
CENTRUM FO R UNDERVISNING OCH LÄ RÄNDE 
 



Linköpings universitet 
Centrum för undervisning och lärande 
58183 Linköping 
www.liu.se 
Tel: 013 - 286655 

Att bedöma och sätta betyg - En utvecklingskonferens om traditioner. krav 
och nytänkande vid LiU. 11 mars 2010 
CUL· rapport nr 15 
Anna Bjuremark (red) 

ISSN 1650-8173 
ISBN 978-91-7393-208-0 

LiU-Tryck. Linköping 2001 

http://www.liu.se/


INNEHÅLL 

INLEDNING ....................................................................................................... 7 

Anna Bjuremark 

KAPITEL I 

ÖVERGÅNGEN FRÅN GYMNASIUM TILL HÖGSKOLA ............................ 17 

Ändrade förkunskapskrav och dess påverkan på pedagogiken .................. 17 
Per Eklund 

H ur möta en eventuell betygsinflation från gymnasiet.. ........................... 24 
J ohanna Rosen 

KAPITEL 2 

KRITERIER OCH KOMPETENS FÖR BEDÖMNING AV KV AllTET I 
HELHET OCH DELAR ..................................................................................... 35 

Att bedöma och sätta betyg utifrån betygskriterier ..................................... 35 
Magdalena Hillsträm 

Att skilja G från VG i kvalitativa bedömningar - inledningsanförande ... 43 
Emma Eldelin 

Hur skilja G från VG i kvalitativa bedömningar - en dokumentation .... -48 
Christoph Räcklinsberg 

Examination och bedömning av olika delmoment i en kurs - några tips 
och ideer ......................................................................................................... 53 
Ann-Christin Brorsson 

Hur man väger och viktar delbetyg till slutbetyg ...................................... 64 
Helena Gränås 

Kan vi se träden genom skogen? Bedömning och betygssättning vid 
gruppexamination ........................................................................................ 72 
S ofle S torbj ärk 



KAPITEL 3 
BEDÖMNING AV DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET ................................... 81 

Att bedöma och sätta betyg på projektarbete - ett helhetsperspektiv ........ 81 
Tommy Wedlund 

Projektarbete i högre utbildning - några kritiska reflektioner .................. 91 
Andreas WaUo 

Bedömning av uppsatser och examensarbeten .......................................... 97 
ina Marteinsd6ttir 

KAPITEL 4 
SJÄLVVÄRDERING OCH KAMRATBEDÖMNING .................................... 103 

Perspektiv på studenters medverkan i kamratbedömningar och dess 
betydelse för ett livslångt lärande ............................................................... 103 
Madelaine johansson 

Studenters medverkan i kamratbedömningar .......................................... 110 
Per O.A. Persson 

KAPITEL 5 
BEDÖMNING PÅ OLIKA AKTÖRERS UNDERLAG .................................... 117 

Dilemman och möjligheter vid bedömning av praktik och 
verksamhetsförlagd utbildning ................................................................... 117 
Marie Gustavsson 

Att bedöma och betygsätta generiska kompetenser .................................. 127 

Johan Lundgren 

KAPITEL 6 
ETIK OCH JURIDIK ....................................................................................... 139 

Etiska problem vid bedömning och betygssättning .................................. 139 
Nina Nikku 

Etiska problem vid bedömning och betygssättning .................................. 144 
Maria Strääf 

Refererad kunskap eller plagiat - om svårigheten att bedöma ................. 152 

Marcus Steen 



KAPITEL 7 
PEDAGOGISKMERITERING ....................................................................... 161 

Att bedöma och bli bedömd som lärare. Pedagogisk skicldighet och 
pedagogisk meritering ................................................................................ 161 

Galia Pozina 

AVSLUTNING .................................................................................................. '7' 

Med intuitiv kunskap och instrumentella verktyg som underlag 
[ör bedömning och betygssättning ............................................................. '7' 
Anna Bjuremark 

BILAGA 

PROGRAM ....................................................................................................... 179 





INLEDNING 

Avsikten med denna rapport är att ge inblickar i några fundament om be· 
dömningsprocesser och bedömningsinstrument i samband med högskolans 
examinationer. Vi beskriver hur förändrade förutsättningar i samband med 
Bolognaöverenskommelsen och de nationella anpassningarna har trängt ner 
i den vardagliga myllan vid Linköpings universitet. Vi vill ge exempel på hur 
man tänker kring bedömning och betygssättning och hur man konstruerar 
och tillämpar instrument för att avgöra om studenterna har uppnått den 
förväntade kunskapen. Vi gör det, dels genom att ge en bakgrund till de för· 
väntningar som numera ställs på oss som delaktiga eller ansvariga för exarni· 
nationsprocesser, dels genom att ett antal verksamma lärare delar med sig av 
sina kunskaper och erfarenheter från sina områden. Vi ställer frågor som 
vilka som är de bra exemplen och vad vi bör undvika? Vi söker också kritiskt 
reflektera över styrningskonceptet som sådant och ställa frågor som hur al· 
ternativen ser ut, har vi några valmöjligheter och hur kan de beskrivas i så 
fall? Förhoppningen är att det sammantaget kan leda till, att vi tillsammans 
med kollegor och studenter utvecklar normer för hur vi kan förhålla oss till 
de nya förutsättningarna, som i det här fallet handlar om att förbättra våra 
bedömningsprocesser och göra våra bedömningskriterier än mer synliga för 
både oss själva och varandra. Med det som bakgrund kliver vi nu in i vår 
händelsehistoria. 

I början av 2006 togs det formella beslutet om en särskild arbetsordning 
för att anpassa våra utbildningar till det nya rättsläget och förändringarna 
iscensattes i samband med höstterminen 2007.' Förhållandevis snart däref· 
ter anordnades på initiativ av Centrum för undervisning och lärande (CUL) 
en Grundutbildningsdag med temat Examination - mer än en tentamen. 
Dagen var ett samarrangemang med studentkårerna och fakulteterna och 
syftet var att på lärosätesnivå stimulera till en diskussion mellan lärare och 
studenter om företeelsen examination. Universitetskanslern, vår egen rektor 
och en expert på examination medverkade och den centrala arbetsformen för 
dagen vara rundabordssamtaL' Ett års senare inbjöd CUL lärare och övrig 
LiU·personal till Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU? Iden var att del· 

1 Hur denna process närmare gick till finns beskriven i Elinor Edvardsson Stiwne 
(red.). Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU. En rapport frän CUL.dagen 11 dec 
2008. CULs rapportserie Nr 14. 
2 Som en dokumentation av dagen producerades rapporten Variation på temat exami
nation. Se CULs rapportserie Nr 13 2008, Anna Bjuremark (red.) 
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tagarna skulle ges möjlighet att presentera tankar och diskutera erfarenheter 
om 'Bologniseringen' vid LiU) 

På våren 2010 anordnades återigen en lärosätesövergripande aktivet inom 
grundutbildningen, den här gången under temat Att bedöma och sätta betyg -
en utvecklingskonferens om traditioner, krav och nytänkande vid LiU. Upplägg· 
ningen var densamma som konferensen om examination, med medverkan 
från Högskoleverket, prorektor, ansvarig för Kvalitetsutvecklingsarbetet vid 
LiU. Även den efterföljande arbetsformen med rundabordssamtal var den· 
samma. Deltagarna inbjöds till öppna diskussioner kring förutbestämda 
teman som den här gången rörde bedömning och betygssättning.4 Antalet 
teman var '5 och varje samtal genomfördes vid två tillfallen under dagen och 
syftet var att deltagarna skulle ges möjlighet att delta i minst två fördjupande 
samtal. Vid varje rundabord fanns särskilt inbjudna inledare, som utifrån sin 
kunskap och kompetens om det aktuella temat skulle inspirera till ett efter· 
följande kollegialt samtal. Vid borden fanns också särskilt utsedda dokumen· 
tatörer, av vilka så gott som alla, liksom några av inledarna, genomförde sin 
uppgift som en avslutande examinationsuppgift i kursen Design, utvärdering 
och organisation (DUO), Steg 2 i den universitetspedagogiska stegen vid LiU. 
Det är deras examinationsuppgifter som utgör den huvudsakliga underlaget 
för den rapport som nu presenteras. 

DUO·kursens examinationsuppgift och i rollen som dokumentatör har in· 
gått att utreda, analysera och presentera rundabordssamtalets tema i relation 
till aktuell forskning, utbildningspolitiska ställningstagande, policydokument 
och nationella och lokala regelverk. I uppgiften har också ingått att summera 
själva samtalet samt avslutningsvis ge en personlig reflektion över temat som 
sådant. Dokumentatörernas bidrag, samt några av inledarnas bidrag, har se· 
dan seminariebehandlats inom DUO·kursens ram. Därefter har de kommen· 
terats, bearbetats och redigerats för publicering i denna rapport. 

De olika bidragen har beroende på det tema som behandlats förts sam· 
man till 7 olika kapitel. Vid några rundabordssamtal kommer både inledare 
och dokumentatör från den aktuella CUL·kursen, i andra fall består inledare 
av andra lärare vid LiU. I det förstnämnda fallet, och där inledarna valt att 
bidra med sin inledning, har de båda bidragen lagts i direkt anslutning till 
varandra för att ge ytterligare perspektiv på det tema som diskuteras. I några 
fall känner man som läsare tydligt igen sig i summeringen av samtalen och 
kan följa de trådar från inledaren som plockas upp av dokumentatören. I 
andra fall är det helt andra och nya berättelser som presenteras. Mot den 

l Se Elinor Edvardsson Stiwne (red.). Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU. CUL 
rapport Nr '4 
4 Se bifogat program, Bilaga 1. 
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bakgrunden kan det vara av värde att påminna sig, att dokumentationen å 
ena sidan av kan ses som en form av 'deltagande observation' där dokumen
tatören presenterar sina egna minnes bilder av samtalen, och å andra sidan 
att dessa bilder oftast är en sammanläggning av två rundabordssamtal som 
de som dokumentatörer har deltagit i under dagen. I det som nu följer pre
senteras tematiseringen och uppläggningen av rapporten. 

Rapportens uppläggning 

I kapitel 1, Övergången från gymnasium till högskola, fokuseras frågan om för
kunskapskrav, ett ämne som inte sällan kan ha att göra med rådande kon
junkturer och kan kopplas till variationer av söktryck över tid. Inom civil
ingenjörsutbildningarna vid LiU har frågan varit aktuell när det gäller ämnet 
matematik, men även inom språkundervisningen har det förts liknade dis
kussioner. I bidraget om 'Områdes behörighet och förkunskapskrav' diskute
rar Per Eklund förkunskapskrav som ett urvalsinstrument och ställer frågor 
som hur lågt ribban, vad gäller de särskilda inträdeskraven kan sänkas, utan 
att det uppenbarar sig negativa effekter i slutänden. Han problematiserar 
vidare behov av fardighetsträning inom vissa utbildningar i relation till peda
gogiska koncept om Y t- respektive djupinlärning. I anslutning här till tar han 
upp S ULF:s etiska riktlinjer för universitetslärare och lyfter fram att högsko
lans verksamhet går ut på att producera och reproducera kunskap. Avslut
ningsvis behandlar han även frågan om s.k. överbryggande aktiviteter, fram
förallt för studenter med annan kompetensmässig eller språldig bakgrund. 

Vid ett annat rundabord fördes ett samtal om det näraliggande området 
'Hur möta en eventuell betygsinflation från gymnasieskolan'. I sitt bidrag 
uppmärksammar J ohanna Rosen några förslag på hur man inom högskolan 
kan bemöta en eventuell betygsinflation. Hon framhåller nödvändigheten av 
att definiera vad man menar med betygsinflation, och vikten av att man tar 
fram underlag som gör det möjligt att bedöma om inflation verkligen har 
skett - innan man föreslår eller vidtar särskilda åtgärder. Men koppling till 
det som samtalades om vid rundabordet problematiserar hon också antag
ningsförfarandet i relation till några konkreta exempel, och avsnittet avslutas 
med en reflektion över de pedagogiska utmaningar som de nya förutsätt
ningarna innebär. 

I kapitel 2, är Kriterier och kompetens for bedömning av kvalitet i helhet och de
lar, är utgångspunkten de utmaningar som universitetslärare ställs inför med 
anledning av den nya utbildnings- och examens ordningen. I sin dokumenta
tion av rundabordssamtalet 'Att bedöma och sätta betyg utifrån betygskrite
rier' , diskuterar Magdalena Hillström hur tydlighet beträffande formulering av 
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lärandemälen kan åstadkommas, liksom skillnader mellan kvalitativa och 
kvantitativa bedömningar. Vidare behandlas behovet av tydlighet beträffande 
betygskriterier och s.k. poängstalgränser, liksom huruvida ett 'curlande' av 
studenter stimulerar till strategiskt agerande, snarare än till ett fardighetsinrik
tat eller självständigt lärande. Hon problematiserar vidare examinationers sty
rande verkan, liksom behovet av transparens vad gäller betygskriterier. Avsnit
tet avslutas med betraktelse över lärares eventuella ovana till självreflektion 
över den egna professionella lärarutövningen. 

Frågan om hur man som lärare ska kunna differentiera och göra grad
skillnad mellan olika studentprestationer diskuteras av Emma Eldelin i av
snittet' Att skilja G från VG i kvalitativa bedömningar'. I texten, som bygger 
på hennes inledningsanförande, behandlas frågan om utövande av s.k. intui
tiv erfarenhetskunskap i förhållande till teoretiska ideal, liksom nutida for
mella krav på tydlighet och transparens. Hon synliggör två vanligt förekom
mande typer av bedömningskriterier, de komparativa och de kumulativa, och 
ger exempel på för- och nackdelar med tillämpandet av den ena eller den 
andra modellen. Hon diskuterar även hur frågan om betygskriterier hanteras 
i vardagen och framhåller betydelsen av eget omdöme och kollektivt för
handlade normer. 

När Christoph Röck:linsbergs dokumenterar det som utspelar sig vid 
ovanstående rundabordssamtal utgår han ifrån det s.k. 'Constructiv Align
ment' -tänkandet och det önskvärda i en sammanflätning av kurs mål, inne
håll och examinationsformer. Han lyfter även fram kraven i samband med 
Bolognaprocessen, att klargöra bedömningsgrunder med tanke på rättssä
kerhet, transparens och förutsebarhet. I dokumentationen av själva samtalen 
problematiserar han även frågan om själva företeelsen konstruktion av be
dömningsinstrument och ställer frågor som om allting kan beskrivas, eller 
om ett kvalitativt lärande överhuvudtaget är mät- och bedömnings bart. Han 
spinner även vidare på inledarens fundering, om och på vilket sätt, bedö
mande lärare påverkas av handstil och språkkunskaper i vidare bemärkelse. 

Ett annat ämne som tilldrog sig uppmärksamhet under utvecldingsdagen 
och som många lärare uppenbarligen hade behov att få diskutera, var pro
blematiken med sammanvägning olika delbetyg till ett slutbetyg. Problema
tik ansågs vara särskilt viktig i de fall när kurser består av både praktiska och 
teoretiska moment. I sitt inledande bidrag, 'Hur väga och vikta delbetyg till 
slutbetyg' diskuterar Anki Brorsson bedömning av laborativa fardigheter och 
det laborativa momentets roll, liksom förhållandet mellan graderade betyg på 
teoretiska moment i relation till Godkänd och Underkänd på laborativa mo
ment. Mot bakgrund aven empirisk mini-studie som hon själv genomfört 
som underlag för sitt inledningsanförande, relaterar hon fynden till LiU:s 
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Riktlinjer för arbete med kursplaner och SOLO-taxonomin. Hon ger också 
några konkreta förslag på studentutvärderingar och kollegial samverkan. 
Avslutningsvis söker hon även fasta uppmärksamhet på betydelsen av att 
utveclda undervisningsstrategier som förbereder studenterna för det kom
mande arbetslivet. 

Helena Grönås dokumentation av ovan beskrivna rundabordssamtal hand
lar om hur själva uppbyggnaden aven kurs i form av olika delmoment kan 
vara en försvårande faktor vid den slutgiltiga betygssättningen. Hon upp
märksammar särskilt problematiken med att praktiska moment i vardagen 
emellanåt hanteras som en fråga som ligger utanför de formulerade kursrnå
len. I dokumentationen diskuterar hon vidare implikationerna med att Lärar
utbildningens verksamhetsförlagda praktik (VFU) ofta bedöms och värderas av 
aktörer i yrkespraktiken, medan den examineras av särskilt utsedda examina
torer vid universitetet. Avslutningsvis ger hon också exempel på hur man 
inom Hälsouniversitetet utvecklat särskilda examinationsmetoder, mot bak
grund av hur lärandeprocesserna arrangeras utifrån det s.k. PBL-konceptet. 

Den specifika problematiken med att bedöma och sätta betyg vid grupp
examination behandlas av Sofie Storbjörk i 'Kan vi se träden genom sko
gen?'. I sin text diskuterar hon styrkor och svagheter i relation till praktiska 
erfarenheter och fokuserar särskilt rättssäkerhetsaspekten när det kommer 
till frågan om att sätta graderade betyg. I avsnittet ges också exempel på olika 
varianter av gruppexamination som relateras till villkor formulerade av Hög
skoleverket. Storbjörk behandlar även svårigheter med att bedöma ett lä
rande som utspelar sig såväl på kollektiv som på individuell nivå och avslutar 
med att ge några exempel på hur man som lärare praktiskt kan gå tillväga vid 
sina bedömningar. 

Bedömning av det självständiga arbetet är temat för kapitel 3, som handlar om 
den allt större betydelsen av kvaliteten i de självständiga arbetena. I sitt bidrag, 
'Att bedöma och sätta betyg på projektarbete - ett helhetsperspektiv', delar 
Tommy Wedlund som inledare med sig av sina erfarenheter från en särskild 
projektkurs som han varit med om att designa, planera och genomföra vid 
LiU. Den bygger på samma arbetssätt som tidigare utvecklats vid Rosldlde och 
Aalborgs universitet och syftar till att synliggöra kursrnål, bryta ner dem i tyd
liga läraktiviteter samt examinera och återkoppla på ett sätt som underlättar 
studenternas förståelse av hela lärandeprocessen. Centralt i konceptet är hur 
den kollektiva lärprocessen kompletteras med individuella läraktiviteter. När 
det gäller bedömningen av projektarbeten mer generellt tycks problematiken 
likna den som diskuteras vid gruppexamination. Wedlund ger exempel på hur 
man söker komma tillrätta med s.k. 'free-riders' genom att bedöma både pro
cess och produkt. Han avslutar med rekommendationen, att det särskilda verk-
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tyget projektarbete skulle kunna användas som generellt instrument för att 
återkoppla, värdera och examinera nya kurser och projektarbeten, 

Som dolcumentatör av ovanstående rundabordssamtal väljer Andreas Wallo 
i 'Projektarbete i högre utbildning - några kritiska reflektioner' att problemati
sera projektarbete som koncept och metod i högre utbildning, istället för att 
summera själva samtalen. Med utgångspunkt i litteraturen diskuterar han 
projektorganisering av utbildning å ena sidan som ett sätt för universitet och 
högskolor att importera verldighetstrogna arbetsformer, och å andra sidan som 
ett mer eller mindre okritisk anammande av ett instrumentellt sätt att se på 
kunskapsutveclding. I sitt bidrag behandlar och jämför Wallo hur man hante
rar frihet och styrning av lärprocesserna i koncepten projektarbeten och det 
mer traditionella grupparbetet. Han avslutar med en reflektion över sam· 
stämmigheten mellan 'learning outcomes' i Bolognaprocessen och projekt· 
arbetsformen. Till skillnad mot vad som diskuteras i bidraget här ovan befarar 
Wallo, att det med konceptet projektarbete kan finnas risk för att det kan bli 
projektrapporten, snarare än lärandeprocessen, som bedöms och värderas. 

Universitetens flaggskepp, det självständiga arbetet, och vad som kommer 
att tillmätas betydelse i den framtida kvalitetsutvärderingen av kommande 
utbildningar diskuteras av fna Marteinsd6ttir i 'Bedömning av uppsatser och 
examensarbeten'. I kontrast till det Wallo efterlyser här ovan, att även fasta 
avseende vid bedömningen av processer, visar Marteinsdottir på de nya in
tentionerna i regelverken, att fokusera slutprodukten. Texten bygger i hu
vudsak på det som avhandlades vid rundabordssamtalen och ett domine
rande tema är hur de nya kvalitetskraven kan påverka betygssättningen av 
självständiga arbeten. Marteinsd6ttir återger i sin diskussion skillnader i 
synsätt mellan utbildningar som genererar generella examina med de som 
avslutas med yrkes examen, liksom skillnader i synsätt vad gäller kvalitetskrav 
mellan olika utbildningsnivåer. Avsnittet avslutas med en reflektion över hur 
kompetens kan examineras och de behov som kan finnas för att utveclda 
verktyg och därigenom öka validiteten och reliabiliteten i våra examinationer. 

Ett särskilt tema för utvecldingskonferensen var studenters engagemang 
och delaktighet i värderingar av sin egen kunskap och sina egna prestationer. 
I kapitel 4, Självvärdering och kamratbedömning, diskuteras dessa frågor. Som 
inledare för rundabordssamtalet 'Studenters självvärderingar', fungerade 
Viktoria Wibeck, som också utgick ifrån ett redan publicerat bidrag) Vi sak
nar dokumentation från detta rundabordssamtal, men en del av den aktuella 

5 Se vidare Teresia Svensson och Viktoria Wibeck 'Att bedöma sig själv och andra: 
Erfarenheter från Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet'. I: Urban 
Ljungquist & Martin Stigmar & Eva Thorin. Om examination och lärande (2008). 
Universitetspedagogiskt centrum. Växjö Universitet. Rapport Nr 1. 
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problematiken behandlas i rundabordssamtalet om 'Studenters medverkan i 
kamratbedömningar' av Madelaine Johansson. I sitt inledningsanförande upp
märksammar hon hur bedömningar och värderingar av studenters lärande 
av tradition ofta hanterats som en fråga för lärare, medan nutida föreställ
ningar och forskning visar på betydelsen av studenterna själva inlemmas i 
den processen. I sin text 'Perspektiv på studenters medverkan i kamrat
bedömningar och dess betydelse för ett livslångt lärande', argumenterar hon 
för fördelar med att förbereda studenterna för ett livslångt lärande. Särskilt 
mot bakgrund aven oförutsägbar framtid. Det som hon antar kommer att 
behövas framdeles är förmåga att göra komplexa värderingar av sin kom
mande yrkespraktik och förmåga att bedöma kvalitet i såväl egna som kamra
ters arbeten och prestationer. Johansson diskuterar även själva värdet av 
kamratbedömningar och vikten aven genomtänkt uppläggning av såväl for
mativa som summativa moment i en kurs design. 

Per Persson är den som dokumenterat de två rundabordssamtalen om 
'Studenters medverkan i kamratbedömningar' och han slås av likheten i dis
kussionen mellan de båda grupperna. I sin text redogör han för några cen
trala teman i samtalen och rubricerar dem på följande sätt; varför och för 
vem kamratbedömningar ska göras, vikten av att lära sig och ta kritik under 
studietiden, den kognitiva vinst som uppstår när seniora studenter granskar 
arbeten från de juniora, avvägningar i resursbesparande syfte. Han ger också 
exempel på hur kamratbedömningar vid basgruppsarbeten hanteras vid Häl
souniversitetet, och rekommendationer om hur man ska gå tillväga vid op
ponering eller informerande presentation, formulerade av Centrum för 
människa teknik samhälle (CMTS). 

En av de möjligen mest grannlaga uppgifterna som examinator brukar be
skrivas som att bedöma och värdera de delar av utbildningar som benämns 
som verksamhetsf6rlagd (vfu), som arbetsplatsförlagd utbildning (apu), klinisk 
utbildning, ldinisk praktik eller bara praktik. Ett sätt att förstå problematiken är 
att examinator ofta inte har någon egen erfarenhetskunskap för att kunna be
döma studenternas prestationer, samtidigt som examinators ställning är "så 
nära Gud man kan komma,,6 och examinators beslut inte går att överldaga. I 
kapitel 5, Bedömning på olika aktörers underlag, inleder Marie Gustavssons sitt 
bidrag 'Dilemman och möjligheter vid bedömning av praktik och verksam
hetsförlagd utbildning' med en genomgång av några viktiga punkter i regel
verket. Hon utreder frågan om vem som har rätt att vara examinator, vad som 
ingår i uppgifterna och vad som gäller själva examinationsförfarandet. Därefter 

6 Ett uttalande som härstammar från universitetsjuristen Göran Hesslings föreläs
ningar om regelverken vad gäller examination vid kurser i 'Design, utvärdering och 
organisation '(DUO), vid Centrum för undervisning och lärande (CUL), Linköping. 

'3 
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följer en dokumentation av rundabordssamtalen. De handlar bland annat om 
kriterier för bedömning av relationerna mellan de olika aktörerna i bedöm
nings- och examinationsprocessen. Gustavsson diskuterar även frågan om det 
finns behov av särskilda bedömningsformulär och visar exempel som riktar 
sig både till studenter och till handledare. Avsnittet avslutas med en reflektion 
över studenters lärande i relation till kursrnålen, där hon särskilt uppmärk
sammar behovet av kursrnål som även omfattar verksamhetsförlagda moment. 
Hon diskuterar också möjligheten att använda sig av logg-böcker som över
bryggande instrument mellan teoretiska och praktiska moment. 

Ett snarlikt ämne var rundabordssamtalen om bedömning av s.k. gene· 
riska kompetenser. ) ohan Lundgren konstaterar att det vid samtalen 'Att 
bedöma och betygssätta generisk kompetenser', inte kunde noteras någon 
tydlig konsensus om hur begreppet skulle tolkas. Han går därför tilllitteratu
ren och finner både snarlika, överlappande och skiftande definitioner. I sitt 
bidrag ägnar han sig åt att diskutera ytterligare en grannlaga uppgift i exa
minations- och bedömningsförfarandet, gränsdragningen mellan vad som å 
ena sidan kan ses som kunskap och kompetens, och å andra sidan som per
sonlighet eller särskilda 'personliga förmågor'. De senare är möjligen inte så 
lätta att ringa in eller sätta namnet på, men kan anses ha betydelse när stu
denterna och deras arbeten ska bedömas, värderas och betygssättas. I avsnit
tet förs vidare en diskussion om eventuella behov av bedömningsinstrument 
av generisk förmåga och hur man kan se på studenters delaktighet i de be
dömningsprocesserna. 

