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INLEDNING 
Då examinationen styr studenternas lärande är examinationens utformning en viktig faktor för 
kvaliteten i utbildningen. Såväl ur ett kvalitetsutvecklings- som kvalitetssäkringsperspektiv är det 
angeläget att belysa examinationen, svårigheter i samband med den och möjliga sätt att hantera 
dessa.  

Föreliggande rapport är den första i det examinationsprojekt som anförs i Åtgärdsprogram för 
kvalitetsarbete vid Uppsala universitet 2008-2010 (Dnr UFV 2008/577). Projektet genomförs i flera 
faser varav den första har bestått i den problemidentifiering som presenteras här. Denna rapport ska 
ligga till grund för ett seminarium och en diskussion om hur de problem, svårigheter och frågor som 
identifierats kan hanteras. Utifrån denna diskussion ska sedan handfasta idéer, tips och råd 
sammanställas och spridas.  

På 1990-talet genomförde Högskoleverket ett projekt om examinationer som resulterade i flera 
rapporter, däribland slutrapporten Examinationen i högskolan – slutrapport från Högskoleverkets 
examinationsprojekt1. I denna slutrapport preciseras bland annat förslag riktade till olika nivåer 
inom högskolan, där den lokala nivån bedöms vara det viktigaste medlet för att uppnå bättre 
examination. Ett av förslagen är att ansvariga vid universitet och högskolor ska analysera och 
utvärdera den egna examinationen och vidta de åtgärder som behövs för utveckling och f
En del Högskoleverkets detta projekt om examinationer var att ”dokumentera upplevda problem
svårigheter med dagens examinationsförfarande”3 vilka redovisas i rapporten Uppfattningar om 
examination – en intervjustudie av högskolelärare4. I studien identifieras sex olika synsätt på 
examination bland de intervjuade lärarna. Dessa sex är examination som inlärningstillfälle, kontroll, 
styrinstrument, källa till motivation, källa till feedback och instrument för självinsikt. Här 
presenteras även upplevda problem kring examinationsförfaranden. De identifierade problemen 
relateras till fyra analysteman: målrelaterade problem, individrelaterade problem, metodrelaterade 
problem samt problem relaterade till själva utvärderingen så som examinationsteknik, sätt att fråga 
och graderade betyg.5 

Ett antal år har gått sedan Högskoleverkets projekt avslutades och ett behov finns av att identifiera 
de problem och svårigheter som idag uppstår i samband med examinationsförfaranden vid Uppsala 
universitet. Examinationer har en särställning då universitetet utövar myndighetsutövning genom 
examination där rättssäkerheten för studenten är ett viktigt inslag. Därför vill vi genom denna studie 
ta reda på vilka problem, svårigheter och frågor som uppstår kring examinationen och vad dessa 
handlar om. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera problem, svårigheter och frågor som uppstår kring 
examinationsförfaranden vid Uppsala universitet. 

 
1 Högskoleverket (1997) Examinationen i högskolan – slutrapport från Högskoleverkets examinationsprojekt. 
2 Högskoleverket (1997) Examinationen i högskolan – slutrapport från Högskoleverkets examinationsprojekt, s. 58. 
3 Högskoleverket (1997) Uppfattningar om examination – en intervjustudie av högskolelärare. s. 13. 
4 Högskoleverket (1997) Uppfattningar om examination – en intervjustudie av högskolelärare. 
5 Högskoleverket (1997) Uppfattningar om examination – en intervjustudie av högskolelärare. s. 18ff 
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Metod 
Informationen har samlats in genom intervjuer. En frågeguide utformades och användes, men 
informanterna var välkomna att utveckla resonemang och ta upp nya frågeställningar under 
intervjuns gång.  Detta har bidragit till att inte alla frågor och aspekter diskuterats i samtliga 
intervjuer. Intervjuguiden utformades mot bakgrund av andra studier inom området.6 Fokus för 
intervjuerna har varit att identifiera de problem, svårigheter och frågor som uppkommer i samband 
med examination. Intervjuerna genomfördes under perioden maj till oktober 2010 i olika arbetsrum i 
universitetets lokaler och varade mellan 1-1½ timme.  

Totalt har tretton personer med erfarenhet och kunskap om examinationsförfaranden vid Uppsala 
universitet intervjuats. Bland de intervjuade finns undervisande lärare, betygsombudsmän, 
pedagogiska utvecklare, andra funktioner inom universitetsförvaltningen samt studiebevakare. 
Intervjupersonerna har valts ut så att en spridning mellan universitetets olika vetenskapsområden och 
fakulteter uppnåtts. Det finns inte alltid klara gränser mellan intervjupersonernas funktioner; 
pedagogiska utvecklare och betygsombudsmän har även erfarenhet av att exempelvis vara 
undervisande lärare, studierektor och examinator. Betygsombudsmännen är lärare med stor 
erfarenhet av examination inom olika områden, och som utsetts av rektor efter samråd med 
studentkårernas ordförande.  Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn; sju av de intervjuade är 
män och sex informanter är kvinnor. 

Disposition 
Efter denna inledning där syfte och metod presenteras följer redovisningen av de resultat som 
framkommer i intervjuerna. Resultatredovisningen är strukturerad efter teman som identifierats i 
intervjumaterialet. I nästföljande avsnitt behandlas examinationens funktion, här aktualiseras även 
frågan om reliabilitet och validitet. Därpå följer avsnitt rörande överensstämmelse mellan ”Kursplan, 
kursmål och examination”, ”Bedömning och betygssättning”, vissa av de ”Roller” som är 
involverade i examinationen, främst examinator och extern handledare, samt om den ”Information 
till studenterna” som ges inför och i samband med examinationer. I intervjuerna har även olika 
examinationsformer diskuterats. Efter ovan nämnda avsnitt följer således avsnitten ”Val av 
examinationsform” och ”Diskussion om olika examinationsformer”. De examinationsformer som 
behandlas här är salstenta, examination av färdigheter, hemtenta och PM, uppsats, muntlig 
examination samt praktiska moment och praktik. Sist i rapporten följer de sammanfattande 
slutsatserna. Redovisningen av de sammanfattande slutsatserna har utformats på ett sådant sätt att det 
förhoppningsvis gynnar fortsatt diskussion kring de problem, svårigheter och frågor som identifierats 
i denna studie.  

 

 
6 Exempelvis Wiiand, T (2005) Examinationen som vägvisare – högskolestudenters upplevelse av examination i ett 
longitudinellt perspektiv. Rapportserie från Avdelningen för utveckling av pedagogisk och interaktivt lärande (UPI), 
rapport nr. 5, Uppsala universitet, Olsson, N (1997) Examination vid universitet och högskolor – ur studentens 
synvinkel. Högskoleverket, Högskoleverket (2006) Examination med kvalitet – en undersökning av 
examinationsförfarandet vid några svenska högskolor. Rapport 2006:45R, SFS (1991) Som man frågar får man svar 
– ett häfte om examinationsformer, NSHU (2010) Examination – en exempelsamling. Vanliga och mindre vanliga 
sätt att värdera studieresultat, Wiiand, T (1998) Examinationen i fokus. Högskolestudenters lärande och examination 
– en litteraturöversikt. Rapportserie från enheten för kvalitet och utvärdering, rapport nr 14, Högskoleverket (2008) 
Rättssäker examination. Rapport 2008:36 R, Trowald, N (1997) Råd och idéer för examinationen inom högskolan. 
Högskoleverket, Högskoleverket (1997) Examinationen i högskolan – slutrapport från Högskoleverkets 
examinationsprojekt samt Högskoleverket (1997) Uppfattningar om examination – en intervjustudie av 
högskolelärare. 
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EXAMINATIONENS FUNKTION 
I samband med examinationsfrågor diskuteras ibland examinationens olika funktioner; exempelvis 
examinationen som kontroll av vad studenten lärt sig under en kurs, som inlärningstillfälle där 
studenten exempelvis får ökad kunskap om sakfrågor, erfarenhet av samarbete och träning i kritisk 
granskning eller som styrinstrument för att sätta fokus på inlärning av en viss typ av kunskap. Så 
även i dessa intervjuer. Påpekas bör att en enskild examination ofta har flera funktioner. I 
intervjuerna lyfts fram att examinationen på lägre nivåer i grundutbildningen där kurserna är större 
ofta har karaktären av kunskapskontroll, något lärare inte alltid känner sig helt tillfredsställda med, 
även om behovet av detta också framhålls. Oavsett examinationsform anses dock eftersträvansvärt 
att examinationen bidrar till ”fördjupade kunskaper”: 

