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ABSTRAKT 

 

Den här undersökningen gjorde i samband med ett försök i lärarutbildningen, där 
studenterna själva fick välja examinationsform i en kurs. Dels fick de fyra olika 
examinationsformer angivna, men de erbjöds även att själva föreslå hur de skulle bli 
examinerade. 

Syftet var att undersöka hur studenterna såg på sin egen bedömning och examination, 
och hur de valde examinationsform utifrån detta. 

Som metod valdes att studenterna, efter att ha genomfört kursen med den examination 
de valt, fick bevara en enkät om tidigare erfarenheter av examinationer, om sin syn på 
dessa och på bedömningar, om vilka examinationsformer/aktiviteter de såg som mest 
nyttiga i sina egna lärprocesser, och om vilken examinationsform de valde och varför. 

Resultatet visar att även om studenterna såg examinationen som ett lärtillfälle och 
uppskattade möjligheten att fritt välja examinationsform, så valde de inte 
examinationsform efter hur de tillmätte olika former av uttryck/aktiviteter nytta i sin 
lärprocess. Bara två av de 119 studenter som besvarade enkäten valde att själva 
formulera sin examination. 

Snarare valde studenterna den examinationsform de ansåg sig ha lättast att formulera sig 
genom och få högst betyg i. Fokus för examinationen kom alltså att hamna där istället 
för på den egna lärprocessen, vilken ofta upplevs som desto mer frustrerande och 
arbetsam ju gynnsammare den är. 

I diskussionen tas upp frågan om huruvida det är bra om studenterna själva får välja hur 
de ska examineras, och hur man i så fall kan påverka dem att välja de 
examinationsformer som utvecklar respektive individ bäst. 
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1 INTRODUKTION 
To discover the truth about an education system we must look to its assessment 
procedures (Light & Cox, 2001, s 171). 

Debatten om examinationer har alltid varit aktuell inom högskolan, med återkommande 
frågor som Varför examinerar vi? Vad tillför examinationer utbildningen och 
studenterna? Vad är det egentligen vi vill mäta – och är det verkligen det vi mäter? Hur 
kan vi bli bättre på att examinera?  

Pedagoger och forskare inom utbildningsvetenskap trycker på examinationens betydelse 
för hela lärandeprocessen.  

Utan tvekan utgör prov och de betyg prov ger upphov till den viktigaste formen av 
påverkan på människors sätt att lära i de flesta utbildningssammanhang (Marton m fl, 
1999, s 105). 

”Rätt” examinering anses leda till bättre lärandekvalitet medan ”fel” examinering väntas 
få rakt motsatt effekt. 

If students perceive that their learning will be measured in terms of reproducing facts 
or implementing memorised procedures and formulae, they will adopt approaches 
that prevent understanding from being reached (Ramsden, 2003, s 177). 

Citatet av Ramsden tar upp målen med, och kvaliteten i, examinationen; hur 
formuleringen av de examinationskrav som ställs på studenten påverkar hur studenten 
lär. Det hänger förstås tätt ihop med det som den här undersökningen främst handlar om, 
examinationsformer. Även om en examination kan genomföras i olika former ska den 
ställa samma krav på alla de som examineras. Kraven handlar om den kunskap och de 
färdigheter den examinerade ska visa sig besitta. Formen för examinationen handlar om 
det praktiska genomförandet, hur det kan stimulera till och möjliggöra kvalitativa 
lärandestrategier och en god lärprocess hos respektive individ utifrån dennes egna behov 
och egenskaper. 

Svårigheten ligger i att ”rätt” ibland är ”fel” och vice versa – det verkar inte finnas 
någon generell examinationsform som alltid passar alla individer i alla sammanhang. 
Enligt min mening är vi alla olika; vi har olika mål med vårt lärande, vi har olika 
intressen som driver oss och vi har varierande förmågor att uttrycka oss inom alla de sätt 
som finns att välja mellan. En del av oss uppskattar repetition och att gå välkända vägar, 
andra söker variationens stimulans. 

Inom Högskolan i Kalmar uppmuntras till utvecklingsarbete inom området examination 
och kursledningen för den undersökta kursen, som låg inom lärarutbildningen, beslöt att 
genomföra ett försök: studenterna skulle i en delkurs själva få välja hur de var och en 
ville bli examinerade. Först erbjöds ett fastställt antal olika examinationsformer, men då 
studenterna inspirerades av erbjudandet och efterlyste fler alternativ beslöt 
kursledningen att släppa tyglarna och låta de studenter som så önskade själva föreslå sin 
examinationsform, och formulera denna i samråd med lärare och examinator med 
utgångspunkt från de fastställda examinationskriterierna.  

Jag arbetar som IT-utvecklare och pedagog på Högskolan i Kalmar och var inblandad i 
kursen i egenskap av detta, för ta fram olika lösningar för hur examinationsformerna 
skulle kunna genomföras och för att hjälpa studenterna med tekniken om så behövdes. 
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Jag beslöt också att undersöka resultatet av försöket genom en egen studie om hur 
lärarstudenterna såg på sin examination och hur de valde examinationsformer därefter. 
Min undersökning innefattade även lärarutbildare och kursledning, men för att avgränsa 
mig beslutade jag mig för att fokusera den här rapporten på den del av studien som 
gjordes mot lärarstudenterna. Resultaten av den kompletta undersökningen presenterades 
som ett refereegranskat konferensbidrag vid Högskoleverkets kvalitetskonferens i Umeå, 
oktober 2007 (Diedrichs m fl, 2007). Avsikten är att den kompletta undersökningen ska 
publiceras som en artikel. 
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2 BAKGRUND 
Vårterminen 2007 gjordes ett försök med flexibla examinationsformer inom 
lärarutbildningen vid Högskolan i Kalmar. Studenterna fick välja mellan fyra olika 
examinationsformer, men då ytterligare alternativ efterfrågades vid kursintroduktionen 
beslöt kursledningen att erbjuda även ett femte alternativ, där studenterna själva i samråd 
med kursledning och examinator utformade sin egen examinationsform. 

De fyra ursprungligt givna examinationsformerna var 

• Muntlig framställning 
(Man kan kanske säga att det fanns två versioner av denna examinationsform, då 
några av studenterna på grund av geografiskt avstånd fick göra sin muntliga 
framställning via telebild.) 

• Ljudfil uppladdad i diskussionsforum, med opposition gjord på samma vis 

• Populärvetenskaplig artikel uppladdad i diskussionsforum, med opposition i 
forumet 

• Salstenta 

Studenterna fick ut beskrivningar av vad respektive given examinationsform innebar 
rent praktiskt, och det förklarades att de skulle få det tekniska stöd de eventuellt kunde 
behöva. Där fanns även betygskriterierna angivna (dessa var samma för varje 
examinationsform). 

2.1 Varför gjordes försöket 
Kursledningens avsikt med försöket grundades i pedagogiska frågeställningar, men även 
i högskolelagen och vad som vid tidpunkten var ett förslag till, numera antagen, 
reviderad examinationsbeskrivning för lärarutbildningen. 

Kursledningens mål: 

• att utmana och/eller underlätta för studenten i dennes lärprocess 

• att nå en högre kvalitet i lärandet 

• att skapa variation för studenten 

• att undersöka hur man kan bäst utvärdera examinationskraven i kursen 

• att stimulera och stödja olika lärstilar  

• att ge studenten inflytande över sitt lärande och sin examination  

• att uppmuntra till IT-användning 
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2.2 Lagar och styrdokument 

2.2.1 Högskolelagen 
Genom att i stor utsträckning själva kunna påverka sin examination ges studenterna 
inflytande över sin utbildning, en rättighet som formuleras i Högskolelagen: 

4 a §  Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid 
högskolorna. 
Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med 
att vidareutveckla utbildningen. 

Om lärandeutfallet och kursutvärderingen ger återkoppling på ett vis som påverkar 
utbildningen framgent får detta även ses som en del i studentens aktiva deltagande i att 
vidareutveckla utbildningen. I Högskolelagens avsnitt om likabehandling framhålls 
rättigheter för studenter med funktionshinder. Olika funktionshinder innebär olika 
svårigheter, därmed finns en anledning att olika studenter ska kunna bli examinerade på 
olika vis som passar dem själva bäst.  

5 a §  I lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan finns 
bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet skall 
bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för 
studenter och sökande oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. 

Enligt Högskolelagen ska en breddad rekrytering eftersträvas, detta innebär bland annat 
att studenter ska rekryteras från samhällsgrupper där den akademiska traditionen är 
svagare än inom andra samhällsgrupper,.  

5 §  [ …]   Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen 
till högskolan. 

Den akademiska traditionen är sedan begynnelsen starkt bunden till text i form av 
bokstäver (på papper), varför det vidgade textbegreppet (Skolverket, 2007) på senare tid 
framkommit. Ett vidgat textbegrepp innebär att ”text” även består av exempelvis bilder, 
tal, ljud och musik i samverkan. Med en akademisk ansats utifrån det vidgade 
textbegreppet skulle ”skrivsvaga” individer, exempelvis dyslektiker, kunna ges utökade 
möjligheter inom högre utbildning, vilket i sin tur är en väg mot breddad rekrytering. 

