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Slutrapport – Läsårsindelning 

 

På uppdrag av LTH:s rektor har en av LG-GU sammansatt arbetsgrupp sammanställt 

svaren från internremiss angående läsårindelningen vid LTH (STYR 2015/1282). I detta 

dokument presenteras följande tre alternativa läsperiodsindelningar som remissen omfat-

tar: 

 Alternativ 1a: Nuvarande läsperiodsindelning 

 Alternativ 1b: Byta plats på nuvarande omtentamensperiod  i januari och sista 

läsveckan före jul. 

 Alternativ 2: Att reducera antalet omtentamensperioder från fyra till två omten-

tamensperioder, en i augusti och en i anslutning till påsk, och därmed inte ha 

omtentamina vid jul/nyår utom för några enstaka nyckelkurser. 

 Arbetsgruppen har bestått av Carin Andersson, Roy Andersson, Emma Grönberg,    

Henrik Hassel, Anders Holst, Daniel Lundell samt Åsa Vestergren.  

Internremissen skickades till institutioner (studierektorer), programledningar, LTH:s 

kansli och TLTH och innehöll tre frågor: 

1. Förordar ni alternativ 1 eller 2? 

2. OM det blir alternativ 1, förordar ni då alternativ 1a eller 1b? 

3. Vad anser ni om att återinföra möjligheten att i undantagsfall schemalägga ten-

tamen eller omtentamen på söndagar? 

  Enkätresultat 

Enkäten skickade ut till totalt 49 remissinstanser och av dessa har 28 svarat. Av de sva-

rande var 15 institutioner, 9 programledningar, TLTH samt ytterligare 3 kanslifunktioner. 

Remissvaren fördelade sig enligt följande (alla svarade inte på fråga 2 och 3): 

Förordar ni alternativ 1 eller 2? Alt 1: 6st Alt 2: 22st 

inkl TLTH 

OM det blir alternativ 1, förordar ni då alternativ 1a eller 1b? 1a: 17st 1b: 3st 

Vad anser ni om att återinföra möjligheten att i undantagsfall 

schemalägga tentamen eller omtentamen på söndagar? 

Ja: 10st Nej: 13st 

 

LG-GU 

LTH:s kans l i  

Åsa Vesterg ren  
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Av kommentarerna i remissvaren framgår exempelvis att: 

 Alternativ 2 ger både en fokusering på ordinarie tentamina, mindre uppstyck-

ning och möjlighet till återhämtning för studenten (en majoritet av remissvaren 

innehåller kommentarer motsvarande denna). 

 Att påskuppehållet förlängs i LP4 kan medföra att studenter i projektkurser kan 

tappa styrfart. 

 Med hänsyn till inresande betalande studenter, som är i behov av sammanhållen 

undervisning, förordas Alternativ 2. 

 Ordinarie tentamensperiod vid jul behöver utökas med omtentamen för enstaka 

nyckelkurser med hänsyn till studenternas möjlighet att erhålla studiemedel och 

få möjlighet att klara förkunskaper inför fortsatta studier. 

 Alternativ 2 kommer att leda till problem med en del kurser på våren som har 

förkunskapskrav, om omtentamen vid jul försvinner. 

Alternativ 2 

I stort innebär det att vi går från fyra tillfällen med omtentamen till två. Ett i augusti, 

som tidigare, och ett lika stort i anslutning till påsk. Detta innebär att det totalt blir 3-5 

färre dagar för omtentamen och arbetsgruppen ser eventuellt ett behov av att som sista 

utväg och i undantagsfall tillåta omtentamina på söndagar, vid införandet av detta al-

ternativ. Det senare rör framför allt den nya omtentamensperioden kring påsk medan 

övriga perioder blir ungefär som idag.  

Alternativ 2 ger en tydlig signal från LTH att de ordinarie tentamina är det viktigaste 

och ger studenterna möjlighet att fokusera på dessa utan att distraheras av vare sig 

undervisning eller omtentamina. Samtidigt får studenterna som missar en ordinarie 

tentamen möjlighet att i lugn och ro fokusera på sin omtentamen. Det blir också möj-

lighet till ledighet och återhämtning för både studenter och lärare kring påsk. 

Både läsperioder och tentamensperioder blir mer sammanhållna, med undantag av 

läsperiod 4 som kräver extra omtanke vid schemaläggning, särskilt om påsken är tidig.  

