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Examination, delaktighet och lärande – att tillsammans med 
studenter utveckla lärande examination och undervisning i 
en kurs vid folkhälsopedagogiska programmet Högskolan 
Kristianstad 

Inledning
Examinationsfrågan har diskuterats flitigt 
inom högskolan och även Högskoleverket har 
vid ett flertal tillfällen belyst problematiken 
(Högskoleverkets skriftserie 1997a, 1997b, 
1997c, Högskoleverkets rapportserie 2006). 

I det folkhälsopedagogiska programmet vid 
Institutionen för hälsovetenskaper vid Hög-
skolan Kristianstad har frågor kring exami-
nation och tentamensformer också lyfts fram 
som en viktig fråga. Hösten 2002 genomför-
des vid institutionen en utbildningsdag med 
temat ”tankar om lärande och examination i 
högskolan” tillsammans med övriga program. 
Temat följdes under våren 2003 upp med 
en heldagsträff där programmets lärare och 
tre studeranderepresentanter (en från varje 
årskurs) diskuterade hur tankarna och idéerna 
från utbildningsdagen kunde implementeras 
i undervisning och examination. Externatet 
resulterade i en utveckling av examinationerna 
i flera av programmets kurser. 
 Under våren 2005 aktualiserades frågan 
på nytt när lärarna återigen träffades för att 
diskutera examinationsformer och relationen 
examination och lärande utifrån program-
mets inledande kurs. Träffen resulterade i 
ett förslag att på nytt engagera studenterna 
i utvecklingsarbetet. Erfarenheterna från 
tidigare tillfällen där studenterna medverkat 
i arbetet upplevdes som synnerligen goda av 
såväl studenter som lärare. 

Studentinflytande 
kring examination och 
examinationsformer 
En av högskolans viktigaste uppgifter, tillsam-
mans med det vetenskapliga projektet, är att 
befrämja demokratiska ideal som öppenhet 
och fritt meningsutbyte. Ett förverkligande 
av dessa ideal kräver att studenterna inte bara 

deltar i den vetenskapliga och samhälleliga 
diskussionen utan även är medaktörer i hög-
skolans utveckling och förnyelse. 

Studenternas delaktighet och medin-
flytande är en av de kvalitetsaspekter som 
Högskoleverkets bedömargrupper utgår från 
vid exempelvis examensrättsprövning. Ofta 
betonas studenternas möjlighet till formellt in-
flytande. Genom deltagande i formella organ 
inom högskolan och genom de utvärderingar 
som kurser och utbildningar genomför förvän-
tas studenternas delaktighet säkerställas. 

För den enskilde studenten kan denna mer 
indirekta möjlighet att påverka utbildningens 
innehåll och genomförande upplevas som min-
dre viktigt än möjligheten att påverka upplägg 
och innehåll under respektive kurs gång. Det 
är därför viktigt att studenterna också får 
inflytande mer direkt, i relation till den egna 
utbildningen och den egna utbildningssitua-
tionen (Högskoleverkets rapportserie 2000a 
2000b, 2003 och 2004). I Högskolelagens 4 § 
betonas att ”kvalitetsarbetet är en gemensam 
angelägenhet för högskolornas personal och 
studenterna” och i 4a § att ”Studenterna skall 
ha rätt att utöva inflytande över utbildningen 
vid högskolorna” och att ”Högskolorna skall 
verka för att studenterna tar en aktiv del i 
arbetet med att vidareutveckla utbildningen”. 
Studenterna ska således ha reella möjligheter 
att aktivt medverka i utvecklingsarbetet på 
alla nivåer, inte bara i planeringen och ut-
värdering av utbildningen utan även i frågor 
som gäller examination. Som medaktör kan 
dessutom studenten med sina erfarenheter 
och kunskaper fungera som en betydelsefull 
resurs när det gäller att bidra till kvalitetsut-
vecklingen och dynamiken inom högskolan. 
Förbättrat lärande, bättre förberedelse inför 
arbetslivet, ett annat förhållningssätt till kun-
skap där den i större utsträckning sätts i sitt 
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sammanhang, träning i kritiskt tänkande och 
ett ökat inslag av djupinlärning är dessutom 
”sekundärvinster” som ett aktivt deltagande i 
undervisningens planering och genomförande 
kan leda till. 