 

” […] vi försöker ju undvika kunskapskontrollen utan att det ska vara den här idén 
  om fördjupade kunskaper och att de själva ska kunna utveckla någon form av  
  idé eller värdering som bygger på de kunskaper som de har inhämtat som gör 
  att det blir mer bestående kunskap så att de inte bara glömmer bort allting 
  då de kommer ut i livet […]”7 

 

Även på universitetets pedagogiska kurser uppstår diskussion med grund i deltagarnas olika syn på 
examination där kritik framförs både mot olika faktabaserade examinationsformer, exempelvis med 
avseende på vad de egentligen mäter, och mot examination som är mer inriktad mot resonerande 
frågor och essäfrågor som i vissa fall uppfattas vara svåra att rätta på ett säkert sätt. En av de 
intervjuade menar att oavsett ståndpunkt finns skäl att fundera över hur bra det egna 
examinationssättet är och vad eller vilken kunskap examinationen egentligen ska premiera, ”vad vill 
vi att studenterna ska bli duktiga på?”8   

I samband med examinationernas funktion kommer även frågan om reliabilitet och validitet upp i 
intervjuerna. Det finns en farhåga om en utveckling där examinationer utformas för att motsvara en 
hög reliabilitet snarare än en god validitet; att examinationen mäter det som anses lättare att mäta 
snarare än det som bör mätas.  Detta kopplas även samman med frågan om vad som är mest rättvist 
mot den enskilde studenten, att mäta det som är lätt att mäta eller bedöma och därför kan tyckas 
rättvist eller att mäta den kunskap som kanske är svårare att fånga men som är mer väsentlig. Den 
kunskap som åsyftas ovan och som anses bör mätas, men som samtidigt uppges vara svårare att 
fånga, är bland annat den djupare förståelsen, analys och förmågan att identifiera problem. Framför 
den perfekta reliabiliteten betonar en av de intervjuade att examination handlar om 
bedömningsfrågor, och betydelsen av att därför kunna rätta till det som eventuellt blivit fel: 

 

”Då [om hänvisade till perfekt reliabilitet] skulle allt bli inriktat på saker som  
  är rätt eller fel och det är inte det som vi sysslar med. På något sätt så är det     
  bedömningsfrågor och i bedömningsfrågor ligger svårigheter och det är klart att  
  det kan bli fel, det vore omänskligt annars. Det viktiga är ju att det måste finnas  
  en möjlighet att rätta till felen och framförallt att man inte är ensam som lärare […]”9  

 
7 Undervisande lärare 3 
8 Pedagogisk utvecklare 2 
9 Betygsombudsman 2 
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Examinationen som styrinstrument diskuteras också, dock främst genom det upplevda ökade fokus 
som finns på just examinationen, både i utbildningssystemet i stort och från studenterna. I en av 
intervjuerna beskrivs studenternas fokus på examinationen - genom att söka efter vad som kommer 
på tentan, frågor om vad som krävs, vad de behöver kunna, hur mycket de ska läsa och vad som 
kommer att vara tillräckligt - som en ”överlevnadsstrategi”10.  En studentrepresentant menar just att 
man som student på en kurs tenderar att lägga störst fokus vid de moment som examineras, jämfört 
med moment som uppfattas mer ”otydliga och svårbedömda”11, exempelvis seminariedeltagande. 
Fokus på examinationen är något som ibland uppfattas som ett problem bland de undervisande 
lärarna. Det finns en vilja att väcka intresse och nyfikenhet hos studenterna för ökad kunskap 
generellt och för det egna universitetsämnet, något som anses svårare och svårare med ökat fokus på 
examinationen.   

 

KURSPLAN, KURSMÅL OCH EXAMINATION 
Intervjuerna vittnar om att det pågått och pågår ett intensivt arbete med formulering och 
omformulering av kursplaner och lärandemål12 vid universitetet, bland annat inom ramen för 
Bologna-processen. Det upplevs som att kursplanerna förbättrats och blivit tydligare under senare år, 
att medvetenheten ökat om kursplanens betydelse och om betydelsen av att den överensstämmer 
med den faktiska verksamheten. Det ses som ett uttryck för en positiv utveckling även om det 
upplevs svårt att formulera ändamålsenliga lärandemål: 

 

”Ja, överhuvudtaget är det här med mål väldigt svårt. Det var en väldigt stor sak i 
  samband med den här högskolereformen då 2007 för den här målorienteringen. 
  Det är svårt att få rimliga mål för en kurs, bara formulera målen så att de blir på  
  rätt nivå och rimligt många och så där, och få med det man vill examinera. Det är 
  väldigt lätt att man glömmer någonting eller så är man så försiktig så att det som  
  står är trivialt, eller så drämmer man till med något som låter enkelt och sedan i  
  praktiken så är det ett väldigt svårt mål.”13 

 

Trots den positiva utvecklingen finns fortfarande vissa brister kopplade till kursplan, olika 
utbildningsmål och examination, så kallad konstruktiv länkning. De problem som i detta 
sammanhang lyfts fram i intervjuerna handlar främst om aspekter av överensstämmelse dem 
emellan: 

 

• Alla mål i kursplanen examineras inte 
I kursplaner kan det finnas mål som anses viktiga men som aldrig examineras. 

 

 
10 Pedagogisk utvecklare 2 
11 Studiebevakare 
12 I denna rapport används termen ”lärandemål”. Det finns dock olika termer för detta, exempelvis ”förväntade 
studieresultat”. 
13 Undervisande lärare 2 
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• Alla mål i kursplanerna är inte examineringsbara 
I vissa fall kan mål i kursplanerna vara diffust formulerade eller så kan de som en av de 
intervjuade sa ”gripa över allt och inget”14 vilket gör att de är svåra att examinera.  

 

• Ett glapp mellan högskoleförordningens mål och vilka mål som finns med i kursplaner, 
framförallt vad gäller färdigheter och förhållningssätt 
Även om samtliga mål som står med i kursplanen examineras så påpekas att det ändå ofta finns 
brister i hur kursplanerna speglar högskoleförordningens mål. Färdigheter upplevs svåra att 
formulera examineringsbara mål för och det upplevs inte finnas lika väl utvecklade former för 
examination av dessa. Ibland kan det även vara så att färdigheter i viss mån bedöms, utan att det 
reflekteras så mycket över det, men de finns inte med i kursplanen som formulerade mål. 

 

• Ett glapp mellan vad som står i kursplanerna om hur examinationsförfarandet ska gå till och 
hur examinationen sedan i praktiken genomförs 
Här kan det exempelvis handla om samråd inför betygssättning där extern handledare, som 
enligt kursplan ska vara involverad, inte är det eller olika regler för betygssättning och 
betygskriterier som inte nämns i kursplanen, men som i praktiken används.  

 
Funderingar framkommer i intervjuerna angående målen i kursplanerna och om det inte kan vara 
befogat att där ha med mål som anses viktiga, men som ändå inte examineras:  

 

”[…] när vi fick det här med att vi skulle formulera det som förväntade  
  studieresultat, för då började vi tänka lite mer åt andra hållet, inte bara vad 
  är viktigt att de lär sig utan vad kan vi också examinera. […] en fara kan ju vara 
  då att det vi behåller som våra mål är bara det som är direkt möjligt att 
  examinera och då kanske man förlorar någonting bara för att vi inte kan mäta 
  det, medan det kanske skulle kunna få ligga kvar som någon slags  
  inriktningsmål för att visa både för lärare och studenter att det här är viktigt  
  även om vi inte riktigt kan kolla av det.”15  

 

En studiebevakare menar att många studenter är positivt inställda till det arbete som pågår med att 
förtydliga kursplaner och lärandemål. Det uppfattas ge en mer rättssäker situation för studenterna om 
det finns en kursplan som är ”lättförståelig” och ”konkret”16.  

 
14 Undervisande lärare 5 
15 Undervisande lärare 5 
16 Studiebevakare 
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BEDÖMNING OCH BETYGSSÄTTNING 
Ett tema som frekvent återkommer i intervjuerna är bedömning och betygssättning. Förutom att 
bedömning och betygssättning behandlas i detta avsnitt så nämns det även kortfattat i andra avsnitt i 
rapporten. 