Temat för kapitel 6 är Etik och juridik. Även Nina Nikku tar i sitt inled
ningsanförande 'Etiska problem vid bedömning och betygssättning' upp 
betydelsen av den särskilda aspekten 'personlig förmåga'. Utifrån de Etiska 
riktlinjerna för universitetslärare och normen rättvisa diskuterar hon hur 
intentioner om rättvisa kan leda till orättvisor, trots goda föresatser. Exem
pelvis om man som lärare oreflekterat använder sig av examinationsformer 
som konsekvent missgynnar studenter med olika funktionshinder eller som 
har problem av olika slag. Hon fäster särskild uppmärksamhet vid hur lärare 
genom variation av examinationsformer kan bidra till att skillnader minime
ras eller elimineras. Nikku frågar sig även om det etiskt försvarbart att välja 
examinationsprocesser där läraren "avsäger sig bedömningsansvaret" eller 
"kontrollen över potentiellt stigmatiserande grupprocesser". 

Maria Strääf tar i sin dokumentation av rundabordssamtalen med ovan
stående tema upp Nikkus tråd om att det i bedömande situationer finns 
etiska dimensioner som inte alltid är uppenbara. Även Strääf utgår ifrån de 
etiska reglerna för universitetslärare och ger också några exempel på pro
blematiska situationer. De handlar om avvägningen mellan etiska och peda-



Inledning 

gogiska aspekter vid val av examinations former, om konstruerandet av rätt
visa betygsspann och graderingar, om själva bedömandets process vid rätt
ningsförfarandet, om föreställningar om likabehandling och om betydelse av 
språkhantering vid skriftlig och muntlig framställning, I sina avslutande ref
lektioner diskuterar även Stääf problematiken med att flera aktörer ofta med
verkar i bedömningsprocesserna. 

I sitt bidrag 'Refererad kunskap eller plagiat - om svårigheten att bedöma' 
hänvisar Marcus S teen till att studenters plagierande numera betraktas som 
ett omfattande problem. Mot bakgrund av de två rundabordssamtalen disku
terar han definitioner och rättsläge, förekomst och orsak till plagiat, lärarens 
som myndighetsperson och utbildare, samt hur man genom sättet att lägga 
upp utbildningar kan påverka förekomsten av plagiat. Steen söker reda ut 
rättsläget med stöd av Högskoleförordning och LiU:s egna regelverk. Han 
hänvisar också till universitetets egna webbsidor för disciplinnämnden, vilka 
ger ytterligare vägledning i hur misstanke om fusk och plagiat ska hanteras. 
Steen framhåller också betydelsen av läraren roll, såväl i det förebyggandet 
arbetet med att bidra till studenternas insocialisering i det akademiska skri
vandet, men även i konstruktion av kursdesign och examinationsformer. I 
sina reflektioner framhåller han också betydelsen av att universitetet som 
helhet systematiskt arbetar med dessa frågor. 

Näst sist i rapporten i kapitlet 7, 'Pedagogisk meritering' placerar sig Galia 
Pozina med bidraget' Att bedöma och bli bedömd som lärare - pedagogisk 
skicldighet och pedagogisk meritering'. Hon inleder sin betraktelse med att 
definiera pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering, liksom de aktuella 
bedömningsgrunderna. Det följs aven historisk betraktelse från tidigt 18oo-tal 
fram till vår tid. När hon så kommer till redovisningen av själva rundabords
samtalet diskuterar hon frågor som har med läraranställning att göra, var rib
ban ska ligga när det gäller att bedöma behörighet och skicklighet, vem som 
ska göra bedömningarna och hur underlagen kan tänkas vara utformade. Hon 
ger också exempel på hur redovisning av pedagogiska meriter förväntas vara 
utformade både vid LiU och vid Chalmers och beskriver verktyg som 'Letter of 
Intent' och 'Pedagogiska meritportföljer'. Avslutningsvis konstaterar hon att 
det för närvarande pågår ett arbete med att utveclda kriterier för läraranställ
ning vid LiU. 

Det avslutande bidraget 'Med Intuitiv kunskap och Instrumentella verktyg 
som underlag för bedömning och betygssättning', syftar till att problematisera 
diskurser som opererar i den akademiska praktiken, i form av särskilda syn
sätt på kunskap som både villkorar och skapar möjligheter för läraruppdra
gets utformning i en nutida akademisk praktik. Den kritiska reflektionen 
syftar till att sätta in den mer konkreta hanteringen av bedömningsopro· 
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cesser - och som så väl låter sig beskrivas i de övriga bidragen - i ett ide
mässigt sammanhang. Förhoppningen är att de förfaringssätt som skapats 
för att värdera, bedöma och gradera kunskap inte bara stannar vid att bli just 
beskrivningar av 'teknologier' . I bidraget diskuteras vidare den styrning som 
utövas med utgångspunkt i Bolognaprocessen och hur vi nationellt anpassat 
oss i form av revidering av regelverk och annat. Visserligen befinner vi oss i 
skrivade stund i ett tillstånd när Högskolelag och förordning delvis har 
ändrat förutsättningarna for hur examinationsprocessen och bedömning ska 
utövas, samtidigt som vi inte riktigt vet vad som kommer kommer att hända 
efter 2011. Det får dock anses högst sannolikt att den grannlaga uppgiften 
med att bedöma och sätta betyg kommer att vara reglerad på ett sätt som 
varje aktiv lärare kan ha nytta av att känna till. Det som presenteras i den här 
rapporten kan ses som ett bidrag på den vägen. 

Anna Bjuremark 



KAPITEL l 

ÖVERGÅNGEN FRÅN GYMNASIUM TILL HÖGSKOLA 

Ändrade förkunskapskrav och dess påverkan på pedagogiken 

Per Eklund, Institutionen för fysik och mätteknik 

Problem definition 

Detta kapitel är skrivet utifrån min roll som dolmmentatör under ett runda
bordssamtal vid Linköpings universitets pedagogiska utvecklingskonferens 
2010. Rundabordssamtalet var avsett att handla om 'områdesbehörighet och 
förkunskapskrav' men kom uteslutande att diskutera förkunskapskrav och 
därför är denna text begränsad till det. De relativt få deltagare var samtliga 
lärare i matematik eller språk, varför denna artikel fokuserar på just dessa 
ämnen. Det här bidraget är centrerat på de diskussionsämnen och frågor 
som framfördes under rundabordssamtalet, som 'Vad är effekten av förkun
skapskrav på studieresultat och bedömningen av de senare, och hur påverkar 
detta lärarrollen?' och 'Hur lågt kan vi sänka ribban på inträdeskrav utan 
effekt på dem som kommer ut?'. Framförallt kommer jag att utveckla frågan 
ovan till att lyda 'Hur lågt kan vi sänka ribban på inträdeskrav utan effekt på 
dem som kommer ut, och framför allt, hur påverkar det pedagogiken - måste 
pedagogiken ändras för att möta nya behov?' 

Förkunskaper 

Förkunskaper i matematik 
Under rundabordssamtalen redovisades en hel del statistik att utgå ifrån.! För 
civilingenjörsprogrammen sänktes förkunskapskravet Matematik E till Mate
matik D för ett par år sedan (2006 på KTH, 2007 hos de flesta övriga inklusive 
LiU; endast Chalmers och Lund avstod). Visserligen ökade söktrycket, men 
praktiskt taget ingen av de studenter som endast hade Matematik A-D som 
förkunskaper tog sig igenom studierna. Matematikkurserna på civilingenjörs
programmen i Linköping inleds med ett diagnostiskt prov som täcker innehål
let i gymnasiets Matematik A-C.2 Detta prov är en förvånansvärt bra prediktor 

! Sammanställda av rundabordssamtalets inledare, en representant för Matematiska 
Institution (MAI) i Linköping. 
2 Liknande prov finns vid andra universitet och högskolor. 
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för studieresultat. Den maximala poängen är 26 och du behöver 13 för att ldara 
studierna. Studenter med Matematik E ligger typiskt på 11-14 i medel och har 
en bra chans att klara studierna. De med endast Matematik D ligger snarare på 
4-7 (beroende på program) och tar inte en enda poäng farsta året - inte i ma
tematik i alla fall. Avslutningsvis kan nämnas att, som en direkt foljd av dessa 
skrala studieresultat, har havet på Matematik E återinfarts som behörighets
krav för civilingenjörsutbildningarna fr.o.m. 2010_ 

När förkunskapshaven sänktes ändrades inte kraven för godkänt (3) och 
överbetyg (4,5) vid LiUs matematildcurser. Däremot strukturerades kurserna 
om i syfte att underlätta övergången. Historiskt har detta hänt vid flera till
fallen; inom matematik infördes först en kortare propedeutisk kurs på ett par 
veckor; i Linköping fick denna runt 1998 ersättas aven något mer omfat
tande matematisk grundkurs. Utöver detta har universiteten sedan många år 
skickat ut förberedande material i juni, för att studenterna ska kunna förbe
reda sig genom att räkna på sommaren. När förkunskapshaven sänktes 
2007 arbetades den matematiska grundkursen om och delades upp i fler 
mindre examinationer (inlämningsuppgifter och duggor), i syfte att dels ge 
mer tid för studenterna att arbeta med det grundläggande materialet, dels 
avdramatisera examinationsmomenten, och därigenom ge en mer stegvis 
övergång till universitetsstudierna. 

Utifrån statistiken som redovisades ställde inledaren den stora frågan: 
varför är det så stor skillnad i studieresultat beroende på förkunskapskravet 
Matematik D eller E? Under rundabordssamtalen diskuterades möjliga orsa
ker till detta. Det är knappast så att Matematik E (50 h) är en sådan fantastisk 
kurs. Innehållsmässigt är skillnaden i bakgrund marginell i förhållande till 
vad som arbetas igenom under de första veckornas studier i matematik på 
universitetet. Som troligare orsaker framfördes istället urvalet (svagare stu
denter på gymnasiet avstår från att läsa E-kursen) och tiden (de som inte 
läser Matematik E läser ingen matematik alls i trean på gymnasiet, och de 
har därför tappat sin matematiska vana när de kommer till universitetet)_ 

Som motargument framfördes en mycket intressant fråga: borde inte 
ändringen i förkunskapskrav vara självreglerande? Om man sänker kraven så 
borde fler studenter söka. Tillräcldigt många av dessa borde ha högre betyg, 
så att meritpoängen som krävs för att komma in blir högre. Därför borde 
medelkvaliteten på de studenter som kommer in vara ungefar lika bra ändå? 
Svaret är dock (enligt inledaren) nej, i alla fall i matematik. 

En fråga som ställdes under samtalet var: "H ur lågt kan vi sänka ribban på 
inträdeskrav utan effekt på dem som kommer ut?" Svaret som korn fram under 
rundabordssamtalet var "ganska lågt" Det är genomströmningen som blir säm-
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re, inte kvaliteten på dem som kommer ut. Däremot finns det ingen forskning 
om just detta eftersom" det är ingen som vågar ta fram den statistiken". 

Förkunskaper i språk 
Perspektivet från språkundervisning framfördes också under rundabords
samtalet; ett flertal exempel från collegeutbildningen (ett års studier i 
svenska för nyanlända utländska studenter). Det finns olika åsikter om hur 
väl denna utbildning fungerar. Åsikten bland de närvarande under runda
bordssamtalet var att collegeutbildningen i nybörjarsvenska för utländska 
studenter ger en god grund att stå på, för de studenter som går den ett år för 
att sedan gå in på en vanlig utbildning, och de klarar av sina studier (på 
svenska) senare. Det framfördes dock även att detta är starkt beroende av 
vilket språk- och kulturområde de studerande kommer ifrån och att studen
ter från exempelvis ostasiatiska länder helt enkelt behöver betydligt mer tid 
för att lära sig tillräcldigt bra svenska för att klara av vanliga studier.3 

Parallellen mellan språk och matematik 
Vid rundabordssamtalen framfördes att språk och matematik är jämförbara i 
och med att de tidigt involverar ett mekaniskt 'hantverk'; grammatik respektive 
att 'kunna räkna' - inklusive ren uthållighet (att orka rälma igenom en uppgift 
eller traggla igenom grammatik och ordfarråd). De kräver alltså 'tragglande'. 
Under rundabordssamtalet påstod någon att detta inte är riktigt 'comme-il
faut' enligt gällande 'pedagogiskt mode', men att det är viktigt att ha klart för 
sig hur nödvändigt det är. Motstånd mot denna åsikt kom dock fram - själv
klart är det viktigt, men varför skulle pedagogerna ha något emot det? Det 
påstods att man ofta avstår man från den nödvändiga träningen for att istället 
fokusera på begreppsmässig forståelse. Detta var något som såväl matematik
som språklärare vid rundabordssamtalet (och annars) vände sig starkt emot. 
Det är oldart exakt varifrån denna villfarelse kommer, men en möjlig orsak 
kan spåras i den stora ldyfta som finns mellan gymnasiets nationella prov i 
matematik och universitets forkunskapskrav (Thunberg, 2005; Thunberg & 
Filipsson, 2005). Gymnasiets nationella prov lägger stort fokus vid 'begrepps
förståelse' och minimalt med räknefardighet, vilket inte premieras i nybörjar
kurserna i matematik på universitetet (Thunberg, 2005; Thunberg & Filips
son, 2005). Även flera läroböcker i universitetspedagogik (t.ex. Ramsden, 
2003) trycker tungt på behovet av övergripande forståelse; risken med detta 
perspektiv är att det missforstås som att 'detaljer och rent hantverk ska man 

) Numera finns möjligheten att läsa om delar av collegeutbildningen så att den totalt 
tar 1~-2 år. 
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inte ägna sig åt'. Enkvist (2005) diskuterar denna åsikt utifrån ett språkper
spektiv, och understryker att det Ramsden egentligen är ute efter är vad som är 
djupinlärning är olika beroende på ämnets karaktär. Det kan vara exempel på djup
inlärning att koncentrera sig på detaljer i inledningen av studiet av ett ämne som är 
kumulativt, medan det är annorlunda med (ämnen som) historia. Inom språk och 
matematik krävs färdighetsträning för att kunskaperna efter en tid ska kunna 
utvecklas till förståelse och förtrogenhetskunskap. Det är inte meningen att 
man ska hoppa över färdighetsträningen. Ä ven om många studenter ofta inte 
är medvetna om denna sldllnad när de börjar på universitetet, så finns det 
många som är det också. Detta är ur kursutvärderingen för I-linjens kurs En
variabelanalys l, 2009 (den första stora matematikkursen utöver matematisk 
grundkurs): 

Det vi upplever fattas i boken är fullständiga beskrivningar av vad som 
görs, då det ofta är svårt att förstå hur man kommer från steg l till steg 
2. Vi saknar också den mängdträning vi upplever att man behöver för 
att nöta in olika typer av problem. Svårighetsgraden på uppgifterna vi 
har fått anvisade stegras för snabbt och mängdträningen faller bort. 
Samtidigt är vi medvetna om att de uppgifterna vi blir tilldelade är ett 
absolut minimum för att klara kursen så det innebär ju att allt måste 
tas upp och det inte finns så mycket utrymme för mängdträning (Styf 
& Persson, 2009.) 

Vad är poängen med förkunskapskrav? Varför har vi dem? 
I kurser på senare nivåer av högskoleutbildningar är det ofta (men inte nöd
vändigtvis alltid) enkelt att definiera varför förkunskapskrav finns. Det hand
lar om specifika kunskaper från tidiga delar aven utbildning som krävs för 
de senare kurserna. Många fysikkurser kräver matematiska verktyg; språk på 
högre nivå kräver kunskaper i grunderna, osv. Förkunskapskraven till själva 
högskoleutbildningarna är däremot mer generella och har därför en mer 
mångfacetterad roll. Dels avser de givetvis att definiera vad som krävs för at 
klara utbildningen i termer av faktiska kunskaper, men som diskussionen 
ovan om Matematik D och E visade så är detta i sig inte alltid avgörande. 
Förkunskapskrav används i stor utsträckning som urvalsinstrument; de an
vänds för att sålla före antagningen. F örkunskapskrav är också korrelerade 
med antalet platser; om det finns många platser på en utbildning så ligger 
det ekonomiska intressen i att se till att de fylls, vilket kan resultera i sänkta 
förkunskapskrav. (Ett exempel är diskussionen om Matematik D eller E ska 
vara förkunskapskrav till civilingenjörsutbildningarna.) 

En ytterligare intressant aspekt av förkunskaper och förkunskapskrav är 
studenternas upplevelse av dem. StadIer (2009) har studerat detta inom ma-
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tematik genom djupintervjuer (främst avsnitt 5.5.2) av ett antal studenter, och 
hon konstaterar att det är självldart att de faktiska forkunskaperna är viktiga för 
universitetsstudier i matematik; både goda ämneskunskaper och färdighets
träning. Men förkunskaperna påverkar också studenternas självbiId och själv
förtroende; Stadler (ibid.) använder de två exemplen 'Fredrik', en A-student 
som läst flera fördjupningskurser i matematik på gymnasiet, och 'J enny', en 
medelstudent. Utifrån djupintervjuerna når Stadier (ibid., s. 164) slutsatsen att 

Studenterna kan också värdera sig själva och sin förmåga i förhållande 
till kursens matematiska innehåll, samtidigt som de är starkt medvetna 
om att de behöver tillägna sig gedigna ämneskunskaper för att kunna 
arbeta som matematildärare. Medan Fredrik kan rikta fokus mot att bli 
en självständig lärande aktör som i stor utsträckning förfogar över sina 
matematiska resurser och har god samstämmighet med lärobok och lä
rare i sin identifikation av matematikens lärandeobjekt, brottas Tenny 
med en sämre självkänsla, sämre förkunskaper och en känsla av makt
löshet över att hamna i en situation där hon blir en beroende lärande 
aktör. 

Reflekterande avslutning 

Färdighetsträning och färtrogenhet 
Under rundabordssamtalet tryckte flera på betydelsen av 'uthållighet' inom 
både matematik och språk. Att det rent mekaniska "hantverket" kräver ren 
uthållighet är viktigt - studenter måste orka räkna igenom en uppgift eller 
traggla igenom grammatik och ordförråd. Ibland kan det ta ett par timmar 
(eller flera dagar!) att jobba igenom en uppgift och det gäller att orka igenom 
den; att orka räkna rätt 'ända in i kaklet'. I -studenternas uttryck 'mängdträ
ning' säger en hel del om vad det handlar om. Men det behöver även finnas 
'mjölksyraträning'" att kunna räkna koncentrerat och intensivt. Det sista 
kanske är ännu tydligare inom språk - vem som helst som kommit till ett 
främmande land och kan språket någotsånär men är ovan vid att använda det 
lär ha märkt det. Efter att under de omständigheterna talat det främmande 
språket i några timmar eller en hel dag blir man lätt rent fysiskt trött. 

Studenternas psykologi påverkar givetvis pedagogiken i situationen. 
Stadlers (ibid.) djupintervjuer med studenter om hur förkunskaper påverkar 
deras självbild och självförtroende är mycket intressanta och det är viktigt för 
läraren i en praktisk situation att vara medveten om detta. 'Jenny' är troligen 
mer representativ för studentpopulationen som helhet än vad 'Fredrik' är, 
och för läraren gäller det att arbeta inte bara med matematiken som sådan 
utan även kunna hjälpa studenterna att bygga upp sitt självförtroende och sin 
självbild (och kanske framförallt undvika att förstöra den, vilket händer - "ge 
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så mycket positiv återkoppling som möjligt" är ett bra praktiskt råd). För den 
skull bör man också kunna stimulera och utmana 'Fredrik' och hans gelikar. 

En viktig insikt att ta med från dessa resonemang är att i ämnen som ma· 
tematik och språk kan fardighetsträning och förtrogenhetskunskap eller be· 
greppsmässig förståelse inte separeras; de är så ömsesidigt beroende. Ofta 
uppnås inte förståelsen med mindre än att studenterna arbetat sig igenom 
en ansenlig mängd färdighetsträning. 

Det etiska dilemmat4 

Hur kommer då påverkan av de sjunkande förkunskapskraven på pedagogi. 
ken in? Först bör understrykas att i detta kommer det även in ett etiskt di· 
lemma. Kvalitet är ett av de viktigaste grundläggande värden vi har att forsvara 
som universitetslärare. SULFs etiska riktlinjer for universitetslärare (SULF 
2005) betraktar i någon mening 'låg kvalitet' som direkt oetiskt: "Högskolans 
verksamhet går ut på att producera och reproducera kunskap. Detta innebär att 
kvalitet blir ett grundläggande värde att främja och forsvara. " Alltså: kvalitet är ett 
grundläggande värde vi som akademiker och universitetslärare har ett etiskt 
åtagande, en plikt, att forsvara. Utöver det så finns starka strömningar att just 
kvalitet ska vara huvudavgörande för våra anslag. Hur kopplas detta till sjun. 
kande förkunskapskrav? Dessutom är det oärligt att ge nya studenter intryck av 
att de har tillräcldiga förkunskaper for att klara studierna när de faktiskt inte 
har det (som man gett intryck av med sänkningen till matematik D som för· 
kunskapskrav till civilingenjörsutbildningar trots att man mycket väl vet att 
detta inte är tillräckligt). Samtidigt blir det ett dilemma i och med att breddad 
rekrytering även är något önskvärt. Sjunkande förkunskaper måste inte nöd· 
vändigtvis vara en forsämring utan kan även innebära andra forkunskaper än 
de traditionella, och kan innebära en pedagogisk utmaning. 

Överbryggande aktiviteter 
Lösningen på dilemmat är att underlätta stadieövergången från gymnasiet till 
högskolan genom att införa' överbryggning'. I huvudsak kan de överbryggande 
aktiviteterna delas in i två kategorier; dels sådana som görs före starten av stu· 
dierna, dels sådana som görs när studierna väl inletts. Vad gäller det forst· 
nämnda så är tekniskt/naturvetenskapligt basår ett exempel som funnits 
länge, med syftet att ge möjlighet för studenter som inte läst naturvetenskap· 
ligt eller tekniskt gymnasium att ändå läsa dessa ämnen på högskolan (och 
alltså underlätta breddad rekrytering som nämndes ovan). Att universiteten 
skickar ut förberedande material i juni för att studenterna ska kunna förbereda 

4 Se vidare i Kapitel 6: Etik och juridik. 
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sig genom att rälma på sommaren, collegeutbildningen i nybörjarspråk för 
utländska studenter, och 'vanliga' nybörjarkurser i språk på universitetsnivå är 
andra. 

Vad gäller överbryggande aktiviteter som görs när studierna inletts så är det 
något som har hänt med regelbundna mellanrum genom universitetshisto
rien. Kanske det tydligaste exemplet är just civilingenjörsutbildningarna. De 
var 4 år och förlängdes '984 med ett halvår till 4,5 år. Debatt om förkunskaper 
fördes när jag själv började studera på civilingenjörsutbildningen i mitten på 
9o-talet. Detta och annat ledde då till NyIng-projektet som utvecklade civilin
genjörsutbildningarna (se t.ex. Johansson, '998; Tengstrand, '998) Då, precis 
som mer nyligen, strukturerades de inledande matematikkurserna om för att 
dels ge mer tid för studenterna att arbeta med det grundläggande materialet 
och ge en mer stegvis övergång till universitetsstudierna. Civilingenjörsutbild
ningarna har nyligen (2007) förlängts med ytterligare ett halvår i samband 
med Bolognaprocessen. Även om det inte är det enda syftet så är ändå en ef
fekt att slutprodukten, den färdiga civilingenjören, ska kunna hålla samma 
nivå som tidigare. 
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Hur möta en eventuell betygsinflation från gymnasiet 

Johanna Rosen, Institutionen for JYsik och mätteknik 

Bakgrund 

Diskussion kring betygsinflation väcker starka åsikter och skapar debatt. För 
att analysera hur man bäst bör bemöta en eventuell inflation så bör l) be
greppet först definieras, 2) synliga 'bevis' för en betygsinflation presenteras, 
3) hur denna inflation tar sig uttryck i vår verksamhet (på gymnasiet och 
universitetet) analyseras, och slutligen 4) hur (med vilka verktyg) möta denna 
inflation utredas. Vid ett av rundabordssamtalen berördes alla punkterna 
ovan. 

Vad menas med betygsinflation? 

När betygen blir högre utan att det finns någon ökning av elevernas kun
skaper enligt betygskriterierna, eller när betygen är på samma nivå, trots att 
elevernas kunskaper sjunker. Därmed kan betygsinflation förekomma både 
med målrelaterade och relativa betyg. 

Har det skett en betygsinflation? 

Alla deltagare kring det rundabord som diskuterade denna fråga var eniga 
om att det skett en betygsinflation på gymnasiet, främst baserat på egna erfa
renheter från undervisning på både gymnasie- och universitets nivå. Man ser 
en förändrad attityd till studier och arbetsinsats hos elever och studenter, och 
dessutom en oförmåga att relatera mellan genomförd arbetsinsats och dess 
resultat, och det betyg detta resulterar i. 

För att titta på mer konkreta exempel, sä redovisades resultat av ett diag
nostiskt prov (från hösten 2009) för en civilingenjörsstudent på universitetet 
(LiV). Man kunde se vad som kan anses vara ogenomtänkta och felaktiga 
(dessutom tydligt orimliga) lösningar till grundläggande matematiska pro
blem. Vad som är anmärkningsvärt med detta är att studenten hade genom
gående MVG eller VG i alla matematikkurser på gymnasiet - och en hand
full av eleverna som skrev samma prov uppvisade samma fenomen. 