Att bedriva forskning och pedagogisk ut-
veckling i nära samarbete med studenterna är 
särskilt viktigt eftersom det ger en tydligare 
fokusering på studenternas lärandesituation. 
I samband med Bolognaprocessen och kraven 
på högskolan att gå från undervisningsin-
nehåll till lärandemål blir detta av speciell 
vikt. 

Lärande i en ny tid kan speglas ur en rad 
olika perspektiv. Att studentens lärande och 
delaktighet fokuseras i samband med exami-
nation och bedömning kan ses som ett sådant 
centralt perspektiv.

Examinationsprojektet
Under hösten 2005 startade ett projekt för att 
utveckla examinationer och examinationsfor-
mer vid folkhälsopedagogiska programmet 
vid högskolan i Kristianstad. I samband med 
detta bildades en arbetsgrupp bestående av 
Leif Karlsson, Universitetslektor i hälsopeda-
gogik och ansvarig för pedagogiska utveck-
lingsfrågor vid programmet, två studenter 
från årskurs 3 och två från årskurs 2. Gruppen 
utvidgades, efter att kurs 1 examinerats, till att 
även omfatta två studenter från årskurs 1. 

Gruppens syfte
Syftet med gruppen var att utvärdera och ut-
veckla examinationsformerna i folkhälsopeda-
gogiska programmet. Förutom frågan om hur 
examinationen på ett tydligare sätt kunde gö-
ras till en del av lärandeprocessen var en viktig 
aspekt att öka studenternas medinflytande vad 
gäller examinationsfrågorna såväl allmänt som 
mer konkret i de specifika kurserna. Tanken 
har under hela projektet varit att studenterna 
i arbetsgruppen ska vara delaktiga i diskus-
sionen kring såväl upplägg, innehåll, litteratur 
och tentamen/tentamensformer. Dessutom 
har avsikten varit att de deltagande studen-
terna skulle ge återkommande återkoppling 
till sina respektive kursgrupper. 

Det finns naturligtvis olika sätt att arbeta 
med examinationsfrågan inom programmet. 
Inom gruppen har vi koncentrerat oss på 

att utveckla kurs 1:s tentamen i relation till 
undervisning, kunskap och lärande. Ut-
gångspunkten har varit att försöka se kursens 
ämnesmässiga innehåll, undervisnings- och 
lärandeprocessen samt examination och be-
dömning som interagerande storheter. 

Anledningen till att speciellt fokusera på de 
”nya” studenter var att det sågs som väsentligt 
att öka förståelsen för hur övergången från 
gymnasium till högskola kunde underlättas. 
Många studenter upplever svårigheter med 
att anpassa sig till det för högskolan utmär-
kande arbetssättet med stort eget ansvar för 
studierna. Dessutom upplevs ofta den högre 
abstraktionsgraden, som många gånger ut-
märker såväl litteratur som undervisning, 
som besvärligt att ta till sig (Marton, m.fl., 
1999). 

Projektets genomförande
Arbetsgruppen träffades vid tre tillfällen 
under hösten 2005. Vid det första tillfället 
diskuterades kurs 1: s examination och ett 
förslag till examinationsuppgift bestämdes (se 
bilaga 1). Tillfälle två avhandlade den grupp-
handledning i seminarieform som examinator 
gav studenterna i kurs 1 och tillfälle tre på 
vilket sätt återkoppling av examinationen 
skulle göras. 

Som en del i projektet, genomfördes två 
intervjuer med studenter som genomförde 
kurs 1 i programmet under höstterminen 
2005 om hur de uppfattat examinationen, 
examinationens stöd för deras lärande och 
deras eget sätt att bedriva studierna i relation 
till tentamen. Intervjuerna kan betraktas som 
provintervjuer inför den större utvärdering 
som genomfördes i den efterföljande kurs 
1 (Hk 06). Förutom den mer traditionella 
utvärderingen kan en sådan studie ge viktig 
kunskap om huruvida den nya examinatio-
nen, litteraturen och undervisningsformerna 
upplevts som stimulerande för studenterna 
och deras lärande. 