I intervjuerna framkommer att undervisande lärare tycker det är svårt att formulera betygskriterier 
och därmed sätta ord på vad som bedöms och vad som betygsätts. Generellt uppfattas det svårt att 
definiera och formulera gränserna mellan de olika betygsgraderna, och speciellt mellan betyget 
godkänd och väl godkänd; vad är det som gör att ”något är utöver det vanliga”17 och hur formuleras 
det som ett betygskriterium? Denna fråga upplevs särskilt svår i samband med bedömning och 
betygssättning av uppsatser. 

Ärenden och frågor som handlar om betygskriterier har flera gånger nått universitetets 
betygsombudsmän. I vissa fall har det handlat om att kriterier varit oklara, men även om att kriterier 
inte följts, eller om den motivering som ges till den bedömning som gjorts utifrån betygskriterier. En 
av de intervjuade betygsombudsmännen betonar betydelsen av att det finns tydliga betygskriterier, 
att alla involverade lärare känner till kriterierna och hur man ska tolka dem. Graderade betyg 
väcker olika tankar bland de intervjuade och det finns olika uppfattningar om behovet och 
konsekvenserna av sådana. En uppfattning är att graderade betyg hämmar kreativiteten i 
examinationen då examinationsformer måste användas för vilka det är möjligt att ställa frågor vars 
svar går att gradera och rangordna vilket utesluter intressanta examinationsformer och 
frågeställningar; det uppfattas lättare att avgöra om en student har förstått eller inte än att bedöma i 
vilken mån studenten har förstått.  

Bedömningsfrågor och relaterade svårigheter tas upp under intervjuerna, däribland 
gränsfallsdiskussioner, risken att vara relativ i sin rättning och risken att väga in händelser som 
ligger utanför de faktiska examinationstillfällena. Betydelsen av samarbete mellan undervisande 
lärare påtalas då det uppstår avvägningssituationer och svåra bedömningsfall. Inte minst då flera 
lärare är inblandade i kursers genomförande och examination: 

 

”[…] när man har väldigt många och många lärare är inblandade som ska göra 
  precis samma sak samtidigt då är det ju viktigt att man ger, säger ungefär lika 
  mycket och att man gör ungefär samma saker [under kursens gång och inför  
  examination]. Och där säger ju kursledningen på den kurs jag är på och säkert alla  
  andra att så här gör man, de här sakerna kan man säga, men man får inte uttala sig  
  om vissa saker, då får man hänvisa till att det får de klara av själva. Så man försöker  
  liksom göra rågångar, men det är svårt att upprätthålla linjen.”18  

 

Betygssättning ger upphov till mer eller mindre svåra gränsfallsbedömningar och till 
betygsdiskussioner mellan lärare och studenter. Ofta handlar det om gränsfallsdiskussioner och fall 
där studenter känner sig felbedömda. Kanske har de jämfört sin prestation med andra eller tycker sig 
ha gjort vad som frågats efter och därför känner sig berättigade till ytterligare poäng på en tenta, eller 
högre betyg på en skriftlig uppgift. Sådana frågor har varit vanligt förekommande hos  

 
17 Betygsombudsman 3 
18 Undervisande lärare 2 
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betygsombudsmännen som noterat att det ibland skulle behövas bättre dokumentation över lärarens 
bedömning; det har förekommit brist på kommentarer i rättningen och motiveringar för 
betygssättning.  

Kvalitativt formulerade betygskriterier 
Vid Uppsala universitet pågår på flera institutioner utarbetning av kvalitativt formulerade 
betygskriterier för examination. Arbetet uppfattas ofta som svårt: 

 

”Jättesvårt, jättesvårt tycker man att det är. Kursmål var svårt, men det här 
  är mycket svårare och sedan så inser man mycket när man börjar jobba med 
  det här och nästan den vanligaste kommentaren ska jag säga när vi jobbar 
  med en kurs…eller när vi jobbar med betygskriterier är ’oj, nu har vi tittat på  
  kursmålen en gång till och ser att vi kan ju inte göra betygskriterier med de 
  här kursmålen, vi måste börja med att skriva om kursmålen […]”19  

 

En av de intervjuade undervisande lärarna har arbetat med kvalitativt formulerade betygskriterier, 
både med att utforma dem och att tillämpa dem. Poängräkning har ersatts av kvalitativt formulerade 
kriterier för varje kursmål där högre betyg uttrycks i termer av stegvis högre kvalitet i 
måluppfyllelsen. Arbetet med kvalitativt formulerade betygskriterier har fört med sig fler 
gränsfallsdiskussioner, då i positiv bemärkelse. Tidigare diskuterades ofta de fall som precis 
hamnade under en betygsgräns. Med det nya systemet diskuteras dock alla som ligger runt en 
betygsgräns, även de som ligger strax över gränsen, vilket medfört en större känsla av att rätt betyg 
utdelas. En ytterligare upplevd fördel med det nya systemet är att studenter inte kan få godkänt betyg 
på en kurs utan att ha fått godkänt på samtliga kursmål. Däremot medför inte kvalitativt formulerade 
betygskriterier att det blir mer självklart hur enskilda bedömningar ska göras och dokumentationen 
av resultaten har i somliga fall varit svårhanterad då den blivit alltför omfattande. En intervjuad 
pedagogisk utvecklare menar att lärare i arbetet med att utforma kvalitativt formulerade 
bedömningskriterier kan ha ”svårt att släppa kravet på den ideala prestationen”20 redan vid 
utformningen av kriterier för betyget godkänt, vilket inte lämnar något ytterligare utrymme att 
utarbeta kriterier för högre betygsgrader, exempelvis väl godkänt. 

 

ROLLER 
Många olika aktörer är involverade i undervisning, bland annat kursansvariga, undervisande lärare, 
examinatorer, handledare inom universitetet, men även externa handledare på de arbetsplatser där 
studenter gör praktik eller exjobb. I intervjuerna kommer framförallt examinatorsrollen och rollen 
som extern handledare upp till diskussion. 

För betygsombudsmännen är examinator en viktig part i de ärenden de får på sitt bord. I 
betygsombudsmännens utredningar och i de intervjuer som genomförts i samband med denna studie 
framkommer att det finns flera oklarheter kring examinatorsrollen. Det finns exempelvis en 
okunnighet om vad en examinator har för ansvar och mandat samt om vem som formellt sett får vara 

 
19 Pedagogisk utvecklare 1 
20 Pedagogisk utvecklare 2 
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examinator21. Det framkommer även att det i vissa fall finns oklarheter om vem som är examinator i 
specifika fall. Två av de intervjuade betygsombudsmännen uttrycker sig på detta vis: 

 

”För det första är det väldigt stor okunnighet om vad examinator innebär för 
  någonting. Det är förvånansvärt många som inte har klart för sig vad  
  examinatorsbegreppet innebär, alltså rättigheter och skyldigheter. Det skulle  
  nog behövas att man informerar om det på något sätt.”22  

 

”Ett annat fel som vi ofta stött på det var ju att, det är examinator som är 
  ansvarig för betygssättningen, och många visste ju inte på institutionen 
  vem som var examinator utan man hade ofta den uppfattningen att det var 
  den som var kurs… jag, lärare på kursen som hade ansvaret. […] och i de fall  
  där examinator inte är involverad i själva kursen utan bara har formellt 
  positionen examinator, har oftast ingen aning om vad som gäller för 
  betygssättningen och heller ingen aning om det ansvar som en examinator 
  har vid betygssättningen.”23  

 

En intervjuad studiebevakare berättar att denne ofta, i sitt arbete, stött på att de studenter som sökt 
hjälp inte vetat vem som är examinator för det moment som ärendet gäller. Därutöver framkom i 
intervjuerna att det vid olika institutioner kan finnas oklarheter i rollfördelningen och att det mellan 
institutioner finns skillnader i hur rollfördelningen får se ut bland involverade aktörer i 
uppsatskurser:  

 

”Man har ju lite olika regler på olika ställen när det gäller relationerna mellan 
  examinator, handledare och andra inblandade och eftersom det råder stor 
  oklarhet om de här inblandade personernas roller och befogenheter så är det 
  en sak som har ställt till krångel. Som har gjort att studenter har drabbats på  
  något sätt.”24  

 

Vid vissa institutioner kan handledare och examinator vara samma person, medan detta inte får 
förekomma vid andra. Den oklara rollfördelningen har ibland varit bekymmersam. Vissa menar att 
de helt enkelt inte alltid har möjlighet att ha olika personer som handledare och examinator, även om 
detta vore önskvärt för att studenterna inte ska känna sig utlämnade och känna att de befinner sig i en 
beroendesituation om problem uppstår. 