2.2.2 Förslag till reviderad examensbeskrivning för lärarexamen 
Vid tidpunkten för försöket var ett förslag till en reviderad examensbeskrivning för 
lärarexamen på remiss: 

För lärarexamen skall studenten  

- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, 
genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk 
verksamhet samt delta i ledningen av denna,  

- visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska 
verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna,  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20011286.HTM
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- visa förmåga att omsätta de kunskaper i ämnen eller ämnesområden och 
om lärande och undervisning som krävs för den verksamhet som 
utbildningen avser, så att alla barn och elever lär och utvecklas,  

(Utbildnings- och kulturdepartementet, 2007) 

 
Hur det undersökta försöket och kursledningens ambition relaterar till Utbildnings- och 
kulturdepartementets förslag: 

• Utvärdera och utveckla undervisningen och annan pedagogisk verksamhet 
Att själv få arbeta med olika examinationsformer öppnar studentens ögon för 
möjligheten att själv arbeta på samma sätt med sina framtida skolelever. 

• Använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten 
Flera av de givna alternativen innebar olika informationstekniska lösningar, och i 
det egenformulerade alternativet fanns alla möjligheter och stöd/support för 
detsamma. 

• Omsätta de kunskaper i ämnen eller ämnesområden och om lärande och 
undervisning som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, så att 
alla barn och elever lär och utvecklas 
Lärarstudenten ska själv på motsvarande vis kunna bemöta och tillgodose 
behoven bakom de olika lärstilar och förmågor som han/hon kommer att möta 
hos sina skolelever under sin framtida yrkesutövning. 

2.3 Vetenskapliga teorier 

2.3.1 Examinationens betydelse för lärandet 
Det är känt att examinationen har en styrande inverkan eftersom den kan sägas 
utgöra en del av den “dolda“ studieplanen vid en utbildning eller en kurs 
(Trowalds, 1997, s 7). 

Ramsden (1998) menar att examinationen är en viktig påverkande faktor för hur 
studenten lägger upp sin lärandestrategi. Om studenten betraktar examinationen bara 
som ”något att ta sig igenom” menar Ramsden att det finns risk att det sker en 
fokusering på detta genom hela kursen; studenten studerar för att klara examinationen 
och därmed uppstår risk för ytinlärning utan egentlig större förståelse inom 
undervisningsområdet. Marton m. fl. (1999) påpekar att det i examinationen som främst 
påverkar studenternas lärandestrategier inte är examinationsformen, utan hur 
examinationen/bedömningen och dess krav är formulerade: 

Provformen måste sålunda tillmätas en viss betydelse i detta sammanhang, men den 
viktigaste påverkansfaktorn på sättet att lära utgör det faktum att man via proven, 
oavsett hur de tekniskt är konstruerade, förmedlar en viss bild av vad som är värt att 
lära (s 108). 

Men att studenten ges möjlighet att aktivt välja eller till och med utforma sättet denne 
examineras borde kunna påverka såväl studentens egna möjligheter som hennes 
engagemang genom kursen/utbildningen, och därmed också påverka lärandeutfallet 
positivt. Light & Cox  (2001) understryker studenternas behov av att få utrymme att 
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uttrycka sig och vara kreativa efter sina egna förutsättningar och kunskaper vid 
examinationen, annars finns risken att de upplever sig undersatta ett kontrollsystem. 

Students need to feel that they have been given the best opportunity to express their 
ability in their discipline, but also to convey something of themselves on what the 
subject means to them. Without this it becomes more closely associated with a 
system of control. With younger students this can produce either conformity or 
alienation, while older students can see it as a rejection of what they have to offer as 
mature adults (a. a., s 169). 

Enligt Ramsden (1998) anpassar de studerande sina lärandemål och sina strategier efter 
utformningen av varje kurs eller till och med delar av denna. Han hävdar att ”det är klart 
att de studerande har olika inriktning vid olika uppgifter, eller rättare sagt, att samma 
studerande har olika inriktning under olika omständigheter”. Light & Cox (2001) menar 
att för få möjligheter att påverka sin situation kan få studenten att revoltera genom att 
misslyckas för att på så vis protestera och ändå påverka vad som händer; även om det 
innebär ett akademiskt misslyckande innebär det en form av seger för jaget. 

In extreme cases, students, very good students, will rebel against what they perceive 
and experience as external control and the lack of choice, even to the extent of failing 
(a. a., s 185). 

2.3.2 Långsiktigt eller kortsiktigt lärande 
Higher education is often less about learning specific topics and more about 
developing constructive ways of approaching them. (Light & Cox, 2001, s 185) 

 
 
Ramsden (1998) identifierar fyra olika kategorier av studieorientering, det kanske helt 
eller delvis undermedvetna syfte i vilket studenten studerar under en kurs eller en 
utbildning: 
 

Orientering mot mening 
• Djupinriktning 

Ser efter mening; interagerar 
aktivt; knyter samman med 
verkligheten. 

• Använder data 
Undersöker data kritiskt och 
använder den med försiktighet. 

• Relaterar idéer 
Relaterar aktivt ny information till 
tidigare kunskap. 

• Inre motivation 
Intresserad av att lära för sig för 
sakens egen skull. 

Reproducerande orientering 
• Ytinriktning 

Förlitar sig på att lära sig utantill, 
upptagen med tentamenskrav. 

• Bunden vid läroplanen 
Föredrar att begränsa studierna till 
den fastställda kursplanen och till 
specificerade uppgifter. 

• Rädd för misslyckande 
Ängsligt medveten om 
examinationskraven, saknar 
självförtroende. 

• Oförutseende 
Inte beredd att upptäcka samband 
mellan idéer, faktabunden. 
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Strategisk orientering 

• Strategisk inriktning 
Söker aktivt information om 
examinationskraven, försöker 
imponera på lärarna 

• Yttre motivation 
Kvalifikationsmöjligheten som den 
största källan till motivation 

• Prestationsmotiverad 
Konkurrensmedveten och med 
stort självförtroende, motiverad av 
hopp om framgång. 

Icke-akademisk orientering 
• Oorganiserade studiemetoder 

organiserar tiden ineffektivt, klarar 
inte av att planera i förväg, håller 
inte tiderna för 
inlämningsuppgifterna. 

• Negativa attityder 
Föga inbegripen i arbetet, cynisk 
och desillusionerad angående 
universitetet 

• ”Ute och cyklar” 
Starkt benägen till att generalisera 
och dra slutsatser utan att ha stöd 
för dem. 

Fig 1. Olika kategorier av studieorientering. (Ramsden 1998, s 208) 

 

En önskad effekt av att låta studenten själv välja hur den examineras var att högre grad 
av motivation och engagemang skulle uppnås, med en orientering mot mening. Genom 
att framhålla examinationskraven om förankring i aktuella pedagogiska teorier, 
styrdokument och kurslitteratur skulle den akademiska hållningen stärkas. 

2.3.3 Kvalitet i kunskap och lärande 
I Blooms reviderade taxonomi definieras i sex steg ökande kvalitetsgrader i de 
kunskaper man har, och hur man förmår att använda dessa, inom ett ämne eller ett 
område: 

 
Fig 2. Blooms taxonomi. 

Blooms taxonomi kan relateras till Ramsdens ovan beskrivna olika studieorienteringar, 
där de tre översta stegen Analysera, Värdera och Skapa alla befinner sig i fältet 
Orientering mot mening.  
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På ett liknande sätt anger Biggs och Collis fem kategorier, eller nivåer av förståelse, för 
att beskriva och värdera lärandeutfall, i den så kallade SOLO-taxonomin1 (Marton, m.fl. 
1990): 

 
Fig 3. SOLO-taxonomin. 

2.3.4 Motivation 
Hård af Segerstad m.fl. (1996) betonar begreppet självstyrt lärande och betydelsen av att 
de (vuxna) lärande själva tränas ta ansvar för sitt lärande; att ”själva initiera och styra” 
detta. Abraham Maslow (Reeve, 2005) har tagit fram en hierarki för de behov som styr 
oss människor, och som med andra ord utgör grunderna för den motivation som driver 
oss. Innan vi kan gå upp ett steg på behovstrappan ska det underliggande trappsteget, 
eller behovet, vara tillgodosett: 

                                                 
1 SOLO: Structure of the Observed Learning Outcome 
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Fig 4. Maslows behovshierarki. 

Det steg i behovstrappan som bäst korrelaterar mot det önskade målet orientering mot 
mening i Ramsdens studieorientering, liksom mot den övre delen av kvalitetsgraderna i 
Bloom’s taxonomi, är det översta steget Självförverkligande, där man lär sig, tillämpar 
kunskapen och utvecklas genom att vara kreativ och lösa problem. 

Maslow anser, att önskan om självförverkligande är att göra det man passar för, 
förverkliga vad man potentiellt är. […] Maslow har gjort kliniska undersökningar av 
personer han ansåg vara självförverkligande […] Han fann, att dessa personer är 
realistiska, accepterar både sig själva och andra, är spontana oberoende och skapande 
[…]. (Murray, 1967, s 160) 

Genom att låta studenten själv välja sin examinationsform hoppades kursledningen 
uppmuntra till kreativitet, och utmana till problemlösning. 

