
kårordförande) deltagit vid presentationen som hölls vid LiTH-styrelsens möte samt att 
ett separat möte hållits. I början av november träffade företrädare för arbetsgruppen 
kårledningen, utbildningsbevakarna samt övriga heltidsarvoderade kårrepresentanter för 
att informera om förslaget och höra studenternas synpunkter. Vid mötet ställdes frågor, 
men inga negativa åsikter yttrades. Studenternas medskick är att informationen till 
studenterna måste vara tydlig. 
I början av oktober genomfördes en workshop som arrangeras av arbetsgruppen 
tillsammans med personal på Didacticum. Workshopen hade flera syften;  

• Ta fram exempel för LiTH-kurser inom olika ämnesområden 
• Testa om arbetsgruppens förslag fungerar som utgångspunkt 
• Sprida information och erfarenheter av formuleringsarbetet genom att bjuda in 

lärare från olika ämnesområden som uttryckt intresse av att vara med  
• Ge Didacticums personal en uppfattning om vilken form av stöd som behövs när 

bedömningskriterier ska introduceras på alla kurser 

Erfarenheterna av genomförandet var över lag positiva och de synpunkter som framfördes 
tas med i det fortsatta förankrings- och implementeringsarbetet. 
 
10.2 Implementeringsarbete 
Implementeringen, som bedöms vara ett omfattande arbete och som kommer att kräva en 
stor arbetsinsats från alla examinatorer och utbildningsledare, skulle kunna påbörjas 
direkt efter att LiTH-styrelsen fattat ett beslut om att införa kvalitativa målrelaterade 
bedömningskriterier. För att underlätta införandet så mycket som möjligt föreslår 
arbetsgruppen att arbetet får pågå under tre år, i enlighet med förslaget på tidplan, och att 
olika former av stöd erbjuds (se nedan). 
På KTH har man jobbat efter en introduktionsmodell i flera steg. Arbetsgruppen har 
diskuterat och reviderat modellen enligt nedan och föreslår att den används vid imple-
menteringen. 
 

1. För varje lärandemål, se över formuleringen, kartlägg hur dessa examineras och 
vid vilka examinationsmoment/-moduler detta sker 

2. Kartlägg till vilken nivå lärandemålen examineras (U/G eller U, 3, 4, 5) 
3. Avgör om svårighet eller kvalitet på utförande ska skilja mellan nivåerna 
4. Justera lärandemålen vid behov 
5. Utforma bedömningskriterier för nivån för godkänt (betyg 3) 
6. Utforma bedömningskriterier för högre nivå (betyg 5) 
7. Anpassa examinationen efter kriterierna 
8. Uttryck vad som krävs för att få betyg 4 
9. Utforma sammanvägningsmodell för slutbetyg 
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Vid implementeringsfasen behövs omfattande stöd i olika former: 
Exempelbank: En workshop genomfördes i samarbete med Didacticum under hösten 
2019 (se ovan). Ett av syftena var att bygga upp en exempelbank av LiTH-kurser inom 
olika ämnesområden, där examinator tagit fram kvalitativa målrelaterade bedömnings-
kriterier samt har funderat över en sammanvägningsmodell och utformning av examina-
tionen. Exempelbanken ska sedan finnas tillgänglig för övriga LiTH-lärare. 
Workshops: Erfarenheter kan tas från LiTH:s CDIO-arbete. Goda erfarenheter finns från 
kursmatrisworkshoparna som genomfördes under vintern 2019 med syfte att uppdatera 
och utveckla arbetet med kursmatriserna. Vid dessa workshops arbetade examinatorerna, 
efter en kortare genomgång, med sina kursmatriser och hade möjlighet att direkt ställa 
frågor till CDIO-samordnaren och utbildningsledarna. Ett liknande upplägg skulle kunna 
användas i det här sammanhanget. Dock bedömer arbetsgruppen att det inte är översynen 
av lärandemålen, formuleringarna av bedömningskriterierna samt framtagande av en 
sammanvägningsmodell som kommer ta mest tid i anspråk, utan eventuell revision av 
examinationens utformning. Workshops för lärare behöver erbjudas med regelbundenhet 
de närmaste tre åren med start under våren 2020. 
Kortfattade instruktioner: Utöver exempel och workshops behövs en lättillgänglig 
lathund med tydliga instruktioner. Arbetet för att ta fram en lathund är påbörjat. 
Högskolepedagogisk kurs: Didacticum är beredda att bistå vid genomförandet. På KTH 
har en högskolepedagogisk kurs omfattande 1,5 hp utvecklats, ”Utveckla lärandet med 
betygskriterier”. Eventuellt skulle motsvarande kurs kunna utvecklas här. Även Utbild-
ningsvetenskap vid LiU arbetar just nu med införande av bedömningskriterier för högre 
betyg och i viss mån kan processerna vid fakulteterna stödja varandra. 
Samlad information: På www.lith.liu.se kan information om arbetet, inklusive kortfattade 
instruktioner, samlas och en exempelbank byggas upp. 
 