Oklarheter finns även kring den externa handledarens roll. Vilket inflytande ska den externa 
handledaren ha på betygssättningen och vilken vikt ska man lägga vid den externa handledarens 

 
21Enligt 6 kap 18 § högskoleförordningen (1993:100) skall betyg på kurs i grundläggande högskoleutbildning 
bestämmas av en av högskolan utsedd lärare (examinator). Vilka befattningar som är lärarbefattningar framgår av 
högskoleförordningen och universitetets anställningsordning. 
22 Betygsombudsman 4 
23 Betygsombudsman 3 
24 Betygsombudsman 4 
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bedömning? Ibland finns inte tillräckligt förtroende för den externa handledaren, och examinator 
anser sig inte få tillräckligt bra underlag från externa handledare för sin betygssättning. I intervjuerna 
framkommer även att de externa handledarna själva uttryckt osäkerhet kring vad som förväntas av 
dem och vilka krav de kan och ska ställa på studenterna och deras exjobb.  I somliga fall har det varit 
svårt att rekrytera handledare från de företag där studenterna gör sin praktik samt att få dem till 
utbildningar där kursmål och liknande förmedlas och diskuteras.  

 

INFORMATION TILL STUDENTERNA 
Både studiebevakare och betygsombudsmän, varav en citeras nedan, har stött på problem som 
orsakats av bristande information och kommunikation mellan kursrepresentanter och studenter: 

 

”Så just den där informationen till studenterna i förväg, att den är korrekt och 
  att den är tillgänglig för allihop. Det är en sak som jag skulle vilja trycka en del 
  på. För dels har några saker gällt specifikt det, men sedan har det funnits med 
  i bilden vid fler tillfällen.”25  

 

Ofta finns en kursintroduktion där samlad information om kursen och examinerande moment ges, 
men där alla ändå inte nås av informationen eller där samtliga inte tar den till sig: 

 

”Sedan kan det ju hända att informationen till studenterna inte har varit fullständig. 
  Jag menar även om man har en kursplan som är relativt sett utförlig så kan det ju 
  finnas viss tilläggsinformation som inte är riktigt fullständig. De säger ’ja, men det  
  berättade jag vid första tillfället’, men det är inte säkert att alla har varit med,  
  närvarande vid det första tillfället, eller att man får så väldigt mycket information 
  så att man inte tar in all information.”26  

 

En av betygsombudsmännen betonar vikten av att alla studenter får samma information, exempelvis 
genom att informationen finns att nå via en hemsida på internet, samt att all information som ges, 
muntligen, skriftligen och via hemsidor, förmedlar samma sak. Exempelvis har problem uppstått då 
viktig information förmedlats vid icke-obligatoriska tillfällen och sedan inte lagts ut på hemsidan, då 
inblandade inte förstått sina roller som exempelvis handledare eller examinator och därför gett 
felaktig information, då enskilda studenter inte nåtts av tillräcklig information eller då olika 
studentgrupper fått tillgång till olika information.  

Studiebevakaren påtalar att tydlig information till studenter är viktig då det ibland kan vara 
förvirrande för studenter som byter studiemiljö och institution när olika institutioner har olika system 
för hur information förmedlas. Det efterlyses ett mer enhetligt system då många studenter byter 
studiemiljö och institution terminsvis. Det finns även en önskan om att informationen till studenterna 
angående vad som kommer att examineras, vad som kommer att bedömas och på vilket sätt detta 
kommer att ske ska förmedlas tydligare och tidigare.  

 
25 Betygsombudsman 4 
26 Betygsombudsman 3 
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VAL AV EXAMINATIONSFORM  
I intervjuerna diskuterades om rättssäkerhetsaspekten i examinationsförfarandet påverkar den 
pedagogiska kreativiteten i undervisningen och i utformningen av examinationer. På den direkta 
frågan framkom svar av olika slag; några menade att rättssäkerheten har betydelse, medan fler 
svarade nej eller kanske på frågan. De som svarade nej eller kanske på den direkta frågan angav 
andra faktorer vilka ansågs ha större betydelse för kreativitet och val av examinationsform än 
rättssäkerheten; kurser med många studenter vilket medför större arbetsvolym och större 
anspråkstagande av resurser i form av lärartid och ekonomiska kostnader anses hämmande:  

 

”Jag vet inte om det är så utan jag tror att valet av tentaform beror mer av 
  hur många studenter man har på sin kurs.”27 

 

”Det kan vara rättssäkerheten, men det kan också vara arbetsvolymen. Varje 
  examinationsform utanför vanliga enkla skrivningar kräver ju mer, det kostar 
  därför också mer för institutionen, så att tyvärr så spelar nog ekonomin här 
  tror jag en viktig roll. Men, det är klart det är ju nog också rättssäkerheten.”28  

 

”Vi har ibland 100-200 studenter, det finns inga resurser att göra något annat  
  [än salstenta] egentligen. Det skulle ta för mycket tid personellt.”29   

 

Kursernas storlek påverkar valet av examinationsform och stora kurser tas upp som ett hinder för 
andra examinationsformer än salstenta. Salstenta ses som ett passande alternativ på större kurser med 
många studenter, vilket ofta är kurser på lägre nivåer. Även om kursernas storlek anges vara ett 
hinder så framkommer önskemål om mer varierade examinationsformer och om att ha muntlig 
examination, hemtentor eller andra skriftliga uppgifter också på dessa kurser, frågan blir dock hur 
det ska gå till?  

 

” […] skulle vi behöva få till lite alternativa examinationsformer för det är ett ämne 
  som skulle lämpa sig ganska bra för muntlig examination, men då är frågan hur…. 
  …det kanske går fast vi har stora kullar det vet jag inte.”30  

 

I intervjuerna förekommer resonemang om prioriteringar bland olika examinationsformer. Det 
framkommer en generell bild, förstås med avvikelser, av de val som görs utifrån olika 
rättssäkerhetsaspekter. Framför andra väljs olika former av skriftliga examinationer. Av de skriftliga 
examinationsformerna finns minst funderingar och tveksamheter angående rättssäkerhet kring 
salstentan, även om också salstentan väcker vissa frågor vilket belyses mer längre fram i denna 

 
27 Betygsombudsman 3 
28 Undervisande lärare 3 
29 Betygsombudsman 1 
30 Undervisande lärare 1 
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rapport. Större misstro finns gentemot andra skriftliga uppgifter som exempelvis hemtentor, PM och 
uppsatser; det uppstår frågor om studenten genomfört uppgiften själv, om det varit ett ”allmänt 
grupparbete” trots att det var en enskild uppgift. Att de skriftliga examinationsformerna anses lättare 
att arbeta med ligger delvis i att de automatiskt medför dokumentation utifrån vilken kan göras 
bedömningar, betygssättning och eventuell omprövning. Olika former av grupparbeten och icke-
självständiga arbeten som examination anses besvärligare då det är svårare att göra en individuell 
bedömning, funderingar uppstår kring vem som gjort vad och om alla har bidragit. Även färdigheter 
anses svåra att examinera, framförallt pekas muntliga prestationer och muntliga övningar ut som 
svåra i examinationssammanhang.  

Som skrevs inledningsvis i detta stycke bedömde flera av informanterna då den direkta frågan 
ställdes att rättssäkerheten inte har så stor betydelse för den pedagogiska kreativiteten, utformningen 
och valet av examinationsform. I övriga delar av intervjuerna då aspekter av rättssäkerhet diskuteras 
mer indirekt genom frågor om bedömning och betygssättning eller olika examinationsformer visar 
sig dock rättssäkerheten ändå ha betydelse vid utformning och val av examinationsform. Betydelsen 
av att få en rättssäker examination samtidigt som lärarna vågar vara pedagogiskt kreativa betonas i 
intervjuerna.  