Ett annat exempel med mer statistiskt underlag är en redovisning av ge
nomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg,[I] se Figur l. Redovisade 
data gäller från är 1997, vilket är det år dä man går över till målrelaterade 
betyg i Sverige, fram till 2009. Störst förändring, d.v.s. ökning av betygs
poäng, sker under de första 5-6 åren, och från ungefir 2004 har trenden 
börjat plana ut. Deltagarna kring rundabordet bedömde att detta delvis beror 
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pa att man är strängare i början aven ny kurs eller i en ny bedömningsform, 
man är ovan vilket gör att man håller igen betygen i början. Efterhand disku
terar man med kollegor och hittar så smaningom vad man bedömer är en 
'bra' nivå. Det påpekades också att det i början av reformen främst är gymna
sielärare 'av den gamla stammen' som är aktiva, d.v.s. personer som genom
gått utbildning med mycket ämnesstudier och slutprov, o.s.v. Allteftersom 
kommer 'den nya stammen' lärare med en annan utbildning i bagaget, och 
som dessutom har en annan erfarenhet av målrelaterade betyg. 
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Figur I: Genomsnittlig betygspoäng 1997-2°°9 för elever i svenska gymnasiesko-
1m[1] 

En liknande trend, som även den indikerar en betygsinflation, kan ses i Fi
gur 2, vilken visar andel elever behöriga till högskolan under åren 1997-

2009.[1,2] Förutom en tillfälligt nedåtgående kurva kring år 2000, vilken 
enligt en deltagare indikerar en osäkerhet i betygssättningen, så sker en ök
ning av antal behöriga elever för alla redovisade program, samt för gymna
sieskolan totalt. 

En ökad genomsnittlig betygspoäng fOr gymnasieelever inlduderar även 
en ökning av elever som går ut med 20,0. Gruppen kring bordet diskuterade 
möjliga skillnader mellan olika skolor vad gäller dessa ökningar. En artikel 
från DN debatt togs upp som exempel, där andel elever med slutbetyg 20,0 

redovisas: [3] 
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Skola Kommun Andel elever 
Procivita~ privata Hcl~ingborg 11,9% 
Viktor Rydbergs Sthlm 8,2% 
NT-gymnasiet Sthlm 7,7% 
Högre samskolan Göteborg 7,1% 
Enskilda gymnasiet Sthlm 7,0% 
Växjö fria gymnasium Växjö 6,7% 
Viktor Rydbergs Sthlm 6,6% 
Kungsholmen gymnasium Sthlm 6,4% 
Blackebergs gymnasium Sthlm 304% 
Södra latin Sthlm 2,4% 
HcIa riket 0,8% 

Det fanns många åsikter kring denna statistik med ur~-prung från SCB, men 
utan att genomföra någon djupgående analys så poängterades särskilt att alla 
skolor utom två är friskolor, alla utom tre ligger i Stockholm, och en av Vikt
or Rydbergs-skolorna har terminsavgifter. 

Att betygsinflation är en del i den öppna politiska debatten ses också ge
nom exempelvis inlägg från Jan Björklund i Svenska Dagbladet [4] där han i 
augusti 2009 kommenterar uppgifter som tidningen publicerar: "Enligt kri
tiska forskare har andelen elever som gick ut gymnasiet med MVG i alla äm
nen - det vill säga 20,0 i slutbetyg - ökat med 28 gånger mellan åren 1997 
och 2007. Mest generösa är friskolorna. Samtidigt flnns inget som tyder på 
att dagens elever blivit duktigare vid en internationell jämförelse." 

Andel elever (%) behöriga till högskola av de elever som fick 
slutbetyg under läsår 1997-2009 
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Figur 2: Andel elever behäriga till hägskob, 1997-2009.[1,2] 
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Kan det möjligen vara så att eleverna (och undervisningen) faktiskt blir bättre? 
För att utreda detta tittade deltagarna kring rundabordet på hur betygskrite
rierna ser ut i svenska och matematik för betyget Godkänt, Väl godkänt, och 
Mycket väl godkänt. Man var eniga om att de mycket detaljerade kriterierna i 
båda dessa ämnen är svåra att relatera till som lärare, och att det är oundvik
ligt att alla bedömer elever olika. Det finns även djupare problem än tolk
ningen av dessa kriterier, som alla kan bidra till en betygsinflation. Ett exem
pel som togs upp är den press som lärare kan uppleva att hålla betygen på en 
hög nivå, och att godkänna studenter (särskilt på friskolor - enligt en delta
gare med erfarenhet från denna miljö). Oavsett detta var alla eniga om att 
mer detaljerade betygskriterier inte leder till vare sig bättre undervisning 
eller bättre studenter. 

En annan måttstock på elevernas prestationer är nationella prov. "Natio
nella kursprov finns i kärnämnena engelska, matematik samt svenska och 
svenska som andraspråk. I engelska och matematik finns också nationella 
kursprov i den avslutande gemensamma karaktärsämneskursen. För pro
gram där man läser kurser utan obligatoriskt kursprov gäller dock att läraren 
bör använda sig av motsvarande nationella kursprov som stöd inför betygs
sättningen (gäller Biologi, Franska, Fysik, Kemi, Spanska och Tyska)."[sJ 
Dessa prov ska alltså delvis ligga till grund för betygssättning av individuella 
elever, och för att få information om på vilken nivå en grupp elever ligger i 
förhållande till riksgenomsnittet. Om man tittar på statistik över resultat på 
nationella prov i förhållande till slutbetyg ser man dock att de senare ligger 
konsekvent högre mellan 1998 och 2009, i både svenska och matematik,[6J 
se Figur 3. En diskussionsdeltagare påpekade att det inte behöver vara fel om 
kurvorna skiljer sig åt tillfälligt, som t.ex. för engelska, men något är fel om 
skillnaden är konsekvent över hela tidsintervallet. 
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des '995. Detta visar TIMMS Advanced 2008 - den första internationella 
kunskaps studien bland gymnasieelever på '3 år, där 4600 svenska gymnasie· 
elever deltog.[8J En tydlig trend kan urskiljas, se Figur 4, med en nedgång av 
genomsnittliga resultat (normaliserade skalor). 

_ TIMSS Advanced Fysik 

• • ••• TIMSS ÅkS NO 

_ TIMSS Ak8 Matematik 

.. .. • _.. TIMSS Advanced 
Matematik E 

••• ••• ••• TIMSS Advanced 
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Figur 4: Resultatutveckling i grundskolan respektive gymnasieskolan i matematik 
och fysik/naturvetenskap, enligt TIMMS 1995 (grund· och gymnasieskola), 
TIMMS 2003 (grundskolan), TIMMS 2007 (grundskolan), och TIMMS 
Advanced 2008 (gymnasieskolan), ur Ref. 8, 

Deltagarna diskuterade vilka slutsatser som kan dras aven figur som ovan, 
där det ska noteras att y·axeln inte börjar på o (d.v.s. vald skala på y·axeln kan 
göra trenden mer/mindre tydlig), och att en linje har dragits mellan endast 
två punkter, vilket endast ska ses som en hjälp att identifiera punkter relate· 
rade till varandra. Oavsett detta var alla deltagare i diskussionen eniga om att 
alla trender går nedåt, vilket gör resultatet mycket allvarligt. 

Baserat på de presenterade exemplen ovan, kan man enligt rundabordsdeita· 
gama dra slutsatsen att det skett en betygsin.flation, och att denna inte kan förkla· 
ras med att eieverna blivit bättre under det sista decenniet, För att möta betygsin· 
flationen bör man därför titta på vad eleverna faktiskt kan och är duktiga på, 
samt identifiera de problem som har skapat den situation som vi befinner 
oss i, 

Trots nedåtgående trender: Har eleverna blivit bättre inom något 
enskilt område? 

Deltagarna kring rundabordet hittade direkt flera exempel: Eleverna/studen· 
tema blir till exempel bättre på att fokusera på det som kommer på tentan, 
man lär sig att genomföra 'selektiva studier', d.v.s. att i viss mån förutse det 
som kommer att prövas, och därmed läser man inte mer än man behöver. 
Eleverna har dessutom blivit bättre på att hitta genvägar i sina studier, att hitta 
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'katalogkunskap' i ett stort utbud av data, och att hitta infonnation på nätet. 
Även om givna exempel är förmågor som utvecldats inom det system gymna
siet och högskolan erbjuder, så är det svårt att se hur resulterande ytinlärning 
och kunskapsluckor gynnar lärande i ett större perspektiv. 

vilka problem möter vi som är relaterade till betygsinflationen? 

Inläggen var många i denna diskussion, en kort sammanfattning följer här: 
Som universitetslärare möter man inte bara kunskapsbrist hos studenter, 
utan även 'fel' attityd till studier och lärandeprocesser. Studenterna tycker 
ofta att lärande ska gå fort och lätt, och faller lätt in i "jag har alltid haft VG, 
varför får jag det inte nu?" Man kopplar inte mellan kunskap/prestation och 
betyg, utan fokuserar på enbart betyget. 

Att det skett betygsinflation inom t.ex. matematik ses tydligt pä universite
tet (LiU). Trots slimmat och hyvlat kursinnehäll så presenterar eleverna sämre 
än förut, och de riktigt dulctiga studenterna visar sig inte lika tidigt under ut
bildningen. Detta tros bero på att de är oförberedda på universitetsstudier, och 
att de kräver en övergångstid for att ändra på sina attityder till studierna. Där
emot kommer de duktiga eleverna fram så småningom, och på de mer avan
cerade kurserna börjar de visa sin kapacitet. En betygsinflation i detta exempel 
kan direkt urskiljas om man jämför resultat på prov i början av universitets
studierna: Studenter som presterar lika på dessa prov hade i genomsnitt VG 
från gymnasiet år 1999, och MVG frän 2002 och framåt. Det ska noteras att 
gymnasielitteraturen under denna period har varit, och är bra (enligt lärarna 
kring bordet), d.v.s. det är inte där problemet ligger. 

Tittar man på vad som händer när nutidens elever kommer till universite
tet, så ser man fler avhopp från utbildningar. Detta är delvis kopplat till kon
junkturen, dvs personer som egentligen inte är studiemotiverade söker sig 
till universitet och högskolor för att fä en sysselsättning/inkomst. På univer
sitetet leder läga söktal till att man tar in alla (behöriga) sökande, som t.ex. på 
lärarprogrammet. Trots att detta leder till studenter med sämre (för-)kunska
per har man en ekonomisk verldighet att anpassa sig till, där man som uni
versitet/fakultet/institution behöver slussa ett visst antal studenter genom 
systemet. Ä ven för studenterna kan studierna vara kopplat till ekonomi, t.ex. 
genom studielån, vilka i sin tur är kopplade till uppnådda resultat. Detta gör 
att studenter ställer krav på att uppnå godkänt - men kan lika gärna vara en 
väg för universitetet att ställa högre krav på studenten. 

Redan på gymnasiet har intentionen varit att skapa en 'kundkänsla' i re
lationen skola - elev, d.v.s. eleverna ska göras nöjda, de är skolans kunder. 
Denna attityd finns kvar när eleven kommer till universitetet. Förutom att 
göra eleverna nöjda, vilket kan generera kommande högre antal sökande i 
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det allt större utbudet av valbara gymnasier, så finns det fler anledningar till 
att lärare successivt sätter högre betyg än sig bör - man tröttnar på att sätta 
'negativa betyg' (IG) på prov och tentor, och anpassar sig gradvis. Detta leder 
i sin tur till att blivande studenter är nöjda med sina betyg och inte inser sina 
begränsningar inom olika kunskapsområden. En av deltagarna påpekade att 
få elever idag nappar på erbjudande om repetitionskurser under sommaren 
innan universitetsstudierna börjar. Av dem som påbörjar sådana studier är 
det dessutom betydligt farre som går kurserna till slutet, trots att många är i 
stort behov av de repetitioner som erbjuds. 

Slutligen; hur ska vi möta betygsintlationen? 

"Bekämpa den?" Deltagarna påpekade att detta delvis är ett politiskt problem, 
eftersom vi stär i två olika system (universitet kontra gymnasiet), utan direkt 
växelverkan. Som enskild individ inom ett av systemen har man svärt att 
påverka, och det får bli politikernas uppgift. Oavsett vad man kan göra (eller 
inte göra) åt en betygs inflation, så finns direktiv att universitetets program 
ska bygga på gymnasieskolans program. Det finns också direktiv att universi
tetet ska skapa t.ex. civilingenjörer som ska konkurrera internationellt sett. 
Dessa krav kan tyckas strida mot varandra, och man hamnar i ett läge där 
valet står mellan att anpassa utbildningar efter det studentunderlag vi har, 
eller att upprätthålla en god (i internationell konkurrens) kvalM. Det senare 
alternativet, i kombination med att bekämpa inflationen med de ekonomiska 
och pedagogiska medel som finns, var det som vann starkast gehör. Alla var 
eniga om att det inte ska tummas på lcvaliten i vära utbildningar, studenterna 
får helt enkelt börja jobba. 

"Gilla läget?" En annan synvinkel som fördes fram var att acceptera fak
tum; vi har de studenter vi har, och om systemet sagt att de är behöriga så får 
vi anpassa oss. Med andra ord ligger ansvaret och arbetsbördan främst hos 
läraren på universitetet; att anpassa sig till gymnasieskolan, att anpassa sig 
till de nya studenterna, och att helt enkelt börja jobba med att lära studenter
na från den nivå de befinner sig på. "Bejaka den?" Ett något provocerande 
inlägg som fördes fram kan sammanfattas med att kunskap är en farslcvara, 
så om systemet gör det enklare att komma till högskolan direkt efter gymna
siet så är det positivt. 

Diskussionen kring rundabordet tog även upp mer konkreta förslag på 
hur man som lärare ska reagera på den situation vi befinner oss i. Det första 
exemplet berörde ett nytt moment som i år (2010) införs pä Katedralskolan i 
Linköping: I början av kurserna ska man vara mer tydlig med vad man för
väntar sig att eleverna ska uppnå, vad som ska presteras, och inom vilka tids
ramar. Hårdare kravspecifikationer, främst med avseende på vilka mål som 
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ska uppnås, är alltså något som alla närvarande efterlyser, både inom gym
nasiet och på universitetet. 

Något som gör deltagarna upprörda är det som gymnasieeleverna utsätts 
for genom att släppas igenom kurser for lätt: På gymnasiet har de fått godkänt 
inom ett ämne, sedan kommer de som studenter till redan anpassade och 
slimmade utbildningar på universitetet, och klarar inte detta. Med andra ord -
ibland kan det vara bra att sätta IG, eleven/studenten kanske inte passar till de 
studier han/hon sökt till. Förr formulerades krav vid inträde till utbildning 
exempelvis som 'Matematik C - väl inhämtad'. Idag är det vanligare med for
muleringar som 'Kurser som krävs: Matematik C', vilket inte säger om studen
ten kan matematiken i C-kursen eller inte. En återgång till tidigare formule
ring önskas av deltagarna i diskussionen. Kort sagt, så ska det ställas krav på 
elever från gymnasiet, universitetets nivåer på utbildningarna bör vara ofor
ändrade, och t.ex. civilingenjörsstudier ska vara jämforbara med dem utom
lands. Man ska inte göra elever eller studenter björntjänster, och framförallt 
vara tydlig - det finns inga alternativ, detta måste du lära dig. 

Räcker dessa åtgärder, eller måste vi förändra systemet mer konkret? Sär
skilt på universitetet kanske det krävs en annan modell än den vi har idag för 
att ta emot elever från gymnasiet; här jämfördes med en modell som an
vänds i t.ex. Korea. Där har studenterna flervalstest varje månad, och de blir 
så småningom duktiga på att lära sig det som efterfrågas, d.v.s. det som 
kommer på tentan. Detta borde ligga mer i linje med det system dagens stu
denter efterfrågar. Dock, det skulle ta tid att genomföra, då det är krävande 
att anpassa ett system efter så genomgående förändringar. Det poängterades 
också att en sådan förändring bör ske först efter att ha utvärderat vilken sorts 
utbildning/kunskap vi som universitet vill förmedla, och vilken kunskaps syn 
denna baserar sig på. 

En annan fråga som diskuterades var om vi som universitet ska ge gym
nasiekurser för att hjälpa eleverna på deras väg att bli studenter. Ibland är det 
inte lätt att säga vad som är gymnasiekurs, men gymnasiet bör vara den in
stans som ger dessa kurser bäst. Det så kallade bas året som ges i universite
tets regi är en form av gymnasiekurs - och dessa studenter Idarar sig riktigt 
bra i de kommande universitetsstudierna. Kanske beror detta på att 'univer
sitetstänk' smyger sig in i dessa kurser, delvis pga var kurserna ges och vilka 
som undervisar i dem. Diskussionsdeltagarna förutspår att denna förbere
dande studieform kommer att öka - delvis för att det är (till viss del) platsga
ranti för dessa studenter. Basåret kan även jämföras med ett förberedande 
'college-år', vilket också har diskuterats inom universitetet. 

Avslutningsvis var alla deltagare eniga om att målrelatering kan vara inflat
ionsdrivande. Eleverna har numera dokument som säger vad man ska kunna 
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(mäl) för att ldara tentan, och de behöver i mänga fall därför ej längre läsa ka
pitlet/stycket/boken. Läraren bejakar detta genom "kan du detta blir du god
känd". Resultatet kan sammanfattas i den avslutande kommentaren: "Betygen 
går upp, kunskapen ner - det är bara att arbeta vidare." 

Avslutande reflektion 

Att det skett en betygsinflation kan tyckas vara i det närmaste 'bevisat', men 
att luta sig tillbaka och (liksom tidigare generationer) säga att "det var bättre 
förr" leder inte till någon lösning på problemet. 

Det är inte sannolikt att dagens elever/studenter skulle ha sämre förutsätt
ningar än tidigare generationers ungdomar. Flera faktorer kan ändå identifie
ras som skiljer dem åt. Om det tidigare var framför allt barn till högutbildade 
som studerade, sä har idag underlaget breddats. Gymnasielinjer har gätt från 
att även erbjuda ett utbud på yrkesutbildningar på upp till tvä år, till att enbart 
ge möjlighet till 3-äriga linjer med allt mindre praktiska inriktningar. Efter 
avslutande av dessa finns ingen naturlig väg direkt ut i yrkeslivet, utan en mer 
eller mindre förväntad fortsättning på högskola eller universitet. En upplevd 
betygsinflation är i ljuset av detta inte helt oväntad, och ställer kanske inte 
större, utan andra krav på dagens lärare jämfört med tidigare. 

Om undervisningen på universitetet ska bygga på traditionell 'korvstopp
ning' där läraren förmedlar kunskapen, så kommer kraven på hög kvalite/ 
höjd pä utbildningen att ställas mot de organisatoriska svärigheter som 
kommer ur de vitt skilda förkunskaperna hos dagens studenter. Om istället 
läraren förmedlar verktyg för att studenterna själva ska kunna söka kunskap 
(d.v.s. studentcentrerat lärande), kan det tyckas att varje enskild student 
skulle ha större möjlighet att utvecklas genom sitt läsande, skrivande, prak
tiska görande, o.s.v., utifrån den individuella nivå de befinner sig på. 

I följderna av ett nytt och breddat rekryteringsunderlag stär vi alltså inför 
en ny pedagogisk utmaning. Hur vi väljer att tackla den beror på vilken kun
skapssyn vi befrämjar, och vilken syn vi har pä utbildning. Den första frågan 
vi bör ställa oss är om vi vill ha ett system där alla (mer eller mindre) förvän
tas studera? Om svaret på frågan är "nej", kan vi sopa problemen under mat
tan och skylla på underlaget vid vikande studieresultat. Den stora utmaning
en ligger i om vi däremot handlar efter att ge alla samma chans till studier, 
utifrån olika individuella förutsättningar. Om vi ska möta studenterna uti
från deras situation får vi kanske tänka om vad gäller studieformer, lärarre
surser, och framförallt nya pedagogiska verktyg. Vad de senare skulle bestå 
av lämnas tillläsaren/läraren/forskaren/visionären att fundera kring. 
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KAPITEL 2 

I{RITERIER OCH KOMPETENS FÖR BEDÖMNING 
AV KVALITET I HELHET OCH DELAR 

Att bedöma och sätta betyg utifrån betygskriterier 

Magdalena Hillström, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 

Bakgrund 
I samband med att den nya utbildnings- och examens ordningen 1 juli 2007 
infördes ECTS:s (European Credit Transfer System) poängsystem inom den 
svenska högskolan. Enligt högskoleförordningen ska därefter som betyg "an
vändas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte 
högskolan föreskriver ett annat betygssystem".! Förslaget antogs emellertid 
inte generellt utan varje enskilt lärosäte kan således välja att använda sig av 
ECTS-skalan. Vid universitet och högskolor i Sverige har en vildvuxen flora av 
betygsskalor vuxit fram. Vid Linköpings universitet tillämpas huvudsakligen 
en fyrgradig betygsskala (5,43 och 1) och en tregradig betygsskala (VG, G och 
U). Enligt universitetets lokala regelverk får också betygen underkänd och 
godkänd användas om särskilda skäl för detta föreligger. Vilka betygsgrader 
som används ska enligt högskoleförordningen framgå av kursplanen.2 

Regeringen framhöll i propositionen Ny värld - ny högskola (prop. 20041 
Op62) att flergradiga betygsskalor i kombination med uttryckliga betygskri
terier, som anger hur väl studenten har nått målen, främjar lärandet. Rege
ringen påpekade dock att "betygskriterierna bör utformas på ett sådant sätt 
att studenternas incitament att tillägna sig kunskaper inom kursens hela 
omfång stimuleras". Betygskriteriers rättsliga status är, som högskoleverket 
påpekar i rapporten Rättssäker examination. Andra omarbetade upplagan (Rap
port 2008:36), betydelsefull för studenternas rättssäkerhet. Samtidigt råder 
enligt verket en uppenbar osäkerhet kring detta. Kriteriernas rättsliga status 
regleras inte av högskoleförordningen och varje lärosäte måste därför ta 
ställning till betygskriteriernas status när betygen sätts. 

Sedan de nya reglerna trädde i kraft har kurs- och utbildningsplaner fått 
en annan ställning och innehållet regleras på en allmän nivå i högskoleför-

! Svensk författningssamling, Högskoleförordning (199poo). 
2 Ibid. 
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ordningen. Den nya statusen har medfört nya krav och stora utmaningar för 
utbildningsgivarna och universitetslärarkåren. Anpassningen till den så kal
lade Bolognaprocessen reser också många pedagogiska frågor, som kräver en 
fördjupad reflexion kring konsekvenserna för studenter, lärare och lärandet 
vid högskolan. En sådan fråga är hur man ska formulera betygskriterier uti
från lärandemål. 

Kursplanen ska numera ge en tydlig bild av de kunskaper och färdigheter 
som studenten efter genomgången kurs har tillägnat sig i form av förväntade 
studieresultat (intended learning outcomes). Målen ska vara distinkt formu
lerade och progressionen i utbildningen ska tydligt framgå. Lärandemålen 
ska också vara möjliga att uppfylla för samtliga studenter. De ska med andra 
ord inte sättas på en så hög nivå, att endast vissa studenter kan nå dem) 
Snarare ska de beskriva kursens eller utbildningens miniminivå av förvän
tade studieresultat. Miniminivån måste sättas i relation till förväntade för
kunskaper och därför relateras till de uppställda lärandemålen i andra kurs
planer, om progressionen ska framgå. Detta är inte lätt, i synnerhet som det 
kan vara svårt att i ord formulera och göra åtskillnader på en gradnivå vilka 
kunskaper och fardigheter som en godkänd student ska ha efter avslutad 
kurs. Högskoleförordningen använder begreppen kunskap och förståelse, 
fardigheter och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessa 
begrepp måste översättas till bedömningsbara mål i enskilda delkurser när 
man formulerar en kursplan. Svårigheterna är uppenbara. Hur graderar 
man exempelvis 'förståelse' på olika nivåer i utbildningen? Svårigheterna 
understryks när man ska uppställa betygskriterier för studieresultaten. Det är 
lärandemålen som ska examineras, men hur sätter man graderade betyg 
utifrån målformuleringarna. De mål som anges ska också varje student upp
fylla för att bli godkänd. Några olika alternativ är möjliga: 

Studenten har uppnått ytterligare lärandemål, d.v.s. fler än de som anges i 
kursplanen. 
Studenten har kommit längre eller djupare inom samma lärandemål. 
Studenten uppfyller andra kriterier (aktivt deltagande, inlämningsdatum 
hålls etc.). 

Att uppställa betygskriterier i förhållande till målen är alltså inte lätt, oavsett 
vilken väg - eller sammanvägning av vägar - som man väljer. Hur många 
ytterligare lärandemål ska anges för att betyget exempelvis ska bli väl god-

) Högskoleförordningen SFS 1993'1°°; Riktlinjer för arbetet med kursplaner, Linkö
pings universitet. Dm: LiU 1545/05-40. 
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känd? Hur mycket 'djupare' eller 'längre' ska studenten ha nått och vad bety
der det? 

Vid de två rundabordssamtal som samlades kring ämnet' Att bedöma och 
sätta betyg utifrån betygskriterier' diskuterades bland annat följande frågor. 
Hur bör betygskriterier se ut, i allmänhet och för olika examinationsformer? 
Hur kan betygskriterier kopplas ihop med lärandemål? Hur gör man studen
terna medvetna om betygskriterierna? Diskussionen kan sammanfattas i tre 
huvudteman: l) betygskriterier och deras tydlighet for lärare och studenter, 2) 
bedömningsförmåga som en del av professionell kompetens och 3) rätts ä
kerhet. 

I diskussionen deltog lärare verksamma inom samtliga fakulteter vid LiU. 
S pännvidden i erfarenheterna av att arbeta med graderade betyg och tydligt 
definierade betygskriterier var stor. En viktig skillnad i erfarenheterna hade 
att göra med att fakulteterna tillämpar olika betygssystem och att det vid 
några fakulteter är möjligt för studenterna att 'höja' sina betyg vid en omten
tamen4. Det är också stor skillnad, kunde grupperna konstatera, om studen
ternas resultat vid en tentamen är relativt enkla att mäta (exempelvis om en 
student har kommit fram till rätt lösning på en given uppgift) eller om resul
tatet är mera svårbedömt (exempelvis vid uppsatsskrivning och andra längre 
skrivuppgifter). Detta formulerades i grupperna som åtskillnaden mellan 
kvalitativ och kvantitativ bedömning. Hur anger man exempelvis den 'minsta 
nivån' av självständig analys och problembearbetning i ett uppsatsarbete på 
ett sätt som kan göras transparent för studenten?5 

Betygskriterier 

När det gäller att formulera betygskriterier aktualiseras två aspekter. a) Be
tygskriterier formuleras av enskilda lärare eller i ett lärarkollegium som ut
gångspunkt och vägledning för bedömningen av studieresultatet. b) Be
tygskriterier presenteras för studenterna för att man ska uppnå större tydlig
het i kommunikationen med studenterna om vilka kunskaper och förmågor 
som olika betyg fordrar. 

