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Sammanfattning 

Författarens namn: Åsa Lindström 

Titel: A, B, C – U eller G? Vi får väl se!  

Om bedömning och examination inom högre utbildning 

Engelsk titel: A, B, C – Fail or Pass? We will see!  

On assessment and examination in higher education 

Antal sidor: 74 

Denna uppsats besvarar forskningsfrågan; hur ser universitetslärare på bedömning och 

examination inom högre utbildning. Syftet är att identifiera lärarattityder till bedömning 

och examination. Resultaten syftar till att skapa förutsättningar för pedagogisk 

utveckling av lärare på Linnéuniversitetet samt inspirera nya sätt att betrakta bedömning 

och examination. 

Forskningsöversikten behandlar övergripande perspektiv på bedömning och dess 

inverkan inom högre utbildning. Vidare redogörs för bedömningens funktioner, 

bedömningskultur samt bedömning för lärande. Universitetslärares uppfattning om 

bedömning och undervisning i allmänhet behandlas också. Metoden är en kombination 

av enkäter och intervjuer där således både kvalitativ och kvantitativ metod användes för 

att insamla data av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, vilken analyserades med 

både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. 

Resultat och analys visar relationen mellan förutsättningar, kriterier för vad som 

betraktas som bedömning och examination av god kvalitet, samt utveckling av 

densamma. Det empiriska resultatet identifierar också diversifierade attityder till en 

mängd aspekter relaterade till bedömning och examination, men även pedagogisk 

utveckling generellt sett. Betydelsen av kunskapsöverföring är återkommande där 

diskussioner och förklaringar kollegor emellan och med studenter, i syfte att skapa 

mening och utveckling krävs. Studentengagemang på olika nivåer; från strategisk 

utveckling till konkret implementering, är också betydelsefullt. 
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Abstract 

Name of the author: Åsa Lindström 

Titel: A, B, C – Fail or Pass? We will see!  

On assessment and examination in higher education 

Swedish titel: A, B, C – U eller G? Vi får väl se!  

Om bedömning och examination inom högre utbildning 

Number of pages: 74 

This essay answers the research question; how do university teachers view assessment 

and examination in higher education. The aim is to identify teachers' attitudes to 

assessment and examination. The results aim to create conditions for the educational 

development of teachers at Linnaeus University and inspire new ways of looking at 

assessment and examination. 

The research review deals with overall perspectives on assessment and examination and 

its impact on higher education. Furthermore, the functions and culture of assessment 

and assessment of learning are outlined. University teachers’ attitudes on assessment 

and teaching in general are also considered. The method is a combination of 

questionnaires and interviews, thus both qualitative and quantitative method was used to 

collect data of both qualitative and quantitative in nature, which was analyzed with both 

qualitative and quantitative methods. 

Results and analysis show the relationship between the conditions, criteria for what is 

regarded as assessment and examination of good quality, and the development of the 

same. The empirical results also identify diverse attitudes to a variety of aspects related 

to assessment and examination, but also educational development in general. The 

importance of knowledge transfer is repeated where discussions and explanations 

between colleagues and students, in order to create meaning and development is 

required. Student involvement at various levels; from strategic development to practical 

implementation, is also significant. 
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Förord 

Resan används i mången metafor i skilda sammanhang, men jag kan ändå inte motstå 

frestelsen att likna processen med att planera och genomföra denna uppsats med en resa. 

Jag hade ett mål och jag kom fram, men det har varit allt däremellan som varit desto 

mer givande; ”Målet är ingenting, vägen är allalalalalalallt.”, för att citera Robert 

Broberg. På denna resa har jag mött många människor och jag vill tacka dem alla för tid 

och engagemang; respondenter, kollegor på hela Linnéuniversitetet, samt handledare 

och examinator, förutan vilka inget av detta hade skapats. 

 

Kalmar, 2016-05-04 
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1 Inledning 

Kapitlet ger en bakgrund där problemområdet utreds för att ge en kontext till uppsatsen och 

visa på komplexiteten i problematiken med bedömning och examination inom högre 

utbildning. Avsnittet har också för avsikt att beskriva en teoretiskt förankrad problemanalys 

som leder fram till problemformuleringen och syftet. Innehållsmässigt behandlas 

frågeställningar kring att vara lärare inom högre utbildning, att vara i statens tjänst, samt 

utveckling och trender.  

1.1 Bakgrund och problemanalys  

Tillfredsställelsen i att vara en del, mer eller mindre betydelsefull, av människors 

lärandeprocess är lärarens privilegium. Det är såväl fascinerande och motiverande, som en 

drivkraft till att vara verksam som lärare inom högre utbildning. Lärarens vardag inkluderar 

att bedöma, och studentens vardag att bli bedömd, vilket illustreras av nedanstående citat: 

”Schools are basically evaluative settings /…/ It is not only what you do there but what 

others think of what you do that is important. Adaptation to school life requires the 

student to become used to living under constant condition of having his words and 

deeds evaluated by others.”  Jackson (1968/1990:10), se Lundahl (2006) 

 

Universitet och högskolor måste förhålla sig till olika ramfaktorer (Broady 1997). Det kan 

vara allt ifrån ekonomiska och tidsmässiga begränsningar (Layne & Lake 2014, Dahllöf & 

Lundgren, se Broady 1997), till studenter som verkar bry sig om allt annat än sina studier 

(Schyberg 2009). Hur en verksamhet under rådande förutsättningar kan utvecklas är en 

ständigt aktuell fråga i en konkurrensutsatt tillvaro (Högskoleverket
1
 2009). Pedagogisk 

utveckling inom högre utbildning utvecklas med blicken lyft till nationell och internationell 

nivå. Gibbs (2013) identifierar en förskjutning från ett fokus på klassrummet till ett fokus på 

inlärningsmiljön. Denna utveckling kan också observeras i Linnéuniversitetets
2
 strategi och 

vision där ett område behandlar målsättningar för en kreativ kunskapsmiljö (Linnéuniver-

sitetet 2015b). Healey, Mason O'Connor och Broadfoot (2010) menar att primärt två områden 

har ökande betydelse; akademiska utvecklares medverkan i att skapa strategier för lärande och 

undervisning på lärosätesnivå och fakultetsnivå, samt vikten av hur studenter kan engageras i 

akademisk utvecklingsverksamhet för såväl lärosäten, som inom avdelningar och 

                                                 
1
 Benämns numer Universitetskanslerämbetet, UKÄ, efter en omorganisation 2013. 

2
 Det lärosäte som är denna studies sammanhang. 
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ämnesdiscipliner (Healey et al. 2010). Den roll de som arbetar med pedagogisk, eller 

akademisk, utveckling har, är komplex eller till och med vansklig. En beskrivning är: 

”Marginal, precarious, and liminal; outsiders, interlopers, and impostors.” (Sutherland 

2015:209). Ett organisatoriskt motstånd finns inbyggt, vilket försvårar önskvärd utveckling. 

Sutherland (2015) beskriver förekomsten av akademiska utvecklare som en länk mellan olika 

intressenter och grupperingar, exempelvis; ämnesdiscipliner, akademiska ledare, administra-

törer, doktorander och andra akademiska utvecklare nationellt och internationellt.  

Sandstedt (2009) beskriver hur akademiska ideal och kärnvärden utvecklats ur ett historiskt 

perspektiv. En lång historia ligger bakom djupt rotade värderingar inom svenska högskolor 

och universitet. ”Den akademiska friheten” har blivit ett begrepp som inrymmer såväl 

forskning som undervisning, och Sandstedt beskriver det som den individuella friheten i form 

av ett odefinierbart handlingsutrymme för den enskilde läraren, som inte minst präglar 

undervisningen. Sandstedt menar att den akademiska friheten skapar gemenskap, trygghet och 

identitet inom akademin i allmänhet och kollegiet i synnerhet. Han menar dock också att det 

kan få negativa konsekvenser i form av konflikter med ”övriga bosättare”, som han kallar 

det, så som administratörer, politiker och studenter. Det styrker mina erfarenheter att de 

regelverk som skapas av både administratörer och politiker ofta mottas med skepsis från 

lärare och betraktas som en inskränkning av den akademiska friheten. Vidare konstaterar 

Sandstedt att normer för forskning och undervisning skiljer sig åt. Inom forskningen finns 

vedertagna internationella kärnvärden och normer, medan normerna för undervisning och 

bedömning är mer lokala. 

Oavsett normer och akademisk frihet så har de allra flesta universitet och högskolor statligt 

huvudmannaskap (Högskolelag, 1992:1434). Utöver Högskolelagen finns Högskoleförord-

ning (1993:100), samt en rad andra förordningar och lokala riktlinjer vid varje lärosäte. Enligt 

Sandstedt (2009) är universitetet en komplex arbetsplats där många endast har en vag 

uppfattning om vad det innebär att företräda myndigheten som tjänsteman. Ett vanligt 

myndighetsbeslut som lärare fattar ofta är att examinera och därmed sätta betyg. I Lokala 

regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid anges att: 

”Bedömningsgrunder och de krav som ställs för respektive betygsgrad dvs. 

betygskriterier ska lämnas till studenterna skriftligen vid kurs-/delkursstart. 

Betygskriterier ska precisera vilka kvaliteter som ska visas för respektive betygssteg och 

beskrivas utifrån de förväntade studieresultaten och det faktiska innehållet.” 

Linnéuniversitetet (2014) 
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Ovan refererade regler tydliggör vad en kurs ska precisera gällande bedömningsgrunder och 

betygskriterier. Hur förhåller det sig egentligen med exempelvis betygskriterier? Är det 

egentligen viktigt för bedömning och examination? Om möjligheten gavs och förutsättningar 

fanns; skulle man då vilja förändra metoder för bedömning och examination? Detta är frågor 

som kan ställas i sammanhanget.  

I början av 2000-talet var vår iver att ”bolognifiera” alla kurser starkt fokuserad på lärande-

mål ur ett studentperspektiv (Sjöblom 2010). Det har tagit några år, men nu är lärandemål ur 

ett studentperspektiv grundmurat i de flesta kursplaner. Processen kan dock inte stanna där, 

utan att även överväga vilka läraktiviteter som dessa lärandemål kräver och hur ska de 

bedömas och examineras (Sjöblom 2010). Den bedömning som lärare måste utföra, de regler 

de måste följa; hur kan de även främja studenternas lärande och att uppsatta kursmål och 

examensmål nås?  

Skolor i allmänhet och således även högskolor och universitet är bedömande verksamheter 

(Marton 2005). Betyg på kurser är resultatet som produceras för studenterna i den del av 

högskolor och universitet som utgör utbildning. Hur denna bedömning utförs borde således 

vara en mycket viktig fråga för alla involverade i utbildning. Bedömningen är en central del 

av planering och genomförande av utbildning, enligt Marton (2005). Det är en del i en helhet 

som ska ha ett sammanhang för att skapa mening för studenterna. Människan vill gärna känna 

ett sammanhang i sin tillvaro; att saker och ting hänger ihop och skapar mening (Antonovsky 

1987). I vardagliga sammanhang såväl som inom retoriken och används begreppet ”röd tråd” 

när man syftar på att kunna följa ett sammanhang i en längre redogörelse eller händelsekedja 

(Lindqvist Grinde 2008).  

Inom pedagogiken finns också tanken om vikten av att skapa sammanhang och kontinuitet 

genom att bildligt beskriva ”tråden”. Biggs (2010) använder begreppet ”aligned teaching” 

och beskriver att det ska finnas en överensstämmelse mellan olika delar i en kurs; en röd tråd 

mellan lärandemål, kursens innehåll, upplägg och examination. Han skriver att nyckeln är att 

alla delar i undervisningssystemet, förväntade studieresultat, undervisningsmetoder och 

examinationsformer, samverkar – är ”aligned”. Denna princip stöds också av Linné-

universitetets fortbildningsprogram ”Gula tråden”
3
. Även Högskoleverket (2009) använder 

begreppet ”aligned teaching” i sitt förslag till ”Kvalitetsutvärdering för lärande” där 

utbildningsutvärderingarna kommer att bli en del av en europeisk kvalitetssyn som innefattar 

                                                 
3
 Färgen gul används istället för röd, då gul är Linnéuniversitetets grafiska profilfärg. 
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begrepp som lärandemål, lärcentrerad undervisningsplanering och ett tydligt studentcentrerat 

perspektiv. I denna uppsats betraktas bedömningen just som en del i helheten att skapa den 

röda, eller den gula, tråden. 

Pedagogisk utveckling generellt sett har förändrats på många sätt under de senaste 40 åren 

(Gibbs 2013). I sammanhanget är det intressant att notera att med ett större perspektiv finns 

ett stort utbud av metoder och att verksamheten pedagogisk utveckling i och inom olika 

länder och skiljer sig markant. Gibbs (2013) belyser också förändringar över tiden, hur 

pedagogisk utveckling inom universitet eller inom ett land, mognar och expanderar. Att 

fokusera kopplingen mellan utveckling, kvalitet och frågor om bedömning är väsentligt.  

”Where institutional learning and teaching strategies focus on assessment they are 

nearly always about aligning learning outcomes with assessment and about specifying 

assessment criteria.” Gibbs och Simpson (2002:1) 

De menar dock att mycket av uppmärksamheten handlar om bedömningens mätande funktion, 

och understryker att det inte alls handlar om enbart mätning – det handlar om lärande. Fokus i 

denna uppsats ligger på lärarens perspektiv på bedömningen med intentionen att en förståelse 

för universitetslärares attityder kan bättre forma utbildning, inklusive bedömning och 

examination, som stöder studenternas lärande på ett bra sätt och verkar kvalitetshöjande. 

När man talar om utveckling är det närliggande att komma in på just begreppet kvalitet, vilket 

är en ständigt aktuell fråga inom högre utbildning. Även inom detta område sker utveckling 

och Gibbs (2013) beskriver en förändring från fokus på kvalitetssäkring till kvalitets-

utveckling
4
. Han menar att de flesta nationella kvalitetssäkringssystem har mognat och lärt sig 

av sina misstag, och som en konsekvens skiftat fokus från att säkra eller fastställa kvalitet till 

att förbättra densamma. Förutsättningarna för högre utbildning förändras både nationellt och 

globalt (Layne & Lake 2014). Drivkrafter för denna förändring är bland annat globalise-

ringen, teknologisk utveckling och förändringar i studentdemografin. Layne och Lake (2014) 

påpekar också att förmågan att balansera ekonomiska resurser med pedagogiska hänsyn även 

det är en drivkraft för förändring. 

Att bedömning och examination påverkar lärande är vetenskapligt fastlagt. Exempelvis 

skriver Marton (2005) att prov och de betyg de resulterar i är den viktigaste formen av 

påverkan på människors sätt att lära i de flesta utbildningssammanhang. Man kan således 

                                                 
4
 From quality assurance to quality enhancement. 
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ifrågasätta om examination är resultat av undervisning och inlärning eller de examinations-

former som används blir orsak till vad studenter lär och hur undervisning bedrivs. Marton 

menar att examination kan vara både ett sätt att kontrollera resultat, och en viktig beståndsdel 

som är orsak till och förklarar hur studenter lär och hur undervisning bedrivs.  

Med ett internationellt perspektiv står universitet inför stora förändringar i en nära liggande 

framtid (Boud et al. 2010). I artikeln ”Assessment 2020: Seven propositions for assessment 

reform in higher education” har ett 50-tal forskare och akademiska/pedagogiska utvecklare 

från bland annat Australien och Storbritannien skapat konkreta förslag på hur bedömning i 

högre utbildning kan reformeras (Boud et al. 2010). Grundläggande antaganden är att 

bedömning är en mycket betydelsefull del av högre utbildning, samt att bedömning är 

kvalitetsdrivande och att studenterna måste ges större ansvar när det gäller bedömning och det 

egna lärandet. Betydelsen av studentengagemang har starkt stöd. Att engagera studenterna är 

en förutsättning för att förbättra deras lärande och prestation (Ramsden 2003). En metod att 

utveckla bedömning är studenters självvärdering. Panadero och Dochy (2014) har studerat 

detta och menar att det finns förvånansvärt lite forskning om universitetslärares uppfattning 

om studenters självvärdering som bedömningsmetod. Redan för drygt 15 år sedan beskrevs 

dock självexamination och kamratexamination som trender (Wiiand 1998). Boud et al. (2010) 

visar att bedömning är som mest effektiv när studenter invigs i bedömningspraxis och 

bedömningskulturer av högre utbildning, samt när studenter och lärare blir ansvariga partners 

i lärande och bedömning. Forskning stöder studentperspektivet och betonar lärandet som den 

stora vinsten tillsammans med ökad motivation och ’empowerment’ (Panadero & Dochy 

2014). Wiiand (2005) beskriver även examinationstrender där salsskrivningar minskar till 

förmån för mer rapporter och arbeten, att implicita, outtalade kriterier utvecklas till mer 

explicita, uttalade kriterier, samt från examination av produkten till examination av processen.  

Layne och Lake (2014) påpekar att även lärare behöver vara engagerade – något som inte kan 

tas för givet. En vilja att utvecklas som lärare, trots mångårig erfarenhet, är en förutsättning 

som ledare inom högre utbildning borde uppmärksamma tydligare (Layne & Lake 2014). Ett 

resultat är också mer tillämpad ansats med just universitetslärare som målgrupp (Clouder, 

Broughan, Jewell & Steventon 2012, Brown & Harris 2013). Clouder et al. beskriver bl.a. hur 

olika kvaliteter av lärande kan bedömas, inklusive anställbarhet. Brown och Harris (2013) 

beskriver även förhållandet mellan självvärdering, akademiska prestationer och självdisciplin. 

Clouder et al. (2012) försöker också göra universitetslärare och ledare uppmärksamma på 

vikten av kvaliteten på bedömningsmetoder.  
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1.2 Problemformulering  

Bedömning och examination inom högre utbildning sker i en komplex kontext där många 

perspektiv inverkar; ledning, akademiska utvecklare, studenter och inte minst lärare. Samtliga 

perspektiv är i sig intressanta att studera. Ansatsen i denna studie kommer dock att fokusera 

just lärarnas perspektiv och hur bedömning och examination kan utvecklas baserat på insikt 

om och förståelse för universitetslärares attityder. Denna uppsats avser besvara nedanstående 

forskningsfråga: 

 Hur ser universitetslärare på bedömning och examination inom högre utbildning? 

1.3 Syfte  

Syftet är att identifiera lärarattityder till bedömning och examination inom högre utbildning. 

Resultaten syftar till att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling av lärare på 

Linnéuniversitetet samt inspirera nya sätt att betrakta bedömning och examination. 

1.4 Studiens kontext och avgränsning 

Studiens kontext är Linnéuniversitetet, där författaren är verksam och empiri insamlats. I 

Linnéuniversitetets strategidokument utpekas en kreativ kunskapsmiljö som det strategiska 

området överordnat de fyra delområdena; utmanande utbildningar, framstående forskning, 

samhällelig drivkraft samt globala värden (Linnéuniversitetet 2015b). Inom det strategiska 

området identifieras bland annat att Linnéuniversitetet ska erbjuda en kunskapsmiljö som 

kännetecknas av pedagogik av högsta kvalitet, vilket innehåller många aspekter. I denna 

studie fokuseras dock bedömning och examination, såsom varandes en mycket betydelsefull 

del för studenters lärande.   
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2 Forskningsöversikt 

I kapitlet ges en övergripande förståelse för studieområdet och dess kontext, samt 

argumenteras för de redovisade forskningsresultatens relevans för undersökningens 

forskningsfråga och syfte. Inledningsvis ges övergripande perspektiv på bedömning; begrepp, 

dess kraft och funktion. Kommande avsnitt fokuserar universitetslärares perspektiv genom 

bl.a. bedömningskultur. Avslutningsvis ges en konklusion och tillämpning av tidigare 

forskning som visar hur forskningsöversikten används. 

2.1 Övergripande perspektiv på bedömning 

2.1.1 Begreppen bedömning och examination 

Begreppen bedömning och examination är inte synonyma, men de är närliggande. Att 

examinera inom svensk högre utbildning innebär ett myndighetsbeslut. Universitets-

kanslerämbetet anger att en examinator bestämmer ett betyg utifrån den eller de former för 

bedömning av studenternas prestationer som anges i kursplanen (HSV 2008:100). Formerna 

blir då examinationsformer såsom tentamen, laborationer och rapporter, och man talar om 

examination. En examination innebär således alltid en bedömning, men en bedömning måste 

inte alltid innebära en examination. Återkoppling av en uppgift under pågående kurs är en 

bedömning i syfte att möjliggöra lärande och utveckling till kommande uppgifter, så kallad 

formativ bedömning (Taras 2008). Längre fram i detta kapitel utvecklas detta genom ett 

avsnitt om lärande bedömning.  

Genomgående i uppsatsen används båda begreppen med anledningen av problematiken kring 

obligatorium inom högre utbildning (Hegender 2011). Han påpekar att studier inom högre 

utbildning inte är förknippade med krav på närvaro som de är inom det obligatoriska 

skolväsendet och gymnasieskolan. Istället är det avklarade och examinerade högskolepoäng 

som är det enda som egentligen räknas (Hegender 2011). Universitetskanslerämbetet klargör 

att när det i en kursplan ställs krav på deltagande i ett utbildningsmoment för att studenten ska 

kunna godkännas på kursen, är detta obligatoriska moment en del av examinationen 

(Högskoleverket 2008). En konsekvens är att bedömning inom högre utbildning tenderar att i 

hög grad vara även examination, varpå det i denna undersökning ofta nämns i samma andetag. 

Examination och bedömning kan inte diskuteras separat, i synnerhet inte om syftet är att 

förstå påverkan på studenters lärande (Dahlgren, Fejes, Abrandt-Dahlgren & Trowald 2009).  
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Macdonald (2002) behandlar relationen mellan examination och studenters lärande. Hon 

menar att utformningen av själva examinationen, och i vilken grad den stöder kursmålen, har 

betydande inverkan på hur effektiv examinationen är på att stödja studenternas lärande. 

Macdonald (2002) varnar också för att tro att alla examinationer tjänar samma syfte och ger 

balans till den ofta massiva kritiken mot salstentamina. Resultaten visar att studenterna 

hänvisade till validiteten som tentamina genererar, illustrerat av en student: “All courses 

should have exams – it adds credence to what you’ve done.” Macdonald (2002:334). Denna 

syn stärktes också av lärare som ingick i studien. Harland, McLean, Wass, Miller och Nui 

Sim (2015) visar också på den nära relationen mellan bedömning och examination, vilket 

konkretiseras genom stora svårigheter att genomföra bedömning som inte är examinerande. 

Ett citat från en responderande universitetslärare i studien illustrerar problematiken:  

“I’ve had a situation that was very humbling and upsetting and disturbing where I tried 

an integrative lecture with a student class which wasn’t assessed and three quarters of 

the class got up and walked out, one of them saying, ‘I’m sorry, but we can’t afford to 

stay here. We’re off to do our assignment’. That was sobering.”  

 Harland et al. (2015:534) 

Boud och Falchikov (2007) har studerat synen på bedömning på lärosätesnivå i ett flertal 

länder och menar att det är vanligt förekommande att policyer om bedömning på lärosäten 

enbart behandlar en form av bedömning; examination. Det beror inte på att det är den enda 

förekommande formen, utan på att det är den enda som betraktas relevant och tillräckligt 

viktig; ”worth scrutiny at an institutionel level, and therefore is of special importance.” 

(Boud & Falchikov 2007:16). Ofta behandlas då frågor om rättssäker bedömning och 

integritet.  

Taras (2008) menar att det är centralt för alla inom högre utbildning, inte bara specialister, att 

förstå bedömning på ett djupare plan; dess terminologi, processer och förhållanden dem 

emellan. Hennes resultat visar dock det motsatta, att kunskap om bedömning ofta är 

fragmenterad både teoretiskt och praktiskt. Slutsatsen är att kartlägga genom vilka processer 

bedömning sker för att kunna vara tydliga med vad vi gör och hur. Det möjliggör också 

utvärdering av både hur studenternas lärande påverkas och lärarnas bedömning (Taras 2008). 

Att just eftersträva en djupare förståelse och betrakta bedömning och examination i ett större 

sammanhang verkar kvalitetsstärkande (Dahlgren et al. 2009). Helhetssynen av ett system 

med delar som är starkt beroende av varandra, snarare än att betrakta bedömning och 

examination som enskilda företeelser, illustreras: 
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“Examination in higher education as well as in all part of the education system is  a 

highly interdependent system of grading,  assessment  tasks, judgement criteria, 

students’ approaches to learning and features of the learning outcomes."   