 

OLIKA EXAMINATIONSFORMER 
I intervjuerna kommer olika examinationsformer upp till diskussion; problem och funderingar kring 
dessa behandlas i följande avsnitt. Betygsombudsmännens ärenden har framförallt handlat om frågor 
kring salstentor, mindre skriftliga uppgifter som PM, samt uppsatser.31  Förutom dessa 
examinationsformer belyses här problem, svårigheter och frågor kring examination av färdigheter, 
hemtenta, muntlig examination samt praktiska moment och praktik.  

Salstenta 
Salstentan uppfattas av intervjupersonerna vara en av de vanligaste examinationsformerna vid 
Uppsala universitet. Det anses finnas både bra och mindre bra skäl bakom valet av salstenta som 
examinationsform: det kan finnas en tradition av skriftliga salstentor, det anses vara en 
examinationsform där läraren kan arbeta med hela kursens innehåll vilket kan ge ett 
helhetsperspektiv, studenten måste förbereda sig brett på alla områden även om inte alla innefattas i 
examinationen, men det är också den examinationsform som uppfattas vara mest rättssäker – det är 
inte så lätt att fuska och den är ”kontrollerad”32. Det är också en examinationsform som det finns 
bred acceptans för bland studenterna och de upplever den som rättssäker: 

 

”[…] salstentor ofta kanske kan vara den mest rättssäkra formen för en student 
  speciellt när de är anonyma […] man är van att bli betygssatt på den formen.”33   

 

 
31 Betygsombudsmännens ärenden i Uppsala universitets diarie mellan 2007 och oktober 2010. 
32 Chef vid universitetsförvaltningen 
33 Studiebevakare 
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Även bland undervisande lärare uppfattas salstentan vara accepterad bland studenterna, det finns 
dock en medvetenhet bland undervisande lärare om att salstentan kan ge sken av att vara mer 
rättssäker än den egentligen är; den upplevda rättssäkerheten i samband med salstenta kan ha 
skenbara inslag: 

 

 ”Men salskrivningar är ju bra ur vissa synpunkter; alla har samma frågor och gör  
  samma sak samtidigt och det ser väldigt rättvist ut, men vad är det man bedömer 
  egentligen kan man fråga sig ibland.”34  

 

”Och sedan är ju studenterna ganska nöjda med poängräkning på tentor för det är 
  någonting som känns objektivt och tillräckligt formalistiskt…för att det är ju, det är 
  inte bara det att man ska bedöma studenten rättvist, man ska också få studenter  
  att känna sig rättvist bedömda. Då är det ju…att sätta poäng på saker och ting är 
  ju ett väldigt bra sätt även om man då som lärare vet, först är det ju godtyckligt hur 
  man skriver sin tenta och vilka poängsatser man skriver på frågorna, och sedan är 
  det ju godtycke, inte godtycke skulle jag säga, men sådan här, liksom, öppen  
  bedömning när man väl sätter betyg, eller sätter poäng på svaren”35  

 

Poäng, siffror och procentandelar anses ge en uppfattning om salstentan som ”precis”36 och det 
anses finnas en övertro på vad poängen säger. Vanligt vid salstentor är att procentgränser avgö
studenten uppnår betyget godkänt eller väl godkänt, exempelvis får studenten godkänt om denna på 
tentan uppnått 60 procent av den totala poängsumman. Detta sätt att mäta en kunskapsnivå 
ifrågasätts då resultatet beror av hur svåra frågor som har formulerats; för en och samma salstenta 
kan frågor formuleras på ett sådant sätt att samtliga studenter blir godkända, men de kan även 
formuleras med en sådan svårighetsgrad att få studenter klarar denna gräns. I själva rättningen 
påpekas att det finns ett mått av värdering då det bedöms hur många poäng ett visst svar är värt 
eftersom det inte alltid finns ett rätt eller ett fel svar: 

 

”[…]de här poängen är det en lärare som har satt, att det här är värt fyra poäng  
  och det här är värt sju poäng.”37  

 

 
34 Undervisande lärare 2 
35 Undervisande lärare 4 
36 Betygsombudsman 3 
37 Undervisande lärare 1 
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I samband med salstentan uppkommer även frågor kring kopplingen till systemet med lärandemål 
och uppfyllelsen av dessa. En av de intervjuade ställer sig frågan om salstentan alls är förenlig med 
en lärandemålsbaserad pedagogik då betygskriterierna i relation till denna examinationsform oftast 
inte är målrelaterade: 

 

”[…] det traditionella sättet att examinera är ju att ha poängräkningstentor och 
  det är ju egentligen inte…det funkar ju egentligen inte för en lärandemålsbaserad 
  pedagogik för lärandemål ska man liksom pricka av. Man har kanske tio lärandemål 
  så ska man pricka av att var och ett är uppfyllt och det kan man inte göra genom  
  att sätta poäng på en tenta.”38  

 

Andra diskuterar måluppfyllelsen i samband med de procentgränser som fastställs som 
betygskriterier vid examination genom salstenta. En av de intervjuade har arbetat med mer 
kvalitativt formulerade betygskriterier och påtalar fördelen med sådana: 

 

”[…] Det enda som är svårare, men som är en stor fördel också är att vi  
  kräver att de är godkända på alla mål. Och det har vi inte krävt tidigare  
  när det har varit 60 procent av poängen, då kan de [studenterna] ju hoppa  
  över några mål helt och hållet och vara bra på de andra.”39  

 

Ett problem uppfattas alltså vara att studenten kan klara en examination utan att ha gett ett tillräckligt 
gott svar på salstentans alla delar och därmed inte har klarat samtliga kursmål; i vissa fall kan det 
vara så att frågor hoppas över, eller att svar helgarderas.  

Diskussion uppkommer även om salstentans roll som kunskapsmätare. Å ena sidan anses salstentan 
inte vara så värdefull som kunskapsmätare då det är en examinationsform som lätt blir alltför 
inriktad på fakta och kontroll, å andra sidan lyfts exempel fram där salstentan används för att påvisa 
förståelse och färdighet att tillämpa, motivera val eller värdera. Det finns en pågående diskussion om 
hur kvaliteten i salstentan som examinationsform kan förbättras: 

 

”Salstentamen finns på många håll och där blir det ju fler och fler diskussioner  
  som handlar om hur gör man sådana av hög kvalitet som mäter rätt saker och 
  mäter dem ändå säkert förstås.”40  

 

De av betygsombudsmännens ärenden som utgår från examination genom salstenta handlar 
framförallt om omprövning av betyg, men även om dokumentation, information till studenter och 
bedömning. 

 
38 Undervisande lärare 4 
39 Undervisande lärare 1 
40 Pedagogisk utvecklare 2 
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Examination av färdigheter 
Att examinera färdigheter anses svårt, även om vissa färdigheter bedöms vara lättare att examinera 
än andra. De färdigheter som främst nämns i intervjuerna är kritiskt tänkande, skriftlig och muntlig 
framställning, laborationer, kommunikation och dialog med patienter eller kunder samt färdigheter i 
samband med uppsatsskrivande som att sätta samman en litteraturlista eller hantera källor. Det 
uppfattas inte finnas samma verktyg för att examinera vissa av ovanstående färdigheter; det finns 
inte lika utvecklade former för tillförlitlig examination av dessa.  

Av intervjuerna framgår att examination av färdigheter många gånger består i själva genomförandet 
av ett moment, att momentet klarats av, och mindre av en bedömning av kvaliteten i genomförandet. 
En av informanterna påtalar att detta aktualiserar frågan om man då verkligen kan kalla det för 
examination, och fortsätter: 

 

”För hittills tror jag mest att det har kommit in som en integrerad del i  
  undervisningen och inte någon formaliserad examination. Och det är  
  mycket för att det är svårt och kanske för att de flesta lärare är bra på  
  innehållet, det är ofta knutet till vår forskning och det är så vi själva är 
  skolade, men att ge återkoppling på talat och skrivet och de här förmågorna  
  det är inget som vi själva fått träna oss särskilt mycket på och då tror jag  
  att det blir mer styvmoderligt behandlat. […] Jag tror i och för sig att vi  
  måste ta hand om det eftersom vi har det i målen.”41  

 

Ovanstående citat ger uttryck för att undervisande lärare är vana att ge synpunkter på innehållet i 
skriven text och muntliga presentationer, men nödvändigtvis inte på förmågan att skriva eller tala. 
Det påtalas både från intervjuade lärare och studiebevakare att det som examineras också tas på 
större allvar av studenterna; mer tid och energi ägnas de examinerande momenten. Detta gör att 
kvaliteten på studenternas färdigheter tros öka om färdigheter i större omfattning blir föremål för 
bedömning av kvalitet i genomförandet genom examination.  