Under våren 2006 träffades gruppen vid 
tre tillfällen för att utvärdera höstens arbete 
och den dåvarande tentamens förtjänster och 
nackdelar. Examinationen hade i stort 
fungerat tillfredsställande och studenterna 
i kurs 1 hade uppskattat tvåstegsmodellen 
med först en gruppuppgift och därefter en 
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enskild bearbetning med gruppuppgiften som 
utgångspunkt. 
Arbetsgruppen diskuterade därefter förslag 
till förbättringar av examination rent allmänt 
men med fortsatt fokus på kurs 1. Vad som 
speciellt framkom vid denna diskussion var 
att examinationen oftast avslutade en kurs och 
att man trots den tentamensgenomgång som 
alltid ges efter en kurs saknade möjligheter 
till uppföljning av kursens innehåll. Trots 
kunskapsluckor ger man sig snabbt i kast med 
kommande kurs och nya examinationer. 

Ur diskussionen föddes tanken att låta 
studenterna lämna in ett första utkast på 
hemtentamen efter ca 7 veckor, av kursens 
totalt 10, varefter de kommande veckorna 
skulle kunna ägnas åt att fördjupa det som 
studenterna själva och ”rättande” lärare anser 
vara kunskapsbrister. Studenterna gavs alltså 
en möjlighet att de tre sista veckorna komplet-
tera och utveckla uppgiften. (se bilaga 2).

Vid den sista träffen behandlades även frå-
gor kring innehåll, litteratur och uppläggning 
i förhållande till den nya examinationsuppgif-
ten. Diskussionen resulterade i förändringar 
i alla tre aspekterna. Bland annat betonades 
vikten av att ge feedback på studentarbeten 
även under kursens gång. Studenterna erhöll 
också under kurs 1 (hk 06) genomgående 
skriftlig och/eller muntlig återkoppling på sina 
individuella eller i grupp konstruerade inläm-
ningsuppgifter. Syftet var att studenten på så 
sätt skulle bli mer medveten om kvaliteten i 
sina resultat och att liksom forskaren även inta 
en kritisk hållning till dem.  

Arbetsgruppen diskuterade också andra 
förändringar som gällde examination och 
undervisning. En idé var att låta studenterna i 
slutet av kurs 1 skriva inlärningsmål som kan 
ligga till grund för kurs 2. 

För att ta reda på hur de i arbetsgruppen 
deltagande studenterna upplevt gruppens 
arbete, hur de uppfattat delaktighet och 
medinflytande samt vad de tycker de lärt sig 
genom att delta i gruppen, uppmanades samt-
liga att, i slutet av vårterminen 06, skriva ned 
sina erfarenheter från arbetet i gruppen. Fem 
av sex lämnade en sådan redogörelse. 

Gruppens arbete har regelbundet återkopp-
lats till lärarna på programmet så att formerna 
och innehållet i examinationen inte blir en 

isolerad företeelse utan kan få återverkningar 
i kommande kurser. För kartläggning av exa-
minationssystemets utformning och framtida 
diskussioner i lärargruppen samlades alla 
dokument med anknytning till tentamina och 
bedömning in. Dessa kommer att diskuteras 
inom programmet samt användas i det fort-
satta pedagogiska utvecklingsarbetet. 

Erfarenheter och slutsatser
Examinationsprojektet kan sägas innehålla 
två delar. En process genom vilket exami-
nationsuppgiften och andra förändringar av 
kursen skapas i samverkan med de deltagande 
studenterna och ett ”resultat” i form av själva 
examinationsuppgiften och dess genomför-
ande. Båda aspekterna är betydelsefulla att 
studera i ett projekt av detta slag. Hur de med-
verkande studenterna upplevde sitt deltagande 
i arbetsgruppen, hur examinationsuppgiften 
upplevdes av kursgruppen, examinationsresul-
tat och de slutsatser och reflektioner jag som 
gruppledare och examinator gjorde är därför 
centrala aspekter i denna studie. 