2.3.5 Olika ”intelligenser” – olika förmågor 
Den amerikanske psykologen Howard Gardner har definierat vad han kallar olika 
intelligenser (multipla intelligenser, MI), olika förmågor vi har med utgångspunkter i hur 
den mänskliga hjärnan fungerar och hur individen uppfostras/utvecklas. Bland dessa 
ingår förmågor att uttrycka sig med, uppfatta och tolka bilder, ljud/musik och fysisk 
rörelse/aktivitet. ”Begåvningsprofilen” hos den enskilda individen utgörs av olika delar 
av dessa intelligenser/förmågor och skiljer sig mellan olika individer. En textbaserad 
eller muntlig examination skulle då passa individer med främst vad Gardner definierar 
som språklig intelligens, medan en examination i form av en dramatisering skulle kunna 
passa en individ med främst kinestetisk intelligens och en videofilm kanske skulle passa 
individer med spatial intelligens bäst. En specifik examinationsform skulle med andra 
ord kunna vara mer eller mindre lämplig för olika individer. Ska varje individ ges 
samma möjligheter till lärande och prestation kan det om man anammar Gardners teori 
finnas anledning att den enskilde individen ges möjlighet att examineras på det sätt som 
den känner eller anser bäst passar den bäst. Marton och Säljö (1999) menar att om 
studenter når olika resultat vid samma undervisning måste även individernas väg dit, 
själva inlärningsprocessen, ha varierat. 
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Om man kopplar det resonemanget till Ramsdens (1998) och Trowalds (1997) 
ovanstående påstående om att examinationen påverkar studentens hela lärandestrategi, 
skulle valbara examinationsformer kunna passa och uppmuntra respektive individs lärstil 
– vilken påverkas av spektrumet och proportionerna i de olika intelligenserna – och 
därmed även individens lärandestrategi i helhet mot vad Ramsden kallar orientering mot 
mening (a. a.). 

 

Lingvistisk 

Musikalisk Visuell/ 
Spatial 

Kroppslig/
kinestetisk 

Social 

Självkännedom 
Logisk-
matematisk 

Naturintelligens 

Existentiell 

Fig 5. Nio olika intelligenser (Howard Gardner). 

Gardners teori om multipla intelligenser är ifrågasatt, och exempelvis kritiserar 
Waterhouse (2001) honom för att bland annat sakna ordentlig empirisk bevisning och 
påstår att hans teori därmed saknar validitet. Hon menar också att Gardner sätter sig 
själv i en prekär situation när han avfärdar det vedertagna begreppet IQ som ett 
”bristfälligt koncept” men samtidigt nyttjar dess skala för att mäta några av ”sina” 
intelligenser. Samtidigt verkar många andra källor ha tagit till sig vad Gardner vill säga 
med sin MI-teori: att vi alla har varierande mått av olika förmågor, att dessa kan kallas 
”intelligenser” för att de ska tillmätas sitt rätta värde/uppmärksamhet och att vi kan 
stimulera samtliga dessa till en god nivå.  

Gardner började med att definiera sju intelligenser, och kom senare att fylla på dem med 
ytterligare två (existentiell intelligens och naturintelligens) och även en tredje, andlig 
intelligens, som inte visas på bilden ovan. Och han frågar själv om det finns fler 
intelligenser enligt hans system för att definiera våra förmågor, exempelvis en moralisk 
intelligens (Gardner, 1999).  

Jag har valt att ta med Gardners teori i det här kapitlet, då jag tycker att hans synliggör 
vårt spektrum av olika sinnen och förmågor – eller oförmågor – och hur detta ser olika 
ut hos respektive individ. Hans exakta indelning av dessa och rubrikerna på dem ser jag 
egentligen som mindre intressant för den här rapporten. 



13  

3 PROBLEM 
De frågor jag valde att fokusera på i min undersökning utgår från studenters syn på 
examinationen, och vad som påverkar deras val om de får välja mellan olika 
examinationsformer. 

• Hur ser lärarstudenterna på sin egen bedömning och examination?  
Om det är så att examinationen viktig för hur studenten lär sig spelar förstås även 
hans/hennes syn på examinationen stor roll. Betraktas examinationen som ett lärtillfälle 
eller exempelvis ett obligatorium att ta sig igenom?  

• Hur agerar studenterna utifrån sin syn på examinationer om de får 
möjlighet att välja examinationsform? 

Kommer studenten att välja examinationsform exempelvis utifrån en betygsstrategisk 
vinkel, eller för att utveckla sig själv i mesta möjliga mån? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 
Samtliga lärarstudenter i försöket ombads att svara på en enkät, då målet var en bred bild 
via många respondenter av hur de generellt såg på sina egna examinationer. Att intervjua 
så många studenter och sedan tolka och kvantifiera resultatet hade varit alltför 
tidskrävande att genomföra. 

När man diskuterar intervju och enkät hamnar ofta skillnaden dem emellan i en 
diskussion om kvalitativa kontra kvantitativa undersökningsmetoder. Intervjuförfarandet 
med dess möjligheter till fördjupning och utvecklade svar/frågeställningar skulle stå för 
en mer kvalitativ metod, medan enkäten med sina möjligheter till många respondenter då 
skulle ingå i en kvantitativ metod. 

Här är några av de kännetecknande ord, eller motsättningar, Bengt Starrin (1994, s 35) 
samlat kring de olika metoderna: 
 

Kvalitativ Kvantitativ 

Subjektiv 

Induktiv 

Mjuk 

Konst 

Hermeneutik 

Förståelse 

Fenomenologi 

Närhet 

Känsla 

Ord 

Objektiv 

Deduktiv 

Hård 

Vetenskap 

Positivism 

Förklaring 

Positivism 

Distans 

Kyla 

Siffror 

 

Jag föredrar semantiken på den vänstra sidan, under kvalitativ metod. Den känns mer 
human, och mer humanvetenskaplig. Men samtidigt bör man diskutera distinktionerna 
mellan metoderna; att det skulle vara så svartvitt. Dels kan man få väl utvecklade 
svarskommentarer i en enkät, dels kan ju, eller till och med ska, även sifferresultat tolkas 
”kvalitativt” för att nå en verklig innebörd. Siffror blir ord. På motsvarande vis vill man 
ofta kvantifiera resultaten av intervjuer, genom att tolka och kategorisera resultaten. Ord 
blir siffror. 

Rodney Åsberg (2001) resonerar kring distinktioner mellan kvalitativa och kvantitativa 
metoder och menar att begreppen bara kan användas på datanivå; har man samlat in ord 
(kvalitativt) eller siffror (kvantitativt).  
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4.1.1 Att konstruera enkäter 
Ett problem med enkät jämfört med intervju är att det i enkäten inte går att fördjupa sig i 
frågeställningar allteftersom de dyker upp eller hjälpa respondenten att förstå innehållet i 
en fråga, vilket man kan göra under en intervju (Bryman, 2002). I enkäten måste man ha 
fantasi och i största möjliga mån försöka förutse de ytterligare tankar och frågor 
resultatet av enkäten kan ge, och försöka täcka upp dessa redan med enkätfrågorna.  

Med enkäter är det svårare att veta om det finns validitet och reliabilitet i de svar man får 
- har respondenten förstått frågan rätt; har hon lämnat ett ärligt svar; mäter jag det jag 
vill mäta och kan jag lita på resultatet. Frågorna i en enkät måste konstrueras så att 
respondenten i mesta möjliga grad förstår och tolkar dem som frågeställaren förstår och 
tolkar dem, och detsamma gäller eventuella svarsalternativ. Vid en intervjusituation kan 
man reda ut oklarheter under intervjuns gång. Samtidigt erbjuder en enkät goda 
möjligheter till anonymitet, vilket skulle kunna borga för att respondenten vågar lämna 
ut sig själv och vara ärlig i sina svar. I detta ligger också att man slipper så kallad 
intervjuareffekt, alltså att intervjuaren som person påverkar hur respondenten svarar (a. 
a.) 

4.1.2 Webbaserad enkät 
Studenterna fick svara på enkäten då kursen var genomförd. Denna var webbaserad, det 
vill säga en länk skickades ut via e-post och enkäten besvarades via en webbsida. 
Fördelar med detta jämfört med andra enkätmetoder är bland andra att man som 
frågeställare kan: 

• Snabbt, kostnadseffektivt och miljövänligt nå alla respondenter, om man känner 
till deras e-postadresser 

• När som helst se hur många som svarat, och skicka n påminnelser till de som 
ännu inte svarat 

• Garantera respondenternas anonymitet. Systemet som användes ser till att den 
som skickar ut enkäten inte kan läsa hur en specifik respondent har svarat. Detta 
kan inte ens systemadministratören. 