I vissa fall kan det vara så att det inte anses finnas behov av en formell examination och specifika 
mättillfällen för bedömning av färdigheter. På motsvarande sätt ses inte alltid behovet av att skriva in 
och formulera mål i kursplanen för de färdigheter som i praktiken sedan faktiskt bedöms, färdigheter 
som skriftlig och muntlig framställning ”är så självklart”42. En pedagogisk utvecklare tycker sig 
exempelvis se att det faktiskt ställs olika krav på skriftlig förmåga vid olika institutioner, i vissa fall 
är det av betydelse att kunna formulera sig elegant, i andra fall är det snarare krav på att en text ska 
vara grammatiskt korrekt. Frågor som infinner sig är exempelvis: finns kravet formulerat som ett 
mål i kursplanen? Hur definieras god skriftlig förmåga? Vad är det som betygssätts? Är det 
grammatiskt korrekt svenska eller något utöver det? En lärare betonar just svårigheten i att formulera 
och uttrycka färdigheter som kursmål, även om det är något de skulle vilja utveckla. En av 
svårigheterna i samband med det skrivna språket anges vara att regler för vad som anses vara 
grammatiskt korrekt förändras och att målet då snarare måste handla om att kunna formulera en text 
eller ett svar på ett begripligt sätt. 

 
41 Undervisande lärare 5, rapportförfattarens kursivering 
42 Pedagogisk utvecklare 2 
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Hemtenta och PM-uppgifter 
Bland de skriftliga uppgifterna är det förutom uppsats mest hemtenta och PM som diskuteras i 
intervjuerna. Hemtenta som examinationsform anses bra då ”man får ut mycket”43, ”den utvecklar 
tanken”44, studenten får öva sig i analys och i att skriva. Det är dock en examinationsform som anses 
ta mycket tid i anspråk och i relation till vilken frågor om studenters diskussion med varandra, 
samarbete, plagiat och fusk aktualiseras. Detta gäller även för andra examinationsformer där det är 
mer otydligt om examinationen varit individuell och där det är svårare att kontrollera vem som har 
utfört uppgiften, exempelvis PM och uppsatser. I intervjuerna kommer dock dessa frågor främst upp 
i samband med hemtentamen. Åsikterna skiljer sig emellertid åt mellan de som anser att ovan 
nämnda problem är av sådan art att examinationsformen är kvalitetsmässigt sämre och därför inte 
ska användas samt de som anser att examinationsformen är bra och att det samarbete och den 
diskussion som uppstår studenter emellan i samband med denna examinationsform inte behöver vara 
något negativt: 

 

”Det förekommer sådana saker som hemtentor och det tror jag blir någon  
  slags allmänna grupparbeten av det. Om man då har en hel klass och alla i 
  klassen får samma frågor, får gå hem och skriva ner svar på de där. Så att 
  det tror jag inte, det är dåligt ur kvalitetssynpunkt, man vet inte vem som  
  kan vad.”45 

 

”Det finns lärare som vägrar ha hemtentor till exempel för de menar då fuskar 
  studenterna och då blir det inte rättvist. Men sedan kan man ha olika  
  inställning till vad som är fusk. Jag kan inte se att det är fusk om folk 
  samarbetar, men vissa tycker ju det. […] Så där har man lite olika 
  inställningar.”46  

 

”Vi har alltid en vecka från det att man lämnar ut skrivningen till dess att  
  man lämnar in och jag vet ju att vid första tillfället så satt hela gruppen  
  uppe på institutionen gruppvis och diskuterade frågorna med varandra 
  och det må de väl göra och det behöver inte vara någonting dåligt i det. 
  Sedan tror jag att det fanns vissa gemensamma formuleringar för somliga 
  så jag var mer noga nästa gång att säga att jag kan aldrig kontrollera och  
  det är heller inte förbjudet att diskutera med varandra, men det ni lämnar  
  in ska vara skrivet individuellt.”47  

 

 
43 Betygsombudsman 3 
44 Pedagogisk utvecklare 1 
45 Undervisande lärare 4 
46 Undervisande lärare 2 
47 Betygsombudsman 3 
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En intervjuad studiebevakare kontaktades av studenter bland annat angående ärenden som handlade 
om PM och mindre skriftliga uppgifter. I samband med dessa uppgifter var ett problem att arbetet 
inte var lika noggrant organiserat i jämförelse med andra examinationsformer vad gäller exempelvis 
mål och bedömningsgrunder; lika mycket tid ägnades inte åt att förmedla vilka förutsättningar som 
gäller innan examinationsuppgiften delgavs studenterna. 

Självständigt arbete 
De största svårigheterna upplevs i samband med självständiga arbeten, det vill säga uppsatser och 
examensarbeten. Många är överens om att det finns svårigheter förknippade med uppsats- och 
examensarbete även om det är olika problem som lyfts upp. Samtidigt som uppsatsarbetet upplevs 
problematiskt på flera sätt så är det i vissa fall även den examinationsform som anses vara den mest 
väsentliga examinationsformen på så vis att det är här studenten ska visa att denne på ett 
självständigt sätt kan angripa en vetenskaplig frågeställning och använda sin vunna kunskap.  

Olika reflektioner kopplade till tid kommer upp i intervjuerna, bland annat studenternas korta 
tidsram, uppsatsarbeten som drar över tiden samt lärar- och handledarresurser. Tidsramen för 
studenterna påpekas vara snäv vilket ökar betydelsen av att de kommer igång ordentligt med sitt 
arbete så snart kursen startat, i annat fall är sannolikheten stor att uppsatsarbetet drar ut på tiden efter 
kursens slut. I intervjuerna framkommer frågor om hur mycket läraren ska ingripa och styra upp 
arbetet eller om lärandemål kan formuleras som anger att studenterna ska arbeta ”organiserat inom 
tidsramar”48 vilket i så fall även bör påverka betygssättningen. Det finns olika uppfattningar om 
huruvida den utnyttjade tiden ska påverka betygssättningen av en uppsats; å ena sidan önskas ett sätt 
att få studenterna att så långt möjligt hålla sig inom utsatt tidsram, å andra sidan påpekas att det finns 
många goda skäl till att ett uppsatsarbete inte avslutas inom utsatt tid. Även betygsombudsmännen 
har haft ärenden som berört just kopplingen mellan betygssättning av uppsats och hur länge 
studenten arbetat med uppsatsen.  Förbundet med denna problematik är tillgång till lärar- och 
handledarresurser; följdproblem skapas då uppsatsarbeten drar ut över kursens avslut och eventuellt 
även till följande termin. Handledar- och lärarresurser är ofta bundna till en viss termin. Detta kan bli 
speciellt problematiskt då tillfälliga lärare eller lärare som blir tjänstlediga handleder vilka ersätts 
med annan lärarresurs nästkommande termin, men även i övriga fall. Uppsatsen är även en 
tidskrävande examinationsform att bedöma.  

Ytterligare en fråga som inställer sig i samband med uppsatsen som examinationsform är vad det är 
som ska bedömas: uppsatsen som produkt, uppsatsarbetet som process, eller studentens kunskap som 
en syntes av både produkten och processen? Det förekommer olika resonemang angående detta. Att 
bedöma processen anses i vissa fall lockande då detta kan omfatta arbetets gång, mängd 
handledning, den skrivna uppsatsen samt påföljande opposition. Oppositionen blir annars något som 
ska klaras av innan betyg kan utfärdas, men vars kvalitet inte alltid bedöms. Att bedöma själva 
produkten, uppsatsen, anses dock vara lättare och examinatorn har inte alltid önskvärd insyn i själva 
arbetsprocessen. Därutöver så är just uppsatskursen den kurs då läraren eller handledaren tycker sig  

 
48 Undervisande lärare 4 
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känna studenten bäst, kanske har läraren sett studenten under flera terminer och under uppsatskursen 
är samarbetet med en student närmare än under andra kurser. Studenten kan ställas i fokus för själva 
bedömningen: 

 

”[…] brukar jag framhäva att det vi ska bedöma är vad studenten kan och 
  både uppsats och process är bara avspeglingar av det, att hantera en  
  problematisk situation som kanske leder till en ganska dålig uppsats kan tyda  
  på att studenten är ganska bra i själva verket. […] Det är ju den kurs där man  
  har följt studenten närmast, så att en student som jag har handlett känner jag  
  ju väldigt väl och jag vet vad studenten kan på ett ovanligt bra sätt. Fast det är  
  en sådan där informell kunskap som då blir problematisk när man ska liksom  
  motivera den, svårt att sätta ord på, man har det där, man har den där  
  känslokunskapen liksom.”49  

 

Citatet påvisar svårigheten att som lärare hantera den ”känslokunskap” som nås under arbetet med en 
uppsats i förhållande till de mål och bedömningsgrunder som formuleras i en kursplan. Den närmare 
kunskapen om vad studenten kan och inte kan beskrivs både som en risk och en fördel.  