De medverkande studenternas upplevelser av 
sitt deltagande i arbetsgruppen
I samband med att gruppen hade sin sista träff 
ombads medlemmarna att göra en kortfattat 
redogörelse för hur de upplevt sitt deltagande 
i gruppen. Överlag är studenterna mycket po-
sitiva till gruppen och dess arbete. Känslan av 
delaktighet och att vi som lärare/utbildning/
högskola lyssnar och tar till oss studenternas 
åsikter lyfts speciellt fram. Sambandet mellan 
känsla av delaktighet och ett ökat engagemang 
framkommer också. En av studenterna ut-
tryckte det på följande sätt:

Studentinflytande känns ibland lite knepigt 
då studenter ibland tillfrågas men ingenting 
händer av de åsikter som kommer fram (någon 
slags pseudodemokrati). I denna grupp har 
jag som student upplevt delaktighet. Detta 
pga. en lärare som inte bara lyssnar utan som 
även för åsikter/idéer vidare för utveckling 
och verkställande. Jag tror att det är ett bra 
sätt att främja studenters inflytande och för 
att skapa ett större intresse för att påverka sin 
utbildning och skolgång. Jag anser också att det 
skapar en möjlighet att utvärdera utbildningen 
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och förbättra den så att studenterna uppnår 
målen med utbildningen. 

För ett par av studenterna har det varit spe-
ciellt viktigt att gruppen innehållit represen-
tanter från alla årskurserna.  

Det som har varit svårt är att diskutera den 
allra första kursen då man själv går sista året. 
Även om man kommer ihåg en del uppfatt-
ningar och upplevelser är det lite svårt att 
minnas tillbaka. Dessutom känner man andra 
saker i dagsläget än vad man gjorde som ny-
bliven student. Därför tycker jag det blir en 
mycket bra mix av både ”nya” och ”gamla” 
studenter. De har det färskare i minnet och vi 
kan kanske känna efter i slutet av utbildningen 
vad som skulle ha passat bra i början, och vad 
man har haft nytta av. 

Studenterna har genomgående upplevt ett 
berikande diskussionsklimat.

Under hela tiden i gruppen, har diskussioner-
na och samtalen varit livliga och intressanta. 
Det har bollats idéer, tankar och funderingar 
mellan oss deltagare. Diskussionerna har varit 
givande, eftersom att vi i gruppen, ibland har 
haft lite olika uppfattning om hur examina-
tioner ska se ut. Det har även funnits många 
tillfällen, där vi har varit rörande eniga om 
vad vi tycker om utformningen.

En av studenternas beskriver sina upplevelser 
på ett sätt som fångar själva huvudtanken och 
syftet med arbetsgruppen: 

För mig har detta forum varit både inspirerande 
och utvecklande samtidigt som det har varit ett 
forum där vi studenter har kunnat uttrycka våra 
åsikter. Vi har varit en liten grupp som har träf-
fats och diskuterat olika former för examination 
och framför allt har vi diskuterat kurs 1 och dess 
uppläggning. Att i en liten grupp få möjlighet 
att utbyta tankar med en lärare känns väldigt 
exklusivt eftersom detta sällan förekommer i den 
vanliga undervisningen. Jag har tyckt att det 
har varit väldigt intressant att få ta del av hur 
undervisningen och examinationen planläggs 
samt att kunna få möjligheten att kommentera 
detta på ett direkt sätt. Jag hade önskat att det 

hade funnits fler tillfällen under studietiden att 
träffas i denna typ av gruppkonstellation och 
kanske diskuterat andra ämnen som berör både 
lärare och studenter. Utvärderingar i helklass el-
ler elektroniskt ger inte alls samma möjlighet till 
att uttrycka sig och därför har jag upplevt detta 
som något unikt. Det är också ett bra sätt för 
studenter att kunna påverka och få inflytande 
eftersom det sker under dessa förhållanden. Un-
der våra träffar har jag upplevt att alla har del-
tagit i diskussionerna och allas röster har blivit 
hörda, vilket bland annat gruppens storlek och 
Leifs sätt att förhålla sig på har bidragit till. Jag 
hoppas att arbetet med arbetsgruppen kommer 
att fortsätta och att det vi studenter uttrycker 
kan vara med till att påverka utvecklingen. Det 
var många intressanta saker som vi kom fram 
till under våra träffar och förhoppningsvis kan 
detta leda till förbättringar för de kommande 
studenterna.

Sammanfattningsvis bekräftas, genom stu-
denternas redogörelse, den positiva bild av stu-
dentmedverkan som jag själv som gruppledare 
upplevde. Studenterna deltog i arbetsgruppen 
med stort intresse och gav många viktiga 
bidrag till arbetet med att utveckla tentamen 
och kursen i stort. Resultatet visar också på 
att studenten som medaktör inte är en illusion 
utan kan göras till en realitet. En aspekt som 
inte berördes i projektet var hur återkopp-
lingen mellan de deltagande studenterna och 
deras respektive kursgrupp fungerat. 