F ör några av lärarna som deltog i diskussionen var det praxis att de be
tygskriterier som lärarna formulerade meddelades till studenterna i samma 
form. Tydliga betygskriterier var mycket viktigt, både för lärarkollegiet och 
för studenterna, och sågs som ett viktigt pedagogiskt redskap. Lärarna be
skrev hur de inom kollegiet kontinuerligt diskuterade kriterierna och under-

4 I diskussionen påstås att det är möjligt vid LiTH, men inte vid andra tekniska hög
skolor I Sverige. Utsagan är dok inte vidare undersökt. 
5 Jfr Susan Taahey, 'Assesment' i: Designing Coursesfor Higher Education (1999). 
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strök också, att tydliga kriterier underlättade bedömningen av enskilda stu· 
denter. Genom att tydligt tala om för studenterna vad som förväntas av dem 
kan man också uppmuntra och stärka deras förmåga till självvärdering och 
kamratvärdering, något som man också tillämpade. Andra lärare ställde sig 
mera tveksamma till att formulera tydliga betygskriterier. Några hade prövat 
för att sedan välja en väg där kriterierna angavs i mera allmänna ordalag. Ett 
problem som visade sig var att uppräkningen över betygskriterier tenderade 
att skapa förvirring hos studenten snarare än att IdarIägga vad det är som 
gäller för bedömningen. Man kände också att studenterna blev 'curlade' på 
ett sätt som inte främjade målet att studenterna ska utveckla mera självstän. 
dig i iakttagelser och analyser. 

Ytterligare några deltagare ansåg, att poängtalsgränser för olika betyg inte 
bör meddelas studenterna före en tentamen, eftersom det kan bidra till att 
studenterna tar sikte på att vara strategiska, snarare än att de stimuleras till 
lärande. Några lärare hade också erfarenhet av hur 'väl godkänd'·frågor kun· 
de leda till att studenterna slarvade med 'godkänd'·frågorna, med bedöm· 
ningskomplikationer som följd. De fanns också i grupperna en stor samsyn 
kring att examinationen ska ses som en del av lärandet, inte bara som en 
kontrollstation. Man konstaterade samtidigt att de nya målstyrda kurspla· 
nerna kan medföra en viss begränsning i försöken att utveclda nya examinat· 
ionsformer där det studentdrivna lärandet får en större plats. Det är sällan, 
påpekade några diskussionsdeltagare, som man verkligen ifrågasätter exam· 
inationsformerna även om man kan ha de livligaste diskussioner kring andra 
pedagogiska teman. För examinationsformerna spelar traditionen en viktig 
roll; man gör som man brukar göra och är van vid. Även storleken på stu· 
dentgrupperna får betydelse för hur man ska organisera examinationen. 
Ekonomiska resurser och lokaler blir då viktiga faktorer. Hedin (2006) ger 
exempel på hur studenterna kan involveras i att formulera tentamensfrågor 
som svarar mot målsättningen att utveckla ett kritiskt tänkande. Hon påpe· 
kar dock, att såväl studenter som lärare ofta betraktar examinationen som 
lärarens exklusiva domän och att många lärare har sin identitet i rollen som 
examinator (Hedin, 2006). 

Antalet mål i en kursplan har betydelse för examination och bedömning. 
Om de är många tenderar lärarna att väga målen mot varandra i betygssätt· 
ningen. Vid rundabordssamtalen var meningarna delade om huruvida man 
borde formulera många eller ett fåtal mål för en kurs. En del menade att flera 
mål underlättar examinationen, som då kan anpassas efter lärandemålen och 
äga rum flera gånger under en kurs. Man kan då tänka sig att examinera de 
olika målen som moment i kursen. Sammanvägning av delbetyg utgör ett 
särproblem i betygssättning, som inte i första hand har att göra med krite· 
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rierna, men om viktningen mellan resultat i olika delar. 6 Det finns en up· 
penbar risk, påpekade en deltagare, att lärarna till foljd av de nya kraven (att 
det är kunskapsmålen som ska examineras) utgår från vad som kan exami· 
neras i formuleringen av målen så att man i slutändan bara får tydligt mät· 
bara måL Utbildningen blir examinationsstyrd och kan hindra den kun· 
skaps· och fardighetsutveckling som läraren verkligen vill åstadkomma. 

Andra frågor som restes var huruvida läraren kan vara säker på att studen· 
ten har uppnått målen. Bär läraren ansvaret för att studenten har de förkun· 
skaper som krävs när den går vidare till en ny delkurs. Kan lärarens bedöm· 
ning 'reklameras' i efterhand? Hur lång tid sträcker sig i så fall lärarens ansvar 
for studentens måluppfyllelse? Lärandemålen är satta utifrån antaganden om 
kunskaper som studenterna redan har forvärvat, antingen på gymnasial nivå 
eller tidigare högskoleutbildning. Om studenten inte har de forkunskaper som 
krävs för att nå målen blir det svårt att upprätthålla en strikt linje, även om 
detta är tanken med kursplanerna. I praktisk pedagogisk vardag vägs studen· 
tens egna forutsättningar ofta in i kvalitativa bedömningar, även om detta 
egentligen inte är relevant inom ramen för de nya reglerna. Frågan blir särskilt 
akut i relation till studenter som har svårt att uttrycka sig muntligt och skrift· 
ligt på svenska, kanske för att studenten har invandrarbakgrund. 

Kraven på tydlighet i kriterierna for bedömning av måluppfyllelse har ökat, 
liksom att de ska kommuniceras till studenterna. Grupperna hade inte någon 
lösning på hur problemet med betygsgradering ska lösas i formulering av be· 
tygskriterier när man utgår från målformuleringar och förväntade studieresul· 
tat. Hur långt ska man gå i detaljerade beskrivningar av betygskriterier och hur 
blir de begripliga for studenterna? Att definiera kunskap är notoriskt svårt och 
teorierna om kunskapens natur är motstridiga och växlar över tid. Ytterst 
handlar det om kunskapssyn, vilket riktar blicken mot vilken kunskapssyn 
som Bolognaprocessen representerar. Bör lärarna bara vara lydiga mot nya 
riktlinjer, eller finns det en mening med att också bereda dem lite motstånd? 
Av den livliga diskussionen att döma såg majoriteten av deltagarna både hin· 
der och utmaningar för lärandet och undervisningen i kraven på tydligt formu· 
lerade lärandemåL Det blev också tydligt, att man inom i stort sett i alla utbild· 
ningar befinner sig i ett dynamiskt utvecldingsskede där frågor om examina· 
tion och betygskriterier står högt på dagordningen. 

Lärarens bedömningsförmåga 

Hedin (2006) pekar på att bedömning ses som en viktig beståndsdel i lära· 
rens erfarenhet. Den erfarne läraren har en stark känsla av vad som är en 

G Se särskilt avsnitt om denna problematik. 
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rimlig bedömning som kan vara svår att uttrycka i ord. "Frågan är om detta 
connaisseursarbete går att förvandla till ett ingenjörsarbete med hjälp av 
mera exakta kriterier, eller om detta ens är önskvärt" (ibid., s. 371). Man kan 
konstatera att det i grupperna rådde delade meningar om detta. Flera ansåg 
att bedömningsförmåga är en del av lärarens professionella kompetens. Att 
'översätta' en bedömning i ord är svårt, och frågan är om det är möjligt att 
översätta den tysta kunskap som läraren äger i för studenterna begripliga och 
tydliga betygskriterier. Kan man skapa en fullständig transparens gentemot 
studenterna? Flertalet av deltagarna var överens om att detta inte var möjligt 
men några menade att man borde eftersträva att komma så nära en fullstän
dig transparens som möjligt. Andra menade att bedömningsförmågan är en 
central del av lärarkompetensen vars 'mekanisering' i alla delar inte är efter
strävansvärd. Man kan inte förutse alla situationer som kan uppstå i under
visning och examination. Om kriterierna får för stor betydelse finns en risk 
att den erfarenhetsbaserade professionella bedömningsförmågan underord
nas ett systemtänkande där bedömningen - e.g fiktivt - automatiseras. Man 
menade också, att även om man formulerar tydliga kriterier så ger lärare och 
studenter dem olika innebörd och den gemensamma förståelsen av hur de 
ska tillämpas uteblir. Även av andra skäl finns det svårigheter med att be
stämma kriterier för bedömning. Om en student har gjort ett större arbete, 
exempelvis en magisteruppsats, är underlaget för bedömning mångfacetterat 
och inbegriper ett komplex av bedömningsvariabler på olika nivåer. Det är 
osäkert om det är rimligt eller önskvärt att ange alla variabler för studenter
na, och om de verldigen skulle bli klokare av detta. 

De lärare som förespråkade tydliga betygskriterier framhöll att de måste 
hanteras professionellt, det vill säga med en medvetenhet om att den egna 
erfarenheten spelar in. Det finns stora fördelar med att göra kriterierna klara, 
både inom ett kollegium och infor studenterna. De hjälper läraren att göra 
rättvisa bedömningar. I kommunikationen med studenterna innebär tydliga 
kriterier att de blir medvetna om vilka krav som ställs och vad de måste foku
sera på under utbildningen. Om man har en kontinuerlig dialog med studen
terna om betygskriterierna blir diskussionerna ofta farre om varför man fått 
det ena eller det andra betyget. Flera av de lärare i gruppen som arbetade aktivt 
med att formulera betygskriterier hade också en kontinuerlig kollegial diskus
sion kring dessa. De satsade också mycket på förmedlingen av kriterierna till 
studenterna och såg detta som ett viktigt inslag i lärararbetet. Andra lärare i 
gruppen saknade den kollegiala reflexionen kring bedömning och kriterier for 
bedömning och ytterligare några betonade den programansvariges viktiga roll i 
detta sammanhang. 



 

Kapitel 2 - Kriterier och kompetens for bedömning av kvalitet i helhet och delar 

Rättsäkerhet7 

Examination är formellt sett en myndighetsutövning, som måste genomföras 
med god rättssäkerhet. Studenternas rättsäkerhet i examination har under 
det senaste decenniet uppmärksammats av Högskoleverket, senast i Rättssä
ker examination. Andra omarbetade upplagan (Rapport 2008:36). De formella 
bestämmelserna för examination regleras av Högskoleförordningen och av 
universitetens lokala regelverk. Linköpings universitet fastställde nya regler 
2009, Föreskrifter rörande examination och examinatorerS I dessa betonas att 
alla studenter tydligt ska informeras om former och förutsättningar för den 
valda examinationen. I Högskoleverkets rapport förstås begreppet rättssä
kerhet som 'förutsebarhet i rättsliga angelägenheter'. "Villkoren för att rätts
säkerhet ska anses råda är att det finns klara regler som är publicerade och 
tillämpas lojalt och korrekt av de rättstillämpande organen" (ibid., s. 13). 

Ett betygsbeslut kan inte överidagas, men det kan omprövas om en stu
dent begär det. Ingen av de lärare som deltog i diskussionen hade erfarenhet 
av att studenter hade begärt omprövning. Däremot hade många erfarenheter 
av att studenterna ville ha en motivering till betyget. Någon förutsåg att det i 
framtiden kan bli vanligare att lärares bedömningar sätts på prov av studen
ter som begär omprövning och att det då är mycket viktigt att utbildningarna 
har väl utvecklade rutiner för examination och att lärarna har stor förtrogen
het med de regler som gäller. Diskussionen om rättsäkerhet kom i hög ut
sträckning att kretsa kring betydelsen av att flera lärare deltar i bedömningar 
av studenternas studieresultat. Inte minst är detta viktigt vid muntlig tenta
men och när en lärare känner sig osäker på hur en bedömning ska göras. 
Om flera lärare är involverade i en bedömning ökas rättsäkerheten för stu
denterna. Flera av deltagarna tyckte att rättsäkerheten borde fokuseras mera 
och att två examinerande lärare borde gälla som regel. 

I sammanhanget diskuterades även självvärdering och kamratvärdering 
och några deltagare framhöll att om studenterna involveras i bedömning 
underlättas lärarens arbete. Studenterna får större kunskaper om vad be
dömning innebär och vad det är som ska bedömas, vilket gör de skickligare i 
att bedöma sig själva. Ofta stämmer självvärderingar väl överens med lära
rens bedömning, konstaterade de som hade erfarenhet av detta.9 Flera av 
deltagarna betonade att återkopplingen till studenterna var ett viktigt led i att 
göra examinationen rättssäker. I en dialog med studenterna kan man för-

7 Se vidare i denna rapport Kapitel 6: Etik och juridik. 
8 Föreskrifter rärande examination och examinatorer, Linköpings universitet, Regel
verket, Lokala regelsamlingen. RS U05:09. 
9 Se vidare Kapitel 6: Självvärdering och kamratbedämning. 
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klara och motivera sin bedömning. Om studenterna har delgivits bedöm
ningskriterierna på förhand kan man tillsammans diskutera deras tillämp
ning i förhållande till en given uppgift. 

Det är välkänt att examination och tydliggjorda betygskriterier styr studen
ternas lärande. H ur man utformar såväl tentamen som kriterier är därför vik
tigt ur pedagogisk synvinkel.w Läraren kan inte hindra att studenterna fokuse
rar vad som "kommer på tentan". däremot kan läraren styra studenternas 
uppmärksamhet genom examinationsformer och betygskriterier. Om en kurs 
examineras löpande ges flera tillfällen både till examination och till bedöm
ning. men också till återkoppling. Det ger studenterna en vägledning i vad de 
kan och vad de behöver f6rbättra. Återkopplingen kan på så sätt göras till ett 
inlärningstillfälle genom att studenten får tillfälle att reflektera över sitt eget 
lärande. Examinationen kan ses som ett lärtillfaJle, även om den av både stu
denter och lärare ofta betraktas som en kontrollstation. Det är då viktigt att det 
finns ett samband mellan kursrnål, undervisningsformer och examination 
('Constructive Alignment'). Många av lärarna som deltog i diskussionen efter
lyste nytänkande kring examination och examinationsformer som tar fasta på 
examinationen som stödjande för och som en del av lärprocessen. 

Reflekterande avslutning 

Man kan konstatera att de två rundabordssamtalen rörde sig en bit ifrån hu
vudfrågan om bedömning och betygssättning utifrån betygskriterier. I stället 
diskuterades mer om examination och huruvida lärarens professionella och 
erfarenhetsförvärvade kompetens kan och bör översättas i tydligt formule
rade kriterier, eller om det skapar ett systemtänkande som kan tänkas skapa 
sämre förutsättningar för den högre utbildningen, snarare än att bidra till 
kvalitetshöjning. Att den målstyrning som införandet av de nya kursplanerna 
har medfört skapar osäkerhet kring bedömning och betygskriterier är inte 
konstigt eftersom situationen är ny och många lärare är osäkra på vad det 
egentligen innebär, både för den professionella lärarutövningen och för stu
denternas rättsäkerhet. Man kan också konstatera att diskussionen om stu
denternas rättsäkerhet mera kom att handla om hur man gör rättvisa be
dömningar, till exempel genom lärarsamarbete, snarare än om vad som i 
nuläget är bristfälligt när det gäller rättsäkerheten för studenterna och de 

w J fr Håkan H ulth, Examinationen och lärandet - en översikt, analys och värdering av 
examinationens roll inom högre utbildning. I CUP:s rapportserie 1998:1. 
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förbättringar som borde göras, till exempel i lokala regelverk och kursplaner. 
En anledning till att diskussionen rörde sig bort från huvudtemat kan vara 
att översättningen av erfarenhetsbaserad bedömningsförmåga till tydlig
gjorda kriterier förutsätter en individuell och kollegial självreflektion som 
lärare är ovana vid och som det dessutom sällan finns tid till att utveclda. 
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Att skilja G från VG i kvalitativa bedömningar -
inledningsanförande 

Emma Elde/in, institutionen för Kultur och kommunikation 

De flesta som har ägnat sig åt bedömning och betygsättning har säkerligen 
vid något tillfälle stött på en examinationsuppgift som redan vid första an
blicken lyckas övertyga läsaren om sin kvalitet. Ibland kan det räcka med att 
läsa någon sida aven inlämnad tentamen för att man som examinator ska få 
en möjligen något grovhuggen men ändå ganska klar uppfattning om vilket 
betyg som är det mest rimliga. "J ag känner igen ett VG när jag ser det", 
skulle betygsättaren i detta fall kanske hävda, genom att ställa den enskilda 
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insatsen i relation till sin förförståelse för vad som uppfattas som kvalitet 
inom det egna ämnesområdet. 

Denna beskrivning av betygsbedömning i praktiken som utövandet av ett 
slags intuitiv erfarenhetskunskap går delvis på tvärs med det teoretiska idea
let om hur bedömning bör gå till. Ett första intryck vid genomläsningen av 
en tenta kan visserligen bekräftas vid en noggrannare genomgång av uppgif
ten, men ibland måste läraren vara beredd att revidera sin uppfattning. I 
många fall är utmaningen främst att dra gränsen mellan godkänt och det 
högre betyget, men det kan lika gärna handla om den nedre gränsen för ett 
godkänt betyg. Bedömandet är dock inte enbart en fråga om den enskilda 
lärarens arbete med genomgång av tentamensuppgifter efter en avslutad 
kurs, alldeles oavsett hur erfaren och skicklig denne är. I det mål- och resul
tatstyrningstänkande som dominerar i politiska såväl som pedagogiska verk
samheter idag, och som inom universitetsvärlden ytterligare har betonats 
genom Bolognaprocesssen, har begrepp som förutsägbarhet, mätbarhet och 
transparens blivit ledstjärnor (jfr. Bjuremark, 2008, s. 52). Detta har bland 
annat inneburit att det ställts krav på att den samlade erfarenhetskunskapen 
ska explicitgöras. För kvalitetsbedömningen räcker det alltså inte med att 
hänvisa till erfarenhetskunskapen eller ens till kursplanens mål (som marke
rar nivån för godkänt men som inte säger något om hur prestationer utöver 
denna nivå ska bedömas). Vad som ytterligare efterfrågas är någon form av 
bedömningskriterier som tydliggör grunderna för den kvalitativa bedöm
mngen. 

Två slags bedömningskriterier 

Bedömningskriterier kan givetvis formuleras på olika sätt i relation till ex
empelvis kunskapsområde och utbildningsnivå. Två vanligt förekommande 
typer av kriterier skulle kunna kallas för komparativa respektive kumulativa. 
Renodlade tycks de, genom sin utformning, uttrycka något olika syn på för
hållandet mellan en godkänd och en väl godkänd insats vid en examination." 
Låt mig förklara hur. 

I betygskriterier som utformats enligt en komparativ modell är utgångs
punkten att alla de kvalitativa aspekter som tas upp som krav för ett arbete 
som ges betyget väl godkänt också ska finnas i det arbete som ges det lägre 
betyget. Ett exempel: I bedömningskriterierna för ett uppsatsarbete vill vi 
kanske innefatta aspekter som beskriver förmågan att formulera och besvara 

n Här diskuteras ett komparativt respektive ett kumulativt synsätt som idealtyper, 
även om det är möjligt att de kan kombineras i praktiken. Det är också mycket troligt 
att det finns andra typer av bedömningskriterier än de som tas upp i denna artikel. 
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en frågeställning i relation till tidigare forskning, användningen av teori och 
metod, den språkliga formuleringsförmågan, den vetenskapliga noggrann
heten och så vidare. Om vi exempelvis vill bedöma studentens argumenta
tionsförmåga som den uttrycks i uppsatsen skulle den i ett kriterium för 
godkänt kunna beskrivas som "tillfredsställande" eller "god", medan den i ett 
kriterium för väl godkänt kunde kallas "mycket god", "övertygande", "själv
ständig" eller liknande. Det kännetecknande för en komparativ syn på förhål
landet mellan ett godkänt och ett väl godkänt är alltså att samma grunder i 
princip krävs för båda betygen, med den skillnaden att kvaliteten ska vara 
högre i VG-arbetet, vilket i det här fallet markeras genom olika ordval och 
formuleringar. 

En nackdel med det komparativa synsättet är att det kan tyckas lämna öp
pet för godtycke. Är det verkligen upp till den enskilda läraren att avgöra hur 
en "god" prestation skiljs från en "mycket god" prestation? Hur hantera att 
olika lärare har skilda uppfattningar om vad som är en "övertygande argu
mentation"? Går det inte att formulera skillnaden på ett tydligare sätt? Å 
andra sidan kanske den komparativa modellen kan betraktas som ett erkän
nande av att det är närmast omöjligt att bortse ifrån att det finns ett subjek
tivt och värderande inslag i bedömning - man har ju ändå tydliggjort vad det 
är som har bedömts. 

Den kumulativa typen av bedömningskriterier präglas i stället av att det 
finns ett antal givna kriterier för godkäntnivån. Därefter läggs ytterligare krite
rier till, vilka likaså måste vara uppfyllda för att ett arbete ska bedömas som väl 
godkänt. I typfallet med uppsatsen skulle det kunna innebära att ett kriterium 
för godkänt kan vara att det av uppsatsen framgår att studenten orienterat sig i 
och kan ställa sin egen undersökning i relation till tidigare forskning på områ
det. Ett kriterium for väl godkänt pekar kanske i stället på att uppsatsen ut
trycker en tydlig självständighet i förhållandet till tidigare forskning som kan 
visa sig i att studenten förmått hitta en ny vinkling på ämnet eller har kunnat 
problematisera tidigare studier. Ett kumulativt synsätt innebär således att ett 
väl godkänt arbete är något delvis annat än ett godkänt arbete. 

Vid första anblicken kan det kumulativa synsättet på bedömning verka 
tydligt, lätt att använda och, inte minst, lätt att förldara för studenter och ut
omstående intressenter, men det ställer också höga krav på hur kriterierna är 
formulerade. Vad gör läraren till exempel om en student hävdar att han eller 
hon har uppfyllt alla de punkter som står i kriterierna för godkänt och väl 
godkänt, medan läraren utifrån sin erfarenhetskunskap inte tycker att arbetet 
håller för det högre betyget? Kanske saknar arbetet substans, precision eller 
någon annan kvalitet som är svår att fånga i ord. I detta fall kommer alltså 
erfarenhetskunskapen och helhetsomdömet i konflikt med de explicitgjorda 
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betygskriterierna. Är då problemet att kriterierna varit dåligt utformade, eller 
handlar det om något annat och mer grundläggande, nämligen om att kvali
tetsbegreppet svårligen låter sig förenas med iden om en fullständigt objektiv 
bedömning? Det är åtminstone inte otänkbart att det kumulativa synsättet 
kan uppfattas som mer "objektivt" än det komparativa, då kriterierna kan te 
sig som ett slags checldista att bocka av. Om det kumulativa synsättet dras till 
sin spets är dock frågan om vi fortfarande ägnar oss åt kvalitetsbedömning 
eller åt något slags kvantitativa mått? Om checklistan dessutom blir alltför 
omfattande och specifik finns det kanske till slut ingen enskild prestation 
som lever upp till alla de ingående kraven. Därtill kommer förstås - i båda 
fallen - frågan om hur vi ska förhålla oss till de studenter som överraskar 
oss, och som uttrycker kvaliteter som vi inte kunnat förutse? 

Bedömande i teori och praktik 

Lärarens kvalitetsbedömning kan sägas illustrera det kunskapsteoretiska 
förhållandet mellan att göra och att tänka - mellan praktik och teori. Som 
Sven-Eric Liedman (200!, s. 4') har hävdat finns det även i de mest teoretiska 
verksamheter en praktisk dimension. Att lärarens kunskap är oformulerad 
för stunden (då denne ägnar sig åt görandet, i detta fall åt att bedöma en ten
tamensuppgift) behöver dock inte betyda att den är omöjlig att formulera (i 
exempelvis betygskriterier) (jfr. Gustavsson, 2000, s. 108). Att explicitgöra 
det som kan kallas den 'tysta kunskapen', lärarens erfarenhetskunskap, är 
utmaningen för dagen. Hur denna utmaning ska hanteras finns det natur
ligtvis inget enkelt svar på. Avsikten här har inte heller varit att förespråka ett 
visst synsätt; snarare har jag velat lyfta fram för- och nackdelar med några 
tänkbara modeller. Det är naturligtvis av stor vikt att vi konkretiserar och 
förklarar vilka grunder vi har för vår bedömning, men vi måste också kom
rna ihåg att betygskriterier kan vara ett ganska trubbigt redskap i bedöman
dets praktik. Lika viktigt som det är att vi formulerar, för oss själv och andra, 
vad vi menar med kvalitet, är det att vi inte stirrar oss blinda på betygskrite
rier vid bedömandet av enskilda prestationer. Bedömning är inte att likställa 
med en kravspecifikation. Snarare handlar det om en komplex process där 
både det egna omdömet och de kollegialt delade, socialt förhandlade kvali
tetsvärderingarna spelar roll. 