• Få en snabbt och automatiskt gjord ”stansning” av svaren 

• Få en viss automatisk sammanställning av resultatet 

Exempel på nackdelar med webbaserade enkäter är att: 

• Frågeställaren möter vanligen inte respondenterna och kan inte omedelbart 
besvara frågor om enkäten 

• Det är enklare att avstå från att besvara en webbenkät, jämfört med exempelvis 
en pappersenkät i en klassrumssituation 

• Frågeställaren kan antas ha sämre kontroll över vem som verkligen besvarar 
enkäten 

• Respondenten kan känna tveksamhet kring utlovad anonymitet. Detta upplevde 
jag i samband med undersökningen, då en student som fått sig en påminnelse 
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tillskickad hörde av sig och undrade hur en anonym undersökning kunde veta om 
han besvarat enkäten eller inte. 

Jag ansåg att fördelarna med en webbaserad enkät övervägde. 

4.2 Enkätens utformning 
Enkäten till studenterna utformades för att de skulle ge sin syn på, och erfarenhet av, 
examinationer under sin lärarutbildning.  

I enkäten ställdes frågor kring examinationer, men även bakgrundsfrågor och frågor om 
synen på betyg, om i vilka former man föredrog att uttrycka sig, om i vilka situationer 
man själv ansåg att man bäst lärde sig, mm. Syftet med dessa frågor, som inte konkret 
nämnde examinationen, var främst att ge ett brett material att ställa resultatet av de 
omedelbara frågorna kring just examinationen mot, för att eventuellt kunna se 
meningsfulla mönster vid analysen av resultatet. Exempelvis, skulle män visa sig ha 
andra åsikter än kvinnor? Skulle de som hade en viss inställning till betyg också ha en 
motsvarande inställning till examinationer? Dock framkommer inget specifikt i min 
analys baserat på dessa bakgrundsfrågor, då det exempelvis visade sig finnas en stor 
snedfördelning mellan antalet män och kvinnor och det i andra fall helt enkelt inte 
framkom några som jag såg det relevanta mönster. Men jag redovisar ändå en del även 
av de svarsresultaten, för att ge en bild av undersökningens förutsättningar och 
studenternas åsikter. Och undersökningens data finns att tillgå för den som eventuellt 
kan vilja utforska det vidare. 

Lärarstudenternas enkät: Bilaga 1 

4.3 Avgränsningar, urval och bakgrundsvariabler 

4.3.1 Avgränsningar 
Undersökning studerar endast de lärarstudenter som deltog i den aktuella kursen. 

4.3.2 Urval/respondenter 
Den totala studentgruppen utgjordes av 146 lärarstudenter som läste sin femte termin i 
lärarutbildningen, inom det så kallade Allmänna utbildningsområdet del 2 (AU2).  

Av dessa 146 tillfrågade lärarstudenter besvarade 119 (82%) enkäten.  
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Fördelningar bland de svarande studenterna: 

Inriktning Män Kvinnor Antal 

Förskola/grundskolans tidigare år 7 98 105 

Grundskolans senare år 1 3 4 

Gymnasiet 3 7 10 

TOTALT 11 108 119 

4.3.3 Självbedömning IT-kompetens 
Respondenterna ombads bedöma sin IT-kompetens. 60 procent ansåg sig ha hög eller 
mycket hög IT-kompetens, medan bara två procent ansåg den vara direkt dålig. 

 

4.4 Bortfall 
Av de146 tillfrågade studenterna svarade 66 vid utskicket, 46 till efter den första 
påminnelsen (fem dagar senare) och ytterligare sju svarade efter den andra och sista 
påminnelsen (ytterligare elva dagar senare), totalt 119 svar. 

En tredje påminnelse bedömdes som olämplig, dels för att svarstalet sjönk dramatiskt 
mellan första och andra utskicket, men också för att den som inte svarat efter totalt tre 
inbjudningar kan tänkas bli irriterad och då avsiktligt besvara enkäten felaktigt. 

• En tänkbar anledning till bortfallet är att en del studenter inte regelbundet eller 
ens alls bevakar sin student-epost, vilken utskicket gick till. Detta märks på andra 
vis inom kursverksamheten. 

• En annan anledning kunde vara att studenterna inte ville besvara enkäten.  

• Ytterligare en anledning kunde vara att studenterna inte ansåg sig ha tid att 
besvara enkäten.  

• Det görs även en kursutvärdering, och studenter som inte svarade på 
undersökningen kan ha ansett att denna räckte. 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Har jag mätt det jag ville mäta? Frågan jag ställer mig är om studenterna tolkade mina 
frågor som jag avsåg att de skulle, och om jag i min tur lyckats tolka och kategorisera 
deras svar. I undersökningen ombads studenterna att poängsätta olika övningar utifrån 
hur de tyckte att de lärde sig vid dem. Dessa övningar har ”standardiserade” namn, och 
jag har sedan passat in dessa i diskussionskapitlet för att de ska kunna jämföras med de 
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alternativ som kunde väljas mellan i examinationen. Där jämställer jag det generella 
”hemtenta” med ”populärvetenskaplig artikel”, då själva förfarandet mellan dessa 
överensstämmer, och ”lärarledd gruppdiskussion” blir ”muntlig redovisning”. 
Anledningen till att examinationsformernas rubriker inte användes i enkäten var att 
exempelvis de studenter som inte hade valt och genomfört en ”populärvetenskaplig 
artikel” inte heller skulle kunna bedöma värdet hos denna lika bra som för de 
examinationsformer de varit med om tidigare (hemtenta). 

Kan jag lita på mina resultat? En fråga jag ställer mig här är huruvida studenterna 
svarade i överensstämmelse med deras verklighet. 

• Har studenterna varit sanningsenliga 

• Har svarsalternativen täckt in vad studenterna avsett svara 

Enkäten var webbaserad och anonym. Den skickades ut individuellt till varje students e-
postadress, och anonymiteten framhölls tydligt. Därmed borde inte eventuell oro att 
”blotta” sig vara ett problem vad gäller ärligheten i svaren. En annan faktor som kan 
påverka ärligheten är huruvida studenterna upplevde enkäten som relevant, eller om den 
irriterade dem. Det vore kanske bäst ur reliabilitetshänseende att ha en ”Jag vill inte 
besvara enkäten”-knapp som ett inledande svarsalternativ, fast då hade jag kanske inte 
fått så många svar att jag kunnat dra några slutsatser alls av dem. Men genom att jag var 
inne i kursen och presenterade försöket och de tekniska möjligheterna tillsammans med 
kursledningen tror jag att eventuell irritation föregreps – jag tror att de studenter som 
besvarade enkäten i hög grad kände sig delaktiga i försöket, vilket borde borga för att de 
också besvarade enkäten ärligt. Enkäten testades på flera personer, och där 
svarsalternativen kändes otydliga eller otillräckliga justerades dessa, och kompletterades 
om det sågs nödvändigt med utrymme för öppna kommentarer. 

I enkäten finns två svarsalternativ som jag i efterhand inser kan sammanblandas: 

• Lärarledd gruppdiskussion, med vilket jag avser mindre, närmast informella 
grupper där läraren leder diskussionen. 

• Lärarlett seminarium, med vilket jag avser mer formella diskussioner, närmare 
redovisningar, med fler deltagare och kanske flera lärare, och där målet är mer 
tydligt utstakat. 

Jag fick dock inga frågor om skillnaderna mellan begreppen, och det finns inga 
kommentarer om detta i de enkätsvar som gavs. Men om respondenterna associerade 
begreppen på det vis som var avsikten eller om de hade andra bilder av vad som avsågs 
går inte att avgöra. 

4.5.1 Kategorisering av öppna svarsalternativ 
I de fall svarsalternativen innehöll alternativet ”Annan åsikt, nämligen” har jag 
kategoriserat dessa svar för att de ska bli jämförbara med de givna svarsalternativen. 
Tillvägagångssättet har varit att jag genom deras svar tolkat studentens attityd till ett 
fenomen som tillhörande exempelvis kategorin ”positiv”, ”negativ”, ”neutral” eller 
”ambivalent”. 
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4.6 Resultatredovisning 
I mitt resultatkapitel har jag lyft fram de frågor som är mest intressanta för min 
undersökning, under följande huvudrubriker: 

1. Lärarstudenternas syn på sin egen examination 

2. Studenternas syn på betyg 

3. Studenternas upplevelser av det undersökta försöket 

4. Varför studenterna valde som de gjorde 

5. Hur studenterna skulle vilja bli examinerade och bedömda 

6. Övriga kommentarer från studenterna 
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5 RESULTAT 
Här presenteras resultatet av enkäten, med kategoriseringar och tolkningar av öppna 
frågor och närliggande svar. Summan av sammanställningarna blir inte alltid exakt 100 
procent av underlaget, då jag har valt att runda av decimaltal (exempelvis 9,4 till 9 och 
9,5 till 10). Se bilaga med resultatet för exakta siffror. 

5.1 Lärarstudenternas syn på sin egen examination 
Studenterna fick svara på ett antal frågor som rörde deras erfarenheter av, och synen på, 
examinationer under deras utbildning. 