Kopplat till frågan om bedömning och betygssättning är även uppsatsen som ett självständigt arbete. 
I intervjuerna frågar sig lärare hur man ska se på självständigheten och hur den ska vägas in i 
bedömningen. En av de intervjuade uttrycker sina funderingar på följande sätt: 

 

”Det där är ett dilemma som jag inte lyckades lösa, och det är det att när 
  sätter man stopp? När säger man att ett arbete, ett exjobb, är underkänt 
  och personen får göra ett nytt exjobb? För att som jag har hållit på så har 
  jag faktiskt i vissa, inte i många, men i några fall kommit med nästan 
  oändlig återkoppling. Jag kan ha hållit på i ett eller ett par år med en del. 
  […] Till slut så känns det ju som att man själv har skrivit den. Det är svårt  
  att säga när slutar det att vara ett självständigt arbete? Det där tycker jag  
  är en riktigt kruxig fråga.”50  

 

Det förekommer att lärare aldrig underkänt en uppsats eller ett examensarbete och dessa frågar sig 
om det är riktigt. Frågan om självständighet infinner sig även i relation till de studenter som skriver 
sin uppsats eller sitt examensarbete hos ett företag, eller inom ett projekt. Vissa är placerade på 
företag som kommer med idéer från början och befinner sig i ett sammanhang där en kompetent 
grupp arbetar med relaterade frågor. Betygssättningen av uppsatser anses därutöver försvåras på 
grund av otydliga betygskriterier och svårigheter att formulera dessa, speciellt för gränsen mellan 
betygen godkänt och väl godkänt. 

Nämns gör även den stora variation som upplevs i studenternas förmåga att uttrycka sig i skrift och 
hur detta ska hanteras, samt den olika syn på vad som är plagiat som ibland finns mellan student och 
lärare, där studenter ibland inte uppfattar det som fusk att plocka textavsnitt från befintliga skrifter 
och sätta samman till en text. Detta omnämns som omedvetet plagiat som baseras på okunskap om  

 
49 Undervisande lärare 4 
50 Undervisande lärare 5 
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vetenskapligt arbetssätt. En av de intervjuade uttrycker att man som lärare mycket mer borde närläsa 
vetenskapliga texter tillsammans med studenter och öva dem i att skriva kortare texter innan de 
kommer till uppsatsmoment, detta som en övning innan de självständigt förväntas skriva ett större 
eget arbete.  

De av betygsombudsmännens ärenden som utgår från uppsatsarbeten handlar, precis som i fallet med 
salstenta, om omprövning av betyg, men även om olika tolkningar av kursplanen och regler för 
betygssättning. 

Muntlig examination  
Som tidigare påpekats anses olika former av muntliga övningar och uppgifter svåra att hantera i 
examinationssammanhang av rättssäkerhetsskäl. Muntliga former av övningar som nämns i 
intervjuerna är bland annat enskild muntlig examination, seminariesituationer, oppositioner och 
presentationer. I intervjuerna framförs synpunkter om att muntlig framställning genom presentation, 
argumentation och diskussion är något som de svenska studenterna skulle behöva bli bättre på och 
därför få mer övning i.  

 

”Men fortfarande tycker jag vad gäller muntlig presentation och att ställa 
  sig upp och våga ta en risk, ställa en fråga, är vi dåliga… jättedåliga faktiskt. 
  Det är väl där vi har vår svaghet. Och vi kan egentligen inte testa muntlig 
  förmåga här, man känner ju nästan att man plågar studenterna.”51  

 

Att studenterna är nervösa och att en muntlig examination eller presentation kan bli mer emotionell 
än vad som önskas framkommer som en svårighet vid muntliga moment; som lärare vill man inte 
”dra ur dem saker”52 och som student är man rädd att ”hämmas”53 om en bedömning sker av det 
man säger. Samtidigt nämns att man som student inte heller lägger lika stor vikt
undervisningsmoment som inte bedöms, betygssätts och examineras.  

I intervjuerna med flera av lärarna framkommer att muntliga moment anses avklarade då de 
genomförts, utan att bedömning av kvalitet gjorts, samt att muntliga moment ofta kompletteras med 
skriftliga uppgifter eller examinationer som mindre PM-uppgift eller skriftlig tentamen. Skriftliga 
uppgifter förekommer exempelvis i samband med seminarier som en försäkring om att alla ska vara  

 
51 Betygsombudsman 1 
52 Undervisande lärare 1 
53 Studiebevakare 
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inlästa, men kombinationen med muntliga prestationer och skriftliga uppgifter uppges även 
genomföras för att få ett underlag för bedömning och betygssättning.  

 

”Och där kan jag säga att det där kom ju svårigheten lite grann när det gäller 
  muntligt att avgöra vem som… om nu alla är aktiva, men är det här aktiva 
  innehåller det… är det av tillräckligt god kvalitet? Det är ju svårare att bedöma 
  snabbt så där och kunna säga var gränsen går det blir lite mer godtyckligt än 
  den varje fall känsla av precision som man kan få när det man har skriftligt 
  dokumenterade svar och ett systematiskt sätt att poängsätta.”54  

 

Det anses svårt att betygssätta muntliga moment på ett rättssäkert sätt och det faktum att den 
muntliga framställningen inte finns kvar efteråt anses vara ett problem vid bedömning, 
betygssättning och eventuell omprövning. En av de intervjuade pekar även på risken att läraren och 
studenten har upplevt situationen på helt olika sätt och därför har olika uppfattning om prestationen i 
efterhand: 

 

”Jag tycker det är svårast att bedöma muntliga prestationer och det är av det 
  skälet att prestationen försvinner, man kan inte gå tillbaka och diskutera den 
  på nytt, så här såg det ut, utan… och när den väl är borta så har studenten och 
  jag säkert helt olika upplevelser av den och det blir ju problem.”55  

 

En av de intervjuade lärarna som anser sig undervisa på en kurs som skulle lämpa sig väl för 
muntliga moment och examination frågar sig samtidigt: ”men hur?”56  

Praktiska moment och praktik 
Enligt en intervjuad pedagogisk utvecklare är de praktiska momenten de mest eftersatta när det 
gäller hur de ska examineras och hur man gör betygskriterier för dem. Det handlar ofta om 
färdigheter hos vissa yrkesgrupper som förväntas ”sitta i ryggmärgen”57 vilket gör att det är svårt att 
uttrycka krav och betygskriterier explicit; lärare ska sätta ord på vad studenterna ska göra för att bli 
godkända på ett sätt så att studenterna förstår. Moment som ofta lärarna har en känsla för och som 
det finns tyst kunskap om. Många frågor angående praktik och betygssättning av praktik har ställts 
till universitetets betygsombudsmän. Precis som i fallet med de praktiska momenten finns här vissa 
svårigheter med bedömning och formulering av betygskriterier, men även kring de externa 
handledarnas roll samt deras relation till handledare och examinator vid universitetet. Mer om detta 
kan läsas i det tidigare avsnittet ”Roller”. 

 
54 Undervisande lärare 5 
55 Betygsombudsman 4 
56 Undervisande lärare 1 
57 Pedagogisk utvecklare 2 
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
I denna rapport redovisas problem, svårigheter och frågor som identifierats i samband med 
examinationsförfaranden vid Uppsala universitet. Vid de intervjuer som genomförts har det påpekats 
att examinationerna för det mesta fungerar bra och att det inte uppstår så många problem jämfört 
med hur många examinationer som genomförs årligen vid universitetet.58  Trots detta är det av vikt 
att medvetandegöra de problem och frågor som ändå uppstår.  