 Dahlgren et al. (2009:193) 

Oavsett om bedömningen är examinerande eller inte är det ett kraftfullt verktyg för att 

påverka studenternas agerande i allmänhet och lärande i synnerhet. Som sagt inledningsvis; 

de två begreppen är inte synonyma, men de är närliggande. Fortsättningsvis kommer således 

båda begreppen att användas i enighet med detta avsnitts beskrivning där distinktionen är att; 

en examination innebär alltid en bedömning, men en bedömning måste inte alltid innebära en 

examination. I sammanhanget är dock inte denna distinktion det centrala, varför inget av 

begreppen exkluderas. Det stöds också av Dahlgren et al. (2009) som påpekar att examination 

och bedömning kan inte diskuteras separat. 

2.1.2 Bedömningens kraft 

Bedömning är det mest kraftfulla verktyg lärare har för att påverka hur studenter svarar på en 

kurs och hur de beter sig för att lära (Gibbs 1999). Bedömning är: ”…at the heart of 

education and the administrative functions tend to be a prime motivator for student learning.” 

(Knight 2000, se Harland 2015:529). Dessutom, tillägger Harland (2015), är det höga insatser 

för studenter inblandade när det gäller hur de bedöms, med konsekvenser för framtida karriär 

och framgång. Boud och Falchikov (2007) menar att bedömning påverkar människors liv och 

formar studenters uppfattning om högre utbildning. För några byggs självförtroende och för 

andra raseras det. Gillett och Hammond (2009) menar att förmåga att hantera bedömning är 

central för utvecklingen av både akademiska och professionella kompetenser. En konsekvens 

av det är att uppgiften att hjälpa studenter att utveckla strategier för att hantera olika uppgifter 

och examinationer inom kurser, är en av universitetslärarens viktigaste arbetsuppgifter. Biggs 

(2003) påpekar att om inte lärare tillhandahåller detta, exempelvis i form av bedömnings-

kriterier, kommer studenterna att bilda sig en uppfattning baserad på andra källor, såsom 

tidigare års examinationer; ett fenomen han benämner ”backwash” (Biggs 2003). Detta 

riskerar dessutom att leda till olämplig ytinlärning, i synnerhet om examinationen har svag 

knytning till kursmålen. Studenter lär sig helt enkelt det de tror att de kommer att examineras 

på.  Boud och Falchikov (2006) anser att kursplanen talar om vad lärarna sysslar med och 

examinationen visar vad studenterna ägnar sig åt. Marton (2005) understryker detta genom att 

argumentera att tveklöst är examinationer, och betygen som de resulterar i, den viktigaste 

formen av påverkan på människors sätt att lära sig i de flesta utbildningssammanhang. 
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Rust, Price och O’Donovan (2003) utgår ifrån ett antagande om att det finns ökad efterfrågan 

på att bedömning inom högre utbildning sker på ett mer transparent sätt för alla inblandade 

parter. Detta för att visa på bättre tillförlitlighet i betygssättning och tillfredsställa ökande krav 

från granskande organ
5
 på att bevisa vilka resultat som skapas. Rust et al. (2003) fokuserar på 

hur man kan öka förståelsen för bedömningsprocessen och dess kriterier hos studenter. En 

viktig slutsats var vikten av att både studenter och lärare uttryckte behov av att diskutera 

kriterier för att göra dess tillämpning begriplig. Om så inte var fallet, var det risk för att det 

uppstod en ”Hidden Curriculum” (Snyder 1971) där dold kunskap, ”tacit knowledge”, så att 

säga fyllde i luckorna. Rust et al. (2003) varnar för en övertro på ”explicit knowledge”, den 

mer tydligt och explicit uttryckta formen som exempelvis finns i en bedömningsmatris. En 

förståelse för båda formerna av kunskap om bedömning måste utvecklas hos både lärare och 

studenter. Det är således inte tillräckligt med enbart den explicita formuleringen av 

bedömningsmallar eller kriterier, utan en socialiserande process krävs där förståelse skapas 

och den explicita kunskapen överförs (Rust et al. 2003, Sambell, McDowell, & Montgomery 

2013). O’Donovan, Price och Rust (2004) betonar också vikten av att betrakta 

kunskapsöverföring av både explicita och implicita kriterier, för att öka studenternas 

förståelse. Dahlgren et al. (2009) understryker att bedömningskriterier inom högre utbildning 

ofta är problematiska att formulera och inte i sig leder till höjd kvalitet eller främjar studenters 

lärande. Det är istället i diskussionen både lärare emellan, och mellan lärare och studenter, 

som kriterierna blir meningsfulla och kan tillämpas på ett sätt som ger de positiva effekter 

som eftersträvas. Diskussion i detta sammanhang innebär formulering, förhandling, 

tillämpning, omformulering och kritisk reflektion (Dahlgren et al. 2009). Även små föränd-

ringar i metoder och uppgifter kan ge stort genomslag på studenters agerande och 

studieresultat (Gibbs 1999). 

”Students are tuned in to an extraordinary extent to the demands of the assessment 

system and even subtle changes to methods and tasks can produce changes in the 

quality and nature of the student effort and in the nature of the learning outcomes out of 

all proportion to the scale of the change in assessment.”  Gibbs (1999:52) 

Gibbs (1999) menar också att det är viktigt att förstå att mindre tid i klassrummet tillsammans 

med studenterna medför att de blir ännu mer orienterade mot att klara examinationen. Bender 

(2013) visar att nivån på antalet timmar lärarledd tid är bekymmersam och i många fall 

alarmerande. Nästan hälften av heltidsstudenterna uppger att de får mindre än nio timmars 

                                                 
5
 I Sverige; Universitetskanslerämbetet, UKÄ. 
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lärarledd undervisningstid i veckan, vilket är lika med lägstanivån i det nuvarande 

resurstilldelningssystemet. Konsekvensen av få timmar lärarledd tid blir att bedömningen blir 

än viktigare (Gibbs 1999). Bender (2013) klargör också den nära relationen mellan lärarledd 

tid och utbildningskvalitet. Lindberg‐Sand och Sonesson (2008) menar att excellens i 

undervisning och lärande idag är viktiga aspekter i varumärkesbyggandet hos lärosäten. 

Kvaliteten i utbildningsprogram lyfter fram det som en central aspekt. I sammanhanget 

kvalitetsförbättrande åtgärder anser Taasen et al. (2004 se Pettersen 2008) att om man ska 

välja någon åtgärd för att höja kvaliteten och skapa förutsättningar för bättre lärande, så måste 

man göra något åt bedömningssystemet. Det understryks även av ytterligare studier genom 

slutsatser som; om vi vill upptäcka sanningen om ett utbildningssystem måste vi först granska 

dess bedömningsprocedurer (Rowntree 1987 se Pettersen 2008).  

2.1.3 Bedömningens funktioner 

En koncis beskrivning av bedömningens funktioner är att den består av tre huvudsakliga 

syften; att avgöra vad ett arbete är värt, att samla in information för formativ utvärdering och 

studentens förbättring, samt för insamling av data för administrativa beslut (Astin & Antonio 

2013, se Harland 2015 ). De menar att det ligger en utmaning i att förstå att det kan finnas 

motsägelser emellan dessa syften. Exempelvis är inte alltid en bedömning vars huvudsyfte är 

att tillhandahålla administrativt underlag för betygssättning, så bra på att ge studenten 

möjlighet till kontinuerlig förbättring. Gibbs (1999) ger en mer detaljerad beskrivning och 

listar sex olika funktioner för bedömning: 

1. att fånga studenternas tid och uppmärksamhet 

2. generera lämpliga läraktiviteter 

3. tillhandahålla feedback rätt tid för att studenterna ska uppmärksamma den 

4. hjälpa studenter att internalisera disciplinens normer och uppfattningar om vad kvalitet 

är 

5. generera betyg som särskiljer studenter och möjliggör att fatta beslut om under-

känd/godkänt resultat 

6. kvalitetsförsäkring: att tillhandahålla bevis för andra utanför kursen för att möjliggöra 

för dem att bedöma kursens standard. 

Sammantaget resulterar bedömningen förhoppningsvis i att främja studenternas lärande 

(Gibbs & Simpson 2002). De beskriver förhållanden under vilka bedömningen stödjer lärande 

och motiverar detta med hänvisning till teorin, empiri och praktisk erfarenhet. Exempelvis 

behandlar de ”the ‘time on task’ principle” som gäller relationen mellan studenternas 
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nedlagda tid och hur mycket de lär sig (Chickering & Gamson 1987, se Gibbs & Simpson 

2002). Andra villkor adresserar hur studenterna distribuerar sina studieinsatser över en 

kursperiod, samt typen av examination som ibland kan generera direkt olämpliga lärmetoder. 

Bedömningen och examinationsformerna i sig kommunicerar också förväntningar; ”clear and 

high expectations” (Gibbs & Simpson 2002:13), i bästa fall. Macdonald (2002) behandlar 

värdet av olika former av bedömning och jämför traditionella salstentamina med 

kontinuerliga kursprojekt ur både ett lärarperspektiv och ett studentperspektiv. Hon 

understryker vikten av att tydliggöra dess olika syften i att skapa motivation och synopsis, en 

sammanfattande helhetskonklusion, på olika sätt. Dessutom styrker hon att betydelsen och 

påverkan är olika hos studenter på olika nivåer i sin utbildning. Dahlgren et al. (2009) menar 

att beroende på vilken av bedömningens funktioner som fokuseras, så designas examinationen 

olika. 

Pettersen (2008) skriver om ett perspektivskifte i bedömnings- och examinationsfrågor, och 

avser då en omprioritering av bedömningens ”varför”. Pettersen menar att examinations-

systemens samhälleliga funktioner spelar en central roll. Den sjätte och sista punkten (Gibbs 

1999) har fått stor betydelse i universitetssverige på senare år. Jönsson (2012) skriver om att 

bedöma förväntade läranderesultat, samt utmaningar och möjligheter vid bedömning av 

förväntade läranderesultat i högre utbildning. Han påpekar konsekvenserna av 2007 års 

högskoleförordning, då en ny utbildnings- och examensstruktur föreskrev ett resultatbaserat 

perspektiv på utbildningen. Svenska lärosäten ska formulera konkreta och examinerbara 

lärandemål i sina kursplaner. Jönsson beskriver problematiken i att Sverige har starkt 

decentraliserade bedömningspraktiker där examinationsformer och bedömning utvecklas i 

nära samspel med undervisningen, utan koppling till den aggregerade utbildningsnivån. 

Högskoleverket (Rapport 2012:15 R) anger i att:  

”Högskoleverket har i uppdrag att utvärdera högskoleutbildningarnas resultat. Med 

resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i 

examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen.”  

(Högskoleverket, Rapport 2012:15 R, s.7)  

Svårigheten för många lärosäten blev att just tillhandahålla bevis för att dessa mål uppfylldes. 

Detta aktualiserar betydelsen av bedömning ytterligare. Pettersen (2008) behandlar till 

exempel bedömning som ett led i bestämningen och konsolideringen av vad som är viktig och 

giltig kunskap inom en bestämd ämnesdisciplin. Jönsson (2012) menar vidare att detta ställer 

höga krav på lärares bedömningsförmåga, eftersom målen ofta är såväl omfattande och 
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komplexa, som mångdimensionella. Dessutom ska målen, eller läranderesultaten, vara 

uttryckta i direkt observerbara handlingar, vilket ställer ytterligare krav på lärarnas 

bedömningsförmåga. Boud och Falchikov (2007) menar att detta är den dominerande 

diskursen inom högre utbildning; bedömningen ses primärt som kvalitetssäkring som 

bekräftar uppnådda studieresultat eller lärandemål. 

2.2 Universitetslärares perspektiv på bedömning 

2.2.1 Bedömningskultur 

Gibbs, Hakim och Jessop (2014) har konstaterat enorm spridning gällande bedömning och 

tillämpning av bedömningskriterier. De betonar värdet i att utveckla en gemensam kollegial 

bedömningskultur för att främja studenternas lärande. När studenterna hela tiden utsätts för 

bedömning på mycket olika premisser blir återkopplingens värde marginellt och 

progressionen genom en utbildning blir otydlig. Det finns bevis för att ämnen och 

motsvarande akademiska grupperingar skapar distinkta bedömningsmiljöer kopplade till 

traditioner, regler, upplevda krav eller myter om hur bedömning sker (Gibbs, et al. 2014). De 

adresserar frågan huruvida detta påverkar studenters lärande, i synnerhet studenter som möter 

företrädare för olika discipliner inom sin utbildning. De konstaterar bland annat att stora 

variationer förekommer i kvalitet, kvantitet och timing gällande återkoppling i samband med 

bedömning av examinationer. Det i sin tur resulterade i att studenter uppfattade 

återkopplingen som opålitlig och inte användbar för att utveckla sina förmågor i kommande 

uppgifter eller kurser. En förekommande kultur, eller synsätt, är den att bedömning är en 

intuitiv process som inte låter sig formuleras på ett explicit sätt, vilket illustreras av följande 

citat som liknar bedömning vid den av en kännares skicklighet i vinprovning som varandes 

ogenomtränglig för den som inte är mycket väl insatt i området. 

“These words uncannily echo the normative, ‘connoisseur’ model of assessment typified 

by the phrase ‘I cannot describe it, but I know a good piece of work when I see it’. A 

model of assessment judgement most often  likened  to  the  skills  of  wine  tasting  or  

tea-blending,  and  ‘pretty  much impenetrable to the non-cognoscenti’.”  

 Webster et al. se O’Donovan et al. (2004:328) 

Layne och Lake (2014) skriver att just kulturen dikterar meningen av begrepp och dess 

användning i en viss miljö, som exempelvis en ämnesgrupp. Som en konsekvens blir det 

betydelsefullt att i den relevanta miljön, forma konsensus kring betydelsefulla begrepp och 

dess innebörd. När det gäller bedömningskriterier på Linnéuniversitetet undersöktes hur 
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bedömningskriterier kan användas på ett kvalitetshöjande sätt i undervisningen, samt att skapa 

förutsättningar för att uppfylla Linnéuniversitetets lokala regler för examinationer (Sjöblom 

2012). Resultatet visade att mer än hälften av de granskade kurserna helt saknade 

bedömningskriterier och att endast en kurs angav bedömningskriterier i detalj. Här finns 

således potential att förbättra både den pedagogiska kopplingen mellan lärandemål och 

examination, via bedömningskriterier som tydliggör, och att bättre uppfylla de regler som 

anger att bedömningskriterier ska finnas och kommuniceras till studenterna vid varje kurs.  

Kriteriebaserade strategier för bedömning och betygssättning inom högre utbildningen har 

ökat i användning (Sadler 2005, O’Donovan et al. 2004). Det är en följd av god teoretisk 

motivering och dess pedagogiska effektivitet. Emellertid finns ingen konsensus om vad 

kriteriebaserad egentligen betyder. Sadler (2005) har jämfört 65 universitet i bl.a. Sverige, 

Storbritannien och Australien som alla har ”grading policies that claim to be criteria-based” 

(Sadler 2005:176). Resultatet identifierar fyra modeller över olika sätt att förhålla sig till och 

tillämpa bedömningskriterier – om man så vill; olika bedömningskulturer: 

1. Uppnå kursens mål  

2. Övergripande prestation mätt genom total poängsumma  

3. Betygen speglar mönster av prestation  

4. Specificerade kvalitativa kriterier eller attribut 

Olika förhållningssätt till bedömning, eller bedömningskulturer, kan komma på kollisionskurs 

med varandra. Den tredje typen av bedömningskultur rimmar exempelvis illa om policyer för 

betygssättning föreskriver den andra. Det finns många situationer i vilken denna regel för att 

addera sub-poäng ger uppenbara avvikelser i form av kvaliteter som verkar stå i strid med 

universitetslärarens bästa bedömning om en students prestation. En svag utveckling hos en 

student på vissa områden kan kompenseras genom överlägsen prestanda på annat håll. När en 

totalsumma beräknas kan mönster av styrkor och svagheter gå förlorade (Sadler 2005). Den 

fjärde typen av bedömningskultur har vuxit i användning under de senaste decennierna och ett 

exempel kan illustrera kriterier för betyget A på en skriftlig rapport: 

“The work is of very high quality throughout; there is clear evidence of mastery over 

the subject matter; the material is organised logically; the articulation between various 

parts is smooth and mutually supportive and the whole work is presented nearly 

faultlessly.”  Sadler (2005:186) 
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Slutsatsen att specificerade kvalitativa kriterier eller attribut ökat i användning, sammanfattar 

utmaningar; att undersöka hur kriterier och standarder kan kontextualiseras, att förhandla och 

komma fram till en samsyn om lämpliga nivåer för standarder, för att ge möjligheter för 

studenter att göra bedömningar med hjälp av standarder och slutligen att tillämpa kriterierna 

konsekvent i betygssättning (Sadler 2005). Dahlgren et al. (2009) instämmer i slutsatsen i sin 

studie där de identifierat skillnader i studenternas attityd och agerande beroende på vilken 

betygsskala som används. Studien jämför tvågradig med tregradig skala och inkluderar inte en 

sjugradig skala. De menar att fler betygssteg riskerar att styra studenterna mot ett mer 

ytinriktat lärande och understryker vikten av empiriska studier av karaktären på bedömnings-

kriterier i förhållande till olika betygssystem.  

2.2.2 Bedömning för lärande 

Ovanstående text har visat på komplexiteten i bedömningens kraft, kultur och funktion samt 

förhållandet till begreppet examination. Examensmål som studenterna ska uppnå för olika 

examina beskriver kunskaper och förmågor som de ska lära sig (Högskoleförordning 

1993:100). För att kunna skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling samt inspirera nya 

sätt att betrakta bedömning och examination, framhålls här bedömningens roll för just 

lärande. I sammanhanget kan summativ vs. formativ bedömning nämnas; där formativ 

bedömning används som ett sätt att främja lärande, så kallad bedömning för lärande, medan 

summativ bedömning handlar om att summera kunskaper i ett betyg eller skriftligt omdöme 

(Pettersen 2008, Taras 2008). 

Reimann och Wilson (2012) har studerat universitetslärares uppfattning av att utveckla 

bedömning för lärande
6
 ur två perspektiv, dels som konceptuell förändring och dels praxis 

inom olika grupperingar. Deras resultat påvisade vikten av ett övergripande konceptuellt 

ramverk som fungerar stödjande. Att få till stånd en konceptuell förändring främjs alltså av ett 

fokus på bedömning för lärande (Reimann och Wilson 2012). De menar också att det finns ett 

symboliskt värde i att uppmärksamma just bedömning och att det ”raised the profile of 

assessment”. En modell utvecklades som beskriver sex villkor för bedömning för lärande. 

Fritt översatt: 

                                                 
6
 AfL - Assessment for Learning 
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Figur 2.1. Sex villkor för bedömning för lärande Reimann och Wilson (2012:72) 

Gällande att bedömningens praxis är situationsanpassad inom olika grupperingar och veten-

skapliga discipliner, visar Reimann och Wilson att modellen kan formas till de specifika 

villkoren och ändå fungera som ett meningsfullt övergripande ramverk. Några effekter av att 

tillämpa modellen var att dela, diskutera, analysera och kritisera bedömningspraktiker inom 

och mellan olika grupperingar. Det bidrog även till att bredda den gemensamma repertoaren 

av olika bedömningspraktiker.  

Sambell et al. (2013) beskriver också villkor för lärande bedömning med en holistisk modell, 

snarare än en uppsättning tekniker. Det centrala i deras grundläggande antaganden om lärande 

är att de uppfattar det: ”as both cognitive and a profoundly reflexive, social emotional 

phenomenon” (Sambell et al. 2013:9). Det finns också anledning att ifrågasätta om det 

föreligger en risk med denna typ av innovativ bedömning. Uthållighet och anpassning hos 

universitetslärare är en nödvändighet för att upptäcka oväntade svårigheter och bemöta 

eventuellt motstånd hos studenterna. Sambell et al. (2013) betonar också att förändringar i 

bedömningsmetoder måste följas åt av förändringar i undervisningsmetoder och eventuellt 

revision av kursens mål, med andra ord; en integrerad ansats krävs.  
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I kontexten bedömning för lärande kan dock inte den summativa funktionen helt ignoreras. 

Inom svensk högre utbildning används den tregradiga skalan betygsskalan; underkänd, 

godkänd och väl godkänd, om inte högskolan har bestämt sig för att använda ett annat 

betygssystem (Universitetskanslerämbetet 2015b). Flertalet lärosäten har helt eller delvis 

infört en sjugradig betygsskala A-F. Linnéuniversitetet har beslutat att A-F-skalan ska ingå i 

samtliga kurser som ges där internationella studenter kan vara kursdeltagare
7
. Övriga typer av 

kurser kan välja att införa A-F eller behålla nuvarande skala i enighet med de lokala reglerna 

för examinationer (Linnéuniversitetet 2014). Motivet var bland annat att A-F-skalans ökade 

differentiering ger en förbättrad tydlighet vad gäller svenska studenters möjlighet att 

konkurrera med sina betyg i internationella utbildningar, samt att internationella studenter 

som studerar vid Linnéuniversitetet efterfrågat en betygsskala med fler betygsteg.  

Huruvida denna förändring främjar bedömning för lärande kan dock ifrågasättas, enligt 

Dahlgren et al. (2009), vilka har studerat relationen mellan betygssystem, bedömning och 

studenters lärande. De visar att en flergradig betygsskala kan ha skadliga konsekvenser för 

examinationen, vilket indirekt påverkar studenternas förhållningssätt till sitt lärande. De 

menar att hur bedömningssystemet är uppbyggt, påverkar hur examination utförs. Dahlgren 

och Fejes (2005) kritiserar argumentet om internationell jämförbarhet och menar att ett 

målrelaterat betygssystem inte är jämförbart med ett relativt betygsystem, utan är en illusorisk 

jämförelse som lurar avnämare och verkar negativt på studenternas lärande. Dahl, Lien och 

Lindberg-Sand (2009) håller med om svårigheterna i sin nordiska jämförelse. De visar att 

sjugradiga betygssystem införts med olika tillämpning av identiska benämningar
8
, vilket 

skapar endast en ytlig jämförbarhet som riskerar att förvirra mer än skapa konformitet.  

En förekommande attityd är att fler betygssteg riskerar att sänka gränsen för godkänt. 

Houlberg Salomonsen och Bøgh Andersen (2014) har studerat detta fenomen vid danska 

universitet vid införandet av en sjugradig betygsskala. Resultatet visade att genomsnitts-

betygen höjdes, liksom andelen godkända, samt att förändringen var både omedelbar och 

synlig över tid. Den tidigare danska skalan innehöll 13 betygssteg, varför en jämförelse med 

svenska förhållanden inte är uppenbar.  

  

                                                 
7
 Beslutet finns tillgängligt via Linnéuniversitetets diarium Dnr: 2014/160-1.1. 

8
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2.2.3 Uppfattning om bedömning och undervisning i allmänhet  

Hur lärare inom högre utbildning ser på bedömning återspeglas i hur de ser på utvecklingen 

av sin lärarroll i allmänhet, vilket bland andra Stigmar (2009) och Åkerlind (2007) skriver 

om. Enligt McKenzie (2003) finns fyra huvudsakliga områden för förändring av lärarrollen; 

förändring av innehållet som lärs ut, undervisningsstrategier, lärande samt studentfokus. De 

två sistnämnda kategorierna fokuserar förbättrat lärande för studenterna. Goda undervisnings-

miljöer kännetecknas av förtroende och passion, enligt Roxå och Mårtensson (2012). Att 

lärare litar på varandra och brinner för sitt ämne betraktas som viktigare än pedagogisk 

modell eller typ av ledarskap. De lyfter även fram att goda undervisningsmiljöer integrerar 

forskning och undervisning på ett tydligt sätt och betraktar dem som lika betydelsefulla.  

Harland et al. (2015) har studerat universitetslärares erfarenheter och attityder och resultatet 

visade att lärarna inte ville överväga ej-betygssatt formativ bedömning, s.k. lärande 

bedömning (Reimann & Wilson 2012, Sambell et al. 2013), samt att de kände sig pressade av 

studenterna att betygssätta även om de inte ansåg det lämpligt. Harland et al. (2015) kom 

också fram till att lärarna inte hade någon uppfattning om hur många examinationer 

studenterna utsattes för, samt att det var svag kommunikation mellan lärare, avdelningar och 

program. Just den kommunikativa förmågan och viljan att dela med sig av erfarenheter och 

praxis är en viktig del för pedagogisk utveckling (Winka & Ryegård 2013). Det är också ett 

av kriterierna på ”pedagogisk skicklighet”; att hela tiden utvecklas som lärare och dela 

erfarenheter och idéer med kollegor (Ramsden 2003). Bedömning kan dock uppfattas som en 

mycket svår uppgift. Barnett (2007) problematiserar bedömning inom högre utbildning och 

frågar sig om det till och med är ett är ett omöjligt uppdrag. Han menar att i vår komplexa och 

konstant föränderliga samtid är det nästintill ett "mission impossible" att bedöma kunskap, 

förståelse och färdigheter på den nivå som högre utbildning gör anspråk på. 