De examinerande studenternas upplevelse av 
examinationen
I samband med tentamen ombads studenterna 
att lämna synpunkter på tentamensformen. Av 
27 studenter lämnade 16 synpunkter. Dessa 
var överlag positiva och såväl upplägget med 
att en gruppuppgift föregår den individuella 
uppgiften som att en ”provtentamen” genom-
fördes uppskattades av samtliga svarande stu-
denter. Gruppuppgiften kommenterades inte 
av alla studenterna men de som gjorde det var 
överlag positiva i sina omdömen. Gruppupp-
giften upplevdes som något att bygga vidare 
på och diskussionerna med basgruppen för-
djupade kunskapen och förståelsen: 
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Tentamensuppgiften, att först göra en grupp-
tenta och sedan enskilt bygga vidare på denna 
tycker jag var en spännande och bra idé. När 
grupptentan g jordes kunde man samtidigt 
tänka på vad man själv ville tillägga, därför 
var det ganska lätt att börja och spinna vidare 
på egna idéer i den individuella uppgiften. 

Jag tycker att denna metod som vi har arbetat 
med är givande. Man får en djupare kunskap 
och förståelse. Först att man i grupp fick re-
flektera projektet tillsammans med andra och 
sen själv sätta sig in djupare i projektet och 
litteraturen. 

I något fall framhåller studenten gruppuppgif-
ten som positiv för lärandet men betonar också 
svårigheten med att relatera den individuella 
uppgiften till vad gruppen presterat: 

Man lärde sig mycket på att först göra en 
grupptenta som vi lämnade in. Det var svårt 
att sedan utifrån den göra en individuell upp-
gift och kunna relatera till gruppuppgiften.

Upplägget med ”provtentamen” upplevdes 
som mycket positivt. Tentamen var den för-
sta på programmet varför osäkerheten om 
kravnivån var stor hos många av studenterna, 
För flertalet av de studerande var tentamen 
dessutom den första på högskolan: 

Eftersom detta var min första hemtenta så var 
det lite svårt att veta vad som krävdes av en 
och hur man skulle lägga upp det hela. Men 
genom de synpunkter man fick av dig kände 
jag att man fick en bra vägledning genom 
arbetet. På vissa delar hade man inte riktigt 
hittat rätt, men efter dina synpunkter kunde 
man lättare ” hitta rätt”.

För flera studenter gav examinators kommen-
tarer och kritik vägledning för den slutgiltiga 
tentamen. Många studenter uppfattade att 
lärandet och kunskapsutvecklingen utveck-
lades på detta sätt:  

Jag tror att vi utvecklades mycket genom att 
få respons av det första vi gjort individuellt. 
Respons som inte var direkt utan ledde till nya 
tankesätt och som en stöttning i arbetet vidare 

istället för att ge klara svar på vad man ska 
ändra osv.

Genom att få kritik och sedan få korrigera 
den själv gör att man måste anstränga sig lite 
extra, repetera och verkligen bry sig om det 
som handledaren anser vara svagt i tentamen 
och arbeta mer med de punkterna. Som stres-
sad student hade man bara lagt undan och 
lämnat tentan bakom sig om man inte hade 
varit tvungen att ”rätta” den.

Att vi lämnar in examinationsuppgiften i två 
omgångar ser jag som mycket positivt. Något 
som har varit väldigt givande för mig. Att 
man får tillbaka uppgiften med kommentarer 
som man får bearbeta vilket ger mer kunskap. 
Och det är kunskapen som vi är på skolan för 
att få.

För mig var det stor skillnad på första och 
andra inlämningen, både tankemässigt och 
språkligt.

Examinators reflektioner kring 
kursens examination
En examination av det slaget som getts i kurs 
1 har tagit mycket tid i anspråk men gett god 
respons från studenterna i så motto att de är 
nöjda med tentamensformen. Syftet har däre-
mot också varit att göra examinationen till en 
lärande examination. Huruvida den verkligen 
fungerat på det sättet går inte säkert att fast-
ställa utan kräver en noggrannare analys. 