Omvärldens krav på explicita betygskriterier och bedömningsgrunder är i 
sig inget stort problem, så länge vi själva, i egenskap av verksamma lärare och 
forskare, blir betrodda att få formulera vad som är kvalitet på vårt område. Idag 
finns emellertid risken att de som inte besitter denna erfarenhetskunskap, och 
som kanske inte är överens med universitetslärarna om vad som är kvalitet 
inom universitetsutbildning, själva vill formulera dessa kriterier. Det har un-
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der de senaste åren konstruerats ett antal centraliserade systern for utvärdering 
och kvalitetssäkring där man ofta är mer intresserad av kvantitativa mått - inte 
minst för att de är lättare att hantera än de kvalitativa. Ekonomihistorikern Ylva 
Hasselberg har nyligen hävdat att denna utveckling är ett av många tecken på 
att universitetslärarnas och forskarnas professionella omdöme håller på att ur
holkas. Hasselberg menar att omdömet. det vill säga forelzomsten av egna 
normer och värderingar. är kärnan i alla professionella gruppers identitet. 
Risken idag är att akademiker som grupp deprofessionaliseras då kärnvärde
ringarna och omdömet ersätts med marknadsmekanismer: 

Just nu försiggår en kamp om omdömet. en kamp mellan professio
nella grupper och de ekonomiska och politiska eliterna. [ ... J Omdömet 
är besvärligt. eftersom det skapar brist på förutsägbarhet och styrbar
het. Omdömet är som en dimma som sveper in de aktuella verksam
heterna. och som gör att politiskt och ekonomiskt beslutsfattande blir 
mindre verksamt. Eftersom utövandet av omdömet inte är transparent, 
så att lekmän inte alltid förstår på vilka grunder ett professionellt beslut 
fattas, finns det en strävan att eliminera omdömet. Ofta tar sig denna 
strävan uttryck i mekanisering, rutinisering och kvantifiering, d.v.s. i 
processer som företer stora likheter med tayloristiska organisations
principer (Hasselberg. 2009. s. 57). 

Hasselberg pekar på vad som kanske är den största utmaningen i samman
hanget. Om de styrande i samhället inte litar på att universitetslärare i kraft 
av sitt professionella omdöme besitter förmågan att bedöma god kvalitet. då 
förlorar vi en central del av vår autonomi och makten över värt eget arbete. 
Därför tycks det viktigare än någonsin att hålla det akademiska samtalet om 
grunderna för god kvalitet levande. 
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Hur skilja G från VG i kvalitativa bedömningar - en 
dokumentation 

Christoph Röcklinsberg, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Inledning 

I detta kapitel kommer jag att återge några av de viktigaste dragen som fram
kom under de två rundabordssamtalen i ovanstående ämne med lärare från 
olika institutioner och fakulteter, samt inleda och avsluta med egna funde
ringar. 

Att bedöma och sätta betyg är ingen lätt uppgift som lärare och/eller kurs
ansvariga har att ta ställning till. Varje enskilt student utsätts for bedömning 
och även om betygssättningen i de flesta fall godtas kan den dock inte sällan 
upplevas som orättvis från studentens sida.'" Särskilt problematiskt blir det när 
studenten önskar en omprövning och betygslaiterier saknas. Då kan läraren 
lätt sättas under press på att t.ex. höja betyget för att undvika ett överklagande. 
I sådana fall där lärarens och studentens uppfattning om det betygsatta arbetet 
går isär är det särsldlt viktigt att betygslaiterier inte bara finns i lärarens huvud 
utan är tydligt formulerade, liksom att förväntningarna för att kunna få högsta 
betyget är klargjorda, för alla kursdeltagare innan examinationen äger rum. Att 
kunna skilja G från VG är därmed inte bara en fråga som varje lärare bör han
tera efter eget godtycke vid varje enskilt examinationstillfille. Det är också en 
fråga om lärarens och studentens rättssäkerhet. 

Att sätta betyg är säkert lättare när 'bara' faktakunskaper i form av tal och 
siffror eller 'multiple-choice'-prov ska bedömas och poäng för ett entydigt 
'rätt' eller 'fel' kan sättas. Svårare blir det i kvalitativa bedömningar av enskilda 
arbeten och uppsatser. Hur skiljer vi som lärare eller examinatorer i dessa 
fall G från VG? Vilka betygslaiterier har vi och synliggörs de för studenterna 
inför varje examinationstillfille? I de fall detta görs infinner sig därutöver 
frågan om betygslaiterierna bör återspeglas även i kursrnålen. Detta väcker i 
sin tur också frågan vad kursrnålen i sådana fall egentligen bör beslaiva? 
Minimilaaven eller ribban för att få VG? Speglar ett VG ett 'normaltillstånd' 
eller det lilla extra? 

u Vid Uppsala universitet införde man genom beslut 2000-12-12 (UFV, 2000/1430) 
betygsombudsman dit studenten fick vända sig i tveksamma fall. Jfr. också Regel
verk för funktion som Betygsombudsman fr o m 2004-01-01 (dm. UFV 2003/"80). I 
Linköping infördes enligt beslut från Rektorn (dm. LiU 1175/06-45) den 13/10 2006 
en liknande ombudsman som kallades dock för Examinationsombud. 
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I litteraturen har särsldlt genom 'Constructive-alignment'-tänkandet (Biggs 
& Tang, 2007) betonats vikten av stringens i kursplanernas utformning. 
Genom den täta sammanflätningen mellan kurs mål och examination är det 
av särskilt vikt att examinationen inldusive betygsättningen återspeglar de 
nämnda kursrnålen. Samtidigt är betygssättningen dock inte bara en fråga 
om uppfyllda kriterier, utan också en fråga om vi kan frigöra oss från förut
fattade meningar. Som när vi möter och lär känna studenterna och redan 
före examinationstillfallet omedvetet eller till och med medvetet är 'klar över' 
betygssättningen (jfr. också Ekecrantz, 2007). Att införa anonyma tentor 
såsom det gjordes vid Linköpings universitet hösten 2008 efter Rektors be
slut 2006-06-12 (jfr. dm. LiU-2008/0288) och framförallt på studenternas 
begäran, är ett sätt att komma till rätta med dessa farhågor. Även om detta 
inte nödvändigtvis gagnar den enskilde studentens betyg. Vid anonyma ten
tor ställs också en annan fråga på sin spets. Är det överhuvudtaget önskvärt 
att 'bara' betygsätta ett enskilt arbete utan att kunna ta hänsyn till studentens 
prestation i sin helhet, eller handlar det om att ta hänsyn till studentens 
egen utveckling och grundläggande förmåga? Skollagen talar här ett tydligt 
språk och speglar ett synsätt vilket även bör tillgodoses i den högre utbild
ningen: 

Om särskilda skäl föreligger kan läraren bortse från enstaka kriterier. 
Med särskilda skäl avses här funktionshinder eller andra liknande per
sonliga förhållanden som inte är av tilWillig natur och som utgör ett 
direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst kriterium 
(SKalFS, 2000:'41).'3 

Framförallt i den kvalitativa betygssättningen är denna aspekt också viktig att 
beakta och frågan om hur man kan skilja G från VG visar sig ha många di
mensioner som är mycket nödvändiga att fundera på. 

En tolkning av inledarens inledning 

Inledaren inledde de båda samtalen under ovanstående tema med ett exem
pel ur en lärares upplevda dagliga praxis. Vi kan ofta efter bara några me
ningar se om en tenta eller ett skriftligt inlämnat arbete kommer att kunna 
betygsättas som välgodkänd eller 'bara' som ett godkänt arbete. Vi använder 
oss i vår yrkesvardag aven förförståelse av vad som är VG. Genom Bologna
processen är dock kraven höga för att Idargöra bedömningsgrunder, inte 

13 Jfr. också Järvinen 2007 som skriver t.ex. om bedömning och betygssättning av 
dyslektiker. 
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minst med tanke på rättssäkerhet, transparens och forutsägbarhet, betonade 
inledaren. 

Vidare poängterades att betygsättningen kan följa i stort sett två olika tanke
sätt for att kunna skilja G från VG. Det ena kan kallas for ett komparativt syn
sätt, det andra för kumulativt. Det komparativa förfarandet innebär att kvaliten 
på ett arbete bedöms som högre när ett arbete inte bara är 'gott' eller 'tillfreds
ställande', utan 'övertygande' 'självständigt' mm. Detta förfarande bygger på 
en medveten subjektivitet med - enligt min mening - risk for godtycklighet. 
Det senare synsättet utgår ifrän att for att kunna fä VG måste tilläggskriterier 
uppfYllas, d.v.s. här fokuseras kvantitet istället för kvalite. 

Aspekter och synpunkter under de två rundabordssamtalen 

Samtalet tog avstamp ifrån inledarens anforande och det diskuterades om vi 
lärare i praktiken oftast använder oss aven blandning av det komparativa och 
kumulativa förfarandet vid betygssättningen. I vilket fall tycks det ofta vara 
oklart för studenten hur man kan uppnå ett VG eller vad som 'krävs konkret'. 
Emellanåt fattas det rent av kriterier och finns de är de inte alltid samkörda 
med andra lärare eller kurser. Ibland är de till och med bristfalliga. Därför var i 
stort sett alla samtalsdeltagare överens om, att oberoende av vilket sätt man än 
väljer så är det viktig att formulera betygskriterierna och göra det så tydligt 
som möjligt. I båda samtalen bejakade man en sorts matris, samtidigt som 
frågan väcktes om allting verkligen kan beskrivas eller ens är mät- och bedöm
ningsbart. Faran finns, att en matris antingen blir för lös eller för svårt att tolka 
och 'översätta' från fall till fall. Det nämndes vidare, att man inte sällan räkat ut 
för att vissa studentarbeten med råge borde ha tilldelats VG, men vid närmare 
granskning inte visat sig uppfYlla de egna uppsatta kraven_ Då kan det finnas 
en risk for att man som lärare antingen låser sig själv eller alternativt förhand
lar graden och viktigheten av betygskriterierna och på nytt tolkar avvägningen 
mellan t.ex. faktakunskaper och förmågan att föra ett resonemang, alternativt 
ställer olika teorier och funderingar mot varandra. 

Det förespråkades även att kriterierna ska vara så tydliga som möjligt, 
samtidigt som man såg ett behov av ett visst tolkningsutrymme. Men, som 
någon reflekterade i samtalet, om inte ens läraren i vissa fall kan eller vill 
hålla sig till betygskriterierna hur svårt är det då inte för studenten att verkli
gen förstå sig på dem och omsätta dem individuellt i sina arbeten? Säkerlig
en hör det till de stora svårigheterna och utmaningarna inom akademin att 
beskriva vad som ger ett akademiskt arbete dess värde, och den stora frågan 
är om det är möjligt att beskriva den akademiska koden på ett sädant sätt att 
den kan uttryckas i G och VG-termer. Likväl är det för studenten inte heller 
någon lätt uppgift att knäcka den koden, när den dessutom kan skilja sig 
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frän forskningsområde till forskningsområde från forskare till forskare eller 
till och med från fall till fall. 

Frågan om kraven på tydlighet överhuvudtaget är forenliga med ett nöd
vändigt tolkningsutrymme eller ens möjligt att uppnå, blev man inte överens 
om i diskussionen. Då språket alltid tolkas utifrån den egna referensramen 
är det dessutom också långt ifrån säkert att formuleringarna verkligen upp
fattas av studenten på det vis som är tänkt. Därutöver ifrågasatte några delta
gare om studenten överhuvudtaget bryr sig om dem i skrivandets stund. De 
utvecklar inte sällan egna strategier för att vara pä den säkra 'VG-sidan', stra
tegier som en av deltagarna kallade för 'hagelskottsvar'. D.v.s. studenten ger 
många svarsalternativ i förhoppningen att det rätta och önskade svaret finns 
bland de nämnda. Vid denna typ av 'hagelskottsvar' är det upp till läraren 
själv att sålla bland svaren och bedöma dess värde. Studenten kan åberopa att 
det förväntade svaret gavs, vilket är ett viktigt kriterium för VG relaterat till 
att faktakunskaper är uppfyllda_ En annan misstolkning som upplevdes som 
vanlig var att studenten tolkar t_ex_ den begärda analytiska förmågan som ett 
fribrev att fritt fram 'tycka till'. Inte sällan om vad som helst och hur som 
helst. Dessa exempel visar hur komplicerat det är att formulera betygskrav 
så att de inte bara är tydliga utan också blir 'rätt' tolkade av studenterna. 

En annan fråga som väcktes utifrån inledarens anförande var huruvida lä
raren också påverkas av andra faktorer i betygssättningen, medvetet och/eller 
omedvetet och som inte finns formulerade som kriterier. Ett exempel som 
nämndes är t.ex. handstilen, vilket vi som lärare kanske (?) också blir påver
kade av (och inte sällan kan irritera oss på). Ett annat exempel är hur man 
behärskar språket liksom förmågan att uttrycka sig pä ett tilltalande sätt. 
Sådana exempel visar det eftersträvansvärda och nästintill nödvändiga i att 
betygssättning alltid borde ske i lärarlag. Inte minst med tanke på rättssäker
heten och att acceptansen från studenternas sida kan antas öka när flera lä
rare är inblandande. 

Reflekterande avslutning 

I frågan om betygskriterier står vi idag i början aven utveckling och det tycks 
vara så att det kvarstår ett fortsatt arbete med själva formulerandet av kriterier. 
Samtidigt blir frågan om ett G eller ett VG för studenterna allt viktigare_ Att 
sätta ord på vilka kriterier vi utgår ifrån görs inte över natt och kräver många 
'varv' och kollegiala samtal. Inte minst ur rättsäkerhetssynpunkt är det viktig 
att ha formulerat betygskriterier i samband med kursinformationen och i bör
jan aven kurs. Men man får inte glömma att kriterier är en tolkningsfråga och 
att det är längt ifrån säkert att studenten tollear dem på det sätt som läraren 
avser. Också lärarens egen tolkning och 'mall' spelar roll, inte minst när det 
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gäller just kvalitativa bedömningar. Lärarens synsätt kan också antas vara 
starkt påverkat av det kollegiala synsättet och de olika värderingarna inom den 
egna institutionella kulturen (Becher 1994; Blackmore 2007). Därtill kommer 
högskoleverkets utvärderingar om examination som ytterligare en aspekt. 

Vid Linköpings olika fakulteter råder dessutom olika betygsskalor. Medan 
man inom den tekniska fakulteten använder sig av ett fyrstegsbetyg med 5 
som bästa betyg, 4 och 3 som ytterligare godkända betyg och U för 'under
känd' har den filosofiska fakulteten med VG, G och U bara tre steg. Genom 
att vissa institutioner, ämnesområden eller bitvis bara vissa lärare utökar 
detta system med G+ eller t.o.m. VG- och G-, blir olikheterna i bedömningen 
mellan olika ämnen ännu större. Samtidigt som ett trestegsbetyg i praktiken 
kan innebära att den slår fel eller åtminstone ger fel signaler, då det finns 
flera nyanser än godkänd och välgodkänd, ökar med ett flerstegs betyg också 
risken för att jämföra arbeten sinsemellan. Det gör det ännu svårare att verk
ligen formulera nyansskillnaderna i betygssättningen. Att det inom den tek
niska fakulteten vid Linköpings universitet dessutom ges möjlighet att höja 
sitt betyg, d.v.s. att tentera om ett prov eller ett examinationstillfalIe som re
dan tidigare har godkänts för att få ett högre betyg gör idealet med en enhet
lig betygssättningspolicy över hela universitetet ännu mera utopisk. 

Hur många betygsskalor med olika kriterier olika fakulteter, institutioner 
eller lärare än lyckas formulera, så är det samtidigt svårt och troligtvis inte ens 
önskvärt att komma helt ifrån mera lösa, övergripande och mångfaldig tolk
ningsbara kriterier som 'helhetsintryck' och 'analysförmåga' etc. Lösningen får 
således inte bara sökas i en fullbordad matris med fasta kriterier. Matrisen är 
synnerligen ett viktigt verktyg för att klargöra för både studenten och läraren 
vad som förväntas och vad som krävs för att blir bättre. Enbart som en matris 
forblir den dock en tom och tolkningsbar ordlista vars pedagogiska värde kan 
ifrågasättas. En sådan matris måste parallellt väckas till liv i konkreta praktiska 
exempel, där det kan tydliggöras vad som konkret gör vissa arbeten av högre 
och andra av sämre kvalM. För att Idargöra betygsgrunderna är det därfor, 
enligt min uppfattning, inte bara en fråga om de rätta formuleringarna i be
tygskriteriekatalogen. Det är också upp till varje lärare att plocka fram tydliga 
exempel av olika arbeten, där det visas och klargörs vad som är ett G och VG 
arbete och vad studenten bör undvika eller tillföra för att uppnå det högre be
tyget. Om studenten inte vet vad och hur ett arbete kan förbättras forblir be
tygssättningen inte bara en stötesten för studenten, utan riskerar också att 
minska studentens motivation att öka sin kunskap och växa i sitt personliga 
lärande. 
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Examination och bedömning av olika delmoment i en kurs -
några tips och ideer 

Ann-Christin Brorsson, institutionen för .fYsik och mätteknik 

Inledning 

Examinationsfonner och metoder som används för bedömning och betygs
sättning är faktorer som har en stark inverkan på lärandeprocessen hos stu
denter och på deras utveckling av olika kunskaper och färdigheter. Därfor är 
det viktigt aU examinations- och bedömningsformer anpassas tilllärandemå
len. 111 Generella mål för högre utbildning är aU utbilda studenter till aU bli 
oberoende, ansvarstagande och kompetenta, samt aU stärka deras studieambit
ioner och aU utveckla deras vetenskapliga forhållningssäU tillsammans med 
fönnågan aU organisera, prioritera, planera och samarbeta. 111 Den snabba ut
vecklingen inom den molekylära livsvetenskapen, med växande interdiscipli
nära samarbeten mellan olika vetenskaper som kemi, fYsik, biologi och medi
cin har skapat eU behov av aU utbilda professionella forskare. Det ska forstås 
som aU de utöver teoretiska kunskaper och goda analytiska, laborativa och 
kommunikativa färdigheter även utvecklar förmåga aU organisera interdisci
plinära samarbeten och förmåga aU kritiskt granska och bedöma vetenskaplig 
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information tillsammans med förmåga att inta en metakognitiv attityd.]z] Men 
frågan är hur och i vilken utsträckning vi examinerar dessa mål? 

Utbildningar inom ovanstående nämnda discipliner bör anpassas till att på 
bästa sätt forbereda studenterna for ett professionellt arbetsliv. Laborativa upp
gifter och arbete i projektform är de arbetsformer som bäst speglar en kom
mande arbetssituation for studenterna. Därför är dessa moment en viktig 
undervisningsstrategi for att uppfYlla behovet av att förbereda studenterna for 
det kommande arbetslivet, samt för att öka den interdisciplinära inlärnings
processen.] z] Under utbildningen forväntas att studenterna utvecldar förmåga 
att utföra laborativa uppgifter för att bekräfta teorier och/eller lösa problem och 
frågeställningar. Därfor finns i ett flertal kursplaner lärandemålet att den stu
derande efter avslutad kurs ska besitta vissa laborativa fardigheter, både teore
tiskt (varfor man utför experimentet) och praktiskt (hur man utför experimen
tet). Vanliga examinationsformer på en kurs med laborativa moment är en 
skriftlig tentamen med betygssättningen U, 3, 4, 5, samt genomgången labo
rationskurs med betygssättningen U, G. Det innebär att läranderesultatet för 
den praktiska delen av det laborativa momentet inte blir bedömt med samma 
precision som for den teoretiska delen och studentens prestation vid utföran
det av laborationen avspeglas inte i slutbetyget. Det kan i sin tur få konsekven
sen att studenterna ägnar största delen av inlärningsprocessen till att läsa kurs
teorin inför tentamen, där det presterade resultatet blir avgörande for slutbety
get och har mindre fokus på det laborativa arbetet. Det ska förstås som att 
komma väl förberedd och vara aktiv på laborationen, och lämna in väl genom
arbetade laborationsrapporter i tid. Samma resonemang gäller även för andra 
former av projektarbeten som kan bestå av både skriftliga och/eller muntliga 
presentationer och där betygssättningen av lärandemålen endast innefattar U, 
G. 

Om studenternas lärandeprocess till största delen fokuseras på den teore
tiska delen och betydligt mindre på det praktiska arbetet kan det efter avslutad 
utbildning finnas individer som väl besitter de teoretiska kunskaperna (med 
meriterande slutbetyg), men som har en svagare fardighet i att utfara labora
tiva experiment och att jobba i projektform. Det kan försvåra steget ut i arbets
livet. Arbetsgivare som står inför att anställa nyutexaminerade naturvetare, kan 
utifrån examensbetyget inte bedöma om det är person A eller B som är bäst 
lämpad for ett visst laboratoriejobb, som projektledare eller som säljare på 
faretaget. Samma situation kan även uppstå i anställningsprocessen aven 
doktorand till en forskningsuppgift, där goda fardigheter i laboratorieutövande 
har en avgörande betydelse för valet av den mest lämpade kandidaten. 

Laborativa projektarbeten kan bidra till en mer komplex lärandeprocess, 
särskilt om det kombineras med väl valda bedömningsmetoder.]i] Trots det 
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är de praktiska erfarenheterna av bedömning av lärandemålen för laborato
riearbeten och projektarbeten mycket begränsat. För att få en ökad insikt om 
behovet av att examinera, bedöma och betygsätta laborativt arbete och andra 
projektrelaterade moment, samt ideer om hur man praktiskt skulle kunna gå 
till väga för att genomföra bra examinationer för dessa moment, genomför
des en särskild studie. Den innefattade diskussioner med undervisande kol
legor, slaiftlig respons på en frågeenkät som skickats ut via e-post till IFM, 
Kemi (Bilaga l), samt ett praktiskt moment som innefattade bedömning och 
betygsättning aven muntlig presentation på kemikursen 'Tillämpad struk
turbiologi', 6hp (TFKE4o). 

Arbetsformer för examination och bedömning 

Den mest förekomna betygsättningen på laborationskurser och även på 'dug
gor', hemuppgifter och artikelpresentationer är U, G, medan betygsättningen 
på de skriftliga tentorna är U, 3, 4, 5. Min studie visade dock på en mycket po
sitiv inställning från deltagarna att i stor utsträckning även betygsätta delmo
ment som laboratoriearbete, laboratorierapporter, muntliga redovisningar 
samt andra former av projektarbeten med betygen U, 3, 4, 5. Detta skulle visa 
på att de här examinationsmomenten är lika viktiga som tentamen. Betyget 
från kursen skulle även spegla de laborativa färdigheterna, samt förmågan till 
muntliga och slaiftliga redogörelser. Det kan anses vara av stor betydelse då 
det förväntas att nyutexaminerade studenter inte bara förstår teorin utan även 
besitter praktiska färdigheter. 

Vilka betygskriterier skall man då använda för att på ett tillförlitligt sätt 
kunna tilldela ett delmoment betyget U, 3, 4 eller 5. TooheY[3] beskriver SOLO
taxonomin[4[ som ett frekvent använt verktyg för att klassificera studenters 
färdigheter i olika forskningsstudier, men ett sällan använd redskap vid utvär
dering av studenter i klassrummet. Att använda SOLO-taxonomin vid design 
av betygskriterier är i allra högsta grad applicerbart vid de flesta akademiska 
institut och studenterna kan lätt förstå och acceptera taxonomin.15[ I LiUs do
kument 'Riktlinjer för arbete med kursplaner'[6] förespråkas SOLO-taxonomin 
som det centrala redskapet för att formulera lärandemålen och ett verktyg för 
att designa betygskriterier för olika betygsnivåer. För betygsskalan U, 3, 4 och 5 
skulle man kunna tilldela följande betygskriterier baserat på SOLO-taxonomin: 

Betyg 5: 'Extended abstract' - studenten har uppnått en utvidgad kunskapsnivå 
som innebär att studenten: 

Besitter en genomgående och djup förståelse av samtliga begrepp, 
metoder och teorier som ingår idelmomentet. 
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Kan använda sin kunskap i andra sammanhang utöver den eller de 
applikationer som tillämpas idelmomentet. 
Kan argumentera kring sin kunskap och värdera vad som är viktigt 
och mindre viktigt. 
Besitter en hög nivå av abstrakt tänkande vilket karaktäriseras av att 
studenten kan använda sin kunskap till att i nya sammanhang till
lämpa egna ideer och komma fram till självständiga slutsatser. 

Betyg 4' 'RelationaI' - Studenten har uppnått en relaterad kunskapsnivå som 
innebär att studenten: 

Besitter en tydlig förståelse för majoriteten av de begrepp, metoder 
och teorier som ingår idelmomentet inldusive de mest centrala. 
Kan använda sin kunskap i de applikationer som tillämpas på del
momentet och relatera den till liknande problemställningar i andra 
sammanhang. 
Kan argumentera kring sin kunskap och värdera vad som är viktigt 
och mindre viktigt. 

Betyg 3' 'Multistructural' - Studenten har uppnått en sammansatt kunskaps
nivO. som innebär att studenten: 

Besitter en förståelse för de flesta av de begrepp, metoder och teorier 
som ingår idelmomentet. 
Behärskar de flesta applikationer som tillämpas i delmomentet men 
har en begränsad förmåga att integrera dessa i ett större samman
hang. 

Betyg U: 'Unistructural' - Studenten har uppnått en enkel kunskapsnivå som 
innebär att studenten: 

Visar på en mycket begränsad eller ingen förståelse för de begrepp, 
metoder och teorier som ingår idelmomentet. 
Behärskar endast ett fåtal eller inga av de applikationer som tillämpas 
på delmomentet och kan inte integrera dessa i ett större samman
hang. 

Behovet av att skärpa kraven på laborationsrapporter diskuteras idag med stu
dentrepresentanter i programnämnden och det efterfrågas även av de som 
arbetar som laboratorieassistenter. Då laborationsrapporterna från studenterna 
ofta håller väldigt olika nivåer är det inte tillfredsställande att sätta samma 'G' 
på en rapport som inte innehåller något utöver en knapphänt sammanställ
ning av laborationen, jämfört med en mer genomarbetad rapport. Men vid en 
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mer graderad bedömning kan det finnas skäl att tänka igenom hur man ska 
bedöma återinlämnade rapporter, om det ska det finnas möjlighet till betyget 5 
även om man räknat fel på den forsta inlämningen, men i övrigt uppfyller 
kriterierna for betyget 5? Det kan även finnas skäl att fundera på hur betyg från 
olika laborationer ska viktas till ett samlat betyg för hela laborationskursen. 
Om man t.ex. får betyget 3 på gelfiltreringslaborationen och betyget 5 på en
zymkinetildaborationen (som är två moment i kemikursen biokemi l), så är 
gelfiltreringen en 4 timmar lång laboration medan enzymkinetik endast är 2 
timmar. Frågan är då om man ska få (r'4+5"2)/6 ~ 3,67, d.v.s. betyget 4? Här 
bör man även beakta svårighetsgraden på laborationen som ytterligare en fak
tor i ovanstående ekvation. 