Akademikers potential att utvecklas som lärare inom högre utbildning i allmänhet kan 

kategoriseras i fem huvudsakliga ansatser, där en av dem fokuserar att förstå vad som 

fungerar för studenterna och därmed bli bättre på att möjliggöra deras lärande; ”effective in 

facilitating student learning” (Åkerlind, 2007:27). Hon menar att denna femte kategori 

inkluderar de fyra andra i exempelvis att bygga upp sitt kunnande inom ämnet, experimentera 

med olika lärformer och att värdera studenters feedback. Det som särskiljer är att reflektera 

över studenternas läranderesultat, vilket tydliggjorts genom just bedömningen. En konsekvens 

av detta är att utbildning av lärare måste matcha synen på utveckling av lärarrollen för att 

upplevas som värdefull. En lärare som exempelvis söker effektiva verktyg för undervisning 
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kommer att bli missnöjd om utbildningen handlar om helt andra perspektiv på utveckling av 

lärare. Åkerlind menar att det är en förklaring till ofta förekommande kritik mot utbildningar 

av lärare inom högre utbildning. Samtidigt påtalar hon att även de som skapar och genomför 

utbildning av lärare också har olika syn på att utvecklas som lärare. 

Reimann och Wilson (2012) påtalar att det har förekommit relativt lite forskning kring hur 

lärare inom högre utbildning förstår och lär sig om bedömning. Medan de framhåller 

betydelsen av gemensamma normer som kan kommuniceras genom modeller eller program, 

så finns det även forskare som lyfter fram betydelsen av det icke-formella dagliga lärandet i 

arbetssituationen som lärare (Åkerlind 2007). Reimann och Wilson (2012) menar att för att 

förbättra studenters lärande måste lärares uppfattningar om undervisning och bedömning 

förändras. Förvisso kan uppfattningar skilja sig från det faktiska beteendet, men Reimann och 

Wilson (2012) pekar ändå på uppfattningarna som en grundförutsättning för att uppnå 

förändring. De beskriver alltså lärande om bedömning som konceptuell förändring, men även 

inom grupper med viss praxis; ”Communities of Practice”
9
. Denna praxis kan utvecklas olika 

inom till synes närliggande grupper och skilja sig åt markant även inom olika sub-discipliner 

inom samma ämne. De beskriver processen som ett samspel mellan deltagande och 

meningsskapande, som i sin tur skapar identitet. Tynjälä (2008) understryker dock att både 

det formella lärandet, som syftar till att skapa konceptuell förändring genom universitets-

pedagogiska utbildningar o.d., och informellt lärande genom att delta och forma mening och 

identitet inom sin grupp, har betydelse för att skapa utveckling av bedömning för lärande. 

Hon tar även ett vidare perspektiv än individens lärande och avser då lärande inom grupper 

och hela organisationer.  

Maclellan (2001) har studerat studenters och lärares uppfattning om bedömning och lärande 

och konstaterar att lärare själva menar att de engagerar sig i formativ bedömning, men att de 

inte agerar så till fullo. Istället var traditionella former av bedömning dominerande. 

Maclellans resultat visar också att studenterna inte använder bedömning för att främja sitt 

lärande och har svag uppfattning om vad bedömning innebär. Hon menar att det visar på 

vikten av att involvera studenterna i bedömningsprocessen, vilket även kan stimulera dem att 

ta ansvar för sitt eget lärande.  

Pedagogisk utveckling för att professionalisera akademikers lärarroll kan beskrivas som en 

resa (Van Schalkwyk, Cilliers, Adendorff, Cattell & Herman 2013) – en resa som kan ta sig 
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många olika vägar och dessutom kan ha olika mål. Gibbs (2013) påtalar också risken med att 

försöka stöpa alla i samma form för att bli ’goda lärare’ och är kritisk till s.k. ’Scholarship of 

Teaching and Learning’
10

, som en slags grad av högst möjliga excellens för lärare inom högre 

utbildning. Kreber (2002) beskriver att det finns tre former, eller nivåer, av engagemang för 

pedagogisk utveckling; ”Teaching Excellence, Teaching Expertise, and the Scholarship of 

Teaching and Learning”, där det sistnämnda även inkluderar att dela med sig av sina 

kunskaper om undervisning och lärande. Boshier (2009) frågar sig varför SoTL är så svårt att 

införa och övertyga lärare om att det är värt tid och resurser. SoTL beskrivs både mycket 

positivt som ett paradigmskifte och frälsande instrument, men Boshier konstaterar ett flertal 

problem. Han adresserar bland annat statusskillnaden mellan forskning och undervisning som 

ett grundproblem. 

”Certain professors and many students grumble about how research allegedly abscures 

the merits of exemplary teaching at universities.” Boshier (2009:1) 

 

Han påtalar oklarheter i definitionen och att därmed konceptet ’Scholarship of Teaching and 

Learning’ blir använt som synonym för andra begrepp och aktiviteter, exempelvis att vara en 

’bra lärare’. Boshier redogör för inte mindre än 26 definitioner, vilket illustrerar förvirringen. 

Element i själva konceptet inkluderar ’scholarship of discovery’ där forskning är betydelse-

full; ’scholarship of integration’ avser processen att kombinera och finna ny mening från 

befintlig kunskap; ’scholarship of application’ som syftar till att tillämpa kunskap på teore-

tiska eller praktiska problem; samt ’scholarship of teaching’ vilket är själva undervisnings-

processen. Hur dessa förhåller sig till varandra finns olika uppfattningar om, enligt Boshier 

(2009). Han framhåller dock att de inte kan betraktas separat, utan samtliga delar interagerar. 

Trigwell (2013) menar att det behövs empiriska studier för att validera tillämpningen av SoTL 

och kunna visa om det uppnår sina syften och är värdefullt. Han hävdar att när undervisning 

ses som vetenskaplig och frågande och när den offentliggörs och granskas, är det mer 

sannolikt att studenternas lärande förbättras och intentionerna med SoTL uppnås. Winka och 

Ryegård (2013) behandlar också konceptet SoTL i kontexten pedagogisk skicklighet och 

pedagogisk meritering. De beskriver det som ett arbetssätt som möjliggör att arbeta på ett mer 

vetenskapligt sätt kring sitt läraruppdrag, undervisning och utbildning, samt bidra till 

högskolepedagogisk kunskapsbildning. Universitetslärarens uppfattning om undervisning i 

allmänhet och bedömning är således betydelsefullt. 
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2.3 Konklusion och tillämpning av tidigare forskning 

De övergripande perspektiven på bedömning i denna forskningsöversikt klargör och 

motiverar tillämpningen av begreppen bedömning och examination (Harland et al. 2015, 

Hegender 2011, Boud & Falchikov 2007, Macdonald 2002
11

). Distinktionen mellan 

bedömning och examination, och även likheten i begreppen
12

, är nödvändig att klargöra då 

begreppen används i såväl empirisk insamling som analys. Vidare avhandlas den 

betydelsefulla inverkan bedömning har inom högre utbildning; dess kraft (Gibbs 1999, Biggs 

2003, Marton 2005, Rust et al. 2003) och sedan bedömningens funktioner (Gibbs & Simpson 

2002, Macdonald 2002, Jönsson 2012). 

Forskningsöversiktens nästa del har direkt relevans för problemformulering och syfte genom 

just universitetslärares perspektiv på bedömning. Som väsentliga delar behandlas 

bedömningskultur (Gibbs, et al. 2014, Sadler 2005) samt bedömning för lärande (Boud & 

Falchikov 2007, Reimann & Wilson 2012). Universitetslärares uppfattning om bedömning 

och undervisning i allmänhet (Winka & Ryegård 2013, Harland et al. 2015, Boshier 2009) är 

likaså närliggande områden som beskrivs och diskuteras. För att konkretisera tillämpningen 

av tidigare forskning har nedanstående modell konstruerats. 

 

 

2.2 Teoretisk tillämpning. Egen modell. 

Intentionen med modellen är att illustrera relationen mellan uppsatsens olika delar samt 

tydliggöra hur de förhåller sig till forskningsfråga och syfte. Modellens vänstra del med 

övergripande perspektiv på bedömning symboliserar huvudsakligen det som redogjorts för 

och diskuterats i avsnitt 2.1. Bubblorna symboliserar den mångfald av perspektiv som bär 

                                                 
11

 De referenser som anges i 2.4 har exemplifierande karaktär och är därmed inte heltäckande för de källor som 

tillämpas. 
12

 Se 2.1.1 
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relevans; stora som små, och därmed givna mer eller mindre utrymme. Den mittersta delen 

med universitetslärares attityder representeras av avsnitt 2.2 med direkt anknytning till och 

relevans för forskningsfrågan; ”Hur ser lärare på bedömning och examination?”. Denna 

mittendel illustreras grafiskt med en framåtriktning, vilket avser betona att det är 

universitetslärarnas attityder som ska vara även empiriskt underlag och leda fram till 

uppfyllandet av syftet; att identifiera lärarattityder till bedömning och examination i högre 

utbildning. Resultaten syftar till att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling av lärare 

på Linnéuniversitetet samt inspirera nya sätt att betrakta bedömning och examination. 

Sammantaget visar denna konklusion, beskrivningen av tillämpningen, inklusive modellen, 

hur studiens ramverk hänger ihop och tydliggör analytiska kopplingar till studiens forsknings-

fråga och syfte. Denscombe (2009) menar också att tidigare forskning kring ett ämne förklarar 

forskningens relevans, samt att en litteraturgenomgång placerar in forskningen i sin kontext.  
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3 Metod 

I metodkapitlet ges en redogörelse och motivering av metodval, databildning, bearbetnings- 

och analysprocessen, samt vetenskapliga kriterier och forskningsetiska överväganden.  

3.1 Metodval 

Ett av de i processen tidigaste valen som infinner sig är det mellan kvantitativ och kvalitativ 

metod. Hartman (2004) beskriver att kvantitativa undersökningar karaktäriseras av att man 

undersöker den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper, samt att de 

genomförs genom en forskningsprocess i tre faser; planerings-, insamlings-, och analysfasen. 

Inför denna studie hade många uppfattningar observerats bland kollegor som var 

kvantifierande; ”De flesta tycker att betygskriterier är meningslösa och omöjliga att 

formulera.” Var det verkligen så det förhöll sig? Denna iakttagelse ledde till valet av en 

kvantitativ första del av undersökningen, dock med ett visst förbehåll. Kvantitativ metod 

användes för att insamla data av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, vilken analyserades 

med både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. I studiens första del utgjorde enkäter
13

  

insamlingsmetoden av kvantitativ karaktär. Själva datatyperna som samlades in var av 

kvantifierbart slag, t.ex. antal verksamma tjänsteår inom högre utbildning, samt även av 

kvalitativ typ, t.ex. frågor om attityder. Backman (2008) påpekar att distinktionen mellan 

kvalitativ och kvantitativ metod inte behöver innebära åtskillnad i perspektiv eller 

förhållningssätt. Kvalitativa perspektiv är inte synonymt med kvalitativ metod. Det är således 

fullt möjligt att tillämpa kvantitativ metod inom ramen för kvalitativa perspektiv. 

Kvalitativ metod i sin tur kännetecknas av öppen och mångtydig empiri, vilket ämnar skapa 

förståelse för sociala fenomen (Alvesson & Sköldberg 2007). De menar också att kvalitativa 

studier i högre grad utgår från forskarens egna idéer om vad som ska vara centralt, samt att de 

utgår från studiesubjektens perspektiv, i detta fall lärarperspektivet. Kvalitativ metod handlar 

om hur man ska karaktärisera eller gestalta något (Åsberg 2001). Han understryker att det är 

fenomenet man söker kunskap om som är avgörande, inte själva metoden. 

Vid val mellan rent kvalitativ, rent kvantitativ eller en kombination understryks lämpligheten 

relaterat till studiens forskningsfrågor och syfte (Bourdieu & Wacquant 1992, se Alvesson & 

Sköldberg 2007). Även Eggeby och Söderberg (1999) påpekar att all statistik behöver tolkas, 

för att klargöra resultatens innebörd och studiens frågeställningar. Åsberg (2001) hävdar till 
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och med att det inte finns kvalitativ eller kvantitativ metod, utan endast en ofantlig retorik om 

detta viktiga val och ställningstagande. Citatet ”numbers and words are both needed if we are 

to understand the world” (Miles & Huberman, se Åsberg 2001:270) illustrerar tydligt 

poängen. 

Den första inledande delen som genomförts genom en enkät har legat till grund för studiens 

andra del; kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att genom den 

kvalitativa forskningsintervjun söker forskaren förstå världen utifrån de intervjuades 

synvinkel och utveckla innebörden av människors erfarenheter. Resultatet av enkäten 

identifierade intressanta iakttagelser, vilka söktes förklaring och förståelse för genom 

intervjuerna.  

I syfte att åskådliggöra en övergripande helhetsbild av centrala metodval och studiens process 

har nedanstående modell konstruerats. 

3.1 Översiktlig undersökningsdesign och metod. Egen modell. 

 

3.2 Databildning och urval 

Genomgången av tidigare forskning var grunden för konstruktion av enkätens frågor
14

, vilket 

resulterade i frågor om exempelvis olika examinationsformer och vikten av betygskriterier. 

Inledande frågor av bakgrundskaraktär inkluderades också, vilket möjliggör analys som 

relaterar flera frågor till varandra (Eggeby & Söderberg 1999). Enkäter bör utformas med ett 

rimligt antal frågor för respondenter att besvara, då ett för stort antal frågor riskerar att 
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resultera i sänkt svarsfrekvens (Bryman 2011). För att konstruera en enkät med ett rimligt 

antal frågor, valdes de frågor som bedömdes generera ett resultat som sammantaget besvarade 

forskningsfrågan. Inverkan fanns också från egna föreställningar om vad som var centralt och 

av intresse att undersöka. 

Inom kvantitativa metoder finns ett stort antal urvalsmetoder i syfte att göra det praktiskt 

möjligt att erhålla tillförlitliga resultat, trots att det inte är genomförbart att undersöka alla 

individer i undersökningens tänkta population (Denscombe 2009). I denna studie utgjordes 

populationen av samtliga lärare vid Linnéuniversitetet, närmare bestämt 895 individer 

(Årsredovisning Linnéuniversitetet 2014). Enligt Denscombe (2009) är urvalets optimala 

storlek svår att ange, eftersom det beror på många faktorer. Han menar dock att inom 

samhällsvetenskaplig forskning i småskaliga projekt, vilket en uppsats kan klassas som, är 

urval mellan 30-250 individer vanligt. För att nå så många respondenter som möjligt, 

skickades i första steget en pappersenkät till samtliga universitetets 30 institutioner med en 

förfrågan om att genomföra den vid nästkommande personalmöte. Tidsmässigt gjordes 

utskicket strax före terminsstart, då terminsstartande personalmöten brukar förläggas.  

I takt med att ny teknik utvecklas har enkäter via webb och e-post blivit allt vanligare 

(Ejlertsson 2014). Det finns dock för- och nackdelar med ny teknik. Pappersenkäter tenderar 

att ha bättre svarsfrekvens, i synnerhet då de delas ut till en viss grupp vid ett avsatt tillfälle. I 

första steget användes därför en pappersenkät. Under förutsättning att alla institutioner skulle 

genomföra ett personalmöte, samt att de var villiga att då avsätta tid för att besvara enkäten. 

Ejlertsson (2014) betonar just motivationens betydelse för ett bra deltagande. 

Deltagandegraden stärktes genom att enkätkonstruktionen i sig var tydlig med ett överskådligt 

antal frågor, hur den presenterades, samt att vara tillmötesgående gällande hjälp och tidpunkt 

att genomföra enkäten. Steg två var att skicka ut en påminnelse via e-post där även möjlighet 

till att besvara enkäten i en webbaserad version
15

 inkluderades, för de som inte haft möjlighet 

att genomföra enkäten i pappersversion.  

Ett urval där varje enhet i populationen har samma möjlighet att komma med benämns 

obundet slumpmässigt urval (Eggeby & Söderberg 1999). Eftersom samtliga lärare vid 

Linnéuniversitetet har haft samma möjlighet att besvara enkäten skulle man kunna benämna 

urvalet så. Dock är det något missvisande, då inget egentligt urval genomförts, utan samtliga 

lärare har varit målgruppen. Om man istället resonerar att studien gäller ett avgränsat område, 
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 Webbenkäten skapades i det webbaserade enkätverktyget ”Survey & Report” på svenska och engelska. 
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är det istället en fallstudie, enligt Eggeby och Söderberg (1999). Linnéuniversitetet utbildar 

också inom en bredd av ämnesområden inom teknisk, ekonomisk, humanistisk och 

konstnärlig fakultet, hälso- och livsvetenskap samt lärarutbildning (Linnéuniversitetet 2015a). 

Resultatet av dessa datainsamlingsomgångar var 202 svar, vilket är 23% av den totala 

populationen. Bortfallsanalys återfinns i 3.4. 

Utformningen av intervjuguiden
16

  gjordes baserat på resultaten av enkäten, då intervjuerna 

avsågs bidra till tolkningen av resultaten. Lantz (2013) beskriver den halvstrukturerade 

intervjun där frågeställningen gäller individens upplevelse av både kvaliteter och kvantiteter. 

Intervjuns uppläggning är strukturerad utifrån frågeområden i en bestämd ordning och 

följdfrågor inom dessa. Bryman (2011) använder begreppet semistrukturerad och beskriver 

intervjuprocessen som mer flexibel och tillägger att denna typ av kvalitativa intervjuer kallas 

djupintervjuer. Frågor och följdfrågor måste inte följas slaviskt, men finns dokumenterade i 

en intervjuguide. Bryman (2011) och Lantz (2013) ger handfasta råd om hur en sådan 

frågeguide bör utformas; exempelvis att formulera frågor som underlättar svar på studiens 

forskningsfrågor utan att vara alltför specifika, att använda begripligt språk samt råd gällande 

praktiska aspekter som lokal och inspelning.  

Urvalet av intervjupersoner i studiens andra del var ett målinriktat urval (Bryman 2011). 

Ambitionen var att dessa personer kunde bidra med intressanta förklaringar och tolkningar av 

enkätresultatet. Bryman (2011) beskriver denna typ av urval som ett strategiskt inslag. 

Respondenterna anonymiserades, då deras identitet inte hade någon betydelse för studiens 

resultat. Enligt praxis räknas intervjuer som ingår i empiriskt material som muntliga källor, 

varför de inte ska refereras med namn i en kvalitativ undersökning, utan de ska anonymi-

seras
17

. Respondenternas bakgrund beskrivs kort i syfte att motivera och stärka deras bidrag 

till databildningen; bland respondenterna finns representanter från naturvetenskaplig, 

samhällsvetenskaplig, ekonomisk och teknisk fakultet. Två av respondenterna är verksamma 

på flera fakulteter och institutioner. Erfarenhet finns även från andra lärosäten både nationellt 

och internationellt, samt grundskola och privat näringsliv. Respondenternas erfarenhet från 

högre utbildning sträcker sig från åtta till 27 års erfarenhet. De fyra intervjuerna ägde rum på 

respondenternas kontor, en för dem bekväm miljö, efter avtalad tid då också intervjuns syfte 

klargjordes i linje med rekommendationer (Lantz 2013). 
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3.3 Databearbetning och analys 

Enkätsvar samlades in både genom pappersenkäter och webbenkäter, vilket beskrivits under 

3.2. De svar som samlats in via pappersenkäter matades in i det webbaserade enkätverktyget 

som använts vid konstruktion; Survey & Report. På så sätt fanns samtlig data från enkäterna 

på en och samma plats. Från Survey & Report kunde sedan relevanta rapporter och statistik 

genereras. Ejlertsson (2014) beskriver vikten av att arbeta på ett systematiserat sätt och att 

dokumentera det för att skapa tillförlitlighet och giltighet i sina resultat. Det skapar en 

transparens som kvalitativ forskning ibland kritiseras för att sakna (Bryman 2011). Då en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ insamlingsmetod, datatyper och analysmetoder 

tillämpats, är det således synnerligen viktigt att vidta åtgärder som stärker synligheten i hela 

processen.  

Rådata inom samhällsvetenskaplig forskning uppträder ibland naturligt i form av siffror, 

enligt Denscombe (2009), vilket överensstämmer väl med den data som samlats in. Eggeby 

och Söderberg (1999), Denscombe (2009) m.fl. redogör för olika sätt att koda, gruppera och 

strukturera sina data. Deskriptiv datasammanställning genomfördes och följdes av tolkning. 

All statistik behöver tolkning för att klargöra resultatens innebörd och studiens 

frågeställningar, enligt Eggeby och Söderberg (1999). Tolkningen resulterade i statistisk 

analys av vissa frågors samband, vilka identifierats som intressanta baserat på utfallet. 

Signifikanstest genom X
2
-analys genomfördes på intressanta samband (Rudberg 1993). Med 

analysen av enkäten som grund genomfördes fyra intervjuer. Intervjuerna transkriberades, 

vilket föreskrivs av många källor, exempelvis Bryman (2011). Kvalitativ dataanalys fokuserar 

helheten och sammanhanget, istället för de enskilda delarna och man kan säga att analysen på 

så vis blir en pågående process.  

Justesen och Mik-Meyer (2012) beskriver kvalitativa metoder och visar hur flera pedagogiska 

infallsvinklar kompletterar varandra, vilket varit inspirerande. Man kan betrakta responden-

terna som analysinstrument under en kontinuerlig analysprocess som sträcker sig över 

insamlingsfas till diskussion och forskaren använder sig av intuition vid analys av data, såväl 

som systematik. När det gäller kvalitativa data är tematisk analys ett av de vanligaste 

angreppssätten (Bryman 2011). Resultatet är en spegling av analytikerns medvetenhet om 

återkommande idéer och teman i datan. Rent praktiskt kan tematiseringen skildras i ett 

ramverk i matrisform, ”framework”, där de olika intervjupersonernas input till de olika 

temana sammanställs (Richie et al. 2003, se Bryman 2011). En sådan tematisering 
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genomfördes och sammanställdes i ett ramverk som hade funktionen av ett analysverktyg
18

 

och bas för resultat- och analyskapitlets struktur. I kapitlet valdes dock att redogöra för 

resultaten på ett mer integrerat och narrativt sätt. Detta i syfte att undvika fragmentisering och 

att kontexten går förlorad, vilket Bryman (2011) påpekar är mycket vanlig kritik mot 

förfarandet vid kvalitativ dataanalys. En viktig del av analysprocessen har varit den 

genomförda tematiseringen, samt att göra relevanta kopplingar mellan olika de olika typerna 

av empiriska resultat; intervjurespondenter, kvantitativa och kvalitativa resultat från enkäten, i 

relation till tidigare forskning. Justesen och Mik-Meyer (2012) stärker också denna 

argumentation och betonar vikten av att tydligt visa hur data bearbetats och analyserats, 

samtidigt som rapporteringen av analysen är tydligt relaterad forskningsfrågan och 

presenterad på ett sätt som åskådliggör en rik analys där helhetsbilden klargörs. 

3.4 Vetenskapliga kriterier och metodkritik 

Att bedöma såväl svagheter som styrkor i de metoder som används kännetecknar bra 

forskning (Denscombe 2009). För att göra det används olika kvalitetsbegrepp, där reliabilitet 

och validitet är vanligen förekommande. Begreppen sammantaget rör tillförlitligheten av den 

utförda undersökningen (Rudberg 1993). Reliabiliteten handlar om noggrannheten i själva 

mätningen; att mätinstrumentet är fritt från slumpinflytanden. Validiteten i sin tur handlar om 

mätinstrumentets förmåga att mäta just det man avser att mäta (Rudberg 1993). Förvisso är 

undersökningen delvis baserad på kvantitativ datainsamlings- och analysmetod. Stora delar av 

både data och analysmetoder är dock kvalitativa, vilket beskrivits i 3.2. Inom kvalitativ 

forskning får dessa kvalitetsmått en annan betydelse, i synnerhet reliabiliteten vars relevans 

då kan ifrågasättas (Alvesson & Sköldberg 2007). Begreppens relevans bör ifrågasättas 

huruvida de är sig om i sig lämpliga för undersökningens kunskapssyfte och problem-

formulering, och inte använda dem av slentrian (Arbnor & Bjerke, 1994). De menar att ett 

socialt liv som antas vara i ständig transformerande rörelse med subjektiv status låter sig inte 

undersökas på ett ”reliabelt” sätt i traditionell bemärkelse. När forskaren är intresserad av om 

ett mått är stabilt eller ej, vilket är fallet vid kvantitativa undersökningar, är reliabiliteten ett 

mer relevant (Bryman 2011). Denna undersökning är planerad och genomförd på ett sätt som 

i möjligaste mån uppfyller dessa vetenskapliga kriterier på ett tillfredsställande sätt.  