Några ref lektioner utifrån resultatet av 
examinationen är dock värda att göra. En 
stor del av studenterna, närmare 50%, fick 
trots modellen komplettera sin tentamen och 
några fick dessutom komplettera ytterligare 
en gång för att uppnå godkänt betyg. VG 
som betyg delades ut till endast ett fåtal. Att 
utifrån tentamensresultatet dra slutsatsen 
att modellen varit misslyckat är trots detta 
knappast rimligt. En rad andra faktorer spelar 
in som studenternas förkunskaper inför hög-
skolestudier, studiebegåvning, arbetsinsats, 
medverkande lärares förmåga att tydliggöra 
och förklara grundläggande begrepp m.m. 
Utfallet hade kanske blivit än sämre med en 
traditionell bedömning. En annan, och som 
jag ser det trolig, förklaring till det svaga resul-
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tatet kan vara att examinationen låg på för hög 
abstraktionsnivå. Kraven var helt enkelt för 
höga för studenter i en introduktionskurs.
En annan betydelsefull aspekt att belysa är om 
studenterna utvecklade sin tentamen mellan 
version 1 och 2, dvs. om det skedde ett lärande 
genom den respons som gavs och om detta lä-
rande visade sig explicit i examinationen. Som 
examinator bedömer jag den utvecklingen 
som relativ liten. Orsakerna till resultatet kan 
vara flera; den respons studenten fick kräver 
rimligen fördjupade studier i någon mening 
för att få genomslag i en högre kvalitet, något 
som kanske inte gjordes; de speciella semina-
rier som gavs för att behandla för studenterna 
svåra kursavsnitt, hade låg besöksfrekvens; 
återkopplingen kanske var för ”snäll” i den 
meningen att studenterna drog slutsatsen att 
de hade studerat tillräckligt och i stort hade 
uppnått kriterierna för godkänd. 

Kunskap, lärande och 
examination - avslutande 
reflektioner
Formerna för examination styr i stor utsträck-
ning hur och i vilken omfattning som studen-
terna tillägnar sig innehållet i en utbildning 
(Marton m.fl., 1999, Trowald, 1997, Trowald 
& Dahlgren, 1993).

Assessment defines what students regard as 
important, how they spend their time, and 
how they come to see themselves as students 
and then as graduates. It follows, then, that it 
is not the curriculum which shapes assessment, 
but assessment which shapes the curriculum 
and embodies the purposes of higher education. 
(Brown & Knight, 1994, s. 12.)

Studenterna inriktar helt enkelt sitt lärande 
mot vad de tror examinationen kommer att 
innehålla (Ramsden, 1992). 

Biggs (2003) menar att det inte går att undvika 
att studenterna lär för sin examination…

”students would be foolish if they didn’t  
(s. 141). 

För läraren är examinationen slutpunkt i un-
dervisning och lärandeprocess medan det för 
studenten kommer först och på så sätt bildar 
utgångspunkt för lärandet. Härav följer att 
det är naturligt att lärare och studenter ser 
examinationen ur olika perspektiv. (se fig. 1)
Enligt en nyligen publicerad rapport om 
examinationsförfarandet vid några svenska 
högskolor (Högskoleverket, 2006) lever exa-
minationsprocessen ett eget liv på högskolan, 
en bild som också stärks av analyser av Stu-
dentspegeln 2002 (Högskoleverket 2002). 
Examination och examinationsprocessen är 
en viktig del av vad studenter möter i högsko-
lan, men de verkar ha föga gemensamt med 
undervisning och planering av undervisning. 
Testet blir i själva verket målet för kursen, 
oavsett vad som formellt står i målen. 

I rapporten betonas också vikten av en 
vidgad syn på examinationens roll i inlär-
ningsprocessen. Istället för att bara betrakta 
examinationens styrande effekt på studen-
ternas studier som något negativt kan man 
vända på det. 

Genom att tidigt informera om hur en kurs 
eller ett utbildningsmoment kommer att exa-
mineras, vilka typer av kunskaper som kommer 
att prövas och hur det ska ske, så kan man styra 
inlärningen i önskvärd riktning. Och genom 
att återkoppla och följa upp de moment där 
examinationen visat på brister kan man yt-
terligare förbättra inlärningen. Det förutsätter 
emellertid att examinationen blir en naturlig 
del av inlärningsprocessen, och inte enbart en 
kunskapsprövning i slutet av en kurs eller ett 
utbildningsmoment. (a.a. s. 62.)

undervisning
lärandeaktivitet

Lärarens perspektiv: Lärandemål

Studentens perspektiv: Examination 

examination

resultat

Figur 1. Lärares och studenters perspektiv på examination. Biggs 2003, s 141
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Biggs (2003) ser undervisning som ett system, 
alignment teaching, där en rad olika aspekter 
måste samverka, för att ett gott lärande ska 
ske.