Ett kvarstående problem är att LTH fortfarande inte uppfyller en av UKÄ:s rekom-

mendationer till lärosätena ”Det framstår som alltför lång tid att ett omprov hålls två 

månader efter tentamensresultatets meddelande.” (Rättssäker examination 2008:36 R). 

Arbetsgruppen har varit i kontakt med Sektion Student och utbildning och tillsam-

mans anser vi inte att denna rekommendation är tillämpbar på våra sammanhållna ut-

bildningar, som bygger på läsårsplanering och parallelläsning, och att de pedagogiska 

fördelarna är mycket större. Detta har Lunds universitet också meddelat UKÄ i re-

missvar angående Rättssäker examination (V 2016/1346). Det viktiga är att vi inte 

stoppar upp den tänkta studiegången för studenter genom att de inte ges möjlighet till 

omprov innan de ska påbörja andra kurser med förkunskapskrav.  
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Förutsättningar för alternativ 2 

Den extra tid som detta förslag ger för ordinarie tentamensperiod i januari medför 

också att perioden kan delas upp i en lite kortare del samt en lite längre del med några 

inläsningsdagar mellan delarna. TLTH förordar att detta alltid görs och det stöds av 

arbetsgruppen. Då kan tentamina på enstaka nyckelkurser placeras i den första delen 

på ett sådant sätt att var och en av dem kan fungera både som ordinarie tentamen för 

vissa studentgrupper och som omtentamen för andra. På så sätt kan vi för några kri-

tiska kurser undvika den långa perioden från ordinarie tentamensperiod i oktober till 

omtentamensperioden i påsk. Vi ser gärna att programledningarna får i uppdrag att 

identifiera dessa kurser för sina respektive program. 

För en del kurser, som utgör förkunskapskrav för senare kurser i en kurskedja, kom-

mer ett omtentamenstillfälle kring jul att försvinna. I sådana fall kan förkunskapskra-

ven för efterföljande kurser behöva ses över. Vi förordar att studierektorerna får i upp-

drag att försöka förebygga dylika problem.  

Förslag till beslut 

Arbetsgruppen föreslår att LG-GU fattar beslut om ny läsårsindelning: 

 enligt förslaget alternativ 2 med tillägget att ordinarie tentamensperiod i janu-

ari (T2) ska delas upp i en lite kortare del samt en lite längre del med några 

inläsningsdagar mellan delarna. 

 som sista utväg och i undantagsfall åter tillåta enstaka omtentamina på sönda-

gar. 

 programledningarna via programledarna ges i uppdrag att identifiera kurser 

som kan/får/ska ha omtentamen i första delen av ordinarie tentamensperiod i 

januari (T2).  

 studierektorerna ges i uppdrag att minimera eventuella problem i samband 

med förkunskapskrav i kurskedjor.  

 arbetsgruppen (men med ny studeranderepresentant) finns tillgänglig som 

resurs under genomförandet av förändringen samt genomför en uppföljning 

av denna efter två år. 

 dessutom ska följande punkter fortfarande gälla (omskrivna från förra läsårs-

indelningsbeslutet 2012, LTH2012/420) för att LTH:s läsår ska uppfylla kra-

ven för heltidsstudier i studiestödslagen och studiestödsförordningen: 

o Läsåret följer den terminstid som beslutats av rektor för Lunds uni-

versitet. 

o Varje termin omfattar 20 veckor. 

o Kurser i läsperiod 2 och 4 har alltid något examinerat moment i ten-

tamensperioden vilket inte hindrar att delar av kurs examineras tidi-

gare. 
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o Valfria kurser behöver bara ha en omtentamen per år, obligatoriska 

kurser har två. 

o Obligatoriska moment schemaläggs inte 30 april. 

o I schemat ska särskild vikt läggas vid att ge tid för repetition och re-

flektion i slutet av de läsperioder som är längre än sju veckor. 

I uppdragen bör vikten av kommunikation med schemaläggningen, särskilt beträf-

fande de kurser som programledningar identifierat vara i behov av ett extra omtenta-

menstillfälle, framgå med tydliga krav/riktlinjer. 

Den nya läsårsindelningen föreslås gälla från och med läsåret 2017/2018. 

 

Bilaga 

Årskalender med de olika alternativen 