Beträffande validiteten är det ett av de viktigaste kriterierna för att bedöma kvaliteten i 

samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman 2011). Validiteten handlar om att bedöma 
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huruvida de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Denscombe 

(2009) menar att man kan öka validiteten genom att se saker ur olika perspektiv, samt 

möjligheten att bekräfta resultat. Baserat på det konstaterandet har denna studies validitet 

stärkts genom de olika datainsamlingsmetoderna samt analysmetoderna. Denscombe (2009) 

anger flera sätt att kontrollera resultatens validitet, exempelvis att låta informanter ta del av 

resultaten och ge synpunkter på förbättringar, att urvalet är rimligt och tydligt redovisat samt 

att forskaren erkänns som en influens, men inte en anledning till snedvridning av resultaten.  

Bryman (2011) beskriver olika typer av validitet, där den interna validiteten rör kausaliteter 

mellan två eller flera variabler. I det kvantitativt genererade resultatet av denna undersökning 

har förhållanden mellan vissa utvalda variabler testats med föreskrivna krav på vetenskaplig 

kvalitet. Extern validitet i sin tur avser huruvida resultaten kan generaliseras utanför den 

specifika undersökningen (Bryman 2011). Linnéuniversitetets undervisande personal inom 

alla ämnesdiscipliner på alla nivåer har varit målgruppen för denna undersökning. Sett till 

kategorin forskande/undervisande personal är Linnéuniversitetet Sveriges 11:e största 

universitet (Universitetskanslerämbetet 2015a). Om man istället sorterar efter antalet 

studenter
19

 är Linnéuniversitetet Sveriges 7:e största. Denna statistik, tillsammans med att 

Linnéuniversitetet utbildar inom en stor bredd av ämnesområden (Linnéuniversitetet 2015), 

gör viss generalisering möjlig, men inte det primära syftet. 

Personalomsättningen inom det svenska universitetsväsendet gör också att många lärare varit 

verksamma på flera lärosäten, vilket stärker den externa validiteten. I sammanhanget kan 

också representativitet nämnas, vilket är ett kvalitetsmått som avser om en källa är 

representativ för den kategori det tillhör, exempelvis dokument eller intervjuade respondenter 

(Bryman, 2011). Representativiteten hos urvalet av intervjupersoner kan ifrågasättas. De har 

dock valts mot bakgrund av deras erfarenhet inom det för studien relevanta området 

bedömning och examination, samt för att representera sin fakultets ämnesområde. Därmed 

bör representativiteten vara tillfredsställande. Dock görs inga anspråk på att generalisera 

intervjuresultat. 

Då undersökningens första databildningsfas, enkäten, hade kunnat resultera i fler svar, är 

bortfallet av intresse att diskutera. Eggeby och Söderberg (1999) formulerar det forskare på 

alla nivåer känner till; att den som arbetar med enkäter kommer att finna att inte alla de 

utvalda personerna svarar. Rudberg (1993) bekräftar också att ingen större undersökning torde 
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undgå bortfall. Rudberg menar också att hur stort bortfallet kan vara utan att snedvrida 

resultatet, är omöjligt att bedöma. Det enda man kan göra är att redogöra för bortfallets 

storlek och dess orsaker, i den mån de är kända. Eggeby och Söderberg (1999) tillägger att det 

väsentliga är att försöka fastställa huruvida bortfallet är slumpmässigt eller systematiskt.  

Linnéuniversitetets samtliga lärare var 895 individer (Årsredovisning Linnéuniversitetet 

2014). Genomförandet av datainsamling i flera omgångar resulterade i 202 svar på enkäten, 

dvs. 23% av de potentiellt svarande 895 anställda lärarna. Enkätens fråga 1 och 2
20

 om 

fakultetstillhörighet och antalet verksamma år som lärare inom högskola/universitet hade 

huvudsakligen funktionen att vara inledande faktafrågor (Bryman 2011) som möjliggör att 

observera om någon specifik fakultet eller kategori av lärare baserat på tjänsteår var orimligt 

representerad. Hade det exempelvis saknats svar från teknisk fakultet med 0-5 år som 

verksam lärare eller hade det varit stor överrepresentation av >15 år inom samhällsvetenskap-

lig fakultet, vore det anledning att misstänka ett vilseledande utfall. Så var dock inte fallet. 

Organisatoriskt är Linnéuniversitetet indelat i fem fakulteter och dess fördelning av lärare
21

 

och utfallet av antalet respondenter beskrivs i tabell 3.1. 

Fakultet 
Andel av det totala antalet års-

arbetande lärare vid Lnu 

Andel av det totala antalet 

enkätrespondenter 

Ekonomihögskolan 12% 24% 

Fakulteten för hälso- 

och livsvetenskap 
18% 21% 

Fakulteten för konst 

och humaniora 
21% 22% 

Fakulteten för 

samhällsvetenskap 
27% 21% 

Fakulteten för teknik 23% 13% 

Tabell 3.1 Fördelning lärare per fakultet vid Linnéuniversitetet 2014. Källa: Primula22 

Av ovanstående jämförelse framgår att Ekonomihögskolan, Fakulteten för hälso- och 

livsvetenskap och Fakulteten för konst och humaniora är något överrepresenterade, samt att 

resterande två fakulteter är något underrepresenterade. Det bör dock inte utgöra någon 

betydande risk för snedvridning av resultatet, då det totala antalet respondenter oavsett denna 
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 Utgörs av kategorierna universitetslektorer och universitetsadjunkter. 
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 Primula är Linnéuniversitetets personalsystem. 
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variation är så pass stort. Den största skillnaden utgörs av Ekonomihögskolan, vars 

ämnessammansättning utöver rent ekonomiska ämnen även täcker in bland annat 

turismvetenskap och rättsvetenskap. Därmed borde spridningen inom Ekonomihögskolans 

svar bidra till svar från olika vetenskapliga discipliner. 

En jämförelse baserat på respondenternas tjänsteår visar också god representation från 

samtliga grupper. Den största gruppen utgöra av respondenter med mer än 15 verksamma år 

som lärare inom högre utbildning; 32%. Därefter är grupperna 10-15 år, 5-10 år samt 0-5 år 

förhållandevis jämna med en representation på 23%, 21% respektive 24% i fallande ordning. 

Därmed bör inte någon betydelsefull risk för snedvridning på grund av antalet verksamma år 

inom högre utbildning föreligga. 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik inkluderar frågeställningar som; hur bör forskare agera för att upprätthålla god 

moral och deras faktiska handlande i specifika situationer (Forsman 2002). En åtskillnad 

mellan moral och etik kan sägas vara att moral gäller alla, medan etik gäller vissa grupper – 

därav motiveras begreppet forskningsetik, enligt Forsman (2002). Helgesson (2015) använder 

begreppet ”Bra forskning” och karaktäriserar det som forskning som är nyttig, väl uppfyller 

forskningens interna krav samt är etiskt godtagbar. Begreppet ger således en något vidare 

tolkning då den även inkluderar nyttighetsaspekten. Följdfrågan som genast infinner sig gäller 

för vem är forskningen nyttig; alla samhällsmedborgare eller en viss forskargrupp? I denna 

studie hoppas jag kunna skapa direkt nytta för kollegor på min arbetsplats Linnéuniversitetet, 

vilket förhoppningsvis indirekt kommer till nytta för studenterna. Möjligen kan också nytta 

skapas för dessa grupper vid andra universitet. Även Vetenskapsrådet skriver om att göra 

forskningsresultaten användbara och ”den svårfångade och flerdimensionella nyttan” 

(Vetenskapsrådet 2011:35) i sammanhanget nytta för vem och i vilken mening. 

Forskningsmässigt bra forskning beskrivs också (Helgesson 2015), vilket kännetecknas av att 

bygga på bra metoder, vara grundlig och noggrann i fråga om undersökning, bedömning och 

redovisning, samt har ett öppet klimat för kritik och beredskap för omprövningar. Jag har 

under studiens gång försökt att hålla mig till dessa ledstjärnor. Något i min process som 

stärker detta är, enligt min reflektion, att jag varit nära min population under hela processen. 

Jag har mött universitetslärare inom ett stort antal ämnesområden i många sammanhang; 

möten med institutioner och ämnesgrupperingar, konferenser och informella samtal. Dessa 

möten har inte varit del av min systematiserade datainsamling, men mina erfarenheter och 
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reflektioner därifrån har varit mycket värdefulla för att utforma mina undersökningsverktyg 

samt att bearbeta och analysera insamlad data. Det stärker forskningskvaliteten, vilket 

Forsman (2002) menar har ett starkt samband med just forskningsetik. Forsman hänvisar till 

högskolelagen som anger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. I det ligger just 

kvalitetsfrågor, menar Forsman, vilket dock inte är oproblematiskt då kvalitetsbegreppet även 

det är komplext i sig.  

Det förekommer en rad dokument med riktlinjer gällande forskningsetik. UNESCO publicerar 

exempelvis ”Code of conduct social science research” (De Guchteneire 2015) där bl.a. 

ansvar för processer och etiska frågor samt vikten av bibehållen integritet betonas. Där anges 

även att forskaren bör ta hänsyn till effekter av sitt arbete. Vetenskapsrådets skrift ”God 

forskningssed” föreskriver allmänna principer gällande krav på kvalitet och tillförlitlighet i 

forskning (Vetenskapsrådet 2011). Den nämner exempelvis att förutsättningar och 

utgångspunkter för en studie måste göras tydliga och motiveras samt att projektet bör ha ett 

tydligt syfte att besvara eller belysa vissa intressanta frågor som också ska formuleras klart. 

God forskningssed föreskriver även att metoder som används ska kunna förklaras och att man 

kan visa att man med dessa metoder kan nå ett svar på de frågor som ställs. Samtliga dessa 

krav har jag förhållit mig till och försökt att beskriva och motivera efter bästa förmåga. 

Ytterligare krav (Vetenskapsrådet 2011), som jag anser mig uppfylla, är krav på att empiriskt 

material bör präglas av en systematisk och kritisk analys av noggrant insamlad data, att 

studien i sin helhet, dokumentationen och den redovisande rapporten bör präglas av klarhet, 

ordning och struktur samt klarhet gentemot respondenter gällande anonymitet och rätt att ta 

del av material. Respondenter på enkäten informerades skriftligen och intervjurespondenter 

informerades muntligen. Likaså tillfrågades samtliga intervjuade respondenter om de god-

kände inspelning, samt att deras svar skulle komma att redovisas anonymt och på vilket sätt.  
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4 Resultat och analys 

Kapitlet är strukturerat med integrerat resultat och analys, som i sig är resultat av 

databearbetning och tematisering
23

. Upplägget möjliggör analys och tolkning i nära dialog 

med forskningsöversikten. Innehållsmässigt diskuteras inledningsvis perspektiv på bedömning 

empiriskt, för att balansera tidigare beskrivna teoretiska perspektiv samt ge en kontext till 

kapitlets kommande avsnitt; beskrivning och analys av universitetslärares attityder i 4.2 samt 

utveckling av bedömning och examination i 4.3. 

4.1 Övergripande perspektiv 

4.1.1 Universitetslärarna  

Vid Sveriges universitet och högskolor finns ca 34 500 anställda med forskande och/eller 

undervisande uppgifter (Universitetskanslerämbetet 2015a). Siffran ger en uppfattning om 

kontexten i vilken universitetslärarna är verksamma. Denna studies empiriska underlag 

belyser just universitetslärarna; en grupp med stor samlad erfarenhet av utbildning i allmänhet 

och bedömning i synnerhet. Vilka är då de som utgör respondenterna från den kvantitativa 

datainsamlingen? Enkäten
24

 riktade sig till undervisande personal i alla positioner vid 

Linnéuniversitetet, vilket beskrivits tidigare i metodkapitlet. Det totala antalet årsarbetande 

lärare vid Linnéuniversitetet är 895 (Årsredovisning Linnéuniversitetet 2014). Resultat från 

de olika fakulteterna
25

 fördelades enligt diagram 4.1. 

 

Diagram 4.1 Respondenternas fördelning per fakultet 
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 Se bilaga 3. 
24

 Se bilaga 1. 
25

 Se tabell 3.1 i kapitel 3.4 för fördelningen av lärare mellan fakulteterna, inklusive bortfallsanalys. 
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Frågans funktion är huvudsakligen av bakgrundskaraktär. Studien syftar inte till att göra 

komparationer mellan fakulteter, men möjligheten finns att använda insamlad data till det i 

andra sammanhang såsom en komparativ studie mellan två fakulteter. Relevant för denna 

studie är dock att kunna visa att resultatet inte är snedfördelat, utan har god representation 

från samtliga fakultetsområden. Fördelningen och eventuell risk för snedfördelning diskuteras 

som vetenskapliga kriterier i avsnitt 3.4. Beträffande hur länge respondenterna har varit 

verksamma som lärare inom högskola/ universitet utföll resultatet enligt nedanstående tabell. 

 

Tabell 4.1 Respondenternas period som verksam lärare inom högskola/universitet 

Fördelningen visar en god spridning mellan mer erfarna lärare och de som är nyare i sin roll 

som universitetslärare. En balans mellan mer och mindre erfarna lärare är angelägen. Ett 

synsätt är att bedömning är en intuitiv process, som kräver att man är mycket väl insatt i 

området för att förstå (Webster et al. se O’Donovan et al. 2004). Intervjurespondent 4 vittnar 

exempelvis om hur hen utvecklat sina bedömningsförmågor i takt med tjänsteår. Winka och 

Ryegård (2013) behandlar pedagogisk skicklighet och beskriver arbetssätt som möjliggör att 

arbeta på ett mer vetenskapligt sätt kring sitt läraruppdrag, undervisning och bedömning. 

Antalet verksamma år som universitetslärare torde således ha relevans för att utveckla den 

typen av skicklighet. 

4.1.2 Förutsättningar 

Samtliga intervjurespondenter talade om olika förutsättningar för bedömning och examination 

i sina svar på olika frågor. Den tematisering som utfördes av intervjutranskriberingarna 

resulterade i att dessa förutsättningar, tillsammans med svar som tematiserats som kultur, 

utgör detta avsnitt om övergripande perspektiv. Intervjurespondent 2 tar upp villkor och ramar 
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som vi har att rätta oss efter och exemplifierar med Högskolelagen och förordningar av olika 

slag, vilket även beskrivs i kapitel 2 (HSV 2008:100). Att examinationen utgör 

myndighetsutövning understryks även av intervjurespondent 1, men tas inte explicit upp av 

någon av de andra intervjurespondenterna. Hen exemplifierar det med vikten av att kunna 

motivera ett betyg gentemot student med tydliga betygskriterier. Även enkätrespondenterna 

framhåller också myndighetaspekten, exempelvis genom kommentaren att fokus bör vara på 

att examination sker på ett rättssäkert sätt. 

”De viktigaste är att de bedömningar och examinationer vi gör är rättssäkra, att 

flertalet hade gjort samma bedömning. Kursmål väl förankrade i examinationerna. 

Bygga upp en kunskapsbas hos alla lärare och en samsyn. Vi måste bli bättre på att 

arbeta tillsammans i ett team och se helheten på våra utbildningar istället för enbart 

den kurs vi har själva.”  Enkätrespondent 

Bedömning är det mest kraftfulla verktyg lärare har för att påverka hur studenter motiveras, 

svarar på undervisning och agerar sig för att lära (Gibbs 1999, Knight 2000, se Harland 2015). 

Enkätrespondenterna framhåller också detta i sina svar genom kommentarer som: ”Viktigt då 

det styr studenternas lärande! Vi behöver bli bättre på det.” och ”Behövs många diskussioner 

om detta för studentens rättssäkerhet.” 

 

Betydelsen av tid tas upp i flera bemärkelser. Respondent 3 beskriver vikten av tid för efter-

tanke för att kunna utveckla kurser och dess bedömnings- och examinationsformer, inte bara 

tid för att planera och genomföra. Hur lärare prioriterar sin tid kommer också på tal och 

respondent 1 menar att många lärare på universitetet har väldigt mycket att göra och kan vara 

bekväma av sig: 

”Det tar tid att utveckla nya examinationsformer. Det tar kraft och det känns osäkert.” 

Respondent 1 

Respondent 4 betonar starkt betydelsen av tid och de konsekvenser en begränsad budget har 

på att skapa förutsättningar för att arbeta medvetet med pedagogisk utveckling i allmänhet 

och bedömningsfrågor i synnerhet. Hen berättar att de inom institutionen är väldigt pressade 

på tid, då det finansiella resultatet visat på för mycket minus. Alla kostnader har setts över och 

så även kursbudgetarna, vilket fått direkta konsekvenser för tillgänglig tid. Dessa frågor 

betraktas som extra, utöver det som måste göras. Just arbetsbelastningen är en betydande del 

av förutsättningarna. Layne och Lake (2014) påpekar vikten av att ledningen har att förmågan 
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att balansera ekonomiska resurser med pedagogiska hänsyn. Respondent 2 påtalar både 

administrativt arbete och pedagogiskt merarbete, till exempel i samband med en förändring av 

betygsskalan till ett ökat antal betygssteg såsom i fallet med införande av den sjugradiga A-F 

skalan. Även respondent 4 tar upp att övergång till en betygsskala med fler betygssteg innebär 

merarbete. Att in i det längst behålla den invanda skalan för betygssättning har varit tryggt, 

bekvämt och tidseffektivt, enligt respondent 4.  

Biggs (2003) understryker dock att uppgiften att hjälpa studenter att utveckla strategier för att 

hantera olika uppgifter och examinationer inom kurser, är en av universitetslärarens viktigaste 

arbetsuppgifter. Om inte lärare tillhandahåller detta, exempelvis i form av bedömnings-

kriterier, kommer studenterna att bilda sig en uppfattning baserad på andra källor, såsom 

tidigare års examinationer; vilket han benämner ”backwash” (Biggs 2003). Det är således 

mycket viktigt att förutsättningar ges för både att lärare medvetandegörs om detta förhållande, 

och att de ges rimliga förutsättningar att faktiskt göra det. I denna kontext är även antalet 

studenter som ska bedömas en av förutsättning. Respondent 1 föredrar examinationsformer 

som är mer av ett lärandetillfälle, exempelvis muntliga seminarium och projektarbeten, men 

fortsätter med att säga att det är det är ogörligt när man har stora studentgrupper. Macdonald 

(2002) jämför traditionella salstentamina med kontinuerliga kursprojekt ur både ett 

lärarperspektiv och ett studentperspektiv. Att tydliggöra dess olika syften för att skapa 

motivation är viktigt, samt insikten att olika examinationsformer har olika påverkan hos 

studenter på olika nivåer i sin utbildning, enligt Macdonald (2002). 

Vilken typ av examinationsform som används bör avgöras av vad man ska mäta, enligt 

respondent 2, likt ett metodval i forskningssammanhang. Att inte kunna välja den bedöm-

ningsmetod som bäst passar kursens mål, menar hen skapar frustration. Det kan exempelvis 

vara den förutsättning bedömande lärare måste förhålla sig till, då den är given i högskole-

förordningen, att examinationen ska vara individuell. Det blir då problematiskt, och 

frustrerande, att till exempel bedöma examensarbeten författade av tre studenter i grupp. Mer 

tid på individuella examinationer vore således önskvärt, enligt respondent 2. I detta 

sammanhang påpekar respondent 3 att bedömning och examination även är ämnesspecifikt, 

då vissa ämnen lämpar sig väl att sätta siffror på medan andra har en mer kvalitativ natur. Ett 

konstaterande som påverkar till exempel lämpligheten i val av betygsskala. Vid en kvalitativ 

examination där studenters reflektioner efterfrågas ifrågasätter respondent 3 vad en åsikt om 

någonting egentligen värd. Det blir en subjektiv bedömning och därmed svårare att dra 

knivskarpa gränser, vilket naturligtvis är svårare ju fler gränser du måste ha, menar 
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respondent 3. En enkätrespondent uttrycker det som att betygskriterier ska vara lagom få och 

lämna viss frihet till läraren samtidigt, som de ska vara tydliga och inge trygghet till 

studenterna. 

Organisationer och dess system skapas och utgörs av människor. Vilka dessa är; deras 

bakgrund, erfarenheter och vilket pedagogiskt förhållningssätt de har, är del av förutsätt-

ningarna, enligt respondent 2. Sutherland (2015) beskriver att det finns ett organisatoriskt 

motstånd inbyggt mellan olika intressenter och grupperingar, exempelvis ämnesdiscipliner, 

akademiska ledare och administratörer. Sutherland menar att akademiska utvecklare kan 

fungera som en länk mellan olika intressenter. Detta är till viss del mer eller mindre statiskt 

dessutom och kan beskrivas som en generationsfråga, enligt respondent 2, som menar att de 

som passerat ungefär 50 år är ”generellt sett körda i systemet”, för de kommer inte att radi-

kalt ändra sig i sina föreställningar om vad pedagogik och universitet är. På gott och ont; för 

de står också för saker som utmanar saker som behövs utmanas, men de är också svåra att 

hantera utbildningsmässigt, enligt respondent 2. Vilka möjligheter man har som lärare även 

styrs av organisatoriska faktorer, som huruvida du faktiskt har kursansvar eller inte, samt de 

system som skapar förutsättningar för vår verksamhet, enligt respondent 3. 

 

En del av de organisatoriska förutsättningarna är också de formella krav som måste följas i en 

statlig verksamhet. Respondent 4 talar om kursplanerna och dess krav som begränsande. Hen 

menar att bedömningen i sig inte är något stort problem när man har kommit till en viss nivå 

av erfarenhet, men att kraven på formaliseringen har blivit mer uttalade. 

”Problemet är när alla de här kraven ska in i kursplaner. Man blir så låst också. Man 

är inte intresserad utav det. Det tar ju alltid tid att ändra en kursplan och låser man 

upp en massa bedömningskriterier där också.” Respondent 4 

Förståelsen för att vi ska bedöma mot att vi uppnår alla mål och allting i kursplanen finns 

dock där. Respondent 4 beskriver dock skilda meningar om huruvida det är lämpligt att 

bedömningskriterier ska finnas i kursplaner eller kommuniceras till studenterna på annat sätt, 

exempelvis i en kurshandledning eller på lärplattformen. Hen menar att det kommer att leda 

till att det ännu mer än idag kommer att skilja sig mellan det som står i kursplanen och det 

som faktiskt sker på golvet - i den faktiska undervisningssituationen. Boud och Falchikov 

(2006) anser att kursplanen talar om vad lärarna sysslar med och examinationen visar vad 

studenterna ägnar sig åt. Vad som faktiskt står i kursplanen blir således betydelsefullt om man 

vill använda den som ett styrmedel för både lärare och studenter. Respondent 4 påtalar vidare 
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svårigheten i att kunna formulera bedömningskriterier på ett bra sätt innan man faktiskt 

genomfört kursen ett antal gånger. För att skapa goda förutsättningar krävs således både tid att 

skapa samlad erfarenhet och tid att genomföra arbetet med planering av bedömning och 

examination på ett bra sätt. 

Med ett övergripande perspektiv skapar också det omgivande samhället och förändringar i 

det, förutsättningar för högre utbildning i allmänhet och därmed bedömning och examination. 

Universitet är idag konkurrensutsatta och liknar stora företag som vill tjäna pengar, enligt 

respondent 2. Konsekvenser av den utvecklingen kan bli både ett sätt att ”marknadsanpassa 

sig och tillfredsställa kunden” eller skulle också kunna innebära en mer progressiv radikal 

utmaning, resonerar respondent 2. Ledningen spelar här en viktig roll för vilka förutsättningar 

som ges. Respondent 3 anser att ledningens styrmedel i form av makt över budgeten och att 

kommunicera signaler om vad som uppmuntras och belönas, är avgörande. Att som lärare 

uppleva att man får erkänsla för pedagogisk utveckling i allmänhet, är en grundläggande 

förutsättning. Respondent 4 talar också om betydelsen av de signaler ledningen skickar, men 

betonar även individens egen vilja.  

 

”Man har en vilja, naturligtvis. Jag vill jättemycket. Jag vill hålla på här nere. Jag 

tycker att studenterna; det är det roligaste. Och de ska få en så bra undervisning som 

möjligt.” Respondent 4 

Layne och Lake (2014) bekräftar att även lärare behöver vara engagerade, inte bara studenter. 