Implementeringsfasen måste även involvera information till studenterna. Utöver 
examinators uppdrag att diskutera bedömningskriterierna vid kursstart och tillse att 
uppdaterade kriterier finns tillgängliga, har ytterligare några informationsinsatser inför 
införandet diskuterats. Ett sätt som diskuterats är utvecklandet av programrum på Lisam, 
där relevant utbildningsinformation för programstudenter kan samlas. DM-nämnden 
driver just nu ett pilotprojekt kring detta. Ett annat sätt att sprida informationen skulle 
kunna vara att lägga in meddelanden via Studentportalen. Även studievägledningen bör 
involveras i arbetet så att informationen tas med i de utskick och möten de ansvarar för. 
Att utbildningsbevakarna och kårledningen är medvetna och uppdateras om implement-
eringsarbetet under hela processen är ytterst väsentligt.  Övergångsfasen kan upplevas 
som besvärlig för studenter och särskilt vid omexaminationer av en kurs som genomgått 
förändringen kan frågetecken uppstå. Examinationens struktur kan ha ändrats och har 
studenten inte deltagit vid senaste kurstillfället kan specifik muntlig information ha 
missats. Det är därmed viktigt att skriftlig information om examinationens struktur finns 
tillgänglig. 
 

http://www.lith.liu.se/
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Sammanfattning: 
- Förankringsarbetet har påbörjats. 
- Inför implementeringen har en introduktionsmodell diskuterats och ett förslag på 

olika former av stöd har tagits fram. 
- Implementeringsfasen innefattar även informationsinsatser mot studenterna. 

 

11. Slutkommentar 
Som redogjorts för ovan finns krav och förväntningar från ett antal externa aktörer som 
talar för att LiTH bör införa kvalitativa målrelaterade bedömningskriterier, enligt vad som 
beskrivits i detta dokument. Utöver detta ser arbetsgruppen även andra goda skäl, såsom 
pedagogiska vinster och ökad tydlighet och rättssäkerhet för studenterna. De risker som 
identifierats handlar till stor del om arbetsbelastning samt problem av övergående 
karaktär under själva omställningsprocessen. Arbetsgruppen hyser stor respekt för dessa 
risker och utmaningar och vill betona att de inte ska förringas.  Eftersom bedömningen 
dock är att LiTH knappast har något egentligt val i ärendet bör fokus istället vara på att 
underlätta implementeringsprocessen så mycket som möjligt. Arbetsgruppen förordar att 
kvalitativa målrelaterade bedömningskriterier ska uttryckas för betyg 3 och betyg 5 samt 
att det ska finnas tydlig information om när studenten får betyg 4. En överskådlig skiss 
över hur arbetsgruppen tänker sig länkningen från lärandemål till att ett kursbetyg sätts 
finns i bilagan. Ärendet föreslås tas upp för beslut i LiTH-styrelsen i januari 2020.  
På grund av implementeringsarbetets omfattning bedöms att en projektledare för 
genomförandet bör utses och att så mycket stöd och resurser som möjligt allokeras till 
genomförandet. Den föreslagna tidplanen för implementeringsarbetet sträcker sig över tre 
år för att arbetsbelastningen för såväl lärarkollegiet som kanslipersonalen ska bli rimlig. 
Arbetet bör påbörjas direkt efter att beslutet fattats om införande för att tidplanen ska 
kunna hållas. 
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