Det finns även behov av ett stödsystem för doktorander som ska rätta la
borationsrapporter, för att skapa en större entydighet om vad som förväntas 
för en godkänd rapport. Vid betygsättning av laborationsrapporter är det där
för viktigt att utarbeta mycket tydliga betygskriterier som doktoranderna kan 
basera sina bedömningar på och som examinatorerna kan förlita sig på. Det 
kanske inte kan anses vara rimligt att en examinator ska gå igenom labora
tionsrapporter för uppemot 170 studenter som läser på grundkursnivå. Sam
tidigt är det på dessa kurser som 'ribban sätts'. Därtill finns även komplika
tionen att all betygssättning ska vara individuell. H ur vet man att Pelle och 
Lisa bidragit likvärdigt till rapporten? Att införa enskilda laborationsrappor
ter kräver betydligt mer av undervisande personal. Här kan också en annan 
viktig aspekt gå förlorad, nämligen förmågan att diskutera och kommunicera 
kemi med annan part och att lära sig använda korrekt terminologi mm. 

Att betygsätta det praktiska laboratoriearbetet kan dock vara svårt, inte 
minst på de stora grundkurserna. Där är kontakten mellan lärare och student 
inte så stor och det är laboratorieassistenten som utför den största delen av 
handledararbetet på laborationerna. Då dessa personer inte har examinations
rätt är det angeläget att det upprättas en möjlighet för examinatorn att få en 
inblick i bedömningen på ett rättssäkert sätt. I en studie om lärandemål och 
bedömning av laboratoriebaserat projektarbete var studenterna eniga om att 
laborativa fardigheter bör bedömas med samma precision som de teoretiska 
kunskaperna. [ 21 På frågan om vem som skulle göra bedömningen varierade 
svaret beroende på vilket kriterium som skulle bedömas. Studenternas upp
fattning var att laboratorieassistenten var den som bäst kunde bedöma kogni
tiva fardigheter, medan studiekamraten kunde bedöma fardigheter som stu
dentens attityd samt personliga och sociala fardigheter. Studenterna var även 
positiva till att själva bedöma och värdera sina laborativa insatser och färdig
heter. 
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Betygsättning av projektarbeten och muntliga presentationer är en viktig 
kvalitets drivande faktor for dessa moment. 111 Då eleverna idag drillas med 
betygskriterier både i grundskolans högstadium och på gymnasieskolan, är 
de oftast vana vid att bli betygsatta när det gäller såväl uppsatser som munt
liga framställningar. Därfor förefaller det vara logiskt att vi på högskolan 
fortsätter med att betygsätta dessa moment - prestationshaven ska ju inte 
minska när eleverna kommer till högskolan från gymnasiet. 

På kursen 'Tillämpad strulcturbiologi' bedöms och betygsätts muntliga pre
sentationer. I ett delmoment ska studenterna läsa in sig på två vetenskapliga 
artildar som handlar om strulctur och dynamik for ett utvalt protein eller prote
ingrupp. Arbetet genomfors i grupper om två studenter och projektet redovi
sas genom en muntlig presentation där studenterna ska använda sig av mole
kylgrafisk programvara for att skapa egna illustrationer att använda vid presen
tationen. Studenterna ska även shiva ett abstrakt som delas ut före redovis
ningen. Delmomentet omfattar l. 5 hp av totalt 6 hp och ingår i examinationen 
med betygsättningen U, 3,4, 5. De andra examinationsformerna består aven 
individuell kontrollskrivning, 1.5 hp (U, 3, 4, 5), muntlig presentation aven 
projektide, 1.5 hp (U, G) samt en individuell skriftlig presentation, 1.5 hp (U, 3, 
4, 5)· I slutbetyget sammanvävs resultatet från de olika delrnomenten. Bedöm
ningsmallen for den muntliga presentationen är indelad i tre sektioner: A) 
baskriterier, B) presentationen och C) syfte och innehåll. För varje sektion 
finns ett antal kriterier som bedöms med en skala från 1-4. Under sektion A är 
kriterierna indelade i: a) jämt deltagande i gruppen (här ges endast bedöm
ningen l eller 3), b) kroppsspråk och tal (endast bedömning l och 3) och c) bil
der och textavsnitt. Kriterierna under sektion B är: a) urval och balans av inne
håll, b) presentationens disposition och förståelighet, c) design av egna bilder 
och d) jämbördig beredskap för diskussionsfrågor. Under sektion C är krite
rierna: a) relevant frågeställning (röd tråd, egen utvärdering), b) metod och 
resultat korrekt beskrivna (egen reflektion) och c) inplacering av resultaten i en 
större helhet. De olika sektionerna avses att spegla en ökande nivå av lärande 
enligt Blooms kunskapstaxonomi.171 A avser att spegla faktakunskaper och 
förstäelse, B tillämpning och analys och C syntes och värdering. Efter presen
tationerna fick alla grupper en direkt muntlig feedback pä sina redovisningar. 
Bedömningen sammanställdes och redovisades för studenterna vid ett senare 
tillfalle. Studenterna fick även göra en utvärdering av kursmomentet i direkt 
anslutning till presentationstillfallet. 

En mer graderad betygsättning på delmoment som laborationer, rappor
ter och muntliga presentationer visar att de generiska och praktiska fardig
heter bedöms vara lika viktiga som teoretiska kunskaper. Studenternas enga
gemang på dessa kursmoment kommer sannolikhet också att öka om detta 
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görs mer synligt. Ett annat skäl skulle kunna vara att det efter studierna visar 
sig finnas större intresse från arbetsgivarna att våga satsa på att anställa 
nyutexaminerade studenter om deras slutbetyg bättre speglar de fardigheter 
de har och arbetsmarknaden efterfrågar. En graderad betygsättning skulle 
även ge en mer rättssäker bild av den enskilda elevens insats och engage
mang - har man lagt ner arbete på en uppgift så ska det löna sig! Nackdelar 
med en mer graderad betygsskala för delmoment som laborationer och 
muntliga redovisningar kan vara att det krävs en större arbetsinsats från lä
rare och assistenter än vad det idag finns resurser till. Det blir även svårt 
med individuell betygsättning om studenterna jobbar i grupper om två eller 
flera, då det kan vara svårt att bedöma vem som gjort vad. Ett alternativ är att 
minska antalet grupper som samtidigt utför laborationen. Det skulle kunna 
vara positivt för relationen mellan lärare och student, men det finns risk för 
att det samtidigt blir betydligt mer resurskrävande. 

Innan man inför graderade betygsskalor för ett visst delmoment bör det 
utarbetas mycket tydliga betygskriterier som görs väl kända för studenten. 
När det gäller bedömning av muntliga presentationer är det också särskilt 
bra med en kollektiv bedömningsgrupp utöver examinatorn, för att säker
ställa bedömningen. Vid bedömning av laborationer är det också viktigt att 
lägga tyngdpunkten på utförandet av själva laborationen och inte på resulta
tet d.v.s. att bedömningen görs av studenternas förmåga att använda sig av 
den teori de lärt sig och av deras kreativitet. Praktiskt bör laborationerna vara 
mindre receptbaserade och mer efterlikna projektkurser, där studenterna 
själva planerar laborationen för att sedan utföra experimenten och utvärdera 
resultatet och tillvägagångssättet. En sådan öppen laboration skulle ge stu
denten en chans att visa sin förmåga att dra paralleller mellan teori och prak
tik. Öppna laborationer kräver mer tid för handledning, men i gengäld gene
rerar den förhoppningsvis mer motiverade och engagerade studenter. 

Diskussion och reflektion 

Min studie visar på att det finns ett behov av att utveckla dagens undervisning 
så att varje delmoment och tillhörande lärandemållyfts fram som lika betydel
sefulla i de examinerande uppgifterna. Detta kan uppnås genom att i större 
utsträckning använda en mer graderad och liktydig bedömningsskala vid exa
minering av de olika lärandemål som kursen syftar till. Att införa graderade 
betygsskalor på laborativa moment och muntliga och skriftliga presentationer 
kan förmodas leda till ett större engagemang hos studenterna och underlätta 
för dem att koppla ihop de olika delrnomenten till en helhet. Särskilt när pre
stationen i varje delmoment avses att avspeglas i kursens slutbetyg. 
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Då man designar olika examineringsformer som ska tillämpas på en kurs 
bör man beakta vilka intressen det finns från både studenten, läraren, in
stitutionen samt även från det omgivande samhället. TooheY[31 beskriver hur 
studenten är mån om att i klartext få veta vad som förväntas från dem. Stu
denterna beskrivs dock vara medvetna om att både förväntningarna och 
standarden på kursen kan variera mellan olika lärare. Därför bör läraren vid 
kurs starten noga informera studenterna om: a) lärandemålen, b) vilka ar
betsmoment som kommer att tillämpas för att uppnå lärandemålen, c) hur 
lärandemålen kommer att examineras, och d) vilka betyg som kommer att 
tillämpas samt betygskriterierna. Under kursens gång bör studenterna där
utöver få kontinuerlig information om hur deras lärandeprocess fortskrider 
för att i tid fånga upp de studenter som behöver extra stöd och uppbackning. 
Vidare beskriver TooheY[31 att man från institutionen vill visa på att kursut
budet har en hög standard samt att utexaminerade studenter är väl förbe
redda för ett professionellt arbetsliv eller för fortsatt akademiska studier. 
Från samhället kan det förmodas finnas behov av att få information om de 
fardigheter som kan förväntas aven nyutexaminerad student. Även om det i 
en anställningsprocess emellanåt utförs 'rigida' intervjuer så är slutbetyget 
oftast en viktig faktor i urvalsprocessen. Därför är det angeläget att slutbety
get speglar de fardigheter som är signum för den utbildningen som är de
signad för att möta behovet hos en viss arbetsmarknad. 

Hur kan vi då praktiskt gå till väga för att tillämpa en mer graderad be
tygsskala på delmoment som laborativa uppgifter liksom muntliga och skrift
liga presentationer? Vid bedömningen av den muntliga presentationen i 
kursen 'Tillämpad strukturbiologi' tillämpades betyget 1, 2, 3 och 4 för 10 

olika kriterier. Utöver examinatorn deltog en bedömningsgrupp bestående av 
fyra personer för att bedömningen skulle bli så likvärdig som möjligt. Även 
om studenterna inte omgående fick information om sina betyg i de olika 
kriterierna så gavs en muntlig återkoppling för varje presentation. Studen
terna var mycket positiva både till att deras presentation blev betygsatt och att 
betyget reflekteras i slutbetyget. För de flesta studenter (kanske t.o.m. för 
alla) var det första gången som de blev bedömda på en muntlig presentation 
och många uttryckte en önskan om att få möjlighet till att träna mera inför 
presentationen, samt att detta borde övas in på ett tidigare stadium under 
utbildningen. Kanske redan på grundkurs nivå (kursen 'Tillämpad struktur
biologi' ges på avancerad nivå). En faktor som kan underlätta bedömning av 
muntliga presentationer är att varje presentation observeras var för sig vid ett 
specifikt tillfalle. Genom att använda en väl förberedd bedömningsmall med 
tydliga betygskriterier är det också en överkomlig uppgift att göra bedöm
ningen under tiden som studenterna ger sin presentation. 
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En tillämpning av graderad betygsättning på praktiska laborativa arbets
moment och på skriftliga laborationsrapporter blir betydligt mer komplice
rad då laborationskursen ofta sträcker sig över en längre tid (ibland flera da
gar) och ofta innehåller flera olika laborationsmoment som var och en kräver 
en skriftlig redogörelse. Det finns även en problematik kring hur man ska 
vikta betygen från olika laborativa delmoment. som tar olika tid i anspråk. till 
ett slutbetyg i laborationskursen. Det kan uppfattas som näst intill omöjligt 
för en laboratorieassistent, som oftast jobbar själv med stora studentgrupper, 
att hinna observera och bedöma laborativa fardigheter hos enskilda studen
ter. TooheYl3J tar i sin bok upp hur praktiska fardigheter examineras vid tred
je året hos sjuksköterskestudenter, där det bland annat ingick ett videoinspe
lat tillfalle. Studenterna fick spela in varandra under en praktisk session på 
20 minuter. Därefter kunde de själva titta på den inspelade sessionen och 
utvärdera sina prestationer utifrån en bedömningsmall. Studenterna kunde 
även få feedback från en hjälplärare. Videoinspelningen upprepades för att 
ge studenterna en chans att förbättra sina prestationer. De fick sedan lämna 
in sin bästa videoinspelning för examinering tillsammans med skrivna re
flektioner kring sina prestationer. Innan examinationen hade studenterna 
fått ta del aven videoinspelning där det praktiska momentet utövades aven 
professionell person. En viktig slutsats från examinationen var att lärarna 
som undervisade på programmet upplevde att studenterna lärde sig betydligt 
mer från att bedöma sina egna prestationer än av att bara titta på en demon
stration. Frågan är om ett liknande examensupplägg skulle kunna appliceras 
på våra laborativa moment? 

Att införa videoinspelning av ett laborativt moment där studenterna fär 
utvärdera sina egna prestationer skulle förmodligen vara uppskattat både hos 
studenter och lärare. Det skulle kunna ses som ett exempel på hur man vär
derar goda laborativa fardigheter och som ett led i att göra studenterna mer 
rustade för den väntande arbetsmarknaden. Emellertid kan användning av 
videoinspelning som ett kontinuerligt redskap bli svårhanterligt och alltför 
tidskrävande i praktiken. Metoden skulle dock kunna användas för bedöm
ning av ett specifikt laboratoriemoment som samtliga studenter måste ta del 
av vid något tillfalle under utbildningen. För detta moment skulle det vara 
passande med en öppen laboration, en som kan visa på studenternas för
mågor till problemlösning och kreativt tänkande.18J 

Vid skriftliga redogörelser av laborationer är det mest vanliga att varje stu
dentgrupp (som oftast består av två personer) lämnar in en rapport till hand
ledaren som ger återkoppling på det skrivna materialet. Om handledaren 
anser att de inte håller måttet för att godkännas kan studenterna korrigera 
dem och lämna in dem igen. Vid en graderad betygsättning om V, 3, 4, 5, 
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måste man tydligt ange vilka betygskriterier som gäller och tänka igenom om 
en laborationsrapport ska kunna få betyget S även efter flera återinlämningar. 
Det som talar for en möjlighet till högsta betyg på en korrigerad laborations
rapport är att man kan anse att studenterna under kursens gång ska tränas i 
att skriva bra rapporter. I de fallen borde det finnas en öppning för de studen
ter, som kan visa på en progress i att utföra skriftliga presentationer, att få 
högsta betyg. Om en kurs omfattar flera laborationsrapporter så kan man 
tänka sig en medelväg, där det vid den första rapporten finns möjlighet till att 
få högsta betyg på en återinlämnad rapport. Vid den sista rapporten kan man 
bara få betyget S vid det farsta inlämningstillfallet och därefter endast betyg 3 
eller 4. Om fler än tre inlämningar krävs för godkänd rapport kan studenten 
inte få ett högre betyg än godkänt (betyget 3). Man kan även tänka sig en tids
gräns for inlämningen av laborationsrapporten som måste hållas för att få ett 
högre betyg. Genom att använda Urkund finns även möjligheten att lättare 
upptäcka eventuella plagiat. 

Om man vill använda SOLO-taxonomin[4l som betygskriterier vid bedöm
ning av ett kursmoment så är det angeläget att man designar examinationen så 
att den testar samtliga betygskriterier. TooheY[3l järnfor i sin bok hur olika 
examinationsformer kan testa for olika kunskapsnivåer. Detta ämne diskuteras 
även i rapporten 'Variation på temat examination'.[9l Vid en skriftlig salsten
tamen testas studenternas kunskap och forståelse, men möjligen inte lika bra 
vad avser förmåga till abstrakt tänkande. Då en hemtentamen eller liknande 
projektuppgifter kan innehålla mer övergripande frågor och även praktiska 
inslag, kan just den formen av examensuppgift ge ett större utrymme för stu
denten att visa förmåga att tänka mer abstrakt. Det gäller även laborationsrap
porter där studenten i och för sig måste följa en viss mall for organiseringen av 
rapporten, men även ges utrymme för diskussion och reflektion. Här skulle 
man kunna tänka sig att studenterna, i slutet på den skriftliga presentationen, 
ska skriva en kort, men väl genomtänkt motivering till vilket betyg (från U, 3, 
4, S) studenten anser att han/hon bör få for den skriftliga redogörelsen. Munt
liga presentationer kan liksom skriftliga redovisningar användas för att utvär
dera studentens förmåga att leta reda på, extrahera och organisera informa
tion, men även visa formåga att argumentera och diskutera ämnet med en 
publik som kan ha olika bakgmndskunskaper. 

Avslutningsvis kan man sammanfatta att en omorganisation av undervis
ningen, som innebär konstruktion och tillämpning av nya och/eller omarbe
tade examensformer, betygsskalor och betygskriterier kräver ett kollegialt 
samarbete. Frågan är vilka gmndparametrar som måste gälla för samtliga 
undervisningsmoment och vilka som kan lämnas att bestämmas av den en
skilda läraren. Här kan det finnas skäl att man går tillbaka och noga beaktar 
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grundläggande mål och syften för ett delmoment, en kurs eller för en hel 
utbildning. Man bör även ta hänsyn till intressen som kan antas finnas från 
studenten, läraren, institutionen och från det omgivande samhället. 

Bilaga I - Frågor 

l. Vilken/vilka kurser har du erfarenhet av att undervisa på? 
2. Vilka delmoment ingick i kursen och vilken/vilka delmoment under-

visade du på? 
3. Hur examinerades lärandemålen på de enskilda delrnomenten? 
4. För vilka lärandemål fanns betygssättningen U, G? 
5. För vilka lärandemål fanns betygssättningen U, 3, 4, 5 eller U, G, VG, 

MVG? 
6. Skulle du tycka att det vore bra att i större utsträckning även betygs

sätta delmoment som laboratoriearbete, laboratorierapporter, munt
liga redovisningar samt andra former av projektarbeten med betygen 
U, 3, 4, 5? Motivera gärna ditt svar! 

7. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med en mer graderad be
tygsättning av dessa moment? 

8. Kan du ge förslag på hur man praktiskt/konkret skulle kunna gå till
väga för att betygsätta ett specifikt eller flera delmoment i en kurs? 

9. Övriga kommentarer: 
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Hur man väger och viktar delbetyg till slutbetyg 

Helena Grönds, Institutionen för kultur och kommunikation 

Inledning 

Utgångspunkt för detta paper är dels att återge den diskussion som fördes 
vid det rundabordssamtal utifrån ovanstående tema och dels att belysa dis
kussionen utifrån aktuell forskning inom ämnesområdet. Innehållet i denna 
text har strukturerats i form av ett antal rubriker som syftar till att återspegla 
delar av samtalen. 

Ämnet som sådant visade sig vara svårfångat och diskussionerna kom till 
största del att handla om frågor som rörde delbetyg och betygssättning av 
moment utifrån definitionen praktiska eller teoretiska moment. Det som var 
planerat var ett samtal om viktning av delbetyg till slutbetyg. Vid sökning av 
aktuell litteratur och forskning blev det också uppenbart att ämnet hittills 
inte uppmärksammats i vidare sammanhang. Men trots dessa inledande 
reservationer visade samtalet att frågeställningen är högst aktuell, inte minst 
för att många kurser är uppdelade i olika moment/lärandemål som genere
rar delbetyg. 

En slutsats som man kan dra är att diskussioner förs och beslut fattas på 
kursnivå, vilket kan tänkas häng samman med att det saknas generella rikt
linjer för sammanvägning av delbetyg till betyg/slutbetyg, såväl vid Linkö
pings universitet som vid andra lärosäten i Sverige. 

Att väga samman delbetyg till ett betyg 

Några konkreta förslag på bedömningsmetoder vid sammanvägning av del
betyg på en kurs framkom inte under samtalet. Detta kan möjligen bero på 
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att frågan berör så många olika områden, att deltagarna hade olika syn på 
kunskap, att de värderade praktisk och teoretisk kunskap olika eller att be
dömningsmatriser överhuvudtaget är svåra att konstruera. 

Ett underlag for hur sammanvägning rent praktiskt kan gå till och vilka 
överväganden som kan göras vid en konstruktion aven S.k. sammanräk
ningsmatris diskuteras bland annat av Ekecrantz (2007). Författaren utgår 
ifrån den 7-gradiga ECTS-skalan (European Credit Transfer System)'4 och dis
kuterar syftet med och konsekvenser av att en kurs delas upp i flera delrno
ment eller lärandemål, vilka sedan ska viktas och vägas samman till ett betyg. 
Om en "godtycldigt utformad sammanräkningsteknik" används är risken att 
gränsen för godkänt inte alltid kan säkerställas, menar han (ibid., s. 2). Meto
derna bör därfor utformas så att de är fomtsägbara och svarar mot bedöma
rens uppfattning om det faktiska betyget. Nedan foljer fyra alternativ som 
Ekecrantz menar kan användas med utgångspunkt i den 7-gradiga skalan: 

Att låta det viktigaste avgöra hela betyget kan göras om det viktigaste går att 
bryta ner till 7 nivåer. 

Att göra grövre graderingar i flera steg utgår ifrån att det viktigaste området 
graderas i tre steg. Därefter tas det näst viktigaste i beaktande för att en fin
gradering ska utformas. Det uttrycks på följande sätt: "För A krävs högsta 
omdöme under både lärandemål! och 2. I alla andra fall är omdömet under 
lärandemål i utgångspunkt och omdömet under lärandemål 2 fäller sedan 
avgörandet om det ska bli det högre eller lägre av de två möjliga betygen. B-C 
under lärandemål ! kan alltså utmynna i ett B om sedan lärande mål 2 ges 
omdömet A-B och i ett C om lärande mål 2 ges omdömet (C-E)" (ibid., s. 4). 

Att låta lägsta eller högsta delprestationen avgöra. Att ge betyg efter lägsta pre
station kan vara ett alternativ om områdena som ska bedömas värderas lika 
och kursens innehåll ska hålla en hög lägstanivå. Att enbart ta hänsyn till 
den högsta prestationen utgår ifrån antagandet att detta är studentens verk
liga nivå och då kan de prestationer som bedöms som sämre räknas bort så 
länge alla lärandemål kan garanteras. 

Att göra en helhetsbedömning bygger på att ett antal delbedömningar ses som 
beslutsunderlag för en helhets bedömning. 

'4 Översättning av de av Linköpings universitet tillämpade betygssystemen till ECTS, 
(Dm LiU-zoo8joo639). 



Kapitel 2 - Kriterier och kompetens for bedömning av kvalitet i helhet och delar 

Betygskriteriernas utformning kan påverka utformandet av antallärandemål 
eftersom flera lärandemål kan leda till "ohanterligt komplexa betygskriterier" 
(ibid" s, 7), En av Ekecrantzs vidare slutsatser är att prioriteringar måste gö
ras när det gäller antal betygskriterier och antalIärandemål men att "Läran
demålens kvalitet är i högsta grad överordnad!" 

Att dela in en kurs i flera moment - olika utgångspunkter 

Anledningen till att en kurs delas in i flera moment kan vara flera, Dels kan 
det handla om att en kurs innehåll berör olika kunskapsområden och dels att 
innehållet delas in i praktiska och teoretiska moment. Ä ven ekonomiska 
aspekter diskuterades och då både utifrån ett studentperspektiv och ett univer
sitetsperspektiv, Det senare kan handla om att 'ta' det antal poäng som krävs 
för att erhålla fortsatta studiemedel. Är kurser uppbyggda kring examination 
av lärandemälen endast genom en (1) tentamen som omfattar 15 hp, kan det få 
konsekvenser for studenters möjlighet att slutfora sina studier, I sin förläng
ning medfor detta även ekonomiska konsekvenser for universiteten, Genom 
att dela upp kurser i moment ges studenterna större möjlighet att få en del av 
poängen inrapporterade till Centrala Studiemedelsnämnden och kan på det 
sättet fortsätta sina studier. 

Deltagarna var också överens om att det ska vara möjligt for lärare och stu
denter att enas om 'vikten' av olika moment. Särskilt betydelsefullt är att läraren 
i samband med kurs start tydligt redogör for hur olika delmoment viktas och hur 
dessa vägs samman till ett helhetsbetyg i slutet aven kurs, Svårigheten kan vara 
att studenterna i början kan ha svårt att ta till sig denna information och salmar 
lärarens 'helhetsperspektiv', För en kurs som består av 4-5 olika uppgif
ter Jmoment med en specifik bedömning är det särskilt viktigt att detta görs be
gripligt för studenterna, Detta kan bland annat ske med hjälp av följande frågor, 
menade en av deltagarna, Vad testas? När testas detta? Hur många poäng består 
de olika delrnomenten av? Hur vildas dessa i forhållande till varandra? Denna 
typ av frågor skulle kunna bidra till att studenterna förstår vad som förväntas av 
dem, de underlättar planeringen och forståelsen for det arbete som krävs och 
studenterna riskerar heller inte att missa någon viktig del. 

Obligatoriska och examinerande moment 

En stor del av samtalet korn att handla om obligatoriska och examinerande 
moment i olika kurser och på olika program, I regelverket för examinations
former vid Linköpings universitet ges följande exempel på vad som kan vara 
obligatoriska moment, 
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Av information i kursplan och kompletterande doknment skall skillna
den mellan obligatoriska moment och examination framgå. Obligato
riska moment kan t.ex. utgöras av föreläsningar, seminarier, studie
besök, laborationer, exkursioner, praktiska inslag, basgruppsarbete, 
verksamhetsförlagd utbildning. '5 

De former av obligatoriska moment som kom att diskuteras under samtalet 
var framför allt laborationer, verksamhetsförlagd utbildning och PBL-utbild
ning.'6 Erfarenheterna hos deltagarna var att studenterna inte tar lika allvar
ligt på de moment som kategoriseras som obligatoriska. Det visar sig bland 
annat genom att de inte är förberedda exempelvis inför en laboration och 
genom hur sådana moment genomförs. En av samtals deltagarna påpekade 
också, alt även inställningen hos de som genomför och bedömer de praktiska 
momenten varierar, vilket visar sig genom alt respons på de utförda momen
ten uteblir eller är bristfalliga. 