En vilja att utvecklas som lärare, trots mångårig erfarenhet, är en förutsättning som ledare 

inom högre utbildning borde uppmärksamma tydligare, enligt Layne och Lake. 

4.1.3 Kultur - ”så här har vi alltid gjort” 

En betydande del av denna kontext är den kultur som finns inom institutioner och ämnen. 

Rowntree (1987 se Pettersen 2008) menar att om man vill upptäcka sanningen om ett 

utbildningssystem måste dess bedömningsprocesser granskas. En bedömningskultur kan 

uttryckas på en övergripande nivå i form av den pedagogiska grundinställning som finns, 

vilket respondent 2 uttrycker. Respondent 1 menar att folk tänker olika och kan inte tydligt 

urskilja att det finns en tydlig bedömningskultur. I vissa fall, såsom vid bedömning av 

examensarbeten, finns en levande diskussion och en samsyn. Det är dock inte vanligen 

förekommande på enskilda kurser, enligt respondent 1. Gillett och Hammond (2009) 

understryker att förmåga att hantera bedömning är central för utvecklingen av både 
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akademiska och professionella kompetenser. Några enkätrespondenter påpekar att det är 

viktigt att ta bedömning och examination på allvar, samt att det skulle behövas obligatoriska 

kontinuerliga fortbildningsinsatser på området.  

Gibbs, et al. (2014) beskriver att akademiska grupperingar skapar distinkta bedömnings-

miljöer baserat på bl.a. traditioner och upplevda krav. De menar att variationer mellan 

bedömningskulturer påverkar studenters lärande, i synnerhet för studenter som möter 

företrädare för olika discipliner inom sin utbildning. Intervjurespondent 4 menar dock att de 

har inte har någon gemensam bedömningskultur alls. Hen förklarar att om kollegorna sätter 

sig ner och pratar så tycker alla att det är en bra idé att ha mål och att det är viktigt att de i 

kursplanerna åtminstone sätter upp syften och mål som de ska kunna hänvisa till och 

verkligen kolla av. Men när det sedan kommer till hur var och en gör, menar respondent 4 att 

det inte finns någon samsyn alls. Respondent 3 har en klar uppfattning att olika 

bedömningskulturer finns och beskriver två olika exempel: 

”Här sätter vi siffror på saker och ting.  Har man 60%, så har man faktiskt klarat sig. 

Andra institutioner har sin kultur. Där man gör en sammanvägning av studentens 

sammanlagda prestationer under hela kurstiden, inklusive seminarier, diskussion, 

reflektioner och inlämnade tentauppgifter samt eventuellt praktiska examinationer, 

vilket då blir oerhört mycket svårare att sätta siffror på. Det är ju helt olika kulturer!” 

Respondent 3 

Hen menar att olika former av examinationer innebär olika grader av subjektivitet, men att 

även siffror är subjektiva. Det finns definitivt olika kulturer på olika institutioner och det 

gäller att anpassa sig. Respondent 4 beskriver en liknande typ av skillnader inom institutioner 

och ämnen. Hen skiljer på mer tekniskt orienterade och verksamhetsorienterade kurser inom 

samma ämne, som har helt olika bedömningspraxis. De har splittrade bedömningstraditioner, 

enligt respondent 4, som beskriver vidare; vi är två delar bara inom den här institutionen som 

har väldigt olika syn på vad det är som ska bedömas och hur ska det bedömas. Det ställer till 

problem för en samsyn. Det blir svårt att komma fram till vad exakt godkänt skulle vara eller 

ett B och ett C. Vi är väldigt olika människor på den här institutionen - väldigt olika kurser, 

menar respondent 4.  

Gibbs, et al. (2014) har visat på mycket stor spridning gällande bedömning och tillämpning av 

bedömningskriterier, vilket motiverar en gemensam kollegial bedömningskultur för att främja 

studenternas lärande. Respondent 3 menar att tydliga examinationsformer och kriterier för 
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bedömning är en önskan i de bästa av världar, men att det inte fungerar i praktiken. Hen 

exemplifierar med krav på en ”djup analys” Vad är det? Hur djup? Och djup enligt vem? Och 

vad innebär det, egentligen? Är det ett teoretiskt djup? Eller är det en djupt personlig analys? 

Eller är det en djupt kreativ analys? Eller har man gjort en väldigt avancerad metod för att 

analysera? Det framgår inte. Och hur graderar man det? Det sitter i huvudet på examinator, 

menar respondent 3, och det går säkert att få fram om man skakar på examinatorn och tvingar 

dem och kan få en förklaring. Respondent 3 tror dock att om det blir en annan examinator, så 

kommer det att blir en annan bedömning. Respondent 4 är inne på samma spår och menar att 

det är vanligt förekommande att var och en sköter sitt gällande hur man bedömer. Deras 

ambition är alltid att man ska vara åtminstone två på en kurs, för att skapa en samsyn inom en 

enskild kurs, men det går inte. Många kurser är ofta kurser som genomförs av endast en 

lärare; förvisso med en annan examinator, men att den inte egentligen tar sig tid att vara 

delaktig i bedömning eller planeringen av densamma. Examinatorn är bara den som skriver på 

ett papper, utan att faktiskt veta vad som signeras. Orsaken, menar respondent 4, är tidsbrist. 

Respondent 2 återkommer till hur den pedagogiska grundinställningen påverkar och berättar 

om kollegor som skrattar åt mig när jag säger att jag ska gå ”Gula tråden”
26

. De säger att det 

är bara trams. Och sen så möter jag vissa som tillhör den pedagogiska sektorn och då kan jag 

tycka att delar av det är trams. Det finns en konflikt, enligt respondent 2, och har funnits så 

länge hen har varit inne i systemet. Respondent 4 ser också en konflikt mellan de som är 

intresserade av undervisning och pedagogisk utveckling, och de som prioriterar forskning. 

Det är mer så att man ska framhäva sig själv och sin egen karriär - forskningsmässigt - något 

annat finns inte, säger respondent 4. Den mentaliteten gör också att man inte är 

jätteintresserad, framförallt på grundnivå, hur bedömning görs heller. Även respondent 3 

beskriver en situation där undervisning och forskning står i konflikt. 

”Det skapar ju en kultur där vi lärare är inte lärare. Vi är forskare. Och 

undervisningen är ett nödvändigt ont som ska genomföras på effektivast möjliga sätt. 

Det är lite så det känns. Och då talar jag för samtliga institutioner som jag är 

inblandad i. Det är ingen skillnad.” Respondent 3 

Roxå och Mårtensson (2012) argumenterar för att goda undervisningsmiljöer integrerar 

forskning och undervisning på ett tydligt sätt och betraktar dem som lika betydelsefulla. Det 

förekommer dock olika uppfattningar om vikten av att som lärare forska. Respondent 3 menar 
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att det inte spelar någon roll hur många professorer man har, för studenterna märker ingen 

skillnad på en professor eller en lektor eller en adjunkt. De ser en människa som står 

därframme och ska förmedla någonting. Om personen gör det på ett uselt sätt, så går de inte 

dit helt enkelt. Och sen så gör de tentan hemma. Respondent 3 beskriver att studenter fällt 

omdömen som: ”Det är bättre att inte gå på föreläsningar, för då har man i alla fall en chans 

att inte bli förvirrad” och ”Kanske man kan lära sig någonting. Sitta hemma och plugga är 

effektivare.” Statusskillnaden mellan forskning och undervisning är ett grundproblem, menar 

Boshier (2009). Respondent 2 understryker dock vikten av forskningsmeriterade lärare och 

anser att forskare; professorer och disputerade, måste undervisa på grundkurser och inte ha 

adjunkter i systemet som förmedlare. Respondent 3 har helt motsatt erfarenhet som stöds av 

kursvärderingar där högt vetenskapligt meriterade fått mycket dåliga omdömen från 

studenterna och har till och med dragit slutsatsen att ju högre akademisk grad - desto sämre 

omdömen från studenterna. Orsaker som framkommit vid återkoppling var yrkesrelaterade 

andra prioriteringar eller helt enkelt ointresse och brist på engagemang, samt i vissa fall 

bristande förmåga att muntligt framföra ett budskap. 

Även i detta sammanhang om kultur och bedömning påtalas tidsbrist och stress som en 

försvårande aspekt. Respondent 4 beskriver att det dessutom förändrats under de senaste 5 

åren, och menar att det kommer till syvende och sist ner till att de är väldigt stressade. De har 

tidigare haft ambitionen att ha pedagogiska möten en gång i månaden. När hade den typen av 

möten tidigare, då diskuterades bedömning och andra pedagogiska frågor, men det före-

kommer inte längre. På tal om förändring menar respondent 2 att hela utbildningsväsendet 

förändrats till att handla mer och mer om utvärdering och en kundorientering där studenterna 

ses som kunder - en utveckling som inte gillas. Som en del av denna utveckling blir betyg, 

bedömning och kriterier allt viktigare. Respondent 2 kallar det en utvärderingskultur. 

Attityden till studenterna är en del av den kultur som påverkar bedömning. Bland responden-

terna finns ingen som själv uttrycker negativa inställningar, men dock hänvisar de till andra 

som har det. Studenter kan betraktas som lata, oengagerade, viljelösa och obildade. 

Undervisning blir då ett nödvändigt ont och bedömningens funktion blir kontroll snarare än 

en del av lärandeprocessen. Respondent 3 uttrycker dock det motsatta och lyfter fram det 

ömsesidiga lärandet. 

”Man lär ju så länge man har studenter. Jag lär mig mer och mer varenda gång jag 

träffar en student.”  Respondent 3 
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En aktuell fråga gällande bedömning och examination gäller vilken betygsskala som används 

och hur förändringar i betygsskalan påverkar studenters lärande och resultat, vilket motiverar 

enkätens tredje fråga. Att ta reda på vilken erfarenhet som finns av olika skalor möjliggör 

också analysera olika attityder baserat på just erfarenhet. Fråga 3 beskrev inledningsvis att 

rektor har beslutat att en sjugradig betygsskala A-F införs vid Linnéuniversitetet från och med 

höstterminen 2015, samt att A-F-skalan ska användas i samtliga kurser där internationella 

studenter kan vara kursdeltagare. Själva frågan formulerades; Vad stämmer bäst in på dig? 

Resultatet visade: 

 

Diagram 4.2 Erfarenhet av bedömning enligt A-F betygsskala 

Således har de flesta av respondenterna, 42%, erfarenhet av att bedöma enligt A-F. En 

förhållandevis stor andel, 32%, har huvudsakligen använt en annan skala och kommer därför 

att måsta förändra sättet de bedömer. Bland de få som angivit annat som svar och använt 

fritext alternativet finns några kommentarer om att alla kurser borde ha A-F, men även de som 

artikulerar risker. En kommentar beskriver risken med att nivån för godkänt sänks: ”Jag har 

gjort båda, utvärderat och ser att det krävs bedömningsdiskussioner om att det finns risk med 

A-F att G-skalan ytterligare sänks.” En annan kommentar belyser tidsperspektivet: ”Det 

kommer att kräva mer tid av både lärare och studenter innan skalan kommer att ge mätbar 

skillnad är min spontana insikt.”. Attityderna skiljer sig och några menar att en flergradig 

skala inte har några positiva effekter, medan andra beskriver: ”A- F, en skala som på pappret 

ger både studenten och läraren ett bra pedagogiskt verktyg i sin inlärning och förståelse av 

sin egna och den andres läroprocesser.” Dahlgren et al. (2009) har studerat relationen mellan 

betygssystem, bedömning och studenters lärande och är skeptiska till om fler betygssteg 

inverkar positivt på studenternas lärande.  

42% 

32% 

23% 

3% 

Jag har bedömt enligt A-F tidigare, så det är

ingen större förändring.

Det blir en förändring för mig, då jag

huvudsakligen använt en annan skala
tidigare.

Jag berörs inte av detta beslut, då de kurser

jag huvudsakligen är verksam på inte
kommer att använda A-F betygsskala.

Annat, nämligen:
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För att undersöka attityden till om byte till A-F är övervägande positivt eller negativt ställdes 

frågan; Oavsett om byte till A-F skalan berör dig eller inte – vad anser du? Resultatet visade 

att en majoritet, 44%, tyckte att det var positivt, och 31% angav att det var övervägande 

negativt. 25% hade ingen uppfattning. En jämförelse av svaren på utfallet på denna fråga och 

antalet verksamma år som lärare inom högskola/universitet visade att antalet tjänsteår inte har 

signifikant påverkan på positiv eller negativ inställning, respektive ingen uppfattning. En svag 

korrelation kunde identifieras mellan intervallet 0-5 tjänsteår som hade 29% som svarade 

”ingen uppfattning”, medan 21% i gruppen >15 år inte hade någon uppfattning. I övrigt 

visade resultatet stor samstämmighet i detta avseende. Vid en gruppering av de två grupperna 

med kortast tid som verksamma lärare inom högre utbildning och de två med längst erfarenhet 

visade det också ett svagt samband. I gruppen 0-10 år var 38% positiva och i gruppen >10 år 

var 48% övervägande positiva. 

Resultatet visade starkare samband vid en jämförelse mellan övervägande positiv/negativ-

attityd i jämförelse med tidigare erfarenhet av att bedöma A-F. Den mest positiva gruppen var 

de som angav att de bedömt enligt A-F tidigare och därför inte upplevde någon större 

förändring. I denna grupp var 68% övervägande positiva, 13 % övervägande negativa, medan 

19% svarade ingen uppfattning. Denna skillnad är signifikant på 0,1%-nivån (X
2
 = 20,7) 

jämfört med de som huvudsakligen använt en annan skala tidigare och därför upplever en 

förändring. Analysen visade således att erfarenhet av bedömning med en sjugradig skala 

skapar en positivare attityd. 

Nästa fråga ställdes öppen i syfte att med lärarens egna ord få veta vad de anser vanligtvis 

avgör vilket betyg en student får på en specifik examination (oavsett betygsskala). På så sätt 

blev inte resultatet ledande, vilket hade varit en risk vid låsta svarsalternativ. Frågan syftade 

till att visa vilka bedömningskulturer som finns representerade och i vilken grad.  
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Kategoriseringen av Sadler (2005) har används för att åskådliggöra resultatet. 

1. Uppnå kursens mål 20% 

2. Övergripande prestation mätt genom total poängsumma 12% 

3. Betygen speglar mönster av prestation 13% 

4. Specificerade kvalitativa kriterier eller attribut 55% 

Tabell 4.2 Bedömningskulturer 

I linje med slutsatser från Sadler (2005) är den fjärde kategorin dominerande med, i denna 

studie, över hälften av svaren. (Sjöblom 2012) visade att mer än hälften av de då granskade 

kurserna i den studien helt saknade bedömningskriterier och att endast en kurs angav 

bedömningskriterier i detalj. Förvisso skiljer sig dessa studier åt i vissa avseenden, men 

konstateras kan ändå att en förändring i linje med Sadler (2005) kan konstateras även på 

Linnéuniversitetet. Den spridning som Gibbs, et al. (2014) beskriver kan också bekräftas. En 

femtedel anger att kursens mål avgör vilket betyg en student får, medan dryga tiondelen ger 

svar som kategoriserats inom 2. Övergripande prestation mätt genom total poängsumma, 

vilket illustreras av svar som ”Enligt en procentsats av poäng på skriftlig tentamen.” 

Kategori 3. Betygen speglar mönster av prestation har ungefär samma omfattning och kan 

exemplifieras med förklaringar som ”Jag sätter betyg utifrån kunskapsinlärning; dvs. vad har 

studenten förstått och hur kan studenten använda sig av kunskapen. Inlärning och analys.” 

Trots att frågan i enkäten hade öppet svarsalternativ, var svaren oftast väl sammanhållna. 

Endast 15 svar kunde kategoriseras i två kategorier. Exempel på ett sådant svar: ”Procent av 

tentamenspoäng alt. bedömning i förhållande till betygskriterier.” Ett fåtal svar, 13, kunde 

inte kategoriseras då respondenten missförstått frågan. 

4.2 Universitetslärares attityder till bedömning och examination 

4.2.1 Transperens - att tydliggöra hur det går till 

Bedömning och examination bör vara tydlig; hur den går till och vilka kriterier den baseras 

på. Det är alla intervjurespondenter enliga om. Transperens är viktigt och har klassificerats 

som ett av de teman intervjutranskriberingarna resulterade i. Rust et al. (2003) styrker och 

beskriver att det finns ökad efterfrågan på att bedömning inom högre utbildning sker på ett 

mer transparent sätt för alla inblandade parter. Bättre tillförlitlighet i betygssättning 

efterfrågas och ökande krav från olika nationella och internationella granskande organ på att 
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bevisa vilka resultat som skapas, behöver tillfredsställas, enligt Rust et al. (2003). Hur det 

förhåller sig i praktiken kan dock skilja sig åt. Respondent 1 har en pragmatisk attityd och 

skiljer på stora och viktiga examinationer och mindre uppgifter. Hen berättar att det alltid ges 

bedömningskriterier om det efterfrågas och på stora uppgifter, som bedömts som viktiga. Sen 

kan det hända att det finns mindre uppgifter där det inte funnits från början, men hen är alltid 

beredd att ge det om det efterfrågas. Det har med myndighetsutövningen att göra och det ska 

vara rättssäker bedömning, påpekar respondent 1. Även respondent 2 påpekar den juridiska 

aspekten att följa Högskolelag och förordningar, samt att bedömningen är transparent och att 

man ska kunna följa processen på något sätt.  

Vilka funktioner bedömningen har behöver medvetandegöras och problematiseras för att 

kunna skapa transperens (Astin och Antonio 2013, se Harland 2015). De kategoriserar tre 

huvudsakliga syften; att avgöra vad ett arbete är värt, att samla in information för formativ 

utvärdering och studentens förbättring och den tredje är för insamling av data för 

administrativa beslut. Problematiseringen innebär inse att det kan finnas motsägelser emellan 

dessa syften; en bedömning som främst har till funktion att skapa administrativt underlag för 

betygssättning, är kanske inte optimal för att ge studenten möjlighet till kontinuerlig 

förbättring, påpekar Astin och Antonio. Respondent 2 tydliggör olika syften eller funktioner 

och berättar att när Bologna
27

 kom, så var hen mycket mer positiv, men sen när man ser hur 

systemet implementeras, så blir det del av ”audit culture”, utvärderingar, management och 

neo-liberalisering av utbildningar och då blir det svårt att hävda Bologna som en pedagogisk 

reform. Det kanske det inte var från början heller, utan det var en politiskt motiverad reform 

som skulle stärka Europas konkurrenskraft, tillägger respondent 2. Pettersen (2008) beskriver 

ett perspektivskifte i bedömnings- och examinationsfrågor och menar att examinations-

systemens samhälleliga funktioner blivit allt mer central.  

Den kvalitetssäkrande funktionen (Gibbs 1999) har fått stor betydelse i universitetssverige på 

senare år. Bolognareformen tvingade fram att göra bedömningsgrunder synliga och man inte 

längre kunde examinera utefter egen godtycklighet, menar respondent 2, men sen har ett nytt 

system skapats. Respondent 2 exemplifierar de negativa konsekvenserna med situationen där 

studenter säger ”tala om vad jag ska göra för att få ett A”, men ser även positiva följder. 

  

                                                 
27

 Bolognadeklarationen är ett samarbete mellan europeiska länder om utbildning på högskolenivå från 1999. 
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”Det var väl det som var den roliga grejen pedagogiskt sett, när vi började jobba med 

lärandemål. För då kunde man sätta sig ner med studenten och säga ’Vi har ett 

problem; vi har lärandemål här som vi måste uppfylla. Hur gör vi det?’ Och så var det 

ganska transparent det systemet, jämfört med tidigare där man bara examinerade 

litteratur eller kursinnehåll eller någonting. Då blev de egentligen delaktiga och då blev 

man själv också delaktig.” Respondent 2  

 

Betydelsen av denna typ av diskussion mellan lärare och studenter betonas även teoretiskt 

(Rust et al. 2003, Healey et al. 2010). Det är centralt för alla inom högre utbildning att förstå 

bedömning; dess terminologi och processer (Taras 2008). Kunskap om bedömning dock ofta 

fragmenterad både teoretiskt och praktiskt, menar hon. Respondent 3 problematiserar också 

öppenhet, eller transperens, med betygs funktion och värde, samt för vem bedömningen ska 

vara meningsfull. För de allra flesta utbildningar i Sverige har betyg inte någon betydelse för 

anställningsbarhet, exempelvis. Det har orimliga konsekvenser för den bedömning som utförs 

med noggrannhet och därför är tidskrävande, menar respondent 3. Varför lägga tid på att göra 

en bedömning som inte har någon betydelse? Undersökningar visar att betyg kommer långt 

mer på listan över faktorer som gör att någon får ett jobb. Ifrågasättande finns även bland 

enkätrespondenterna, där en kommentar menar att generellt har hen svårt att förstå varför vi 

skall ha betygsskalor inom högre utbildning över huvud taget. Det saknas inom 

forskarutbildning, påpekar enkätrespondenten, och menar vidare att det bara en anpassning till 

att länder i vår omvärld gör så, och att man alltid gjort så. Boud och Falchikov (2007) menar 

dock att bedömning påverkar människors liv och formar studenters uppfattning om högre 

utbildning. För studenten som människa kan självförtroende byggas, medan för andra 

studenter kan det raseras, menar Boud och Falchikov. En enkätrespondent svarar att hen 

önskar att man fick fler timmar i tjänsten för respektive kurs. Det finns incitament att välja 

den examinationsform som är minst tidskrävande för lärare, även om den kanske inte ger den 

mest rättvisande bilden av studenternas kunskaper. Då samma enkätrespondent inte vill 

acceptera detta väljer hen ibland mer tidskrävande examinationer ändå, vilket genererar 

överarbete. 

Respondent 3 menar också att det ligger en missvisande transperens i en skenbar jämförbarhet 

mellan betyg. Kan man verkligen jämföra ett A i ett ämne med ett A i ett annat ämne? Eller i 

samma ämne, men från olika skolor? Det är inte ett jämförbart system, varför det förlorar i 

betydelse. Dahl et al. (2009) stödjer kritiken och visar på problem då sjugradiga betygssystem 

införts med olika tillämpning av identiska benämningar, i detta fall bokstäverna A-F. En 
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enkätrespondent påpekar att en A-F-skala inte blir likvärdig internationellt, då vi har mål- och 

resultatstyrt absolut system och lärosäten i andra länder har relativa bedömnings- och 

betygssystem. Dahlgren och Fejes (2005) bekräftar kritiken och menar att ett målrelaterat 

betygssystem inte är jämförbart med ett relativt betygsystem. 

Respondent 3 problematiserar ur ett arbetsgivarperspektiv och menar att arbetsgivare generellt 

sett inte bryr sig om betyg särskilt mycket, varför de förlorar i värde bland studenterna. En 

enkätrespondent menar dock att ett kriterium som inte vägs in är om studenten är 

anställningsbar och kan utföra ett gott arbete ganska omgående efter anställning. I ivern att 

examinera bättre och säkrare och akademisera utbildningar och kurser fjärmar vi oss alltmer 

ifrån anställningsbarhet, menar hen. Clouder et al. (2012) beskriver hur olika kvaliteter av 

lärande kan bedömas, inklusive anställbarhet. Gällande betygs värde tar respondent 4 upp 

studentperspektivet och menar att de svenska studenterna inte bryr sig så mycket om vilket 

betyg de får och accepterar den bedömning de fått.  

Internationella studenter kommer dock ofta från helt andra traditioner och betygen kan också 

ha en annan betydelse. Det stärks av Harland (2015) som menar att det är höga insatser 

inblandade för studenter när det gäller hur de bedöms, med konsekvenser för framtida karriär 

och framgång. Respondent 4 beskriver genom att en internationell student som gjort det som 

efterfrågats ofta tycker att det är ett A, medan den nivån i kriterierna motsvarar ett C. De är 

vana att alltid få A eller åtminstone B. Att A kräver något exceptionellt och är förhållandevis 

ovanligt, kommer som en överraskning. Enkätrespondenter är inne på samma spår och 

påpekar ett problem med A-F-skalan är att den har samma beteckningar som den europeiska 

A-F-skalan. Men ett E här är inte det samma som ett E ute i Europa, dvs. det är svårt för våra 

studenter och utbytesstudenter att översätta sina betyg. Tydlighet och transperens i grunderna 

för betygssättning är därför ännu viktigare gentemot internationella studenter, enligt 

respondent 4. 