Identifierade problem, svårigheter och frågor relaterar till olika aspekter på examination; delvis 
utifrån kursplaner och kursmål, bedömning och betygssättning, involverade roller, examination i 
stora grupper och information till studenterna, men även utifrån olika examinationsformer. I detta 
avslutande avsnitt sammanfattas några av de problem, svårigheter och frågor som framkommit i 
intervjuerna och som presenterats i denna rapport. Förhoppningsvis kan nedanstående 
sammanfattning utgöra underlag för fortsatta diskussioner, idéer, tips och råd. 

 

Reliabilitet och validitet 

• Det finns en farhåga om en utveckling där examinationer utformas för att motsvara hög 
reliabilitet snarare än god validitet. Det finns alltså en oro för att examinationer i större grad 
kommer att mäta kunskap som är lättare att mäta snarare än att mäta den kunskap som bör mätas, 
dåframförallt analys, djupare förståelse och förmåga att identifiera problem. 

 
Överensstämmelsen mellan kursplan, kursmål och examination 

• Det förekommer glapp mellan målen i högskoleförordningen och de mål som finns med i 
kursplanerna. Framförallt är det högskoleförordningens mål om färdigheter och förhållningssätt 
som inte alltid finns med som mål i kursplaner.  

• Det förekommer även glapp mellan de mål som står i kursplanerna och vilka mål som i 
praktiken faktiskt examineras, samt vad som står om hur examinationen ska gå till och hur 
examinationen sedan genomförs. 

 
Bedömning och betygssättning 

• Det upplevs svårt att formulera tydliga betygskriterier och sätta ord på ”tyst kunskap”. 

• Det upplevs även svårt att definiera gränser mellan betygsgrader och då särskilt mellan betyget 
godkänt och betyget väl godkänt och framförallt vad gäller examination av uppsatser. 

• Graderade betyg anses medföra vissa svårigheter. Det upplevs svårt att bedöma i vilken mån en 
student har förstått, det vill säga gradera studenternas förståelse, men lättare att avgöra om en 
student har klarat gränsen för betyget godkänt eller inte. De graderade betygen anses även 
utesluta vissa intressanta examinationsformer och frågeställningar då det måste vara möjligt att 
gradera studenterna utifrån den examination som genomförs. 

• Dokumentationen för lärares bedömningar är i vissa fall otillräcklig, det finns brist på 
kommentarer i rättningen och motiveringar för betygssättning att gå tillbaka till vid eventuell 
omprövning av betyget. 

 
58 Av diariet framgår att universitetets betygsombudsmän mellan 2007 och oktober 2010 haft 21 ärenden. Därutöver 
kontaktas de exempelvis av studenter, undervisande lärare och studierektorer som ställer frågor kring examination. 
Vissa frågor kan lösas redan i den kontakten, det vill säga blir aldrig något ärende i formell mening. 
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Examination i stora grupper 

• Stora studentgrupper ses som ett hinder för rättssäker examination i varierade former. Ofta ses 
salstenta som det enda alternativet av examinationsform vid stora kurser. 

 

Otydliga roller 

• Vad avser examinatorsrollen finns viss okunnighet om dennes ansvar och mandat, samt om vem 
som får vara examinator59. Det har även funnits oklarheter angående vem som är examinator för 
ett visst moment. 

• Avseende externa handledare, det vill säga handledare som har sin arbetsplats utanför 
universitetet, finns oklarhet angående vilket inflytande den externa handledaren ska ha vid 
betygssättningen. Externa handledare har även själva gett uttryck för att de känner sig osäkra på 
vad som förväntas av dem, samt vilka krav de kan och ska ställa på studenter och deras exjobb. 

 
Information till studenter: vad examineras, vad bedöms och hur  

• Vid det inledande kurstillfället ges ofta så mycket information att allt inte uppfattas av samtliga 
studenter och vissa studenter kan ha förhinder att närvara. Viss information kan dessutom ges 
vid andra tillfällen då samtliga inte finns närvarande. Inför och vid examination är det av vikt 
alla studenter få samma information och all information som förmedlas till studenterna, 
skriftligen och muntligen, förmedlar samma sak. 

 
Salstenta 

• Salstentan uppfattas på många sätt vara den mest rättssäkra formen av examination då den är 
”kontrollerad” och den enskilda studentens prestation kan urskiljas på ett säkert sätt, men det 
påpekas att rättssäkerheten har skenbara inslag. Poäng, siffror och procentandelar är inte alltid så 
precist som det kan verka och det finns ibland en övertro på vad poäng säger; även här handlar 
det exempelvis om hur frågor formuleras, hur olika frågor poängsätts och bedömning.  

• En fråga som ställs är om salstentan är förenlig med lärandemålsbaserad pedagogik där 
studenten ska klara samtliga kursmål. Vid en salstenta kan resultatet vara sämre på vissa frågor 
och frågor kan hoppas över, men andra svar kan kompensera för detta och medföra att 
examinationen blir avklarad utan att samtliga kursmål är godkända. 

• En fråga som aktualiseras är: hur gör man salstentor av hög kvalitet som mäter rätt saker och 
som mäter dem säkert? 

 

 
59 Mer information om vem som får vara examinator finns i not 21. 
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Examination av färdigheter 

• Undervisande lärare anser sig inte ha samma verktyg, inte lika utvecklade former, för tillförlitlig 
examination av färdigheter 

• Examinationen av färdigheter består ofta i själva genomförandet av ett moment, att det har blivit 
avklarat. Kvaliteten i genomförandet bedöms dock inte 

• Vissa färdigheter anses så självklara att de inte skrivs in som mål eller krav i kursplanen 

• Vad är det som ska betygsättas? Exempelvis för skriftlig färdighet: vad är skriftlig förmåga? Är 
det att uttrycka sig med elegans, eller är det att skriva grammatiskt korrekt? 

 
Skriftliga uppgifter: främst självständiga arbeten, men delvis även PM och hemtentor 

• Uppsatsarbeten kan dra ut på tiden så att de sträcker sig utöver den faktiska perioden för kursen. 
Hur ska man göra för att arbetet ska hållas inom tidsramarna? Kan tidsåtgång påverka 
betygssättningen? 

• Vad i uppsatsarbetet är det som ska bedömas? Är det själva uppsatsen som produkt? Eller är det 
även processen? Eller är det studenten och dess kunskap? 

• Ett uppsatsarbete ska vara självständigt, men självständigheten är ibland svår att förhålla sig till. 
Ska självständigheten vägas in i bedömning och betygssättning? När slutar uppsatsen att vara ett 
självständigt arbete? Och hur mycket ska läraren ”styra upp” arbetet? När är en uppsats 
underkänd? 

• Fusk och plagiat förekommer vid skriftliga examinationsuppgifter och ibland förekommer olika 
syn mellan lärare och student på vad fusk och plagiat är. Främst i samband med mindre skriftliga 
uppgifter och hemtentor, förekommer diskussion och samarbete studenter emellan. Hur ska man 
se på detta, är det fusk eller är det rent av utvecklande för studenterna?  

 
Muntlig examination 

• En muntlig examination kan bli mer ”emotionell” än vad lärarna önskar 

• Muntlig examination ger inte, som flera andra examinationsformer, automatiskt kvarvarande 
underlag för bedömning, betygssättning och omprövning. 

• Hur ska muntlig prestation mätas? 

• Hur betygssätts prestationen på ett rättssäkert sätt? 

• Det finns en risk för att lärare och student uppfattar situationen helt olika efter utfört moment 

• Hur gör man? 

 
Praktiska moment och praktik 

• Hur formuleras betygskriterier och utformas examination för yrkesfärdigheter som förväntas 
”sitta i ryggmärgen”? 

 

Som anges ovan kommer förhoppningsvis denna problemidentifiering uppmuntra till fortsatta 
diskussioner, idéer, tips och råd i projektets nästa fas då en diskussion om hur identifierade problem, 
svårigheter och frågor kan hanteras. Inspirerande förslag och idéer finns säkerligen att hämta inom 
Uppsala universitets betydande undervisningsverksamhet.
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