5.1.1 Tidigare erfarenheter av examination inom lärarutbildningen 
Under utbildningen hade hemtentamen varit övervägande mest förekommande för de 
flesta lärarstudenterna. Därefter kom salstentamen, muntlig presentation och sist 
”annan” examinationsform. 
 

Examinationsform Förekomst 
Hemtentamen 56 % 

Salstentamen 24 % 

Muntlig presentation 18 % 

Annan examinationsform 2 % 

Vet ej 1 % 

 

En övervägande andel ansåg att IT-baserad undervisning och examination förekom i 
lagom grad i deras utbildning. En fjärdedel ansåg att det för låg grad av detta, medan ett 
fåtal ansåg att det förekom i för hög grad. 
 

Grad av förekomst av 
IT-baserad undervisning 
och examination 

Andel 

Lagom grad 68 % 

För låg grad 27 % 

För hög grad 3 % 

Vet ej 2 % 

 

Flertalet av de svarande ansåg att de examinationer de varit med om under sin utbildning 
klarat att ge en bra eller mycket bra bild av deras kompetens inom det examinerade 
området. 
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Den bild examinationerna 
gett av min (studentens) 
kompetens inom området  

Andel 

Bra 72 % 

Inte särskilt bra 15 % 

Vet ej 7 % 

Mycket bra 4 % 

Inte alls 2 % 

 

5.1.2 Synen på examinationer under lärarutbildningen 
Nära hälften av studenter angav att de såg examinationer främst som en del i 
lärprocessen, medan ungefär en fjärdedel såg examinationer främst som en 
kunskapskontroll. 

 

Hur ser du på examinationer under din 
yrkesutbildning? 

Andel 

En del i lärprocessen 47 % 

Nödvändig kunskapskontroll av att jag klarar 
vad som behövs i lärararbetet 

26 % 

Tillfällen att visa mig själv vad jag går för 12 % 

Tillfällen att visa andra vad jag går för 8 % 

Annan åsikt, nämligen (kommentar) 4 % 

Vet ej 2 % 

Meningslösa 1 % 

 

Bland kommentarerna från de som valde ”Annan åsikt, nämligen” var det de som satte 
exempelvis kunskapsprocess och kunskapskontroll som lika viktiga. Men här fanns även 
en kommentar som menade att examinationen kunde visa om man läst det som skulle 
läsas, men ifrågasatte värdet av examinationen för att bedöma lämpligheten i det 
framtida yrkesrollen. 

5.1.3 Upplevelse av ”lärvärde” hos olika utbildningsaktiviteter 
Studenterna ombads poängsätta det upplevda lärvärdet för ett antal olika aktiviteter 
under sin utbildning. Aktiviteterna som frågades kring valdes ut med avsikten att de 
skulle skilja sig åt men vara vanligt förekommande. 

Poäng 1-5 (1=lägsta lärvärde, 5=högsta lärvärde) delades ut. 
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Poängsätt nedanstående aktiviteter i utbildningen efter hur du tycker 
att de har betytt mest för ditt lärande 

Aktivitet Lärvärde (total poäng) 

Delta i lärarledd gruppdiskussion 420 

Delta studentledd gruppdiskussion 408 

Delta i storföreläsning 405 

Delta i lärarlett seminarium 391 

Skriva hemtenta 381 

Läsa kurslitteratur 366 

 

Anmärkning: Notera resonemang och distinktioner kring Lärarledd gruppdiskussion och 
Lärarlett seminarium under kapitel 4.5 Validitet och reabilitet. 

Den examinationsform som hittills hade varit vanligast förekommande under deras 
utbildning, hemtentamen, var alltså en av de aktiviteter studenterna sammantaget 
tillmätte lägst lärvärde. 

Om vi enbart tittar på hur de studenter som hade haft Hemtenta/text som vanligast 
förekommande examinationsform under sin utbildning rangordnade de olika 
aktiviteternas lärvärde, blir resultatet följande: 
 

Aktivitet Lärvärde (total poäng) 

Delta i lärarledd gruppdiskussion 231 

Delta i storföreläsning 226 

Skriva hemtenta 225 

Delta studentledd gruppdiskussion 225 

Delta i lärarlett seminarium 217 

Läsa kurslitteratur 210 

 

Gruppdiskussion med eller utan lärarledning ansågs ha högst lärvärde. Det är då 
intressant att se att storföreläsning tillmättes högre lärvärde än lärarlett seminarium. 

5.2 Studenternas syn på betyg 
Studenterna tillfrågades om sin generella syn på betyg. Jag kategoriserar svaren som att 
30 procent var tydligt positiva till betyg medan 18 procent var tydligt negativa. 31 
procent menade att ”betyg säger en del om vad eleven/studenten kan”. 14 procent 
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svarade ”Vet ej”, och sex procent har jag kategoriserat som ”ambivalenta men 
accepterande” till betyg. 

 

Generell syn på betyg  Andel 
Betyg säger en del om vad 
eleven/studenten kan 

31 % 

Tydligt positiv 30 % 

Tydligt negativ 18 % 

Vet ej 14 % 

Ambivalent men accepterande 6 % 

 

Enligt kategoriseringen skulle alltså bara en knapp tredjedel vara direkt negativa till 
betyg. Med det tycker jag att nästa fråga blir desto mer intressant: Hur studenterna 
förhöll sig till en graderad betygsskala med fler alternativ än U och G. 

Av svaren kategoriserar jag en tredjedel som positiva till en graderad betygsskala. 
Hälften kategoriserar jag som negativa, medan 15 procent svarade ”Vet ej”. En student 
kategoriserar jag som ”ambivalent men accepterande”. 

 

Syn på graderad betygsskala Andel 

Positiv 33 % 

Negativ 51 % 

Vet ej 15 % 

Ambivalent men accepterande 1 % 

 

Alltså skulle studenterna vara övervägande positiva till betyg, men inte till en graderad 
betygsskala. Om jag spekulerar kring detta tror jag det innebär att betyget G helt enkelt 
skulle visa att man som student uppfyller de krav som är satta för att man ska klara att 
använda det examinerade området i sitt arbete som lärare. Därmed vore det mindre 
intressant, kanske även kontraproduktivt med tanke på olika studiestrategier (se 2.3.3), 
att mäta om man är så att säga ”bättre än bra nog”. 

 

5.3 Studenternas upplevelser av det undersökta försöket  
En stor majoritet av de studenter som deltog i försöket och besvarade enkäten upplevde 
försöket som positivt.  
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Var det bra att själv få 
välja examinationsform? 

Andel 

Ja 98 % 

Nej 2 % 

Vet ej  1 % 

Frågan fick 57 kommentarer, där den övervägande delen var positiva och följande 
angivna orsaker till det återkom: 

• Rättvist att kunna välja en uttrycksform som passar en själv bäst  

• Möjligheten att välja en examinationsform man behövde träna på 

• Kul med variation 

• Valfriheten kändes mer motiverande 

En student berättade om sin whiplashskada, och hur hon menade att möjligheten att välja 
examinationsform gjorde henne jämbördig med kurskamraterna. 

Några kommentarer var dock mer kritiska, och där var återkommande synpunkter: 

• kursledningen är mer lämpad att avgöra vilken examinationsform som bäst 
examinerar kursinnehållet och driver lärprocessen 

• risken att studenterna väljer enkla vägar och inte utmanar sig själva 

En student uttryckte följande, vilket jag och kursledningen tyckte var en mycket 
intressant inlaga värd att fundera extra mycket över:  

”kursledningen tar inte sitt ansvar för studenters lärande. Anser kursledningen t.ex. 
att en tenta är bäst i lärprocessen eller som "koll" skall det vara det. Är annat 
muntligt/skriftligt bäst skall det vara det... Vi kan inte ansvara för att variera 
examinationsformer på ett bra sätt, eftersom vi då riskerar att välja bort det vi kanske 
skulle behöva bäst i vår utveckling.” 

5.3.1 Vilka examinationsformer studenterna valde, och varför 
När studenterna gjorde sitt val av examinationsform under försöket valde de ändå 
traditionellt: Nära tre fjärdedelar av dem valde att skriva en populärvetenskaplig artikel, 
vilket av de givna alternativen mest påminner om en hemtenta. Bara två studenter (två 
procent) valde att själva formulera sin examinationsform/-uppgift. 

 

Examinationsform Andel 
Populärvetenskaplig artikel 72 % 

Muntlig framställning 10 % 

Ljudfil i forum 8 % 

Salstentamen 8 % 

Annan, själv formulerad 2 % 
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Studenterna fick frågan om varför de valde som de gjorde. Tillsammans med hur jag 
kategoriserat de öppna svar under ”Annat skäl, nämligen” angav 67 procent som skäl för 
den valda examinationsformen att den ”passade mig bäst”, medan 15 procent angav att 
”den passade bäst för uppgiften”.  

Bara 17 procent angav att de valde examinationsuppgiften för att ”den kändes som en 
utmaning”, vilket jag tycker är en låg siffra. Hur de svarade på tidigare frågor om synen 
på examinationer anser jag indikera att fler kunde ha väntats välja en för sig mer 
utmanande/utvecklande examinationsform. 