Lerm och Särndahl (2007) tar i artikeln Laboration i basgrupp - alternativ 
modell på naturvetenskapliga utbildningar) upp frågan om laborationers syften 
och menar, att det är under laborationerna som studenterna får möjlighet att 
utöva 'hantverket' som är kopplat till de teoretiska delarna i en kurs. För att 
de ska bli meningsfulla bör de utgå ifrån studenternas egna planer om hur 
de vill testa sina tankar och ideer. Författarna (ibid.) diskuterar också varför 
de praktiska momenten inte upplevs som lika viktiga som de examinerande 
momenten av studenterna. Dagens laborationer planeras dock oftast av 
handledarna och är ofta upplagda så alt studenterna själva inte ges möjlighet 
att utforma och prova sina ideer, menade man vid samtalen. 

Kunskaper och f6rmågor 

Huruvida det förelåg enighet hos deltagarna om vad praktiska och teoretiska 
kunskaper är och hur dessa bedöms/ska bedömas blev inte uppenbart vid mn
dabordssamtalet. Men vad som framkom var dock att kunskaper, obligatoriska 
moment och examination ofta definieras utifrån vad som ska värderas i form av 
teoretiska eller pralctiska kunskaper. Regelverket som definierar vad som är ob
ligatoriskt respektive examinerande moment ger dock en viss vägledning. 

En fördjupad diskussion om bedömning av lärandemål har aktualiserats i 
och med Bolognaöverenskommelsen som delar in kunskapsbegreppet bland 

'5 Dm LiU 121/07-45. 
16 En definition av PBL är att "PBL är ett laborativt lärande som organiseras kring 
uppgiften att i grupp undersöka, förklara och lösa olika problem. Problemen skall 
vara meningsfulla och ligga nära verldiga situationer i vilka kunskaperna senare skall 
kunna komma till användning" (Kronkvist, 2007, s. 4). 
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annat i förståelse, fardigheter och fönnågor.'7 Även i våra riktlinjer för arbetet 
med kursplaner ger viss vägledning i vad det är som ska bedömas och värde
ras. Här förs även fram att studenternas kognitiva kunskaper ska mätas utifrån 
Blooms taxonomier.,8 De kognitiva målen i Blooms taxonomi är "kunskap, för
ståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering" (Hult, '998, s. 22). Vid när
mare analys av dessa mål utifrån vad man skulle kunna betrakta som teoretisk 
och praktisk kunskap, kan det tänkas vara svårt eller mer eller mer eller 
mindre omöjligt att separera dessa från varandra. Och kanske inte minst, att 
examinera dem vid olika tillfallen. 

VFU - obligatoriskt eller examinerande moment? 

Diskussionen om betydelsen av och relationen mellan olika utbildningsmo
ment diskuterades med utgångspunkt i Lärarutbildningens verksamhetsför
lagda praktik (VFU). Här görs bedömningen av lärarstudentens förmåga av 
den handledare studenten har på sin praktikplats. VF U:n är uppdelad på 4 
perioder med olika omfattning i antal veckor. Två av perioderna sker under 
den del som benämns som' Allmänt utbildningsområde', block 2 och 3, de 
andra två perioderna sker under studier i studentens första respektive inrikt
ning (ämne). De förmågor handledaren ska bedöma är "tillämpade sociala 
lärarförmågor" och tillämpade didaktiska lärarförmågor" .'9 I instruktioner 
för VFU går följande att läsa. 

De kurser som ges vid Lärarprogrammet i Linköping kännetecknas aven 
tydlig relation mellan kursens mål (tydliggjorda i kursplanen), den 
undervisning som ges (det som övas) och den examination som genom
förs (det som prövas). Denna övergripande logik omfattar även verksam
hetsförlagda kursmoment. Ytterst ansvarig för examinationen av den 
studerandes prestationer under VFU är kursens examinator (kursansva
rig universitetslärare), men även Du som mentor har en central roll i ex
aminationsprocessen. Det handlar om att förse examinator med ett be
slutsunderlag baserat på Din professionella bedömning av studentens 
knnskaper, fardigheter och förhållningssätt. w 

'7 Riktlinjer för arbetet med kursplaner. Dm LiU 1545/05-40. 
,8 Se Hult 1998, Toohey 2009, Andersson 2007. 
'9 Se Lärarprogrammet i Linköping, Verksamhets förlagd utbildning, VFU-portalen, 
2010. 

w Instruktion för bedömning av tilläm- pade sociala och didaktiska lärarförmågor 
under verksamhetsförlagd utbildning. 

68 



Kapitel 2 - Kriterier och kompetens for bedömning av kvalitet i helhet och delar 

Av citatet ovan framgår att VFU på lärarprogrammet är ett examinerande 
moment, vilket då möjligtvis står i kontrast till de ovan uppräknade exemp
len på obligatoriska moment."' Betygskalan på VFU- momentet är U eller G. 
Redovisningen av bedömningen sker i form av att handledaren fyller i en 
blankett som sedan ligger till grund för kursansvarigs inrapportering av re
sultatet. Någon uppföljning sker inte av momentet om det inte föreligger ett 
underkännande, uppgav en av samtalsdeltagarna och menade att om ingen 
uppföljning sker så finns en risk att studenterna upplever det som mindre 
viktigt. Syftet med bedömning är enligt Hult (1998), att påverka studenternas 
inlärning och denna inlärning är avhängig hur man organiserar och följer 
upp bedömningen. Någon undersökning om studenters syn på/inställning 
till VFU, och om betygsskalan eller avsaknad av uppföljning skulle påverka 
denna syn/inställning, har inte hittats i samband med litteratursökningen. 

Graderade betyg och icke graderade betyg 

Exempel på hur man använder graderade betyg vid bedömning av fardig
heter som också togs upp var utbildningarna på Hälsouniversitetet i Linkö
ping. Vid en sökning på graderade betyg vid Linköpings universitet återfanns 
följande definition av graderade och icke graderade betyg: 

Graderade betyg: U eller 1,3,4,5 eller U, G, VG 
Icke graderade betyg U, G, D. 

Att Hälsouniversitetets utbildningar generellt använder graderade betyg stäm
mer inte då foljande står att läsa i Logopedutbildningens utbildningsplan: Be
tyg sätts i slutet av varje kurs och grundas på en bedömning av samtliga för
väntade lärandemål som anges i aktuell kursplan. Endast betygen Godkänd 
och Underkänd forekommer." 

Examination 

Examination vid Linköpings universitet sker enligt samtalsdeltagarna av så
väl teoretiska som praktiska studier, individuellt och i grupp och även i form 
av fördjupningsarbeten, rapporter och seminarier. Olika former för examin
ation förekommer där gruppen menade att skriftligt och muntliga är de mest 
förekommande. 

Vid diskussionen om Hälsouniversitetets utbildningar, framhölls att PBL
utbildningarnas fokus på inlärningsprocessen även innebär att den examine-

21 Regelverk för examinationsformer vid Linköpings universitet. 
" Logopedprogrammet, Dm 1241/06-41. 
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ras och också avspeglas i examinations metoderna. Följande står att läsa om 
examinationsformer i utbildningsplanen för Logopedprogrammet?J 

'Människans livscykel]', grundnivå, 30hp på Logopedprogrammet kate
goriseras målen under följande rubriker: Kunskap och förståelse, Färdighet 
och förmåga, Värderingsförmåga och förhållningssätt vilka sedan bryts ner 
till vad studenten ska kunna efter genomgången kurs. Detta stämmer väl 
överens med det som tidigare diskuterats om taxonomierna som redovisas 
tidigare i texten och som ska ligga till grund för hela Linköping universitet 
vid utarbetandet av mål för kurser. 

Att utläsa av ovanstående dokument, om och hur inlärningsprocessen 
examineras eller ligger till grund för hur examinationer utförs, går dock inte. 

Anpassning till arbetsmarknadens kunskapskrav 

En av de frågor som inledaren hade ställt i samband med inledningen till 
rundabordssamtalet, var om de förmågor som arbetsmarknaden efterfrågar 
verldigen är de förmågor som mäts och betygssätts på de olika utbildningar
na. Ett slutbetyg, menade hon, grundas på en slutlig examen och de moment 
som endast är obligatoriska och som bara genererar U eller G redovisas ald
rig i ett slutbetyg. Detta får till följd att en mängd förmågor och kunskaper 
som arbetsmarknaden ställer krav på aldrig har bedömts och att det inte hel
ler går att utläsa av ett slutbetyg vad studenten egentligen kan. Att detta på
verkar förtroendet mellan utbildningar och blivande arbetsgivare var delta
garna överens om och att det är önskvärt att inleda diskussioner med kolle
gor för att synliggöra problemet och för att en anpassning till arbetsmark
nadens krav ska kunna ske. 

Sammanfattning 

Utgångspunkten för detta kapitel har varit att föra en diskussion kring ämnet 
'Hur delbetyg viktas och vägs till slutbetyg' mot bakgrund av det rundabords
samtal som hade detta som tema. Samtalet kom möjligen inte i så stor ut
sträckning att handla om hur detta går till, utan belyste istället en rad andra 
frågeställningar rörande delbetyg och betygssättning. En möjlig slutsats som 
kan dras av diskussionen och den litteratursökning som gjorts, är att regler 
är en sak och praxis en annan sak. I samband med skrivandet av detta kapitel 
visade det sig också vid en förfrågan bland kollegor, att flera definitioner görs 
av vad ett obligatoriskt moment är och hur detta ska betygssättas. Det fram
kom också, att hur man viktar delbetyg också varierar och att olika kurser 

'3 Logopedprogrammet, Dm '24'/06-4' 
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använder sig av olika procentsatser för sammanvägning av moment för att 
betyget ve ska sättas. Ytterligare en annan slutsats som kan dras av runda
bordssamtalen är att en mängd ställningstaganden görs, både implicit och 
explicit, när en kurs delas upp i mindre delar och om dessa delar betygs s ätts 
eller ej och utifrån olika betygsskalor. Samtalen visade också att det finns ett 
stort behov av att synliggöra dessa frågor genom diskussioner över utbild
ningslin j ers gränser. 
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Kan vi se träden genom skogen? Bedömning och betygssättning 
vid gmppexamination 

Sofie Storbjörk, Tema vatten i natur och samhälle/Centrum för klimatpolitisk 
forskning 

Inledning 

Vi vet från den pedagogiska forskningen att studenterna har olika inlärnings
stil och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att det i ett lärandeperspektiv fram
stär som önskvärt med en blandning av säväl undervisningsformer som exa
minatiansformer (Hedin, 2006). När det gäller examination finns en mängd 
olika sätt att bedöma studenternas kunskaper, såväl individuella som grupp
visa, muntliga som skriftliga (NSHU, 2010). I denna text fokuseras särskilt 
gruppexamination som examinationsform. När Myndigheten for nätverk och 
samarbete inom högre utbildningen, NSHU, nyligen sammanställde en ex
empelsamling över "vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat" 
menar de att: 

Gruppexamination J ... J är när ett grupparbete utgör grunden för en 
examinationsuppgift, vilket är vanligt i större projekt- eller uppsatsar
beten (NSHU, 2010: 29). 

Gruppexamination framstår samtidigt inte som något homogent och enty
digt i praktiken och kring dess tillämpning väcks ett antal viktiga pedago
giska frägor kring bedömning och betygssättning. Syftet med denna text är 
att mot bakgrund av rundabordssamtalen diskutera praktiska erfarenheter av 
olika typer av gruppexaminationer. Fokus är riktat mot styrkor och svagheter, 
samt hur vi kan se på bedömning och betygssättning vid gruppexamination 
och då särskilt förhållandet mellan bedömning av grupp och individ. 

Rundabordsamtal om gruppexamination 

Samtalen tangerade en mängd olika aspekter och problematiker kopplade till 
bedömning och betygssättning vid gruppexamination. Nedan redovisas någ
ra av huvuddragen i samtalen under följande fem teman: varianter av grupp
examination; gruppexaminationens vara; att bedöma grupp eller individ; 
rättssäker gruppexamination samt, slutligen, särskilda villkor för muntlig 
gruppexamination. Vidare listas ett antal praktiska exempel som figurerar 
under samtalen pä hur gruppexamination används vid LiU för att främja 
lärande i grupp och möjliggöra individuell bedömning och betygssättning. 
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Varianter av gruppexamination 

Under samtalen diskuterades olika varianter av gruppvis examination. Bland 
annat gjordes en skillnad mellan att nyttja gruppmoment å ena sidan som 
lärandestöd, exempelvis i form av seminarier eller gruppvisa övningar, där 
grupparbetet är skilt från examinationen och å andra sidan att använda sig av 
konkret arbete i grupp som en del i examinationen, där arbetet ska bedömas 
och betygssättas. Förutom att vara ett slags studentaktiverande lärande i 
grupp kan seminarier även användas som muntlig examinationsmetod. Stu
denten kan genom aktivt deltagande erhålla ett antal poäng som bidrar 
till/bygger upp det individuella kurs betyget. En graderad bedömning kan 
också göras av de individuella insatserna vid seminariet. En ytterligare va
riant av muntlig examination i grupp utgörs aven mer renodlad bedömning 
av individer i en gruppvis muntlig examen. När det gäller skriftliga gruppar
beten eller grupptentamen diskuterades huvudsakligen två olika varianter. 
Den första var skriftliga arbeten i par eller grupp där enbart produkten be
döms, och den andra, arbeten i par eller grupp där såväl process som pro
dukt bedöms. 

Gruppexaminationens vara 

Styrkan med gruppexamination mot bakgrund av tidigare forskning är att 
studenterna lär sig av såväl innehåll som av själva samarbetet dem emellan. 
Genom sitt kunskapsutbyte kan de komplettera varandra, och genom att ta 
del av varandras tolkningar och perspektiv kan de också få en djupare för
ståelse för kursinnehållet (NSHU, 2010:29: Hellström et al., 2009). Under 
ett av rundabordssamtalen beskriver en deltagare den härliga känslan av att 
som lärare "se hur polletten trillar ner" hos enskilda studenter i samspelet 
och kommunikationen med andra. Andra motiv som lyftes fram var att söka 
spara lärartid och resurser, exempelvis genom grupparbeten och parvisa 
examensuppsatser, vilket skulle kunna ge fårre alster att bedöma. Av tidigare 
forskning framgår styrkan med att studenterna får förståelse för grupp
dynamikens betydelse. De tränas i kommunikation och samverkan med 
andra, vilket kan komma väl till pass i ett framtida yrkesliv (Berg & Borges 
20°5: Hellström et al., 20°9: NSHU, 2010). I den mån grupparbeten utfor
mas som verldighetsnära 'projektarbeten' finns vidare förutsättningar att 
länka teori till praktik, att fostra demokratiska ideal och kritiskt tänkande 
samt ett problemcentrerat och aktivt lärande (Heitman, 1996). 
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Att bedöma grupp eller individ 

Samtidigt väcks i litteraturen ett antal problematiska frågor kring gruppexa
mination, där förhållandet mellan grupp och individ i bedömning och betyg
sättning framstår som något aven knäckfråga (Hellström et al., 2009; Berg 
& Borges, 2005). Tidigare studier har bl.a. visat att studenter kan se ett stort 
värde med gruppinlärning i jämförelse med individuell inlärning. Interakt
ionen med andra anses främja en positiv lärandemiljö, samtidigt som sär
skilt de ambitiösa studenterna vill ha en individuell bedömning och betyg
sättning (Hellström et al., 2009). Detta stämmer överens med det förhåll
ningssätt till grupptentamen som Högskoleverket ger uttryck för i rapporten 
'Rättssäker examination': 

G rupptentamen får anses vara en tillåten examinationsform. Det är 
dock viktigt att en individuell bedömning kan göras av studenterna 
(H SV, 2008:83)' 

Dokumentationen av ett antal frågor som Högskoleverket har riktat till landets 
lärosäten laing grupptentamen visade att tre fjärdedelar ansåg att "examina
torn ska se till att varje student kan bedömas individuellt" - i enlighet med 
verkets förhållningssätt. Samtidigt visade det sig att en fjärdedel av lärosätena 
betraktade grupptentamen "där de individuella prestationerna inte blir kända 
för examinatorn" som en tillåten examinationsform" (H SV, 2008, s. 83). Det 
finns också tidigare studier som visar att man inom högskola och universitet å 
ena sidan påpekar värdet av ett grupparbete, där gruppen arbetar som en enhet 
enligt konstens alla regler, och å andra sidan att bedömningen är individuell. 
Hellström et al. (2009) beslaiver det som att bedömningen av gruppen borde 
stå i fokus istället för individen och gruppexaminationen innebär då i prakti
ken 'individuell bedömning baserad på grupparbete'. 

Rättssäker gruppexamination 

I rundabordssamtalen diskuteras vidare spänningen mellan att å ena sidan 
bedöma det gruppen gjort tillsammans och att å andra sidan förvissa sig om 
att alla dragit sitt strå till stacken, liksom att kunna göra en rättssäker be
dömning av individuella prestationer. Ur ett lärarperspektiv påtalades också 
svårigheter och problem med att sätta differentierade individuella betyg vid 
grupptentamen (Berg & Borges, 2005). 

En annan kritisk fråga gällde i vad mån examinatorn vid skriftlig grupp
tentamen ger tillräckligt underlag för en rättssäker tilldelning av individuella 
betyg och om man kan fastställa om och hur väl de enskilda individerna har 
nått lärandemålen. Särskilt svårt bedöms detta vara vid graderade betyg, när 
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det inte bara handlar om att uppnå en godkänd-gräns och att 'klara ribban'. I 
samtalen sågs svårigheter för en examinator som att bedöma vem som gjort 
vad i gruppen, om studenterna för enkelhets skull 'täcker upp för varandra' 
och om samtliga har uppnått lärandemålen. Nä de gäller det senare kan det 
vara en fördel att studenterna arbetar med olika delar i ett arbete, vilket syn
liggör individuella arbetsinsatser. Samtidigt kan risken stor att de i så fall 
bara tillägnar sig delar av lärandemålen. 

Likaså diskuterades om det ens är möjligt att ge differentierade betyg en
bart baserat på gruppuppgifter. Utgångspunkten var snarast, att vid gruppar
beten behöver någon form av individuell komplettering ske for att kunna möj
liggöra en individuell bedömning. I en tidigare studie om studenternas inställ
ning till grupptentamen och dess relation till en individuell uppgift foreslogs 
från studenthåll att projektarbetet skulle stå for ungefir 50 procent av slutbety
get, medan en individuell del skulle stå för 50 procent (Hellström et al., 2009). 
Den aktuella studien visar även att särskilt ambitiösa studenter tenderar att 
känna sig begränsade av gruppens ambitioner och att de önskade mer av indi
viduell bedömning for att öka sin egen motivation och få erkännande for sina 
insatser. Ett annat förslag som diskuterades i studien var att studenterna till
sammans skulle göra en intern bedömning av allas insatser som underlag för 
examinatorn, exempelvis genom att internt fordela procentsatser som motsva
rar arbetsinsatser. Detta skulle enligt de mer ambitiösa studenterna generellt 
vara något som skulle höja motivationen och incitamenten för aktivt delta
gande i grupparbetet (Hellström et al., 2009; NSHU, 2010). 

Under rundabordssamtalen diskuterades även att rättssäkerheten borde 
förbättras under examensarbeten i par eller grupp. Ett förslag var att handle
daren följer processen och lämnar kontinuerliga kommentarer kring indivi
dernas insatser och inbördes arbetsfördelning, liksom hur de tillägnat sig 
lärandemålen. Det gavs också exempel på att tidsdagböcker och veckovisa 
avrapporteringar om arbetets framskridande skulle kunna ge motsvarande 
input vid projektarbeten. Möjligheten att även bedöma grupprocessen, hur 
väl studenterna samarbetar i gruppen och kan fungera som ett team och hur 
man konstruktivt kan hantera negativ gruppdynamik som påverkar arbetet, 
underlättas även på så vis. Samtidigt verkade det av samtalen att döma vara 
vanligt att examinatorer i praktiken har svårt att ge parförfattare olika betyg. I 
de fall där det förekommit beskrevs de mer som enstaka exempel, där an
tingen den mer drivande studenten eller handledaren uppmärksammat aU 
arbetsinsatsen varit snedfordelad. Vissa samtalsdeltagare menade också aU 
problemen med 'free-riders' är mindre i samband med examensarbeten, i 
jämförelse med grupparbeten. Det ansågs bero på att studenterna mer aktivt 
söker sig till likasinnade och väljer sin skrivpartner med omsorg. Av samta-
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len framgick vidare, att den svårighet som upplevs med att betygssätta indi
viduella insatser i grupp, samt att tillgodose behöver av substantiella indivi
duella kontroller, leder till behov av ökad lärartid. Detta har i vissa fall gjort 
att lärare har valt att gå mot individuella arbeten igen. 

Särskilda villkor för muntlig gruppexamination 

Frågan om rättssäkerhet i bedömningar sågs som särskilt central när det gäller 
den muntliga gruppexaminationen. Högskoleverket betonar i rapporten 'Rätts
säker examination' att vid all muntlig examination är vikten av tydliga be
tygskriterier central (HSV, 2008). Samtidigt visar dokumentationen av ett 
antal frågor som verket har riktat till landets lärosäten, att fastställande och 
användande av definitiva betygs gränser är problematiskt, samt att det finns en 
risk for godtyckliga bedömningar. Verket påtalar att risken for godtycklighet 
kan minskas om man använder sig av två examinatorer, samt att möjligheten 
till omprövning kan skapas genom bandinspelning eller motsvarande dolm
mentation (H SV, 2008). Detta tillämpas exempelvis inom språkundervisning
en vid LiU, där man antingen bandar eller filmar muntliga examinationer for 
att det ska finnas underlag som stödjer betygssättning och gradering. 

Vidare diskuterades frågan om vilka hiterier som bör gälla vid muntlig 
gruppexamination. Deltagarna var rörande överens om vikten av tydlighet 
gentemot studenterna kring vad som räknas och hur. Flera lärare såg dock 
stora svårigheter att söka gradera studenternas muntliga insatser. Är det den 
som är mest aktiv i gruppen som får VG eller den som säger mindre, men 
kanske mest reflekterade saker? Är det en fordel eller en nackdel att ha ett hi
tiskt förhållningssätt i diskussionen? Vid utbildningsprogram som Samhälls
och kulturanalys (SKA) samt Sjuksköterskeprogrammet arbetade man med 
samtalsformulär vid muntliga examinationsgrundande seminarier och där 
studenternas kommentarer tydligt graderades och värderades. Lärarna gör då 
en åtskillnad mellan om studenterna ägnar sig åt att förmedla självupplevda 
perspektiv, beshiva/återge fakta, eller på en högre taxonomisk nivå föra mer 
syntetiserande och kritiskt reflekterande resonemang. Formulären bedömdes 
fungera bra. Samtidigt uppmärksammades dock svårigheten att som enskild 
examinator rättvist bedöma samtalen i grupp parallellt med att leda samtalen 
och fora diskussionen framåt. I en idealsituation skulle två lärare i delvis olika 
roller närvara vid de betygsgrundande seminarierna, menade de samtalsdelta
gare som hade praktisk erfarenhet av arbete med formulären. 

I diskussionen om muntlig grupptentamen diskuterades hur många ten
tamenstillfallen som lämpligen borde utgöra underlag för ett slutbetyg på en 
kurs, med tanke på att studenternas dagsform kan bli avgörande för utfallet. 
I samband med problembaserat lärande i bas grupp - där basgruppshandle-
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daren bedömer de muntliga insatserna - noterades en styrka i att handleda
ren ser progressionen och kan bedöma insatserna under kursen som helhet. 
Basgruppshandledaren kan även genom återkoppling under kursens gång ge 
studenter möjlighet att förbättra sin insats. I de fall där muntliga och skrift
liga moment ska vägas samman framgick av samtalen, att det tydligt behöver 
framgå hur de muntliga examinationstilWillena spelar in för kursens slutbe
tyg. Det gavs också exempel från samtalsdeltagarna på hur goda muntliga 
insatser kan höja betyg men att en svagare muntlig insats inte gör att bety
gen dras ner. 

Några praktiska exempel 

Under samtalen gavs flera praktiska exempel på hur man inom olika fakulte
ter och program sökt tadda frågan om förhållandet mellan individ och grupp 
när det gäller bedömning och betygssättning. Några av dessa exempel redo
visas nedan. 

På sjuksköterskeutbildningen börjar examinationen med en kort skriftlig 
individuell tentamen (i timme), därefter tas en paus (1' timme) där studen
terna hinner reflektera över det skrivna och lärarlaget ser igenom det skrivna. 
De som är godkända har då muntlig gruppvis tentamen (i l' timme) om tre 
studenter och möjlighet att komplettera, höja där de har missat samt att två 
lärare kan ställa riktade följdfrågor kring vad som varit oklart osv. Ett lik
nande upplägg används inom matematik, där en skriftlig salstentamen med 
räkneuppgifter kompletteras med muntlig gruppvis examination. Det be
döms leda till att examinator enklare kan se om studenterna har förstått 
bakomliggande teori. 

Det gavs vidare exempel under samtalen på att det gemensamma arbetet 
inte är examinerande utan ses som en övning, medan istället en individuell 
hemtenta eller salstentamen i form aven makroreflektion över hur arbetet 
utförts, är examinerande. Studenterna ombeds då förldara hur de tänkt 
exempelvis om teori, vilket är svårt om man inte varit delaktig. Alternativt 
har man utvecklat individuellt försvar av grupp/paruppgift eller en komplet
terande 'case-uppgift' individuellt, som bygger på samma metoder som är i 
fokus i grupparbetet. Grupparbete kan även kompletteras med duggor kring 
teoretiska moment som avklaras tidigt under arbetet, vilket gör att den indi
viduella bedömningen av om och hur studenterna har läst och förstått sedan 
kan användas vid individuell gradering. 