In aligned teaching, there is maximum consist-
ency throughout the system. The curriculum 
is stated in the form of clear objectives, which 
state the level of understanding required rather 
than simply a list of topics to be covered. The 
teaching methods are chosen that are likely to 
realize those objectives; you get students to do 
the things that the objectives nominate. Final-
ly, the assessment tasks address the objectives, 
so that you can test to see if the students have 
learned what the objectives state they should 
be learning. All components in the system ad-
dress the same agenda and support each other. 
(Biggs, 2003, s. 27.)

Biggs resonemang innebär att examinationen 
inte kan ses som skild ifrån lärandemål och 
lärandeaktivitet utan att de tre är interage-
rande storheter. Om lärandemålen speglas 
i examinationen (den lodräta pilen i fig. 1) 
är undervisningen och studentens lärande 
riktade mot samma mål. Undervisning och 
examination fokuserar samma verb som for-
mulerats i målen. Examinationen bedömer 
om lärandemålen är uppnådda och står i sam-
klang med lärandesyn och genom att förbe-
reda sig för examinationen uppnår studenten 
de lärandemål som uttrycks i kursplanen. 

En viktig utgångspunkt i examinations-
projektet har varit att försöka se kursens 
ämnesmässiga innehåll, undervisnings- och 
lärandeprocessen samt examination och be-
dömning som interagerande storheter. Dess-
utom har avsikten varit att projektet skulle 
ge ringar på vattnet och på så sätt påverka 
andra kurser vad gäller såväl examination som 
innehåll och upplägg. Examination har alltså 
inte betraktats som isolerat från undervisning 
och lärande utan som en interagerande del i ett 
system. Den har heller inte främst setts som en 
kontroll av inhämtade kunskaper utan som ett 
verktyg i lärandeprocessen, en lärandeprocess 
som involverar samtliga lärare och studenter. 
Genom att använda undervisnings- och exa-
minationsmetoder som stödjer och fokuserar 
lärandemålen i kursen och programmet kan 

man påverka inlärningsmönster (ytinlärning 
respektive djupinlärning) och troligen även 
uppfattningar (enkel respektive utvecklad 
lärandesyn) (Marton, m.fl., 1999), men det 
kräver dels ett konsekvent beteende från lärar-
nas sida, dels olika påverkan beroende på vad 
studenten bär med sig. Examinationsformer är 
dock i samtliga fall en nyckel till framgång. 

Att arbeta med examinationsfrågan är en 
viktig och svår del av högskolelärarens sysslor 
och kräver kunskap inom såväl lärande- som 
bedömingsteori. Men det är inte bara en kom-
petensfråga utan främst ett epistemologiskt 
spörsmål. Olika teoretiska utgångspunkter le-
der till olika sätt att hantera frågan. Lindberg-
Sand (2003) skriver utifrån examinationen 
som praktiserad kunskapskontroll att ”Det 
sammanhang i vilket kunskaperna utvecklas, 
praktiseras och bedöms kommer också att 
i hög grad medverka till att ge dem deras 
karaktär” (s.10) och menar att vi står inför 
utmaningen att förena i grunden mycket 
skilda kunskapstraditioner när man som hög-
skola ska utveckla en gemensam pedagogisk 
policy för hur utbildning, undervisning och 
examination ska bedrivas.

I examinationen möts det formella systemet 
för kunskapsbedömning i högskolan, den 
pedagogiska bedömningspraktiken och de 
skilda, unika och forskningsbaserade kun-
skapstraditionerna inom universitet och ställs 
på sin spets. (Lindberg – Sand, 2003, s. 10.)

Ramsden (1992) talar om outvecklad res-
pektive utvecklad syn på examination. I den 
outvecklade synen ses studenterna som lata och 
som vill klara sig med minimal ansträngning. 
Examinationen driver studenterna framåt pga. 
av rädslan av att misslyckas. Examinationen 
utgår från en kumulativ kunskapssyn och är 
skild från undervisningen i övrigt. Kurserna 
avslutas med summativa test där det lätt 
mätbara oftast examineras. Examinationstek-
niken är viktigare än innehållet.