Vid en sambandssökning över huruvida de olika valen innebar en utmaning för 
respektive student som besvarade enkäten, fördelade sig resultatet enligt följande: 
 

Examinationstyp Antal som valde Andel som såg vald 
examinationsform som en 
utmaning/och eller en chans 
att utvecklas 

Populärvetenskaplig 
artikel 

86 9 %  

Muntligt anförande 
på campus 

12 42 %  

Ljudfil uppladdad i 
forum 

10 50 % 

Salstenta 9 0 %  
Annan/Eget förslag 2 100 % 

 

På frågan om vilken examinationsform studenterna ansåg minst lockande svarade en 
övervägande del procent salstenta. Siffran för populärvetenskaplig artikel motsvarar 
ganska väl hur valet av examinationsform gjordes, medan däremot resultatet för 
Annan/Eget förslag förvånar – det fick minst procenttal ”negativa röster”, samtidigt som 
bara två studenter valde det alternativet. 

 
 

Vilken examinationsform som 
ansågs minst lockande 

Andel 

Salstenta 50 % 

Muntlig framställning 13 % 

Ljudfil i forum 12 % 

Populärvetenskaplig artikel 6 % 

Annan/Eget förslag 5 % 
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Frågan fick 32 kommentarer, vilka nästan uteslutande fokuserade på salstentamen. De 
flesta kommentarerna var kritiska mot salstenta, med kommentarer som  

”det känns inte som den ger rättvis bedömning. det gynnar dom som har bra minne 
och vet hur man lär sig utantill. personligen tror jag att det är fler studenter som lär 
sig inför provet o sen glömmer bort. ”  

”Salstentor tyck jag sällan ger utrymme för egna tankar eller diskussion.”  

”Salstenta verkade vara helt fel för denna sortens uppgift. Inte heller skulle jag välja 
muntlig framställning då jag inte är bra på att få fram det jag vill när jag ska prata om 
det.”  

Någon angav dock att hon hade valt salstenta av strategiska orsaker:  
”Allt utom salstenta, eftersom jag just då inte hade lust att identifiera de "viktigaste" 
delarna i kursen att skriva om - valde en "lätt" väg med tenta för att bara behöva läsa 
in mig på litteraturen.” 

En annan student ansåg salstentamen vara en bra men svår examinationsform:  
”Även om jag tycker att salstenta är en utmärkt examinationsform, upplevde jag den 
som markant svårare. Kanske hade jag inte gjort det om jag känt till mer om tentan. 
En salstenta måste vara av mycket god kvalitet, och jag trodde kanske att lärarna inte 
la ner lika mkt tid på den som om alla skulle gjort en salstenta!”   

5.4 Varför studenterna valde som de gjorde 
Ett antal frågor ställdes för att försöka vaska fram varför studenterna valde den 
examinationsform de valde. 

Skulle tekniken vara ett problem? Studenterna fick frågan om de tyckte att den 
populärvetenskapliga artikeln, som skulle vara snyggt redigerad och formgiven, eller 
ljudfil i forum skulle vara för tekniskt komplicerad. Två tredjedelar svarade att ingen av 
dem verkade vara det.  

 

Tycker du att någon av examinationsformerna 
populärvetenskaplig artikel och ljudfil i forum 
verkade för tekniskt komplicerad för dig? 

Andel 

Ingen av dem 66 % 

Ljudfil i forum 26 % 

Båda examinationsformerna 3 % 

Vet ej 3 % 

Populärvetenskaplig artikel 2 % 

 

Tilläggas kan att ingen av de 86 studenter som valde att skriva den populärvetenskapliga 
artikeln och heller ingen de tio studenter som valde att arbeta med ljudfiler visade sig 
behöva mer support än de färdigställda handledningarna för dessa examinationsformer. 
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Med tanke på hur valet av examinationsformer sedan fördelade sig verkar det alltså inte 
ha varit själva tekniken som avgjorde flertalets val. 

Trodde studenterna att kursledningen föredrog att de hade valt någon viss 
examinationsform? I så fall kunde detta tänkas påverka deras val. 

På den frågan svarade 76 procent ”Nej” eller ”Vet ej”, vilket tyder på att detta inte var 
någon stor faktor i valet av examinationsform. Övriga svar fördelade sig jämt mellan de 
övriga examinationsformerna, utom för ”eget förslag till examination” där bara en 
procent (en student) trodde att kursledningen föredrog den. 

 

Tror du att kursledningen föredragit att du 
hade valt en viss examinationsform? 

Andel 

Nej 40 % 

Vet ej 36 % 

Ja, muntlig framställning 7 % 

Ja, populärvetenskaplig artikel 6 % 

Ja, salstenta 6 % 

Ja, ljudfil i forum 5 % 

Ja, eget förslag till examination 1 % 

 

Studenterna fick även svara på frågan om de trodde att lärare generellt föredrog att 
bedöma någon viss examinationsform. Närmare hälften svarade salstenta, medan ingen 
svarade ”Eget förslag till examination”. 

 

Vilken av följande examinationsformer 
tror du att lärare generellt sett föredrar 
att bedöma? 

Andel 

Salstenta 46 % 

Vet ej 23 % 

Alla går lika bra 13 % 

Muntlig framställning 11 % 

Populärvetenskaplig artikel 7 % 

Ljudfil i forum 1 % 

Eget förslag till examination 0 % 
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Inte heller här finns någon tydlig koppling till deras eget val av examinationsform, utom 
möjligen den att ingen trodde att lärare föredrog Eget förslag till examination, vilken ju 
bara två studenter valde. 

De två följande frågorna gav däremot vissa indikationer på orsakerna bakom valet av 
examinationsform: 

 

Vilken av de valbara examinationsformerna 
tror du att du själv har lättast att få högt 
betyg i? 

Andel 

Populärvetenskaplig artikel 33 % 

Vet ej 30 % 

Muntlig framställning 15 % 

Salstenta 13 % 

Eget förslag till examination 5 % 

Ljudfil i forum 4 % 

 

Resultatet på den frågan svarar ganska väl mot hur valen fördelade sig generellt. Men 
hur relaterade svaret mot de val som respektive student verkligen gjorde? Vad gäller den 
populärvetenskapliga artikeln överensstämmer valet av examinationsform med vilken 
examinationsform respektive student trodde att hon skulle ha lättast att få bäst betyg, 
men inte vad gäller de andra examinationsformerna: 

• Av de 39 studenter som svarade populärvetenskaplig artikel var det 33 som valde 
att genomföra den examinationsformen. 

• Av de 15 studenter som svarade salstenta på ovanstående fråga var det tre som 
valde att genomföra den examinationsformen. 

• Av de 18 studenter som svarade muntlig framställning på ovanstående fråga var 
det tre som valde att genomföra den examinationsformen. 

• Av de fem studenter som svarade ljudfil i forum var det två som valde att 
genomföra den examinationsformen. 

• Av de sex studenter som svarade eget förslag till examination var det ingen som 
valde att genomföra den examinationsformen. 

 

På nästa fråga var utfallet av andelen som ansåg att de olika examinationsformerna var 
gynnsamma för dem likvärdigt med den föregående frågan, men här stämde och 
respektive student faktiska val bättre överens med vad de angav att de tyckte: 
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Vilken examinationsform tror du gör dina 
kunskaper mest rättvisa och därmed ökar 
möjligheterna till en rättvis bedömning? 

Andel 

Populärvetenskaplig artikel 39 % 

Vet ej 30 % 

Muntlig framställning 17 % 

Salstenta 9 % 

Eget förslag till examination 3 % 

Ljudfil i forum 3 % 

 

• Av de 46 studenter som svarade populärvetenskaplig artikel var det 44 som valde 
att genomföra den examinationsformen. 

• Av de 20 studenter som svarade muntlig framställning på ovanstående fråga var 
det sex som valde att genomföra den examinationsformen. 

• Av de nio studenter som svarade salstenta på ovanstående fråga var det fyra som 
valde att genomföra den examinationsformen. 

• Av de fyra studenter som svarade ljudfil i forum valde samtliga att genomföra 
den examinationsformen. 

• Av de fyra studenter som svarade eget förslag till examination valde tre att 
genomföra den examinationsformen. 

5.5 Hur studenterna skulle vilja bli examinerade och 
bedömda 

Studenterna uppmanades att ”Gör en kort beskrivning av hur du skulle vilja bli bedömd 
och examinerad i delkurserna under din utbildning”. 73 svarade, och jag har 
kategoriserat dem enligt följande: 

1. Ville själva välja examinationsform 

2. Ville ha varierade examinationsformer under sin utbildning, men att läraren 
samtidigt skulle välja vad som passade den specifika kursen. 