En annan anledning till att eftersträva transperens är att det finns väldigt stora skillnader på 

vad man menar med betygskriterier och hur man operationaliserar lärandemål, enligt 

respondent 2. Layne och Lake (2014) bekräftar betydelsen av att forma konsensus gällande 

meningen av begrepp och dess användning utbildning. Respondent 2 menar att det skiljer sig 

mellan ämnen, till och med inom ämnen, samt beroende på vilken betygsskala som används. 

Det är stora skillnader inom Linnéuniversitetet, inom akademin över huvud taget hur man 

jobbar med betyg, menar respondent 2. Vissa jobbar mycket medvetet med bedömnings-

frågor, medan andra inte ens har diskussionen. Man gör som man alltid gjort och 
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transparensen är obefintlig. Genom att kartlägga hur bedömning sker kan vi vara tydliga med 

vad vi gör och hur (Taras 2008). Det möjliggör också utvärdering av både hur studenternas 

lärande påverkas och lärarnas bedömning, enligt Taras. 

Transperens kan också innebära möjlighet att ta del av kollegors erfarenheter.  Respondent 1 

berättar om ett mycket givande utvecklingsprojekt där flera institutioner och ämnen var 

representerade, med den gemensamma nämnaren att de hade studenter från samma 

utbildningsprogram. Att träffa kollegorna från andra institutioner som har helt andra 

förutsättningar och helt andra kurser, där de ändå kunde mötas i en diskussion, beskriver 

respondent 1 som mycket givande med teoretiskt stöd (Winka & Ryegård 2013). Denna 

öppenhet kan dock vara svår att realisera ibland. Exempelvis beskriver respondent 4 

”vattentäta skott” mellan de olika nivåerna inom samma ämne. Hen menar att de skulle 

kunna ha en samsyn gällande bedömning och diskutera med både grundnivå, master och med 

doktorander och titta på hur man kan samarbeta angående bedömningar. Det görs dock inte. 

Organisatoriskt finns inte heller någon person eller organ som har ansvar för progressionen 

över ämnet. Det är ganska mycket öar, enligt respondent 4. Clouder et al. (2012) visar på 

betydelsen av att universitetslärare är medvetna om vikten av kvaliteten på bedömning, samt 

att även ledare är medvetna och agerar utifrån den insikten. 

4.2.2 Förändringsbenägenhet - vilja och förmåga 

Förmågan och viljan att dela med sig av erfarenheter och praxis är en viktig del för 

pedagogisk utveckling (Winka & Ryegård 2013) och ett av kriterierna på pedagogisk 

skicklighet (Ramsden 2003). I kontexten att analysera förändringsbenägenhet krävs en bild av 

nuläget i syfte att kunna uttala sig om eventuell förändring. Enkätfrågan anseende hur du 

vanligtvis avgör vilket betyg en student får på en specifik examination (oavsett betygsskala), 

resulterade i en majoritet av svar som beskrev hur betygskriterier används; 55%. Den näst 

största gruppen angav att kursmålen skulle vara uppfyllda; 20%. Då frågan var formulerad 

med öppet svarsalternativ för att inte på förhand styra in respondenterna i att ange ”korrekta 

svar”, förekom svar som kategoriserats i två kategorier. 9% av svaren kunde kategoriseras i 

två kategorier, exempelvis svaret ”Hur väl studenten uppnår målen och svarar upp mot 

betygskriterierna.” Dock förekom inga svar som kunde klassas i fler än två av de fyra 

kategorierna.  
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Diagram 4.3 Principer för att sätta betyg 

 

Kategorin ”Visad kunskapsprestation” innehåller svar som till exempel; ”Utifrån studentens 

prestationer på de olika examinationsmomenten som sedan vägs samman” och ”Jag sätter 

betyg utifrån kunskapsinlärning; dvs. vad har studenten förstått och hur kan studenten 

använda sig av kunskapen.” Den sista kategorin ”Andel av numerär poängsumma” innehåller 

svar som direkt anger exempelvis ”Enligt en procentsats av poäng på skriftlig tentamen.” och 

”I regel genom en i förväg fastställd poängskala, där det krävs en viss minimipoäng för att få 

ett visst betyg.” Dessa kategorier representerades av 13% respektive 12%, vilket framgår av 

ovanstående diagram.  

 

Även enkätens fråga om att ange vilka examinationsformer som är vanligast förekommande 

på de kurser respondenten undervisar, är relevant för att beskriva nuläget. Syftet med frågan 

är att ge en bild av hur de undersökta lärarna arbetar med olika examinationsformer, utan att 

låsa in dem i på förhand fastställda alternativ eller att ange ett visst antal, vilket motiverar den 

öppna karaktären. Vid databearbetningen har svaren kategoriserats i fyra typer av examina-

tionsformer: tentamina, olika former av skriftliga rapporter/PM, muntliga presentationer/ 

seminarier, samt praktiska former såsom laborationer, klinisk examination och gestaltning. 

Hur vanligt förekommande dessa olika typer illustreras av diagram 4.4. 
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Diagram 4.4 Vanligast förekommande examinationsformer 

Kombinationssvar som angav fler än en examinationsform var frekvent på denna fråga. Den 

vanligaste formen att använda som enda examinationsform var tentamen, vilket angavs av 

46% av de som svarat att de använder tentamina. Således är det något fler än hälften som 

använder tentamina i kombination med någon annan examinationsform. Den näst vanligaste 

examinationsformen rapporter, vilket inkluderar skriftliga arbeten som kan benämnas PM, 

paper, uppsats eller dylikt, används i kombination med andra examinationsformer i 73% av de 

angivna svaren. 

 

Diagram 4.5 Kombinerade examinationsformer kontra ensamt tillämpade 

 

Den form som kombineras i högst utsträckning är muntliga examinationsformer; 94%. Medan 

praktiska examinationsformer kombineras i 85% av fallen. Dahlgren et al. (2009) menar att 

examinationen designas olika beroende på vilken av bedömningens funktioner som fokuseras. 

Resultaten reflekterar lärarnas uppfattning av de mest förekommande examinationsformerna, 

vilket inte är ekvivalent med de faktiska formerna. Frågans syfte var dock, förutom att ge 
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denna bild, att tjäna som en ingång till nästkommande fråga om eventuell önskan att förändra 

dessa. I syfte att ta undersöka huruvida respondenterna skulle vilja ändra på de examina-

tionsformer som mestadels används idag om det var praktiskt och resursmässigt möjligt 

ställdes en Ja/Nej-fråga med kommentarsmöjlighet vid ja-svar. Denna hypotetiska fråga, 

visade att 69% inte skulle vilja förändra sina examinationsformer. Resterande 31% besvarade 

följdfrågan gällande vad de i så fall skulle vilja förändra. Det resulterade i ett mycket 

diversifierat svar.  

 

Diagram 4.6 Önskemål om ändrade examinationsformer 

Den högsta frekvensen gavs till önskemål om fler muntliga examinationer; 15%. Det stöds av 

respondent 2’s syn på hur examination görs effektivast, vilken fördjupas under rubriken om 

utveckling. Nästa storleksmässigt största grupp utgörs av önskemål om mer variation i olika 

examinationsformer, samt att man skulle vilja jobba mer med kontinuerlig förbättring; 12% 

på vardera förslag. En respondent resonerar:  

”Mest för att omväxling är bra, både för att lyfta olika kompetenser hos studenterna, 

men också för att jag som lärare ska utvecklas och vara inspirerad.” Enkätrespondent 

 

Variation belystes också i flera kommentarer, till exempel:  

”En variation i examinationsform är att föredra både för studenter och lärare. En 

variation gynnar förmågan att reflektera och lära på olika sätt.”  Enkätrespondent 
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Utöver det fanns kommentarer som berörde bland annat mer muntliga inslag, individuell 

examination i större utsträckning samt mer praktiska inslag. Noteras kan också att ungefär 

lika många, 7% respektive 8%, önskar färre tentor kontra fler tentor. Macdonald (2002) 

varnar också för att tro att alla examinationer tjänar samma syfte och ger balans till den ofta 

massiva kritiken mot salstentamina. Det är inte så enkelt som att påstå att salstentamina alltid 

är dåligt. Kategorin ”Övrigt” innehåller exempelvis kommentarer så som att examinations-

formerna lätt ska kunna ändras med oförändrad resurstilldelning, samt att förslag om:  

”More ’open’ exams where I graded students ability to argue for their ideas, in an on-

going conversation.” Enkätrespondent 

Antalet verksamma år som lärare inom högre utbildning har ingen signifikans för viljan att 

förändra examinationsformer. Resultatet visade mycket liten spridning; mellan 67-71% för 

Nej och 29-33% för Ja, samt ingen signifikans för skillnaderna med ett X
2
 på endast 0,11. 

Bland den knappa tredjedel som angav att de skulle vilja förändra de examinationsformer som 

mestadels används idag om det var praktiskt och resursmässigt möjligt, fanns möjlighet att 

lämna kommentarer. Kategoriseringen ovan av dessa svar visar en diversifierad bild. Det är 

dock inte enbart vilka svar som ges som är intressant, utan även det som inte kommenteras 

alls eller i mycket låg grad. Exempelvis var det en mycket låg grad av kommentar som 

berörde studentengagemang; 2%, formulerat i ett svar: ”Ha högre grad av studentbedömning; 

både av deras egna prestation och andra studenters.”. Den pedagogiska styrkan i detta 

betonas av flera forskare (Ramsden 2003, Healey et al. 2010, Boud et al. 2010). Denna 

iakttagelse styrks av Panadero och Dochy (2014) som har anser att det finns lite forskning om 

universitetslärares uppfattning om studenters självvärdering som bedömningsmetod. 

Tankar och önskemål om utveckling och förändring är ofta i linje med att införa mer formativ 

bedömning, vilket mycket forskning visar är positivt för studenternas lärande. 

Maclellan (2001) konstaterar att lärare själva menar att de engagerar sig i formativ 

bedömning, men att de inte agerar så till fullo. En enkätrespondent menar att examination är 

idealt ett led i inlärning och insikt, snarare än ett redskap för bedömning och kategorisering av 

prestationer. Problematiken om obligatorium gör sig då påmind (Hegender 2011) där denna 

typ av formativa bedömningar ofta inte är eller ens bör vara examinerande. Harland et al. 

(2015) behandlar också relationen mellan bedömning och examination, samt de stora 

svårigheter att genomföra bedömning som inte är examinerande som förekommer. 
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Pedagogisk utveckling, vilket till exempel kan handla om ändringar i bedömning och 

examination, är en förändring i sig. Samtliga intervjurespondenter har, från olika perspektiv, 

talat om förändringar och hur det ofta finns ett inbyggt motstånd baserat på osäkerhet samt i 

vissa fall även lättja. Respondent 2 berättar om införandet av en ny betygsskala vid ett annat 

svenskt universitet. Inledningsvis var många negativa och det fanns ett förändringsmotstånd i 

sig. När de väl jobbade med det, och gick igenom det, så hade de ofta en annan uppfattning, 

enligt respondent 2. När det är omorganisationer på gång eller när det är kursutveckling på 

gång är folk ofta lite bekväma, menar respondent 1, särskilt när man har väldigt mycket att 

göra. Att planera och genomföra förändringar är en arbetsinsats, vilket i sig innebär ett 

inbyggt motstånd, samt innebär även en osäkerhet. Den form av bedömning man använder 

känner man till, medan en förändring betyder osäkerhet gällande dess utfall. Respondent 1 

exemplifierar med att börja tillämpa kamratbedömning; hen har studerat det, har en positiv 

attityd, men har inte kommit till skott att faktiskt förändra sitt sätt att bedöma genom att 

implementera kamratbedömning.  

Respondent 3 ser också en betydande begränsning i och med att det är väldigt smidigt och 

enkelt att göra allting som man alltid har gjort. Det kräver minsta möjliga ansträngning. 

Respondent 3 tror också att många gånger lever vi i illusionen att en kurs är optimal och den 

kan inte bli bättre. Man blir nöjd med sitt resultat och kanske inte börjar fundera över skulle 

jag kunna göra annat. Det kan bero på två orsaker, enligt respondent 3. Det ena är att man är 

begränsad i sin intellektuella kapacitet och det andra är att man är begränsad i sin kreativa. 

Man kanske inte kan föreställa sig att det skulle kunna göras på ett annat sätt. En ytterligare 

orsak kan vara att man faktiskt har annat att tänka på än att utveckla kurser, tillägger 

respondent 3. Det gäller att hinna jobba också, vilket indikerar att ”jobba” inte inkluderar 

förändringsarbete såsom att exempelvis ändra hur bedömning sker på en kurs. 

Det som vid första anblick verkar vara en stor förändring, kanske inte egentligen är det. 

Respondent 4 berättar att examinationsformer och bedömning förändrats mycket lite i och 

med införandet av en sjugradig betygsskala. Det är ungefär samma och tillvägagångssättet är 

exakt detsamma. Det är samma saker som examineras på samma sätt och det är bara min 

bedömning som förändras lite grann, enligt respondent 4. Betydelsen av tid och en bekväm-

lighet som utvecklas i takt med erfarenhet tas också upp, exempelvis på tal om vikten av 

betygskriterier. Det är klart att vi måste säga att det är viktigt med betygskriterier, men 

speciellt när man är under tidspress, som vi ofta är och många andra är det också, så kör man 

det på en höft. Man har ju en känsla när man har jobbat länge, menar respondent 4. Jag höll 
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också på mycket mer när jag var nybörjare och försöka motivera för mig själv varför jag gav 

ett visst betyg. Nu går det ganska per automatik, berättar respondent 4.  

Förändringsbenägenheten kan också påverkas av formella krav som kan verka begränsande. 

Respondent 4 talar om en trend att skapa mer och mer detaljerade kursplaner, vilket hämmat 

deras sätt att kontinuerligt kunna förändra genomförandet av en kurs. De tidigare mer 

tillåtande, eller ”flummiga”, kursplanerna tyckte de var bra, för då kunde de styra kursen och 

anpassa kursen efter nya förhållanden varje gång. Man behövde inte göra om en ny kursplan 

varje gång man tog in nya sätt att jobba med de olika momenten. Man kunde bearbeta de olika 

målen på olika sätt varje år. Nu när vi låser upp mer och mer, så är det svårare, menar 

respondent 4. En annan konsekvens av den typen av förändring är studenternas sätt att läsa 

kursplaner. Om man då tar upp något som inte står i kursplanen kan studenterna hävda att de 

inte behöver lära sig det eller vägra att delta i ett undervisningsmoment som inte angivits i 

detalj i kursplanen. Förändringsbenägenheten påverkas således av studenters attityder och 

beteende. 

”Det är någonting jag har sett väldigt mycket på alla de här åren; att studenten har 

gått ifrån att, som när jag själv började här, man tackade och bugade och gjorde det 

man blev tillsagd. Till att hela tiden ifrågasätta allting man gör. Då är det ju så att 

ordentligt uppställda bedömningskriterier kan rädda oss själva då.”  

Respondent 4 

4.2.3 Kriterier 

Ovanstående citat om hur förändringar i studenters attityder påverkar lärares sätt att se på 

bedömning tar oss in på just kriterier och vad som kännetecknar bedömning av god kvalitet. 

Taasen et al. (2004 se Pettersen 2008) anser att om man ska välja någon åtgärd för att höja 

kvaliteten och skapa förutsättningar för bättre lärande, så är det nödvändigt att göra något åt 

bedömningssystemet. Man skulle kunna sätta upp liknande kriterier som för en forsknings-

process för bedömning av god kvalitet, menar respondent 2; att den inte är godtycklig, att den 

följer vissa villkor och ramar som vi har att rätta oss efter, dvs. Högskolelag och förordningar, 

att den är transparent och att man ska kunna följa processen på något sätt. Sandstedt (se 

Stigmar 2009) konstaterar dock att normer för forskning och undervisning skiljer sig åt. Inom 

forskningen finns vedertagna internationella kärnvärden och normer, medan normerna för 

undervisning och bedömning är mer lokala. Även respondent 1 påpekar att bedömningen 

måste ske på ett rättssäkert sätt, samt att det är myndighetsutövning. Självklart ska det vara 

rättssäkert och tydliga betygskriterier, menar respondent 3, och understryker att det 
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naturligtvis är fullständigt givet. Men eftersom det är människor som formulerar frågorna och 

det är människor som besvarar dem, så kan det naturligtvis inte vara något annan än en 

subjektiv bedömning, problematiserar respondent 3.  

”Det finns ju hur mycket forskning som helst som pekar på att all examinationsform; 

hur rättssäker man än försöker vara, så är det alltid till syvende och sist subjektiv. 

Därför så blir det inte rättssäkert.” Respondent 3 

Att betrakta bedömning och examination i ett större sammanhang och sträva efter djupare 

förståelse verkar kvalitetsstärkande (Dahlgren et al. 2009). En helhetssyn på ett system med 

delar som är starkt beroende av varandra är att föredra, snarare än att betrakta bedömning och 

examination som enskilda företeelser.  

Respondent 2 påpekar att det inte är oproblematiskt, utan att man riskerar att göra bedöm-

ningen mer och mer instrumentell när man följer dessa kvalitetskriterier, och då börjar den 

motverka sina egna syften. Studenter tenderar att inte bry sig så mycket om lärandemålen, 

utan utgå ifrån examinationen. Desto mer detaljerat den blir beskriven, med exempelvis 

betygskriterier, desto mer riskerar vi att få studenter som blir instrumentella och vi får en 

ytinlärning. Biggs (2003) bekräftar denna risk och menar att om examinationen har svag 

knytning till kursmålen och oklara, eller obefintliga, betygskriterier riskerar även det att leda 

till olämplig ytinlärning. Studenter lär sig helt sonika det de tror att de kommer att examineras 

på, varför lärarens roll att styra denna process är obestridlig. Flera enkätrespondenter 

kommenterar också detta faktum i kommentarer som ”Viktigt! Valet av examinationsform styr 

hur och vad studenterna lär.” och ”Examinationskravet kan både sänka och höja 

inlärningen.” Marton (2005) bekräftar detta genom att visa att examinationer och betygen 

som de resulterar i, är utan tvekan den viktigaste formen av påverkan på människors sätt att 

lära sig. 

Intervjurespondent 2 menar att det är ett problem i förhållande till övergripande kunskapsideal 

och föreställningar som man kan ha på ett universitet, som ska stå för kritiskt tänkande, om 

det förvandlas till en instrumentell rationalitet. Exempelvis reella betygssystem och alla 

betygsskalor är problematiska, samtidigt som de också är ett sätt att säkerställa kvalitet. Det är 

en balansgång för varje pedagog, menar respondent 2 med hänvisning till Kants pedagogiska 

paradox.  
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”Vi ska utbilda kritiskt tänkande reflekterande individer, människor och det första vi 

gör när de kommer in här är att ge dem en kursbeskrivning, kursplaner och tala om 

exakt vad de ska göra. Den får vi leva med. Det tror jag är intimt med kvaliteten, men 

det är besvärligt.” Respondent 2  

Olika studenter tar det dock på olika sätt. En del tar det bara instrumentellt och andra gör 

något vettigt av en examination eller lärandemål. Då blir det ett hjälpmedel, medan de andra 

bara vill gå igenom någon sorts box som man måste gå igenom, konstaterar respondent 2. 

Respondent 4 föredrar dock ett ”nästan maskinellt beteende” och beskriver att i den bästa av 

världar, då har man lyckats stylta upp kriterierna på de olika nivåerna av betyg och att man 

klart och tydligt har kunnat peka på dem. Det är det absolut bästa, för då är det ingen som kan 

säga någonting, menar respondent 4. Rust et al. (2003) varnar dock för en övertro på det han 

kallar ”explicit knowledge”, den mer tydligt och explicit uttryckta formen som exempelvis 

finns i en bedömningsmatris. Respondent 1 svarar med ett perspektiv som fokuserar 

studentens prestation och beskriver bedömning av god kvalitet som säkerställer att 

exempelvis studenten visat att den klarar av att kunna kritiskt granska, sammanställa och sen 

dra egna slutsatser som känns rimliga i sammanhanget, samt att man har något eget att 

komma med och att man visar att man kan göra syntes. Rust et al. (2003) och Sambell et al. 

(2013) menar att förståelse för båda formerna av kunskap om bedömning måste utvecklas hos 

lärare och studenter. Det är inte tillräckligt med bara explicita formuleringar av bedömnings-

kriterier, utan det krävs även en socialiserande process där förståelse skapas och den explicita 

kunskapen överförs, enligt dem. 

Respondent 4 utvecklar också perspektiven och ifrågasätter för vem man ska kunna säga att 

bedömning och examination uppfyller kriterier för god kvalitet. Är det ur studenternas 

perspektiv eller lärarnas? Noggrann kriteriestyrd bedömning menar respondent 4 är det bästa 

ur ett studentperspektiv, men tror inte att det är effektivt från lärarperspektiv då det är mer 

arbetsintensivt. Istället föredras en mer intuitiv bedömning där man har de ”vanliga inbyggda 

normerna” för vad som är vad och sen ger man ett betyg. Åtskillnaden mellan perspektiv 

tydliggör behovet av att försöka skapa förståelse sinsemellan. O’Donovan et al. (2004) 

betonar också vikten av kunskapsöverföring av både explicita och implicita kriterier, för att 

öka studenternas förståelse. 

Oavsett perspektiv menar respondent 3 att en god examination kräver att den ligger i linje 

med kursplanen och examinerar de mål som kursen har; att det ska examineras och ingenting 

annat. Respondent 4 håller med om det, men berättar också att trevliga, tillmötesgående, 
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intresserade studenter har en tendens att ha bättre betyg; lärare väger in hur studenter är också. 

Ur ett rättssäkert perspektiv ska det inte förekomma, men respondent 4 menar att det kan 

motiveras, för de är engagerade, vill någonting med sin utbildning och visar att de kan gå 

väldigt långt. Respondent 4 exemplifierar med situationen då en student utvecklas från att ha 

varit ganska dålig, till att bli okej och då kanske de ibland kan få ett ännu lite högre betyg för 

att de har visar att ”jag har verkligen kämpat”. Medan en del studenter, som får samma 

betyg, har egentligen inte gjort någonting, för de kunde det sedan innan. Förhållandet 

tydliggör vad som bedöms; absoluta mål eller progression i en lärandeprocess. Respondent 3 

understryker att alla studenter ska bedömas på samma sätt, utan att man tar hänsyn till 

personen; om den är trevlig eller snygg eller någonting annat subjektivt. Vidare anser 

respondent 3 att förutom att kursmålen ska examineras, så ska övergripande målen uppfyllas, 

såsom att examinationer ska uttryckas på korrekt svenska och uppfylla akademisk standard. 

Jönsson (2012) menar att Sverige har starkt decentraliserade bedömningspraktiker, där 

examinationsformer och bedömning utvecklas i nära samspel med undervisningen, vilket är 

problematiskt. Jönsson efterlyser samma koppling till den övergripande utbildningsnivån som 

respondent 3. 

Macdonald (2002) menar att utformningen av själva examinationen, och i vilken grad den 

stöder kursmålen, har betydande inverkan på hur effektiv examinationen är på att stödja 

studenternas lärande. En enkätrespondent menar att bedömningen bör i stort sett vara klar vid 

examination. Till exempel kan en presentation av ett projekt vara viktig, men kan försämras 

på grund av att studenten var mycket nervös. Jämförelsen med presentationen och den skrivna 

rapporten bör inte avvika för mycket; dock en tes som drivs reflektivt genom olika medier, 

där det ibland är otydligheter i ett medium, kan förtydligas i ett annat. Den typen av formativ 

bedömning förespråkas även av respondent 2 med starkt teoretiskt stöd (t.ex. Marton 2005, 

Pettersen 2008 och Taras 2008). 

Vilken betygsskala som används kan också ses som ett kvalitetskriterium. Huruvida många 

betygssteg är bra eller inte råder det delade meningar om, vilket diskuterats under föregående 

rubriker. Respondent 1 formulerar det som att det är det lite dubbelt och kan tänka sig 

situationer där det skulle vara en fördel med många betygssteg, men också situationer där det 

skulle ställa till bekymmer. Det finns en ambivalent inställning till att införa en mer 

fingraderad betygsskala som A-F är i relation till exempelvis U-G-VG. En kluven eller osäker 

inställning är nog vanligt, särskilt innan man har prövat. Antingen så vet man inte hur man 

ska ställa sig eller så ser man att nackdelarna överväger, resonerar respondent 1. 



 

58 

 

En god examination är motiverad, oavsett betygsskala, anser respondent 3, vilket kräver en 

engagerad lärare. God kvalitet, en bra bedömning, görs av en person som har tid att sätta sig 

in i den inlämnade examinationsuppgiften eller den muntliga presentationen. Att man är aktivt 

engagerad, att man inte hastar över det, utan faktiskt lägger ner den tid som krävs, menar 

respondent 3. Motiveringen i en god examination innebär att studenten har rätt att få reda på 

varför man har gjort den bedömning man har gjort.  