I en utvecklad modell är studentens lä-
rande i fokus. Examinationen ska vara en 
del av denna inlärning och stimulera till 
djupinlärning och förhindra ytinlärning. 
Formativa examinationer blir viktiga inslag i 
en utvecklad modell. 

Lärare med synsättet att kontrollen kommer 
i första hand konstruerar troligtvis frågor som 
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objektivt, korrekt och med hög grad av nog-
grannhet går att rätta. Med Blooms begrepps-
apparat betyder det att examinationsuppgif-
terna alltför sällan ligger på analys-, syntes och 
värderingsnivå (Bloom, 1972). Därigenom styr 
de studenten mot ett atomistiskt lärande, dvs. 
ett lärande som går ut på att lära sig att me-
morera lättkontrollerade detaljer. Lärare med 
synsättet att examinationen skall medverka 
till ett relevant lärande ställer däremot troli-
gen frågor på mer holistisk nivå, något som 
samtidigt kan innebära problem vad gäller en 
objektiv och oklanderlig rättning. 

Att ändra på examinationen så att studen-
ter styrs mot ett meningsfullt och holistiskt 
lärande måste därför med nödvändighet ta sin 
utgångspunkt i en förändring av lärares upp-
fattningar av examinationen som fenomen, 
vilket troligtvis sker genom att öka lärares 
medvetenhet om examinationens betydelse 
för studentens lärande.

Slutord
En viktig konsekvens av Bolognaprocessen är 
att lärandemål, läraktivitet och examination 
skall hänga ihop på ett strukturerat sätt. Som 
lärare ställs vi inför stora utmaningar men 
också inför möjligheter till en pedagogisk 
utvecklingsprocess i kollegiet. Att flytta fokus 
från undervisning till studenternas lärande, 
att tydliggöra progressionen i utbildningarna, 
att säkerställa att lärandemålen är bedöm-
ningsbara är svåra och komplicerade uppgifter 
men också intressanta och utvecklande att 
arbeta med.

Som ett led i detta arbete valde Institu-
tionen för Hälsovetenskaper vid Högskolan 
Kristianstad att under 2007 speciellt fokusera 
på examination i relation till lärandemål och 
lärandeaktivitet. På institutionen tilldelades 
jag speciellt ansvar för att arbeta med exami-
nationsfrågan. Dessutom fanns det en speciell 
arbetsgrupp/referensgrupp med representanter 
från samtliga program. Varje program arbe-
tade under våren och hösten med kursplaner, 
studiehandledningar och examinationer där 
Bolognaprocessen på olika sätt satt sin prägel 
på arbetet. 

För att säkra studenternas påverkan på 
utbildningen har universitet och högskolor 
infört kursvärderingar, i många fall obliga-

toriska. Detta innebär dock inte i sig något 
ökat enskilt inflytande eller förbättrad kultur, 
om inte man inte följer upp dem och vidtar 
åtgärder på grundval av dem och gör stu-
denterna till naturliga samtalspartners i hela 
undervisningsprocessen. Ofta klagar man från 
lärarhåll på svagt intresse från studenterna att 
engagera sig i undervisningen men högskolan 
bör inte se studenternas eventuella ointresse 
som ett oöverkomligt hinder utan som en 
uppmaning till förändring.

Det är viktigt att se studenternas delaktig-
het i examinationsprojektet som en början 
på ett nytt arbetssätt och inte som enskild 
och isolerad händelse. Bolognaarbetet och 
institutionens speciella fokus på lärandemål, 
lärandeaktivitet och examination bör på ett 
självklart sätt öppna upp för studentmedver-
kan. En medverkan som kan ses som ett steg 
i skapande av en kultur där studenter ses som 
medarbetare och medaktörer. 

Att det är angeläget att fortsätta arbetet 
med att utveckla och kvalitetssäkra exami-
nationerna är knappast kontroversiellt. Hur 
och utifrån vilka kunskapsteoretiska utgångs-
punkter arbetet ska ske är rimligen betydligt 
svårare att nå konsensus om. Förhoppningsvis 
färgas ett sådant utvecklingsarbete av högsko-
lans signum; argumentation och diskurs. 
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