3. Ville examineras fortlöpande i samspråk med läraren. 

 

1. 62 % ville själva välja examinationsform. Här var skälen främst att olika lärstilar 
skulle uppmuntras, att det skulle öka motivationen, emancipation och rättvisa för 
exempelvis de med någon form av funktionshinder. Det skulle ju också innebära 
att de med funktionshinder skulle kunna slippa känna sig särbehandlade eller 
uppfattas som privilegierade vid examinationen. 
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”Jag tycker att det var väldigt bra med olika former och att vi har ett eget val. Det 
behöver kanske inte vara alla dessa att välja på för det ökar trycket på läraren i fråga 
men åtminstone två-tre olika så olika lärstilar uppmuntras och accepteras. muntlig, 
skriftlig och salstenta önskar jag ska finnas med i framtidens examinationer.”,  

”Jag tycker att det i de delkurser som det fungerar ska finnas valbar 
examinationsform. Det gör det mest rättvist! Framförallt för oss med något slags 
handikapp. Samtidigt tycker jag alla ska lämna in något skriftligt varje gång för det 
är lättare att "slippa undan" under en muntlig examination då man kan skapa en 
diskussion eller liknande och höra andras åsikter.”,  

”jag tycker det var bra att få bli bedömd i ett arbete där jag själv kunnat välja 
examinationsform, det gav mig ökad motivation. Denna form av bedömning tror jag 
på.” 

 

2. 26 % ville ha varierade examinationsformer under sin utbildning, men samtidigt 
menade några att läraren skulle avgöra vilken eller vilka som passade den 
specifika kursen. Det verkar som om den här gruppen vill ha olika 
examinationsformer, men att den eller de ska vara utvalda av experterna, det vill 
säga lärarna, för att leda till bästa möjliga lärande för deras studenter. 

”Det är bra med olika examinationsformer. Salstentor har sina fördelar, 
gruppredovisningar sina och skriftliga uppgifter har sina fördelar. Det är bra med 
variation.”, 

”Personligen har jag ganska lätt för att skriva och brukar få bra betyg på hemtentor. 
Visst kan man visa sina reflektioner o.s.v. i dem men risken finns att det mest blir 
fina ord. Å andra sidan tror jag att det kan vara lättare att minnas en del av det man 
skrivit i en uppsatts. Det här med examinationsformer är inte lätt. Ingen form passar 
alla och varje form har sina för- och nackdelar. Därför tror jag att stor variation är 
bra.”, 

”Examinationer är lärtillfällen och det finns många sätt att lära sig på. Därför anser 
jag att varierade former av examinationer är det bästa.”, 

”Jag önskar att kursledningarna för hela lärarutbildningen hjälper oss studenter att 
utvecklas genom att själva ansvara för att examinationsformerna varieras.” 

 

3. 12 % ville examineras fortlöpande i samspråk med läraren. Den här gruppen 
uppfattar jag som intresserad av en individuellt utvald examinationsform för var 
och en, tillsammans med läraren, för bästa möjliga resultat för individen. Det 
verkar även som om flertalet i gruppen vill ha någon form av fortlöpande 
bedömning. 

”I samspråk med lärare. så man kan bedöma vad jag kan. Så man inte bara lär sig 
saker för stunden.”, 

”Att lärarna ser till allt man gör under kursen och inte enbart examinationerna, vilket 
väldigt sällan sker.”, 

5.6 Övriga kommentarer från studenterna 
Samtliga de nio kommentarer som konkret tog upp den undersökta kursens upplägg med 
valbara examinationsformer var positiva.  



31  

”UR-BRA!!!! att vi fick välja och göra film jag är super nöjd!!!” 

”Det här med flexibla examinationsformer var jättebra. Alla får chansen att visa vad 
de kan på det sätt som de själva känner att de är bäst på.” 

”Det var första gången jag var med om ett val och det gör att man känner sig delaktig 
i sin utbildningen, jag upplevde det väldigt bra. Det är något att själv försöka sträva 
mot i läraryrket.”  
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6 DISKUSSION 
Här resonerar jag kring resultaten av min undersökning. Är det bra om studenterna 
själva får välja examinationsform, behöver de isåfall hjälp i sådana val och hur skulle 
den hjälpen kunna se ut. 

6.1 Studenternas syn på den egna examinationen 
Resultaten av min undersökning visar att nära hälften av studenterna, 47 %, betraktar 
examinationen främst som ett lärtillfälle och en del i lärprocessen. En sådan syn är 
eftersträvansvärd, då examinationen enligt Ramsden (1998) och Trowalds (1997) är en 
viktig del av studieresultaten och den studiestrategi studenten antar.  

Om studenten istället betraktar examinationen som en ren kunskapskontroll riskerar 
studiestrategin bli att ”passera” denna, snarare än att förstå kursinnehållet på en djupare 
nivå. Därmed inte sagt att studenter med en sådan strategi ändå inte skulle kunna lära sig 
något eller förstå kursinnehållet. Men om strategin fokuserar på ett examinationstillfälle 
som i sin tur främst betraktas som ett hinder att ta sig förbi finns risk för ytinlärning utan 
djupare förståelse; man strävar efter ett kortsiktigt mål. 

Alltså är det positivt att studenterna betraktar examinationen på ”rätt” sätt – men räcker 
det att studenterna har den synen? Vad händer om examinationen inte lever upp till 
studentens förväntningar om att vara ett lärtillfälle? 

6.2 Ytinlärning eller djupinlärning? 
Enligt Ramsden (1998) anpassar studenten sin studiestrategi efter utformningen av varje 
kurs, och min undersökning visar att studenterna graderar ”lärvärdet” i olika 
examinationsformer och övningar olika (se 5.1.3).  

En slutsats av dessa båda faktorer skulle vara att en kurs där studenten, som enligt min 
undersökning betraktar examinationen som en del i lärprocessen, betraktar 
examinationsformen och därmed själva examinationen som av högre lärvärde också 
antar en strategi orienterad mot djupinlärning. Och vice versa: En examination vars 
upplägg inte visar på lärvärde skulle leda mot en strategi som siktar mot ytinlärning. 

Samtidigt ger min undersökning inget entydigt svar om vilken examinationsform som 
den enskilde studenten betraktar som mest givande. Skillnaden i det lärvärde studenterna 
i undersökningen tilldelade olika typer av övningar (5.1.3) visar möjligen en tendens 
mot att ökad grad av interaktivitet i övningarna skulle påverka det upplevda lärvärdet 
positivt, men skillnaden är samtidigt inte så stor (420 poäng till högst värderade 
aktiviteten Delta i lärarledd gruppdiskussion kontra 366 poäng för lägst värderade 
aktiviteten Läsa kurslitteratur) att man kan några långtgående slutsatser av denna.  

Men om man samtidigt väger in vilka examinationsformer som studenterna betraktade 
som en utmaning eller en chans att utvecklas, (5.3.1) visar det starkt på att 
examinationsformerna med låg interaktion – salstenta och populärvetenskaplig artikel 
(att jämföra med hemskrivning) – skulle medföra mindre engagemang från studentens 
sida, medan muntliga framställningar och interagerande övningar skulle leda till högre 
engagemang med orientering mot djupinlärning. 
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6.3 Kan studenten välja ”rätt” själv? 
Ett sätt att försöka tillgodose studentens behov av frihet och makt över sin situation kan 
vara att låta studenten välja hur hon ska bli examinerad. Light & Cox (2001) pekar på 
vikten av att studenterna får uttrycka sig och vara kreativa vid examinationen, annars 
finns en risk att studenten revolterar genom att helt enkelt misslyckas. 

Även Högskolelagen (4a§) framhåller att studenten ska ”ha rätt att utöva inflytande” 
över sin utbildning och att ”Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i 
att vidareutveckla utbildningen”. Om man accepterar examinationens stora roll i hur 
studenterna genomför sin utbildning är det alltså i linje med Högskolelagens mening att 
studenterna också kan påverka denna på en individuell nivå. 

6.3.1 Studenterna sade en sak men gjorde en annan 
Min undersökning visar en stor diskrepans mellan vad studenten sade och vad studenten 
gjorde:  

När de fick tillmäta olika övningar/lärprocesser lärvärden fick ”Delta i lärarledd 
gruppdiskussion” högst värde, medan ”Skriva hemtenta” fick näst lägst värde. Ändå 
valde 72 procent av studenterna att skriva en populärvetenskaplig artikel (vilken jag 
jämför med en hemtenta) medan bara tolv procent valde muntlig framställning (vilken 
jag jämför med en lärarledd gruppdiskussion). 

När de fick berätta om i vilken utsträckning de såg den examinationsform de hade valt 
var att betrakta som ”en utmaning” svarade bara tolv procent att det var så. 

Studenterna ser alltså examinationen som en del i lärprocessen men väljer ändå den 
enklare vägen att genomföra denna, istället för att utmana sig själva. Detta kan handla 
om stress och oro för att inte klara tentamen, eller kanske om ren ”lathet”; att hellre ta 
den enkla säkra vägen än att utmana sig själv. 

Jag tror, inte minst med min egna tid som studerande på heltid i åtanke, att det till stor 
del handlar om att man som student hela tiden har mycket nytt att göra och lever i 
”nuet”. Ämnesinnehållet i de just nu rådande kurserna känns helt enkelt överordnat mer 
långtgående strategier för det egna lärandet. I det fallet har förstås skolan och lärarna ett 
intresse i att motivera studenterna att betrakta sitt lärande ur ett längre och vidare 
perspektiv. 