”I mina ögon är en god examination en examination där jag och studenten faktiskt har 

förståelse för bedömningen båda två. Studenten kan ju misstycka, men den måste förstå 

varför jag gjorde den här bedömningen eller inte, genom att de alltid får en personlig 

kommentar. Inte bara godkänt eller underkänt eller F eller A eller nåt.” 

Respondent 3  

Ett kvalitetskriterium på examination är att den är argumenterad för, enligt respondent 3. 

vilket också gör att en bra bedömning inte är ”Nu har du fått det här betyget. Tack och hej, 

leverpastej.”, utan det faktiskt finns en möjlighet att ha en diskussion. Även om studenten i de 

flesta fall bara behöver få reda på varför bedömningen gjorts, så ska det ändå finnas den 

möjligheten. Respondent 3 tar också detta engagemang som krävs till en generell nivå att 

gälla pedagogisk utveckling över huvud taget och menar att det borde ges ett högre värde. Det 

skulle ge bättre möjligheter för att bedömning, och all pedagogisk verksamhet, skulle stärkas 

kvalitetsmässigt. Boud och Falchikov (2007) menar att bedömningen inom högre utbildning 

främst ses som kvalitetssäkring som bekräftar uppnådda studieresultat eller lärandemål. Gibbs 

(2013) beskriver dock en förändring från fokus på kvalitetssäkring till kvalitetsutveckling; att 

inte enbart säkra eller fastställa kvalitet, utan att förbättra densamma. 

4.3 Utveckling av bedömning och examination - förutsättningar och inspiration 

4.3.1 Generell utveckling 

Denna studie ifrågasätter hur bedömning och examination kan utvecklas baserat på insikt om 

och förståelse för lärares attityder. Boud et al. (2010) framhåller att bedömning är en mycket 

betydelsefull del av högre utbildning, samt att bedömning är kvalitetsdrivande, vilket kan 

bekräftas. I kapitlets hittillsvarande rubriker har resultatet av hur lärare ser på bedömning och 

examination presenterats. Gällande utveckling och att skapa förutsättningar för pedagogisk 

utveckling, har tematiseringen i databearbetningen resulterat i en strukturering av generell och 

specifik utveckling. Den generella avser övergripande aspekter på exempelvis organisatoriska 

faktorer och förhållningssätt. Rubriken om specifik utveckling skildrar i högre grad mer 
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konkreta förslag och inspiration till nya sätt att betrakta bedömning och examination, i linje 

med uppsatsens syfte. Att genomföra konceptuell förändring främjs av fokus på bedömning 

för lärande (Reimann & Wilson 2012), som vidare menar att det finns ett symboliskt värde i 

att uppmärksamma just bedömning. En typ av kommentarer som gavs i enkätens fritextsvar 

handlade om vikten av utveckling i sig, vilket kan illustreras av kommentaren: ”Bedömning 

och examination är viktigt och behöver kontinuerligt utvecklas!” samt ”Kompetensutveckling 

inom dessa områden är viktig!” Det handlar således inte bara om studenternas utveckling och 

lärande. Teoretiskt finns inte en entydlig bild. Vissa forskare förespråkar gemensamma 

normer som kan kommuniceras genom modeller eller program (Reimann & Wilson 2012), 

medan andra betonar betydelsen av det icke-formella dagliga lärandet i arbetssituationen som 

lärare (Åkerlind 2007). Tynjälä (2008) balanserar genom att visa vikten av både formellt 

lärande, genom exempelvis universitetspedagogiska utbildningar, och informellt lärande 

genom att delta och forma mening och identitet inom sin grupp, har betydelse för att skapa 

utveckling av bedömning för lärande.  

Kategoriseringen av Åkerlind (2007) har inspirerat frågan: Hur ser du på att utvecklas som 

lärare? Respondenterna ombads att rangordna de tre viktigaste påståendena för att utvecklas 

som lärare. Resultatet visade att alternativet att kontinuerligt öka förståelsen för vad som 

fungerar och inte fungerar för studenterna för att bli mer effektiv på att möjliggöra 

studenternas lärande, var signifikant mest frekvent angivet som nummer 1, samt även mest 

frekvent angivet som topp tre. 53% av samtliga svar hade angivit detta alternativ som 

viktigast och 90% hade angivit det som topp tre. Alternativet att bygga upp praktisk 

erfarenhet som lärare för att bli mer bekant med hur jag undervisar, var angivet i minst 

utsträckning som det viktigaste med 5% av svaren. Att ta reda på vilka undervisnings-

strategier som fungerar och inte fungerar, så att jag kan bli mer effektiv som lärare, var inte så 

frekvent angivet som viktigast, endast 10%. Dock hade 59% placerat alternativet topp tre. 

Resultatet för samtliga alternativ visas i tabell 4.3. 
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Bygga upp en 

bättre förståelse 

för innehållet i 

mitt 

ämnesområde så 

att jag blir mer 

bekant med vad 

jag lär ut. 

Bygga upp 

praktisk 

erfarenhet som 

lärare för att bli 

mer bekant med 

hur jag 

undervisar. 

Bygga upp en 

repertoar av 

undervisningsstr

ategier, så att jag 

kan bli 

skickligare som 

lärare. 

Ta reda på vilka 

undervisningsstr

ategier som 

fungerar och inte 

fungerar, så att 

jag kan bli mer 

effektiv som 

lärare. 

Kontinuerligt 

öka förståelsen 

för vad som 

fungerar och inte 

fungerar för 

studenterna för 

att bli mer 

effektiv på att 

möjliggöra 

studenternas 

lärande. 

Procent som 

angivit 
alternativet 

som viktigast 

18% 5% 15% 10% 53% 

Procent som 

placerat 
alternativet 

topp 3. 

47% 35% 71% 59% 90% 

 
Tabell 4.3 Rankning av vad som är viktigt för att utvecklas som lärare  

 

Avslutningsvis i enkäten fanns möjlighet att öppet skriva om respondenten ville tillägga något 

gällande bedömning och examination. En tredjedel av enkätrespondenterna hade valt att nyttja 

denna möjlighet att lägga till ytterligare synpunkter. Beaktat att det är erkänt svårt att 

engagera enkätrespondenter, är detta en bra siffra. Många av kommentarerna påpekar att de 

tycker att just bedömning och examination är viktigt. I frisvaren från enkäten finns kommen-

tarer som poängterar vikten av samarbete för utveckling och förändring. 

”Jätteviktigt arbete! Bedömning styr lärande. Att skapa en lärarlagsmentalitet kring 

detta är en utmaning.” Enkätrespondent 

 

”Vi behöver diskutera kriterier mer, dels efter att tydliggöra dem, dels för att få ökad 

konsensus både bland/mellan lärare & studenter.” Enkätrespondent 

Rust et al. (2003) beskriver vikten av att öka förståelsen för bedömningsprocessen och dess 

kriterier hos studenter. Både studenter och lärare har behov av att diskutera kriterier för att 

göra dess tillämpning begriplig, bekräftar Rust et al. Healey et al. (2010) håller med om att 

studenter bör engageras; inte enbart i bedömningsfrågor, utan även i akademisk utvecklings-

verksamhet för såväl lärosäten, som inom avdelningar och ämnesdiscipliner. Förändringar och 

pedagogisk utveckling inom universitet eller inom ett land mognar och expanderar också över 

tiden (Gibbs 2013). Observationer görs om värdet och önskvärdheten av några av dessa 

förändringar, enligt Gibbs. Förändring av bedömning och examination inom högre utbildning 
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kommer att ske, tror respondent 4, men mycket långsamt. Högskolan är en statlig myndighet 

och verkar mer reaktivt än proaktivt. Vi tittar väldigt mycket på ”Vad gör alla andra?” och 

om det kommer ett nytt EU-direktiv eller dylikt, så kommer vi att ändra oss efter det, menar 

respondent 4. Det tror hen återigen har mycket med ekonomi att göra, samt att ha tid, kraft 

och energi med allt det man ska göra. Respondent 3 ser också det ekonomiska perspektivet 

och att utveckling tar tid och således måste tillåtas att ta tid. Teoretiskt finns också 

tidsrelaterade konsekvenser. Gibbs (1999) förklarar att mindre tid i klassrummet med 

studenterna gör dem ännu mer orienterade examinationen. Bender (2013) visar att lärarledd 

tid ofta är oroväckande låg, vilket påverkar utbildningskvaliteten. Respondent 3 menar vidare 

att det är den som sitter på budgeten som naturligtvis avgör hur tid fördelas mellan 

undervisning, forskning och kompetensutveckling, samt vad kompetensutveckling faktiskt är. 

Respondent 4 håller med betydelsen av ledningens agerande samt att tiden är extremt viktig. 

Både respondent 3 och 4 påtalar också vikten av någon form av dokumentation eller 

redovisning. Det syftar både till att konkretisera utvecklingsarbete och att tillgängliggöra det 

för kollegor. Respondent 3 beskriver det som metodutveckling. 

”Det handlar om att utveckla undervisningen − utveckla verksamheten. Verksamheten 

är ju både forskning och undervisning. För om undervisningen är statisk… den som inte 

går framåt, han går ju bakåt. Blir omsprungen i alla fall. Det borde alla ledare veta.” 

 Respondent 3 

Generell utveckling kan betraktas i ljuset av vad som konkurrerar med individens tid och 

uppmärksamhet, individen som både är forskare och lärare. Motsättningen mellan undervis-

ning och forskning är väldigt paradoxal, menar respondent 2.  Inom högre utbildning utbildar 

man folk som ska forska. Lärare inom högre utbildning bör ha disputerat, då utbildningen ska 

vila på vetenskaplig grund enligt Högskolelag (1992:1434). Det paradoxala ligger i att 

förmågor som forskarutbildningen fokuserar är relevanta till att konstruera och genomföra 

bedömning och examination också, vilket inte nyttjas enligt respondent 2. Forskarutbildade 

måste formulera forskningsproblem och tala om hur de ska undersöka någonting, för att alls 

uttala sig om något över huvud taget. Hur operationaliserar man ett forskningsproblem? Hur 

mäter man om någon kan något eller har en attityd eller kan visa på någonting? Det gäller 

dock inte den pedagogiska delen, påpekar respondent 2, vilket borde göras på samma sätt. Om 

någon skulle formulera ett forskningsproblem; då har man ett lärandemål. Läraren ska sedan 

mäta, bedöma, om studenten kan exempelvis ”demonstrera ett aktivt deltagande” eller 

”redogöra för någonting”. Det skulle vem som helst kunna göra som forskare, menar 
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respondent 2. Nästa fråga i processen, i forskning såväl som bedömning och examination, är 

att välja metod/examinationsform och kritiskt analysera och motivera huruvida just den valda 

metoden uppfyller de kvalitetskriterier som eftersträvas. 

”Hur ska du mäta det då? Ska du göra deltagande observationer? Ja, kanske… jag 

funderar på intervjuer. Är det bra då? Får du verkligen fram vad de menar eller vill 

då? Och så har du exakt samma diskussion i lärandemål då; om de ska kunna 

systematiskt analysera eller redogöra för någonting. Ja, ja, men ta en tenta på det då! 

Det är exakt samma sak egentligen. Fast kraven är helt olika och inställningen.”  

 Respondent 2 

Denna typ av diskussion bör föras mellan lärare, men även med studenterna involverade. 

Brown och Harris (2013) beskriver relationen mellan studenters självvärdering, akademiska 

prestationer och självdisciplin. Insikt om detta möjliggör positiv utveckling av bedömning, 

tillsammans med den skolning forskarutbildningen ger i exempelvis problematisering. 

Forskarutbildning och pedagogisk utbildning går ut på samma sak, menar respondent 2. En 

enkätrespondent menar att det är en oerhört komplex fråga; vad mäts, hur det mäts det och 

med vilken tillförlitlighet. Att bedriva utveckling i projektform kring ett gemensamt mål med 

dylika diskussioner, förespråkas av respondent 1. Hen berättar om ett sådant projekt som 

syftade till att skapa en genomtänkt pedagogik och kursdesign på ett visst utbildnings-

program. En till synes strikt pedagogisk fråga, men med respondent 2’s argumentation är 

genomförandet som vilken forskningsprocess som helst.  

På tal om förändring och utveckling, ser respondent 1 en allmän tendens i samhället att man 

har ett mer kritiskt förhållningssätt och inte är så auktoritetstroende. Det i sin tur kan påverka 

utvecklingen av bedömning och examination inom högre utbildning på så sätt att studenter i 

högre grad efterfrågar klarhet och konkreta kriterier för sina prestationer. Respondent 2 kan 

tänka sig en allmän utveckling där man skiljer på forskningspersonal kontra undervisande 

personal. Man hyr in undervisande lärare som inte är disputerade för att de är billigare, medan 

en annan grupp satsar på forskning som finansierar sig själva genom externa medel, resonerar 

respondent 2. Det är en utveckling som förekommer internationellt och skulle kunna bli en del 

av utvecklingen även i Sverige, enligt respondent 2. Respondent 3 tar också upp olika 

kategorier av akademisk personal; adjunkter kontra forskningsmeriterad, och menar att 

utvecklingen borde gå åt andra hållet och erkänna pedagogisk kompetens och utveckling hos 

icke forskningsmeriterade adjunkter som värdefull. 
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Olika kategorier av lärare representeras i denna studie. I kontexten generell utveckling är alla 

pedagogiska utvecklare på ett eller annat sätt − eller borde vara det. Gibbs (2013) menar att 

förhoppningen är att beskrivning av ändringar i pedagogisk utveckling hjälper pedagogiska 

utvecklare att känna igen sin egen verksamhet i ett annat ljus och att uppmuntra reflektioner 

kring vad de skulle göra och vilken riktning de utvecklas. Gibbs konstaterande är helt i linje 

med denna studies intention att inspirera nya sätt att betrakta bedömning och examination. 

4.3.2 Specifik utveckling   

Förslag till specifik utveckling av bedömning och examination finns det gott om. Gibbs och 

Simpson (2002) påpekar också att bedömningen och examinationsformerna i sig kommuni-

cerar förväntningar till studenterna, som i bästa fall är tydliga och höga. Resultatet av enkäten 

visar att betygskriterier nämns av många i fritextsvar. En enkätrespondent påpekar att 

betygskriterier måste utformas så att de säger något, samtidigt som de inte får banalisera. En 

annan lyfter fram att det är väldigt viktig att kontinuerlig diskutera bedömningskriterier och 

betyg inom programmet/ämnet och de ämnen som finns på institutionen, samt tycker att 

bedömningskriterier ska anges i kursplaner.  

Dahlgren et al. (2009) menar att bedömningskriterier inom högre utbildning ofta är 

problematiska att formulera och inte i sig leder till höjd kvalitet eller främjar studenters 

lärande. Ovanstående kommentarer från enkätrespondenter och Dahlgren et al. (2009) är 

eniga i att det är i diskussionen både lärare emellan, och mellan lärare och studenter, som 

kriterierna blir meningsfulla och kan tillämpas på ett sätt som ger de positiva effekter som 

eftersträvas. Kriteriers formulering, tillämpning, omformulering och kritisk reflektion är delar 

i denna diskussion (Dahlgren et al. 2009). Det finns starkt stöd för att studenterna måste ges 

större ansvar när det gäller engagemang i bedömning och det egna lärandet (Boud et al. 2010, 

Ramsden 2003). 

Enkätens fråga gällande hur viktigt anser man att det är med tydligt formulerade betygs-

kriterier, resulterade i en övervägande majoritet, 73%, ansåg att tydligt formulerade betygskri-

terier är mycket viktigt. Att det är ganska viktigt svarade 24%. Sammantaget finns således ett 

starkt empiriskt stöd för betydelsen av betygskriterier. Forskning stöder vikten av att 

formulera kriterier till stöd för bedömning och examination (Biggs 2003, Rust et al. 2003). 

Synsättet är också närvarande i nationella och lokala regelverk (Linnéuniversitetet 2014). 

Kategorierna ”Ganska oviktigt” och ”Helt oviktigt” har slagits samman, eftersom de endast 

utgjorde 3% tillsammans. Sadler (2005) och även O’Donovan et al. (2004) påtalar hur 

kriteriebaserade strategier för bedömning och betygssättning inom högre utbildningen har 
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ökat i användning, vilket är ett resultat av god teoretisk motivering och pedagogiska 

effektivitet. 

Maclellans (2001) visar att studenter inte använder bedömning för att främja sitt lärande och 

har svag uppfattning om vad bedömning innebär. Det visar på vikten av att involvera 

studenterna i bedömningsprocessen, vilket kan stimulera dem att ta ansvar för sitt eget 

lärande. Kamratbedömning sågs positivt av flera av intervjurespondenterna. Respondent 3 

tycker att det vore jättebra och berättar att avsikten att genomföra det funnits vid flera 

tillfällen, men att det inte riktigt känts moget att realisera. Det vore alldeles strålande om 

studenterna kunde bedöma varandra och sen kunde läraren ha en slutgranskning på det hela, 

precis som man opponerar på uppsatser så borde det ske, menar respondent 3. Det finns dock 

mer restriktiva attityder till kamratbedömning. Respondent 4 har dåliga erfarenheter och tror 

inte på det, för det har förekommit att lärare utnyttjade det för att slippa jobba själv. Åsikten 

motiveras också med att det är trots allt vår kompetens att bedöma och examinera.  

Respondent 4 tillägger att det är viktigt att ha en diskussion och kommunikation med 

studenterna och kunna motivera varför man har gett ett visst betyg och gjort en viss 

bedömning, men jag studenterna ska inte involveras i det praktiska arbetet. Respondent 3 ser 

fördelen att det skulle kunna underlätta för oss lärare om vi får en text som är 

förhandsgranskad av någon med kommentarer. Då kan man faktiskt hålla med eller ta bort, 

precis som när man gör vid opponeringar av uppsatser, projektarbeten och dylikt, menar 

respondent 3. Då får man opponentens kritik och kommentarer, sen kan man ta med sig det 

när man själv läser för att sätta betyg. Respondent 3’s erfarenhet är att studenter ofta har 

ganska kloka noteringar. De kan ha noterat sånt som inte jag noterat, när de lyfter fram för 

och nackdelar, vilket kan spara tid och underlätta mitt arbete också, enligt respondent 3.  

När det gäller utfallet från enkäten är det intressant att konstatera att endast ett fåtal nämner 

studenters självvärderingar, peer reviews etc. som ett sätt att bedöma. Panadero och Dochy 

(2014) det finns lite forskning om universitetslärares uppfattning om studenters självvärdering 

som bedömningsmetod. Wiiand (1998) beskrev självexamination och kamratexamination som 

trender redan då. Respondent 1 har genomfört en pedagogisk studie på kamratbedömning, 

men har inte tillämpat det själv. Slutsatsen var positiv och respondent 1 skulle mycket väl 

kunna tänka sig att använda det. Det finns dock svårigheter som studenters ovana att utföra 

bedömning, varför det kräver träning av studenterna. Man kan inte komma in som ”gubben i 

lådan” en gång på en kurs och introducera ett sådant arbetssätt som de är fullständigt ovana 

vid, för att sedan sen aldrig mer träffa de studenterna. Man måste hålla på med det och 
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diskutera olika former av kritik för att få in dem i arbetssättet, menar respondent 1. Det håller 

respondent 2 med om och menar att det finns risk för att studenterna tror att de bedömer och 

värderar, medan de egentligen bara följer givna kriterier. Respondent 2 är ändå positiv och ser 

fördelen med att låta kamratbedömning vara en del av formativ bedömning under kursens 

gång. Den formativa bedömningen är mycket mer verksam än den summativa, påpekar 

respondent 2, men att betyg måste examinator ändå bedöma som myndighetsutövningen 

kräver. Utveckling av bedömning och examination är ofta resurskrävande. Respondent 2 

menar att om man ska kontrollera i systemet är muntlig examination överlägset andra former.  

”Det räcker att någon går in genom dörren så ser man om någon är förberedd eller 

inte. Så man kan göra det effektivt också. Man kan ta två minuter istället för att rätta 

tentor. Men det är också en ovana och lite kontrollproblematik kring det, man ska helst 

vara två.”  Respondent 2 

Kvalitetsförstärkningen i att vara två bedömande lärare förespråkas av respondent 2, som har 

erfarenhet av lärosäten där det är obligatoriskt att allt är ”double marked”. Det ska då inte 

vara en examinator som inte är insatt i bedömningen och bara skriver på ett papper för att det 

till syns är separata personer som utför bedömning och examination, vilket respondent 4 

beskriver som vanligt förekommande. Att skilja på undervisande lärare och examinator menar 

respondent 2 är av yttersta vikt för att utveckla kvaliteten på bedömning och examination. 

Den är ingen lösning, men det skapar en annan grund för att problematisera bedömning och 

skilja det från lärandet. Det är så skönt att slippa sätta betyg och bara vara lärare, enligt 

respondent 2. Det aktualiserar automatiskt behovet av att prata om vad det är vi bedömer. Om 

inte jag vet vad det är som examinator som du bedömer, så kan inte jag hjälpa studenter. Och 

vice versa, om inte du talar om för mig hur du bedömer, så får du problem som examinator, 

argumenterar respondent 2. Reimann och Wilson (2012) bekräftar värdet i att dela, diskutera, 

analysera och kritisera bedömningspraktiker inom och mellan olika grupperingar.  

Krav skulle också kunna ställas på adjunkter och tvinga in dem i forskarutbildning, samt på 

motsvarande sätt kräva av forskarutbildade människor att de ska kunna uttala sig om och 

bidra i pedagogisk verksamhet, föreslår respondent 2. Vilken forskarutbildad som helst kan 

problematisera ett forskningsproblem och då kan man problematisera ett lärandemål också, 

samt man kan diskutera olika metoder och tillvägagångssätt för att mäta det, är motiv till 

dessa krav. Ett annat förslag på hur utveckling kan komma till stånd är att arbeta för mer 

erfarenhetsutbyten både nationellt och internationellt. Respondent 2 exemplifierar med sin 

erfarenhet av högre utbildning i England. Där har de mycket längre erfarenhet och har 
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tillämpats tydliga bedömningskriterier längre. Där är det tydligare bedömning och 

examination, då de har en annan träning och skolning i att problematisera, att ifrågasätta, 

argumentera, menar respondent 2. Ökat internationellt utbyte och globalisering i sig är driv-

krafter förändring (Layne & Lake 2014). Respondent 3 antar att utvecklingen kommer att 

övergå till att examinationen blir någonting annorlunda. Universitetsstudier om 20 år kommer 

att bedrivas till stor del genom hopplockade kurser på nätet. Det kommer att vara internet-

baserat i mycket större utsträckning, tror respondent 3, samt att inom hela utbildningsväsendet 

på högre nivå kommer ganska drastiska förändringar att ske. Layne och Lake nämner också 

teknologiska förändringar, liksom respondent 3, som drivande krafter. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion baserat i det empiriska resultatet och den teoretiskt under-

stödda analysen, där nu även mina reflektioner ges plats. Under studiens gång har vidare 

intressanta frågor identifierats, som fallit utanför ramen av denna studies begränsningar. De 

presenteras som förslag till framtida forskning. Avslutningsvis förs också en metoddiskussion 

där metodens problem och behållningar lyfts. 

5.1 Diskussion av resultat och analys 

Hur ser universitetslärare på bedömning och examination? Det var den forskningsfråga som 

formulerats för denna studie. I föregående integrerade resultat- och analyskapitel har denna 

frågeställning besvarats, liksom syftet att identifiera lärarattityder till bedömning och 

examination. Syftet var även att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling av lärare på 

Linnéuniversitetet, samt inspirera nya sätt att betrakta bedömning och examination. 

Under mina möten med studiens respondenter står det klart att examination och bedömning är 

tätt integrerade begrepp. De kan inte diskuteras som separata begrepp, i synnerhet inte i 

sammanhanget att försöka skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling och inspirera nya 

sätt att betrakta bedömning och examination. Jag kan se en problematik i att examinationen 

tenderar att ta överhand och förminska betydelsen av den så viktiga formativa bedömningen 

för lärande. En möjlighet kan vara att tona ner den examinerande funktionen och lyfta fram 

bedömningen. Oavsett om en bedömning är examinerande eller ej, så är det en bedömning. 

Begreppen är näst intill siamesiska tvillingar, men bedömning är det som alltid förekommer. 

De övergripande perspektiven kretsar mycket kring tid och resurser, vilket med nödvändighet 

måste beaktas. Andra uppenbara resultat framhåller argument om rättssäkerhet och myndig-

hetsutövning. Obestridliga faktum; men hur man förhåller sig till dem, och vilka prioriteringar 

som görs, skiljer sig åt. Det gäller såväl universitetslärare som hur ledningen agerar och visar 

förmåga att balansera ekonomiska resurser med pedagogiska hänsyn. Utan att frågorna finns 

på agendan, kan svårligen utveckling ske. En förutsättning är således att medvetande finns för 

bedömningens roll och konsekvenser av både positiv och negativ karaktär. 

Resultatet visar en diversifierad bild av attityder; vilka examinationsformer som föredras, 

vilken betygsskala eller vad som bör prioriteras. Även gällande bedömningskulturer visade 

både enkät och intervjuer rik variation. Mönster som kan identifieras är att frågor om 

bedömning och examination upplevs som viktiga och det finns efterfrågan från lärare på 
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erkänsla för pedagogiskt arbete i allmänhet. Bilden finns av att lärare som engagerar sig i 

studenternas lärande och lägger tid på att exempelvis utveckla bedömnings- och 

examinationsformer är lite konstiga. ”Det är inte olagligt att vara pedagogiskt intresserad, 

men det är lite apart”, är en kommentar som fällts. Tydliga signaler från ledningshåll krävs; 

inte bara i ord, utan i handling. 

Empiriska resultat och teori visar mycket stor spridning gällande bedömning och tillämpning 

av bedömningskriterier, vilket ger skäl för att forma en gemensam kollegial bedömnings-

kultur. En institution eller ämnesgruppering är en del i en organisation som också känne-

tecknas av en kultur; en organisationskultur, vilken bedömningskulturen är en del av. 

Förtroende och engagemang är ord som är återkommande empiriskt och teoretiskt. Ledarskap 

är en variabel, men lärarnas attityder och agerande är likaledes kulturskapande. Förtroende 

möjliggör att dela kunskaper och erfarenheter, samt att skapa den diskussion som beskrivs i 

forskningsöversikten gällande bedömning. Exempelvis är inte isolerade explicita 

betygskriterier i kurser en kvalitetsskapande universallösning, utan det är processen mellan 

lärare och studenter att skapa, implementera och revidera som är utvecklande och kvalitets-

drivande. 

Högre utbildning består av en rik mängd utbildningar och ämnen. Respekt för mångfalden 

krävs; att olika ämnen har olika bedömningspraxis. Gemensamma nämnare finns dock, såsom 

att examination tydligt styr studenters lärande samt att hur den utformas därför behöver 

uppmärksammas. En fråga som engagerar är den sjugradiga betygsskalan A-F och huruvida 

tillämpning av den är övervägande positivt eller negativt. I teorin finns kritik; så även bland 

respondenterna. Resultatet visade dock att majoriteten tyckte att det var övervägande positivt, 

en grad som ökade signifikant med erfarenhet. Beträffande Linnéuniversitetet har beslut 

fattats om att tillämpa betygsskalan på kurser som ges där internationella kursdeltagare kan 

finnas. Emellertid finns möjlighet, eller risk, att införa skalan på bredare front eller till och 

med enhetligt på alla lärosätets utbildningar. Om det aktualiseras bör syftet med en sådan 

förändring klargöras och konsekvenser utredas. 

På vilket sätt betyg vanligen sätts har kategoriserats och visar en klar övervikt för 

specificerade kvalitativa kriterier, vilket överensstämmer med trender beskrivna i den 

teoretiska referensramen. Bedömningskriterier tillsammans med krav på att uppnå kursens 

mål representerade ¾ av respondenternas svar och är således dominerande. Det konstaterandet 

stärker också argument för att arbeta medvetet och systematiskt med hela bedömnings-

processen. 
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Transperens i bemärkelsen att tydliggöra för alla inblandade parter hur bedömningen går till, 

är betydelsefullt. Teorin stärker både det resultatet och påvisar en utveckling där krav på ökad 

transperens kan observeras både nationellt och internationellt. Det förekommer attityder som 

att man hellre skulle vilja hålla sig för sig själv och göra som man vill, utan inblandning och 

absolut inte bli utsatt för granskande ögon av något slag. Den dominerande attityden är dock 

att transperens är av godo och något vi kommer att få vänja oss vid om vi inte redan gjort det. 

Att eftersträva transperens är dock inte oproblematiskt, då begreppsanvändning och inter-

nationell jämförbarhet kan skapa förvirring. I transperens ligger inte enbart krav på tydliga 

processer, utan även tydlig begreppsanvändning. Exempelvis kan det motverka problem med 

internationell jämförbarhet om vi tillämpar tydlighet i vad vår betygsskala innebär och utifrån 

vilka kriterier bedömning görs. En slutsats även här är behållningen i att kunna ta del av 

kollegors erfarenheter och värdet i generösa attityder. 

Förändringsbenägenhet identifierades som en kategori inom kvalitet i den empiriska 

tematiseringen. Resultatet identifierade vilka examinationsformer som är vanligast förekom-

mande. Med utgångspunkt i det konstaterades att de flesta, mer än två tredjedelar, inte skulle 

vilja ändra sina examinationsformer, ens om det var praktiskt och resursmässigt möjligt. För 

denna grupp kan det alltså uteslutas att brist på tid och resurser betraktas som hinder till att 

ändra examinationsformer. Bland den knappa tredjedel som skulle vilja förändra konstate-

rades stor spridning av önskade förändringar, exempelvis mer muntliga examinationer samt 

större variation. Frågan var hypotetiskt ställd, och hur många som anser att de faktiskt har 

tillräckliga resurser och andra förutsättningar för att genomföra sina önskemål, framgår inte. 

Av resultatet framgår dock att antalet verksamma år som lärare inte hade signifikans för 

förändringsbenägenhet. Den slutsatsen motsäger vissa av intervjurespondenternas attityder. 

Det behöver således inte vara så att lärare med fler verksamma år blir bekväma och inte 

förändringsbenägna, utan erfarenheten kan också skapa drivkraft och förmåga att se 

möjligheter som mindre erfarna kollegor inte ser. Reflektionen understryker ytterligare nyttan 

i att ta del av kollegors kunskaper. 

Kriterium på kvalitet i bedömning och examination vilar på dess förutsättningar, vilket 

diskuterats ovan. Möts förutsättningarna kan kvalitet skapas. Exempelvis är lag och förord-

ning del av förutsättningarna, och om de uppfylls kan bedömning av god kvalitet skapas. En 

poäng som möjligen kan bidra till att minska klyftan mellan forskning och pedagogisk 

verksamhet, är synsättet att det i grunden är samma sak. Det är båda processer där kunskap 

ska problematiseras, mätas och genereras. Förvisso kan epistemologiska antaganden skilja 
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sig, men om ett sådant grundantagande rotar sig, skulle det kunna inspirera ett nytt sätt att 

betrakta bedömningsfrågor. 

Kunskapsöverföring är ett återkommande kvalitetskriterium både empiriskt och teoretiskt. Det 

krävs diskussioner och förklaringar kollegor emellan och med studenter, i syfte att skapa 

mening och utveckling. Det är också intimt förknippat med krav på att betyg ska vara 

argumenterade för i enighet med uppsatta mål och kriterier. Att realisera denna nödvändiga 

kunskapsöverföring fordrar likaså att förutsättningar i form av tid och resurser finns. Då 

bedömning och examination inte sker i isolation, krävs en integrerad ansats som involverar 

även mål, undervisningsformer och återkoppling. Att kombinera explicit formulerade 

bedömningskriterier med socialiseringsprocess av de mer implicita delarna behöver inte vara 

så resurskrävande. Det centrala är insikten om att det alls behövs, samt samtal med kollegor 

och studenter. 

Utveckling belyses mot bakgrund av antagandet att bedömning är en mycket betydelsefull del 

av högre utbildning, samt att bedömning är kvalitetsdrivande. Empiriskt konstateras att det 

signifikant viktigaste enligt respondenterna för att utvecklas som lärare, var att möjliggöra 

studenternas lärande. Då det i sin tur styrs dominant av bedömning och examination, är 

slutsatsen tydligt att utveckling som lärare och studenters lärande står i mycket nära relation. 

En ytterligare reflektion gäller att utveckla undervisningsstrategier som fungerar och inte 

fungerar, för att bli mer effektiv som lärare. Resultatet visade att förhållandevis få ansåg att 

det var det viktigaste, men en stor andel hade angivit det bland tre viktigaste. Det indikerar en 

insikt om de ramar som förutsättningarna skapar. Det viktigt att hitta metoder för att göra det 

bästa under rådande förutsättningar; exempelvis att tillämpa examinationsformer som 

fungerar i stora studentgrupper eller att omstrukturera fördelningen mellan olika undervis-

nings- och examinationsmoment. 

Att skapa pedagogisk utveckling i allmänhet och utveckling av bedömning och examination i 

synnerhet grundas på de kriterier som identifieras. En reflektion är vems tolkning och 

prioritering av kriterier som har företräde; lärares, studenters, ledningens, administrationen 

eller kanske någon annan intressent såsom externa granskare eller professionella pedagogiska 

utvecklare. Att klargöra eventuella olika uppfattningar möjliggör att identifiera gemensamma 

grundläggande kriterier som en utgångspunkt i utvecklingsarbete. Är det en målsättning att 

skapa examination som gör att studenterna spenderar sina 40 timmar i veckan på studier? 

Eller är det viktigaste att särskilja studenter för ett differentierat betyg? Pedagogisk utveckling 

kan ha många mål och uppnås på många sätt, varför en vid och generös ansats är att föredra. 
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Betydelsen av studentengagemang ur perspektivet pedagogisk utveckling, ges starkt teoretiskt 

stöd, men mer tveksamt empiriskt stöd. En reflektion på det resultatet är att medvetenheten 

och kunskapen om dess betydelse kan stärkas. Studenter kan engageras på olika nivåer med 

effekt både organisatoriskt i t.ex. kvalitetsutveckling och för deras egna lärande. Det 

traditionella synsättet är att studentengagemang främst syftar till att stödja lärare att förbättra 

studenternas lärande. Detta uppdrag har Linnéuniversitetets universitetspedagogiska enhet; att 

med god kvalitet bidra till att stödja och utveckla den undervisande personalens pedagogiska 

kunskaper och färdigheter (Linnéuniversitetet 2015c). En möjlighet är mer konkret involvera 

studenter i pedagogisk utveckling, inklusive utveckling av bedömning och examination. 

Studenterna vid Linnéuniversitetet engagerar sig i andra frågor, exempelvis anonymisering av 

tentamina och bostadsfrågor (Linnéstudenterna 2015). Det finns dock områden som tydligt 

har samma ambitioner, exempelvis att verka för höjd pedagogisk kompetens hos undervisande 

lärare på Linnéuniversitetet.  

Syftet med denna uppsats var att identifiera lärarattityder till bedömning och examination i 

högre utbildning, vilket är uppfyllt. Resultaten syftade även till att skapa förutsättningar för 

pedagogisk utveckling av lärare på Linnéuniversitetet samt inspirera nya sätt att betrakta 

bedömning och examination. Med en allomfattande definition av förutsättningar kan man inte 

säga att det skapats. Dock inom ramarna för studiens begränsningar har ett bidrag givits, 

vilket förhoppningsvis kan tjäna inspirerande. Med 

tanke på hur viktig bedömningen är för studenternas 

lärande, är det en förutsättning för att uppnå god 

kvalitet, eller till och med excellens, att arbeta 

medvetet och strategiskt med pedagogisk utveckling i 

allmänhet och bedömning i synnerhet. Detta betonas 

också starkt i Linnéuniversitetets strategi och vision; 

En resa in i framtiden (Linnéuniversitetet 2015b). 

Figur 5.1 illustrerar en grafisk konklusion av den 

”Katten på råttan, råttan på repet-effekt” som 

diskussionen skildrar. Lärares attityder existerar i en 

kontext av förutsättningar som inte kan ignoreras. 

Dessa ligger till grund för kriterier för vad som 

betraktas som god kvalitet och som är möjligt att 

implementera. Kriterier, som i sin tur, är utgångspunkt 

Figur 5.1 Grafisk konklusion 

Egen modell 
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för utveckling och som utvecklingens resultat värderas i relation till. Dynamik finns och 

balans bör finnas mellan engagemang och förutsättningar. I engagemang ligger vad man vill 

uppnå och att det finns en drivkraft, motivation eller till och med passion, att faktiskt jobba 

med och mot de ambitionerna både från ledning och lärare. De som visar engagemang vill 

uppleva erkänsla för vad de åstadkommer och att deras erfarenhet och kunskap ges värde. 

5.2 Framtida forskning 

Denna studie har fokuserat lärares attityder. Vidare studier av andra perspektiv är dock 

intressanta att undersöka, såsom student- eller ledningsperspektiv. Hur ser exempelvis akade-

miska ledare på sin roll när det gäller att skapa förutsättningar för och genomföra pedagogisk 

utveckling? Med ett organisatoriskt perspektiv kan forskning även fördjupa hur system kan 

utformas för att skapa drivkraft och bedömningskultur som verkar kvalitetsdrivande och 

inrymmer även bedömning som inte är examinerande.  

Hur en sjugradig betygsskala påverkar praxis och kultur för betygssättning samt studenters 

lärande är ett intressant område. Risker påtalas att fler betygssteg riskerar att styra studenterna 

mot ett mer ytinriktat lärande och empiriska studier är motiverat av t.ex. karaktären på 

bedömningskriterier och examinationsformer i förhållande till olika betygssystem. 

Empiriska studier skulle också kunna göras för att validera tillämpningen av olika former av 

pedagogiska modeller och kunna visa om de uppnår sina syften och är värdefullt. Om under-

visning och bedömning betraktas vetenskapligt, precis som vilken forskning som helst, är det 

mer sannolikt att studenternas lärande förbättras? 

Analysen och diskussionen av de empiriska resultaten, tillsammans med dessa förslag, kan 

utgöra del av grunden för framtida forsknings- och utvecklingsarbete inom området. 

5.3 Metoddiskussion  

I avsnitt 3.4 i metodkapitelet finns vetenskapliga kriterier och metodkritik, där jag har kritiskt 

diskuterat och argumenterat för lämpligheten i metodval och försökt att kritiskt resonera kring 

den valda metodens funktion i studien kopplat till relevant teori. En motiverande diskussion 

förs även löpande genom hela metodkapitlet. Avslutningsvis i 3.5 resoneras även kring forsk-

ningsetiska överväganden. Mervärdet i denna metoddiskussion är att i retrospekt, bokstavligt 

talat, kunna reflektera kring övergripande metodfrågor upplevts som centrala. 
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Med 20 år som lärare inom högre utbildning, samt att jag haft och har en rad olika uppdrag, 

påstår jag att jag har en god förförståelse. Det är på gott och ont. Thurén (1991) menar att 

förförståelse är forskarens referensram och skapar förutsättningar för de tolkningar vi är 

kapabla att utföra. Alvesson och Sköldberg (2007) beskriver intuitionens betydelse genom att 

anse att kunskap inte nås på sedvanlig rationell väg, utan genom ett slags inre skådande; 

intuition. Det kan skapa förståelse för meningsbakgrund genom inlevelse i andra individers 

mening. Det är ett förhållande som stärkt min förmåga att tolka och skapa fördjupad 

förståelse. Emellertid bör inte förförståelsen påverka respondenter eller resultat, vilket är en 

risk. Jag har varit medveten och under hela forskningsprocessen försökt att inte färga varken 

respondenter eller analys. Databearbetningsmetoden med transkriberingstematiseringar var 

mycket funktionell i det syftet. Bryman (2011) beskriver resultatet som en spegling av 

analytikerns medvetenhet om återkommande idéer och teman i datan. Tematiseringen skapade 

önskvärd systematik, men gav även upphov till utmaningar. Valet att i kapitel 4 redogöra för 

både kvalitativt och kvantitativt genererade resultat på ett integrerat och narrativt sätt, ställde 

stora krav. Mycken tankemöda gick åt för att finna det upplägg som uppfyllde intentionen; att 

undvika fragmentisering och att kontexten går förlorad. Ett enklare alternativ hade varit en 

separat resultatredovisning med efterföljande separat analys och diskussion. En sådan mer 

tydligt uppdelad struktur hade möjligen talat till den läsare som själv vill ta del av ej 

analyserad data i sin helhet. Det hade dock inte skapat den dynamik och täthet i texten som 

eftersträvas i en kvalitativ analys (Justesen & Mik-Meyer 2012).  

För att stärka den vetenskapliga kvaliteten har jag arbetat systematiskt med såväl empirisk 

data och teori. Det förstnämnda är beskrivet och motiverat i detalj i metodkapitlet, men i 

denna övergripande metoddiskussion vill jag även beröra hur jag valt och bearbetat tidigare 

forskning. Jag har utgått ifrån ett antal källor som jag bedömt relevanta baserat på min 

förförståelse. Sedan har jag tillämpat i huvudsak två metoder för att bredda och fördjupa 

forskningsöversikten; ”snöbollsmetod” och artikelsök. Med snöbollsmetod menar jag att 

utifrån identifierade relevanta källor, inventera dessa källors referensförteckningar för att där 

finna nya källor. Den metoden har givit mig ett stort urval av teoretiska källor, varav jag valt 

de som jag bedömt tjäna forskningsfrågan och syftet bäst. Jag har även haft ambition att skapa 

balans mellan utvalda källor av äldre modell och mer aktuella källor. Den sistnämnda typen 

har jag sökt ut främst genom att gå igenom de senast publicerade upplagorna av vetenskapliga 

tidsskrifter inom området, t.ex. Assessment & Evaluation in Higher Education. De artiklar 

detta resulterade i har även de utsatts för snöbollsurvalet. Denna kombinationsmetod visade 
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sig skapa en forskningsöversikt som var ett mycket användbart och relevant analysverktyg 

under hela processen. 

Bryman (2011) skriver om att överbrygga klyftan mellan kvalitativt och kvantitativt, vilket 

implicerar att det alls finns en klyfta. I metodkapitlet 3.1 beskrevs och motiverades hur både 

kvalitativ och kvantitativ metod användes för att insamla data av både kvalitativ och 

kvantitativ karaktär, vilken analyserades med både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. 

Studiens forskningsfråga och syfte avgjorde valet (Bourdieu & Wacquant 1992, se Alvesson 

& Sköldberg 2007). Med hela studien bakom mig kan jag konstatera att kombinationen 

fungerade väl, till och med bättre än förväntat. De genomförda intervjuerna gav verkligen ett 

mångfacetterat och värdefullt bidrag. En konsekvens var också att det uppmärksammade mig 

på ytterligare frågor, vilka hade varit intressanta att undersöka. Dock måste varje studie ha 

sina begränsningar och denna har visat sig bli mer omfattande än vad jag förutsatt initialt. 

Arbetet hade kunnat avgränsas, men valet blev att stilla nyfikenheten och hålla fast vid det 

generösa omfånget. Valet gav både positiva och negativa följder, såsom många val ofta gör. 

Det positiva var en gedigen forskningsöversikt samt omfångsrik och intressant empiri, vilket 

tillsammans möjliggjorde en rik analys. Det negativa var att studien skulle ha kunnat 

inkludera ännu fler frågeställningar inom ramen för syftet, vilket strängt taget innebar att 

syftet inte till fullo kan ses som uppfyllt.  
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Bilaga 1 

Enkät till undervisande personal vid Linnéuniversitetet 

 



 

II 

 

Bilaga 1 

Enkät, fortsättning 

 



 

III 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide – bedömning och examination   

1. På vilken fakultet/ämnesområde är du mestadels verksam?  

 

2. Hur länge har du varit verksam som lärare inom högskola/universitet? 

 

3. Jag har undersökt frågan: ”Oavsett om byte till A-F skalan berör dig eller inte – vad anser du?” 

Resultatet visade: 44% övervägande positiva, 31% negativa och 25% ingen uppfattning. 

Signifikans för mer positiva vid erfarenhet av att använda sjugradig skala. Vad tror du ligger 

bakom detta resultat? (Vad kan förklara positiv/negativ attityd?) 

 

4. Jag har undersökt frågan: ”Skulle du vilja ändra på de examinationsformer du mestadels använder 

idag om det var praktiskt och resursmässigt möjligt?” Resultatet visade: Nej: 69%, Ja: 31% och 

ingen signifikans för antalet verksamma år som lärare inom högre utbildning. Vad tror du ligger 

bakom detta resultat? 

 

Har du själv ändrat examinationsformer i och med tillämpning av en sjugradig betygsskala? Hur? 

 

5. Jag har undersökt frågan: ”Hur viktigt anser du att det är med tydligt formulerade 

betygskriterier?” Resultatet visade: 73% Mycket viktigt, 24% Ganska viktigt, 3% Ganska/Helt 

oviktigt. Vad tror du ligger bakom detta resultat? 

Svarar folk vad de tror ”låter bra” eller praktiseras denna åsikt i verkligheten? 

 

6. Hur du och dina kollegor ser på bedömning? (Kan det beskrivas som en ”bedömningskultur”?) 

 

7. Vad kännetecknar bedömning av god kvalitet? 

 

8. Vad tror du om att involvera studenter i bedömning och examination? 

 

9. Hur tror du att bedömning och examination inom högre utbildning kommer att förändras? 

 

10. Hur kan vi skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling av lärare på Linnéuniversitetet? 



 

 

 

Tematiserat ramverk över intervjutranskriberingar 

R 
Övergripande perspektiv Kvalitet Utveckling 

Förutsättningar Kultur Transparens Förändringsbenägenhet Kriterier Generell och specifik 

1 Svar 4; Gruppstorlek. 

Prioritering av tid. 

5; myndighetsutövning 

 

Svar 6; olikheter 

vanligt, samsyn 

förekommer 

Svar 5; pragma-

tisk attityd, 

kriterier uppvisas 

vid behov 

10; värde i ta del 

av andras 

erfarenheter 

Svar 4; Bekvämlighet. Svar 3; Gradering av 

betyg - ambivalens  

5; rättssäker 

bedömning 

7; studentens prestation  

Svar 8; kamratbedömning positivt 

9; kritiskt förhållningssätt 

10; övergripande 

utvecklingsprojekt 

2 3; Pedagogiskt förhållningssätt, 

administrativt arbete och 

pedagogiskt merarbete, 

uppfattning om lärande 

4; vad man ska mäta, grupp vs. 

Individuell examination. 

7; ramar och villkor 

9; marknadsanpassa sig och 

tillfredsställa kunden 

10; generationsfråga 

6; pedagogisk 

grundinställning 

8; ’Future customers’, 

utvärderingskultur 

10; professorer och 

disputerade måste ta 

grundkurser 

4; audit culture, 

Bologna. 

5; skillnader på 

vad man menar 

med 

betygskriterier 

7; lagar & 

förordningar 

3; förändringsmotstånd 7; liknande kriterier för 

forskning, Kants 

pedagogiska paradox 

4; examinationstyper, muntlig, 

double mark 

6; operationalisera bedömning 

som forskning 

8; problem studentbedömning, 

formativ bedömning av studenter, 

skilja på lärare och examinator 

9; skiljer på forskningspersonal 

kontra undervisande personal 

10; examinatorsrollen, kräva av 

forskarutbildade bidra i 

pedagogisk verksamhet, problem-

atisera bedömning och skilja det 

från lärandet, utbyten 

3 3; ämnesspecifikt, 

kval./kvant.examination 

4; tid att tänka efter, kursansvar, 

system 

10; erkänsla, inte tid 

5; ”djup” analys 

6; sammanlagda 

prestationer vs. siffror 

8; lär av studenter 

10; lärare är inte lärare, 

ingen skillnad på, högre 

grad, desto sämre värde 

9; betygs värde 4; minsta möjliga 

ansträngning, illusion, 

intellektuell och kreativ 

begränsning 

5; rättssäkert, subjektiv 

bedömning 

7; samma sätt, 

motiverad, kursplanen 

10; pedagogisk 

medvetenhet, 

engagemang 

8; kamratbedömning 

9; petimeterbedömning 

internetbaserat 

10; budgeten, metodutveckling 

4 3; vad man bedömer, tidspress 

5; kursplaner, skillnad plan och 

genomförande 

6; vilja 

6; stressade, inget 

gemensamt, olika syn 

4; tydlighet 

internationella 

studenter 

6; vattentäta skott, 

splittrade 

4; samma tillvägagångssätt 

5; tidspress på en höft, 

kursplan begränsar  

6; intresse finns 

7; maskinellt beteende, 

lärar- vs. 

studentperspektiv, hur 

studenter är 

8; nej till kamratbedömning,  

9; långsam utveckling, reaktiv, 

organisatorisk förändring 

10; tid, sparkar uppifrån, redovisn 
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