6.3.2 Kompetens att välja 
En kommentar som en av studenterna skrev på frågan ”Var det bra att själv få välja 
examinationsform?” löd som följer:  

”kursledningen tar inte sitt ansvar för studenters lärande. Anser kursledningen t.ex. 
att en tenta är bäst i lärprocessen eller som "koll" skall det vara det. Är annat 
muntligt/skriftligt bäst skall det vara det... Vi kan inte ansvara för att variera 
examinationsformer på ett bra sätt, eftersom vi då riskerar att välja bort det vi kanske 
skulle behöva bäst i vår utveckling.” (5.3) 

Här har vi en annan ”risk” med valfriheten, nämligen att studenten skulle sakna 
kunskaper och förståelse för att klara att välja den examinationsform som passar 
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honom/henne och/eller uppgiften bäst. Studenten ovan menar enligt min tolkning att de 
erfarna lärarutbildarna klarar att göra valet åt denne, för att skapa bästa möjliga 
examinationssituation vilken, om läraren bekänner examinationens breda betydelse för 
lärandet, också leder till en optimal lärprocess för studenten.  

6.3.3 Självförverkligande eller överlevnadsstrategi 
Enligt Maslow (2.3.4) strävar vi efter självförverkligande; efter att förstå de områden vi 
är intresserade av till en nivå där vi kan vara kreativa: utveckla och tillföra området ny 
mark genom att skapa själva. Vi vill göra området till vårt.  

Maslows teorier om hur vår behovshierarki fungerar ser jag rakt kopplade med de teorier 
om förståelse- och kunskapsnivåer som Bloom och Biggs & Collis (Ramsden 1998, 
Marton m. fl.,1990) lägger fram med sina respektive taxonomier.  

Innan vi kan nå så långt som till att själva utveckla ett område måste vissa 
grundförutsättningar vara uppfyllda. Dessa innebär först och främst trygghet, eller 
kanske vi kan prata om någon slags ”lugn och ro”. Om vi känner oss osäkra inom ett 
område är vi inte mogna att tillföra det något. Om vi känner oss stressade väljer vi att gå 
en så säker väg som möjligt. Vi får en reproducerande eller strategisk studieorientering 
(Ramsden, 1998) som främst leder mot ett kortsiktigt lärande. 

Enligt Ramsden (a. a.) har examinationen stor betydelse för hur studenten lägger upp sin 
lärandestrategi. I en kurs med en stor avslutande examination är denna som en final – för 
de som känner sig trygga kanske en spännande final, eller något odramatiskt, men för de 
som känner sig mindre säkra kan den istället ses som ett hotfullt hinder att ta sig förbi. 
Fokus hamnar på detta, istället för på att verkligen lära sig och förstå något på ett 
djupare plan. 

Kan valbara examinationsformer vara ett sätt att skapa trygghet? Många av de 
kommentarer studenterna gav vid undersökningen tyder på det. Samtidigt fanns det ju de 
studenter som menade att kursledningen var bäst beskaffad att avgöra vilken 
examinationsform som var mest lämplig.  

6.4 Pedagogiska implikationer 
Det är kanske helt enkelt ingen bra idé att låta studenterna välja hur de ska examineras? 
Undersökningen tyder ju på det, då studenterna inte valde efter hur de uppfattade att de 
lärde sig bäst. Men enligt annan forskning (se ovan) skulle det ju faktiskt det egna valet 
kunna vara en bra idé!  

Det kanske snarare är så att en av kursledningens viktiga uppgifter är att försöka 
underlätta för, och motivera, studenterna att utmana sig själva i sina val.2

                                                 
2 Här finns förstås även andra och yttre faktorer som påverkar studenterna i deras strategier och val mellan 
att utmana sig själva och att klara av kurserna. Exempelvis i form av studiemedel som är 
prestationsrelaterade, familjeförhållanden, progression inom utbildningen, det egna intresset för 
kursinnehållet, och så vidare. Dessa går jag inte närmare in på i den här undersökningen, men borde vara 
intressanta att titta närmare på i vidare forskning i området. 
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Detta skulle kunna göras på olika sätt, men en grundpelare borde vara att ytterligare 
tydliggöra för studenterna vilken betydelse hur de tar sig an examinationen anses ha för 
deras lärande.  

Fast har den insikten då verkligen någon betydelse? Den här undersökningen handlar 
ändå om lärarstudenter; vilka har läst pedagogik och som på förfrågan faktiskt tillmäter 
examinationen stor betydelse för det egna lärandet, men som ändå väljer den enklare 
vägen vid examinationen.  

6.4.1 Medvetandegöra studenterna om den egna lärprocessen 
Jag får i min undersökning konstatera att studenterna trots sina uttalade insikter i 
examinationens möjligheter ändå inte alltid gör ”rätt” val. Likväl tror jag att en viktig del 
i studenternas motivation inför att ta sig an uppgifter som kan tyckas svåra är att de görs 
medvetna om de positiva effekterna av att möta och överkomma ett motstånd; vad man 
kan vinna genom att utmana sig själv. 

Martons (1998) och Ramsdens (1998, 2003) forskning visar att den lärande vinner på att 
reflektera över sina lärprocesser, vilka bland annat innefattar de studiestrategier och de 
inriktningar och mål med lärandet hon antar. Samtidigt verkar det som om man i 
lärsituationen ”regraderar”; även de pedagogiska teorier kring vilka lärarstudenten 
kanske rent av just då examineras blir isolerade teorier som hon kan beskriva och kanske 
förklara men som hon glömmer att applicera på sig själv. Reflektionen behöver alltså 
genomsyra hela processen så att den inte glöms bort eller får stå tillbaka för något slags 
”praktiska överlevnadsstrategier” med enkla lösningar som kan innebära mindre givande 
lärprocesser i det långa loppet. 

Inom utbildningsområden där kursinnehållet inte i sig självt bäddar för reflektion kring 
det egna lärandet kan man dessutom misstänka att examinationerna i än högre grad 
betraktas som hinder framför mållinjen eller som krassa kvitton på förvärvad kunskap. 

Kanske kan en diskussion där man som ett underlag lyfter fram Gardners teori om 
multipla intelligenser (Gardner, 1999) vara ett sätt att få studenterna att reflektera över 
sina egna färdigheter och vad de som individer kanske behöver träna mer på? Gardner 
lyfter fram ett spektrum av sinnen och färdigheter som utgörande viktiga och 
träningsbara delar av individens verktyg i lärandet och (yrkes-)livet.  

6.4.2 Begränsa alternativen 
Nästa steg efter medvetandegörandet om den egna lärprocessen och forskning kring 
lärande är att helt enkelt begränsa de valbara alternativen, antingen på en individuell 
nivå där kursledningen väljer examinationsform(-er) för respektive student, eller på 
kursnivå med vissa alternativ uteslutna. 

6.4.3 Variation och planering på en brett överblickad front 
Ytterligare ett steg vore att man planerar examinationerna i de olika kurserna på 
programnivå, där man kan överblicka utbildningsinnehållet och kontrollera den 
övergripande variationen i examinationsformer och eventuella valbara alternativ. 
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Som förlängning skulle respektive students examinationer kunna planeras på individuell 
nivå tillsammans med personal, exempelvis mentor, studievägledare, programansvarig 
eller liknande. Detta kan låta resurskrävande, men kanske skulle det inte behöva kräva så 
mycket personaltid. Det handlar om att sätta fokus på frågan för att framhålla 
examinationens vikt i lärprocessen, att få studenten att reflektera noga över detta i sitt 
val och synliggöra lärarnas intresse för studentens egen utveckling. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Examinationens och bedömningens betydelse för den enskilde studentens lärande och 
mål med lärandet är forskarna från vad jag kunnat utläsa eniga om. Min undersökning 
visar att lärarstudenterna betraktar examinationen som ett lärtillfälle, men att de ändå 
väljer enklaste vägen. Några frågor jag tycker intressanta är: 

• De undersökta studenterna var i AU2. Hur hade resultatet sett ut tidigare i 
utbildningen, i AU1, och senare i utbildningen i AU3? 

• Hur påverkas studenterna då de medvetandegörs om diskrepansen mellan sina 
åsikter om examination och olika examinationsformer och hur de enligt den här 
undersökningen agerar utifrån dessa? Kommer de då att välja mer ”rätt och 
klokt” för att stärka lärandeprocessen? 

o Det hade varit intressant om försöket gjorts om med nästa kull studenter 
och man då hade presentera resultatet av den här undersökningen för dem 
innan de gjorde sina val av examinationsform, för att se om det hade 
provocerat fram, eller helt enkelt medvetandegjort studenterna så, att de 
gjort val som bättre överensstämt med deras åsikter. 

• Vilka ytterligare faktorer, som prestationsrelaterade studiemedel, 
familjeförhållanden, progression inom utbildningen och det egna intresset för 
kursinnehållet påverkar valet mellan att utmana sig själv och att ”klara av” 
kurserna? 

• Vinner studenternas lärprocess, deras studieresultat, deras professionella 
utveckling på om de tvingas genomföra vissa examinationsformer, eller är det 
bättre om de får välja fritt? 
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