Exemplet 'fish-bow!' har använts på HU och bygger på att varje bas grupp 
har tilldelats en kvalitativ metod att fordjupa sig i, samtidigt som de lämnar in 
skriftligt material före ett muntligt seminarium. Seminariet i sin tur består av 
tvärgrupper med två representanter per basgrupp (sammantaget grupper på i5-
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20 personer), vilket gör att samtliga metoder finns representerade. Rent prak. 
tiskt funderar det på följande sätt. Seminarierummet är möblerat på så sätt att 
fern stolar är placerade i en inre ring och det finns även en påse/skål med lap· 
par som innehåller övergripande frågor, exempelvis "beskriv hur datain
samling går till för din metod". Studenter från olika basgrupper placeras på 
stolarna och därefter dras slumpvis lappar vars frågor styr samtalets innehåll. 
Under samtalet ansvarar studenterna i den inre ringen för att ge input till sam
talet utifrån sin metods synvinkel. Sen byts den inre gruppen. Det bedöms 
härmed vara lättare att göra individuella bedömningar trots att det är ett 
grupparbete som utgör grunden. 

Ett annat exempel på hur man hanterat frågan om individuella kontra 
gruppvisa bedömningar, är längre projektarbeten i grupp med roterande 
ansvarsområden. I detta fall gör studenterna individuella veckorapporter och 
vid avrapporteringen ombeds de presentera, förklara och redogöra för olika 
moment (slumpvisa teman) tillsammans med andra studenter i tvärgrupper. 

Kan vi se träden genom skogen? 

Den alltigenom mest springande och kritiska punkt som väcktes genom sam
talen om bedömning och betygssättning vid gruppexamination gäller just för
hållandet mellan grupp och individ. Den laitiska fråga vi som lärare behöver 
hantera vid gruppexamination gäller å ena sidan att skapa former och förut
sättningar för ett gott lärande i grupp, där de konstrulctiva sidorna av gruppar
bete främjas, och å andra sidan möjliggöra en rättssälcer bedömning av hur väl 
enskilda studenter i gruppen tillgodogör sig lärandemälen. Det handlar kort 
sagt om att skapa förutsättuingar för att kunna se träden genom skogen. 
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KAPITEL 3 

BEDÖMNING AV DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET 

Att bedöma och sätta betyg på projektarbete - ett 
helhetsperspektiv! 

Tommy Wedlund, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Sammanfattning 

Projektarbete är ett vanligt förekommande arbetssätt i många universitets
kurser. Inom ämnesområdet informatik vid Linköpings universitet arbetar 
studenter ofta i projektgrupper, och flera externt finansierade FoU-projekt 
har genomförts för att förbättra studenternas förmåga att arbeta i samt lära 
av projektarbete. Samtidigt har det även varit centralt för ämnesområdet att 
designa, planera och genomföra kurser, med utgångspunkt från de lärande
mål som finns i kursplanerna. Erfarenhet från hur lärare kan utföra detta 
arbete presenteras i detta bidrag, dessa erfarenheter är baserade på en helt ny 
kurs, IT-projekt - fördjupning (72SGS1), som designades, planerades och 
genomfördes för första gången år 2009. Praktiska exempel från denna kurs 
presenteras i detta bidrag. En erfarenhet från denna kurs är att bedömningen 
av projektarbete kan utgå från ett aktivt användande av de lärandemål som 
finns i kursplanen. Lärandemålen kan då synliggöras i kursens kursuppgif
ter samt vara en utgångspunkt för återkoppling, värdering samt examination 
av studentprestationerna. Lärare kan designa och planera kursuppgifterna, 
med utgångspunkt från fyra kategorier, vilka är relaterade till vad som åter
kopplas, värderas och examineras samt vem/vilka som utfört arbetet. 

Nyckelord 
Examination, lärandemål, kursuppgift, projektarbete, kursdesign, informatik 

1 Ett paper med i huvudsak liknande underlag presenterat vid Information Systems 
Educators Conference 2010 ISECON Proceedings Nashville Tennessee, USA V27 
m386 ©201Q EDSIG (Education Special Interest Group of the AITP) Page l 

(http://www.aitp-edsig.org /proc.isecon.org.) 'Towards a Model for Learning Out
comes - Experiences from a Project-Oriented Course', Wedlund, Tommy & Axelsson, 
Karin & Melin, Ulf Department of Management and Engineering, Linköping Uni
versity, Linköping, Sweden. 
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Bakgrund 

Inom ämnet informatik har tre FoU-projekt genomförts sedan år 2002_ I detta 
bidrag presenteras en delmängd av det arbete som har genomförts, med fokus 
på bedömning av projektarbeten, ur ett lärarperspektiv. FoU·projekten finns 
mer utforligt beskrivna i de slutrapporter som har skrivits (se t. ex. Melin m.fl., 
2010). Dessutom har vetenskapliga publikationer avseende det pedagogiska 
fornyelsearbetet publicerats (se t. ex. Melin & Cronholm, 2004; Axelsson, 
Melin & Wedlund 2006; Melin, Axelsson & Wedlund, 2009). I det forsta FoU
projektet; Utveclding av professionalitet hos systemvetare, fanns det bl.a. ett 
produkt- och processperspektiv för bedömning av studenternas projektarbeten. 
Centrala frågor avseende produktprocessen, var vad läraren gav för anvis
ningar för vad projektgruppen skulle planera, genomföra och avsluta under 
projektet. I processperspektivet studerades hur projektgruppen indelades samt 
handleddes av läraren (se Wedlund, 2005). Studenterna arbetade bl.a. med två 
centrala dokument, det var en projektplan (se t. ex. Project Management Insti
tute, 2004) samt ett gruppkontrakt (se Olsson, 2003). Under det andra FoU
projektet; Etablering av ett projektorienterat arbetssätt med fokusering på hur 
läraren kunde värdera, examinera samt ge återkoppling till studenterna, foku
serades bl.a. på olika sätt att ge återkoppling till studenterna under projektar
betet samt hur studentprestationerna skulle värderas samt examineras av lära
ren. En central fråga var att designa, planera och genomföra kursen baserat på 
studentens lärande (se Hedin, 2006; Ramsden, 2003). Detta innebar att stu
dentens individuella lärprocess integrerades i det produlct- och process
perspektiv som fanns som resultat från det forsta FoU-projektet (se Wedlund 
m.fl. 2006; Wedlund, 2007). I det senaste FoU-projektet; Modeller for läran
demål - välreflekterad bedömning, har bl.a. ett mål varit att skapa en modell 
för hur man kan arbeta mer aktivt med lärandemål som lärare. En målsättning 
har varit att integrera lärandemålen med de erfarenheter som har gjorts från 
de tidigare två F o U-projekten. Lärandemålen har då varit utgångspunkten för 
hur kursen designats, planerats och genomforts. En konsekvens av detta är att 
de tidigare använda kursrnålen for läraren, d.v.s. de kursrnål som läraren arbe
tade med fore Bolognaprocessens genomforande, har forändrats, och utgår nu 
istället från studentens lärande. 

Problem och syfte 

Ibland kan det vara problem for lärare att göra en individuell bedömning av 
vad som varje student har genomfort i ett projektarbete. Det kan finnas s.k. 
free-riders bland studenterna i projektgruppen, d.v.s. studenter som inte varit 
delaktiga på ett tillfredsställande sätt i projektarbetet, och därmed inte uppnått 
de lärandemålen som finns i kursplanen. Det är därfor centralt för lärare och 
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studenter att uppmärksamma dessa svårigheter på ett tidigt stadium. Svårig
heterna kan reduceras genom en medveten kurs design och kursplaneringen, i 
syfte att se till att varje student uppnår de läranderesultat som finns beskrivna i 
kursplanen under kursens genomfarande. Detta kvalitetsarbete (se Högskole
verket 2007; 2009), avseende säkerställandet av varje studentprestation, är 
vidare en central del i Högskoleverkets kommande arbete (se t. ex. Linköpings 
universitet, 2010). Syftet med detta bidrag är att presentera praktiska exempel 
på hur man kan bedöma och sätta betyg på projektarbeten och samtidigt redu
cera free-rider problematiken. Det gäller som lärare att bli medveten om de 
möjligheter som lärandemålen och en medveten kategorisering av kursuppgif
terna medfor. En kursuppgift kan t. ex. vara PM, projektuppgift eller annan 
individuell kursuppgift. 

Metod 

Under de tidigare FoU-arbetena inom informatik, har projektarbete med 
dess olika kursuppgifter analyserat ur olika perspektiv. Det perspektiv som 
används i detta bidrag presenteras i figur l, se nedan. 

Figur I: Kategorisering av kursuppgifter med utgångspunkt från vad som åter
kopplas, värderas och examineras och vem/vilka som utfört arbetet 
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Det perspektiv som används i figur 1 är: 

Vad som återkopplas, värderas och examineras och 
Vem/vilka som utfört arbetet 

bidraget används detta perspektiv som metod under tillvägagångssättet. 
Kursuppgifterna kan då kategoriseras i fyra olika kategorier, se de olika kvad
ranterna i figur l. I den första kategorin, finns de kursuppgifter som är base
rade på individuella studentarbeten, vilka utförs aven student. Den andra 
kategorin avser kursuppgifter där ett projektarbete ingår. Lärare kan då åter
koppla, värdera och examinera varje studentprestation i projektarbetet. Den 
tredje kategorin avser kursuppgifter relaterade till projektarbete genomfört 
aven projektgrupp. Slutligen innehåller den fjärde kategorin kursuppgifter 
som utgår från individuellt studentarbete baserat på erfarenheter från arbetet 
i projektgruppen. 

Teori 

Det projektorienterade arbetssättet började som pedagogisk och didaktisk 
inriktning vid Roslcilde Universitetscenter i början av 197o-talet och därefter 
fortsatte det något år senare vid Aalborg Universitet. Den danska projektde
finitionen har haft inverkan på dess pedagogiska inriktning. Denna inrikt
ning utgår från sju grundprinciper (Petters en, 2008). Dessa grundprinciper 
är att projektarbete är problemorienterat, är deltagarstyrt, är gruppbaserat, 
skall bygga på meningsfullhet och medbestämmande, är tvärvetenskapligt, är 
utåtriktat samt slutligen skall leda fram till en konkret produkt. Vidare behö
ver en lärare även fundera på hur studenten uppfattar kursinnehållet i det 
som de skall lära och över vilken lärstrategi som studenterna kan använda sig 
av när de arbetar med en kursuppgift. Detta perspektiv har en studentcentre
rad utgångspunkt, och är influerat av bl.a. Biggs (2003), vilket innebär att 
studentens arbete fokuseras. Ett annat mål med det projektorienterade ar
betssättet är att studenten skall 'lära sig att lära' (se t. ex. Dewey, 1980). Stu
denten bör lära sig generell problemlösningskompetens, och detta kan det 
projektorienterade arbetssättet bidra med. Slutligen uppfattar olika student
grupper de lärandemål som finns i kursplanen olika (se Abrandt Dahlgren, 
2000). Det gäller som lärare att vara noggrann med formuleringen av läran
demålen under kursdesignen, och att därefter presentera lärandemålen tidigt 
i en kurs för studenterna. Lärandemälen bör inte vara för få, men inte heller 
alltför många och detaljerade (ibid.). 
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Kursgenomförande 

En helt ny kurs genomfördes för första gången vid det systemvetenskapliga 
kandidatprogrammet vid Linköpings universitet våren är 2009. Kursen hette 
IT-projekt fordjupning. Den omfattade 15 högskolepoäng och hade kurskod 
725G51. Studenterna genomforde kursen under slutet av vären i ärskurs två. 
Ytterligare en förändring vid programmet under detta läsår, var att studenter
na valde en inriktning i slutet av höstterminen under årskurs ett. Inriktningar
na var IT och management, IT och projekt samt webbutveclding. Detta inne
bar att kursdesignen även påverkades av att kursen kunde innehålla inrikt
ningsspecifika examinationsmoment. Slutligen hade studenterna läst en in
troduktionskurs avseende IT-projekt under årskurs 1, det var kursen IT-projekt 
- introduktion. Vid den inledande kurs designen tog lärarna även hänsyn till 
den förkunskap som studenterna hade från tidigare kurser. Med lärare avses i 
detta sammanhang de genomförande lärarna samt övrig personal inom 
grundutbildningsämnet, som hade synpunkter och ideer på kursinnehållet i 
kursen. I kursen ingick tre kursmoment, det första kursmomentet var objekto
rienterad analys och design, det andra kursmomentet var gruppsykologi samt 
det tredje IT-rätt. De tre lärare som genomforde kursen fortsatte designen av 
kursen baserad på den information som man fått av personal inom grundut
bildningsämnet. Detta arbete utfordes under senhösten av år 2008 samt i bör
jan av är 2009. Därefter planerades och genomfördes kursen under den se
nare delen av vären. Under kurs designen fastställdes nio lärandemål, som kan 
relateras till de tre kursrnomenten i kursen samt den inriktningsspecifika ex
aminationen. Projektarbetet i kursen var baserat på ett tidigare genomfort pro
jekt från årskurs 1 av studenterna, och avsåg utveckling av funktionalitet for en 
e-handelsplats. Ett exempel på funktionalitet i e-handelsplatsen var utveck
lingen aven kundvagn, med vars hjälp kunderna vid e-handelsplatsen kunde 
beställa och genomföra köp. Totalt ingick fem inrapporteringar i Ladok. Kurs
uppgifterna avseende lärandemålen har analyserats i detta bidrag. Denna ana
lys har utforts efter kursens första genomförande. De olika kategorierna i fi
gur 1 har varit det analysverktyg som använts. 

Resultat 

Alla lärandemål presenterades för studenten i början av kursen, och därefter 
genomfördes kursen med utgångspunkt från lärandemålen. Alla bedöm
ningar i kursen var relaterade på något sätt till det projektarbete som studen
terna arbetade med. Studenterna var nöjda med kursen under genomföran
det, enligt två värderingar s.k. Muddy Cards värderingar (se Angelo & Cross, 
1993), som genomfördes. Efter kursen utvärderades kursen med hjälp av det 
elektroniska kursvärderingssystemet KURT. Svarsfrekvensen var 61 % och 
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betyget för kursen blev 4+ Studenterna uppskattade att de hade arbetat ak
tivt med sina studier under ca 29 timmar per vecka under kursen. Kursupp
gifterna kan kategoriseras enligt de fyra kategorier vilka presenterats i figur 
ett. Projektarbetet i kursen utgör utgångspunkten för studentens lärande. 
Projektet är bäraren av ny kunskap för studenten. 

I den första kategorin av kursuppgifter. finns dels kursuppgifter som utgår 
från kunskap som kan relateras till tillämpningsområdet för projektet. med 
dess olika standarder och regelverk, och dels en individuell kursuppgift. Dessa 
två typer av kursuppgifter. kan alltså vara bestämd på förhand av läraren alter
nativt vara av valfri typ. Studenten erbjuds här en möjlighet att fördjupa sitt 
lärande ytterligare. Projektet i den aktuella kursen. används här för att illu
strera och bredda studentens perspektiv. avseende en vidare förståelse för pro
jektets omvärld. Detta nya perspektiv bestäms av läraren. Den andra kategorin 
av kursuppgifter är relaterad till vad projektgruppen gör i projektgruppen un
der projektet. Dessa kursuppgifter återkopplas. värderas samt examineras för 
varje student. i syfte att tillförsäkra att varje student har lärt sig det som finns 
beskrivit i kursplanen avseende lärandemålen. I den tredje kategorin av kurs
uppgifter. återfinns resultatet av vad projektgruppen utfört. d.v.s. projektets 
produkt. Produlcten från projektet bör vara så realistisk och verldighetsanpas
sad som möjligt. och kan med fördel relateras till en eventuellt kommande 
arbetsuppgift för studenterna. efter deras studier vid universitet. Den fjärde 
kategorin av kursuppgifter. är baserad på de erfarenheter som studenten har 
gjort i projektgruppen under projektarbetet. Dessa erfarenheter börjar med att 
projektgruppen diskuterar gemensamma erfarenheter från tidigare projektar
beten. i början av kursen. därefter gör varje student en individuell uppgift som 
återkopplas. värderas samt examineras. Denna uppgift är en individuell re
flektion över det projektarbete som studenten genomför i den aktuella kursen. 
Uppgiften syftar till att reflektera över hur projektprocessen har genomfört 
under projektarbetet. Sammanfattningsvis kan bedömningen och betygsätt
ningen av projektarbete relateras till de tre centrala begreppen kursuppgift. 
lärandemål samt återkoppling. värdering och examination (se figur 2 på nästa 
sida). 
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Figur 2: Tre centrala begrepp vid bedömning och betygsättning av projektarbete 

Bedömningen och betygsättningen av projektarbete kan utföras genom att: 

1. Använda olika kategorier av kursuppgifter under kursens genomfö
rande, gärna relaterade till alla de fyra beskrivna kategorierna i figur 
1. Syftet med detta är läraren får ett vidare bedömningsunderlag, ge
nom att det finns underlag från både processperspektivet samt pro
duktperspektivet_ 

2_ Låta studenterna genomföra en på förhand bestämd individuell 
kursuppgift relaterad till projektets omvärld. Denna uppgift bestäms 
av läraren. Syftet med detta är att rusta för att studenten lär sig mer 
avseende projektets omvärld, och på detta sätt fär fler perspektiv av
seende projektarbetet. 

3. Låta studenterna genomföra en kursuppgift, i vilken de själva kan 
bestämma inriktning. Syftet med detta är att bedömningen av stu
denten utgår frän en individuell tillämpning baserat på projektarbe
tet. Studenten har då möjlighet att presentera en f6rdjupningsupp
gift, vilket kan visa på en fördjupad förståelse för projektet och dess 
omvärld. 

4. Relatera lärandemålen till kursuppgifterna, t. ex. genom att lägga till 
ytterligare ett avsnitt vid beskrivningen av kursuppgiften. Syftet med 
detta är att studenterna skall få en tydlig bild över vad som de bör lära 
sig av kursuppgiften. 

5. Garantera att alla lärandemålen behandlas under kursens genomfö
rande. Syftet med detta är att kontrollera att studenten har möjlighet 
att lära sig det som beskrivs i lärandemålen. 
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6. Lärandemålen återkopplas. värderas samt examineras för varje stu
dent. Syftet med detta är att rusta för att varje student lärt sig det som 
finns beskrivet i kursplanen. 

7. Kursuppgiften beskriver hur återkoppling, värdering och examinat
ion kommer att genomföras. Syftet med detta är att varje student för
står utgångspunkten för betygsättning, med dess bedömningskrite
ner. 

8. Läraren arbetar aktivt med kursuppgifter, lärandemål samt återkopp
ling, värdering och examination under kursens design, planering och 
genomförande. Syftet med detta är att underlätta bedömningen och 
betygsättningen av projektarbete. Dessa tre begrepp utgör en viktig 
helhet, 

Fortsatt arbete 

Det fortsatta arbetet avseende bedömning och betygsättning av projektarbete 
avser riktlinjer för när man bör använda de olika kursuppgifterna under ett 
kursgenomförande. Kursen kan t. ex. indelas i tre tidsperioder för att under
lätta planeringen för de genomförande lärarna samt studenterna. De tre tids
perioderna kan illustreras av kurstart, kursgenomförande och kursslut. Den 
kategorisering som gjorts i detta bidrag, kan då bidra till att hjälpa läraren med 
hur detta kan utföras. Man kan som lärare t. ex. börjar med kursuppgifter i 
kategori 4 samt därefter fortsätta med kategori 3, 2 samt kategori 1. En ide i 
detta sammanhang, är att det schema som beskriver hur genomförandet i en 
kurs ser ut idag, utvecklas ytterligare. Denna utveckling av schema, tar sin 
utgångspunkt i lärandemålen med dess kursuppgifter, och schemat kan då 
även beskriva vad, när och hur det är tänkt att studenten skall lära sig det som 
står i kursplanen. Detta arbeta har påbörjats och ett utkast finns idag till ett s.k. 
lärschema, vilket på sikt skulle kunna utvecldas till ett nytt sätt att presentera 
en kurs samt återkoppla, värdera samt examinera ett projektarbete. Detta ar
betssätt skulle då även bli den naturliga starten för designen, planeringen och 
genomförandet aven kurs. Detta lärschema kan ta sin utgångspunkt i erfa
renhet avseende användningen av ett Gantt-schema, Tonnquist (2009), vilket 
ofta används idag vid genomförandet av projekt. Ett Gantt-schema kan skapas 
med hjälp av ett projekthanteringsverktyg. Det finns dessutom ett flertal IT
stöd, som t. ex. MS Project från Microsoft, som kan användas av läraren som 
stöd vid detta arbete. Lärschemat beskriver hur läraktiviteter, d.v.s. aktiviteter 
där studenten lär, kan relateras tilllärandemålen, kursuppgifterna med dess 
kategorier samt återkoppling, värdering och examination. Den grafiska visuali
seringen medför att studenten vet vad, hur och framförallt när olika läraktivite-
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Projektarbete i högre utbildning - några kritiska reflektioner 

Andreas Wallo, Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Inledning 

I samband med Linköpings universitets utvecklingskonferens 2010 diskute
rades temat 'bedömning av projektarbeten' flitigt av kollegor från olika delar 
av universitetet. Den egna erfarenheten stod i centrum och frågor som lyftes 
gällde bland annat varför vi använder projekt som arbetsform och vilka fall
gropar vi som lärare riskerar att stöta på i bedömning av projekt. Exempelvis 
diskuterades hur bedömningar kan fånga upp både process- och produktdi
mensionen i projektet. Syftet med detta bidrag är att dock inte att summera 
rundabordssamtalen, utan snarare att med inspiration av de funderingar 
som där berördes diskutera och problematisera projektarbete som koncept 
och metod i högre utbildning. Detta då det inom högre utbildning tycks fin
nas en tendens till att alltfor lättvindigt hylla projektet som arbetsform, utan 
att laitiskt reflektera över dess implikationer för studenternas lärande och 
utveckling. 

Om projektet som ide 
Att slå fast vem som gjorde vad för första gången är i dessa sammanhang 
oerhört svårt och kanske heller inte helt relevant. Låt oss istället konstatera 
att vi inom högre utbildning under många år använt olika former av grupp
baserade arbetsformer i syfte att främja våra studenters lärande. Dock finns 
det några intressanta samtida trender som jag tror spelat roll för förskjut
ningen från det traditionella 'grupparbetet' till det mer modernt klingande 
"projektarbetet". I rundabordssamtalen konstaterades att en poäng med pro-
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jektarbetet i utbildnings sammanhang är att efterlikna det mytomspunna 
arbetslivet som studenterna en dag hoppas få beträda. I linje med detta dis
kuterade olika former av certifieringar och standards inom projektledning 
(se t.ex. Project Management Institute, 2008) som finns där 'ute' och som 
således också bör inlduderas i undervisningen för att projektet ska bli så 
verldighetstroget som möjligt. Inom dagens moderna organisationer finns 
en stark tro på kraften i det välplanerade projektet. Söderlund (2005) menar 
att intresset för projekt växer stadigt och att denna arbetsform numera åter
finns överallt i arbetslivet. Svensson och von Otter pekar också på att pro
jektet numera spritts även till privatlivet i form av det så kallade livsprojektet. 
Ett så populärt fenomen är givetvis svårt att entydigt ringa in, men det finns 
ett antal centrala aspekter vilka nedanstående definition av Holmberg och 
Naessen (1998) fångar in. 

Ett projekt är avgränsat i tiden, har ett bestämt mål och är unikt. Det 
engagerar vanligen flera människor med klart definierade arbetsupp
gifter och ansvar. Det kräver en projektorganisation som star vid sidan 
av den ordinarie organisationen. Ett projekt syftar i regel till föränd
ringar (Holmberg & Naessen, 1998, s. lO). 

Dock finns det naturligtvis också en baksida av myntet. Rövik (2000) liknar 
projektorganisering vid ett recept som är ute på en resa bland moderna or
ganisationer. Inom den mer kritiskt orienterade organisationsforskningen 
omtalas detta som en projektifiering av organisationer, vilken kan anses ha 
negativa aspekter (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005). 

Projektarbete framställs ofta som en nyskapande organisationsform 
men en kritisk analys pekar på att de byråkratiska idealen med mål
nedbrytning, tydligt uppdelat beslutsfattande och distinkt ansvarsför
delning kommer tillbaka i ny skepnad i projektledningslitteraturen och 
dess praktik i företagen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005, 
s·3 2 9)· 

Det finns också all anledning att ifrågasätta den tekniskt-rationella bilden av 
projektet som gång efter annan framställs i projektlitteraturen. Blombergs 
(1998) kritiska granskning avtäcker fem populära myter om projektet som 
arbetsform. Han menar bland annat, att definitionen av projektet som en 
unik och avgränsad verksamhet inte håller för en närmare granskning, utan 
att varje projekt har en förhistoria och ofta får långsiktiga och oanade kons e
lcvenser. Vidare problematiserar Blomberg synen på projektet som en välpla
nerad och rationell process, genom att uppvisa ett antal framgångsrika pro-
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jekt som varit relativt oplanerade och diskutera ett antal misslyckade projekt 
som varit extremt välplanerade. Med andra ord tycks det som att vi inte allt
för lättvindigt bör sätta projektet på piedestal när det gäller arbetsformer i 
högre utbildning. Istället bör vi kanske likt Blomberg och andra problemati
sera dess användning i högre utsträckning, då det annars finns risk att vi för 
med oss de negativa konsekvenser som projekt kan innebära in i våra stu
denters lärprocesser. 

Om projektarbetets lärpotential och lärarens roll 
För att knyta an till rundabordssamtalen kunde vi tämligen tidigt konstatera att 
vi egentligen menade olika saker när vi pratade om projekt. För vissa var det 
helt enkelt ett nytt namn på det gamla grupparbetet, med andra orienterat sig 
allt mer mot bilden av projektet i enlighet med gällande certifieringar och rikt
linjer (se t.ex. Tonnquist, 2009). När Andersen och Schwencke (2008) gör 
distinktionen mellan grupparbete och projektarbete framträder en viktig lär
dimension som jag tycker är värd att kommentera. Författarna menar, att ett 
grupparbete handlar om att låta studenterna sitta tillsammans och lösa en 
uppgift, medan projektarbetet snarare handlar om att utnyttja projektmed
lemmarnas kompetens maximalt genom en tydlig roll- och ansvarsfördelning 
(jfr. Holmberg & Naessen, 1998). Om vi vill att samtliga studenter ska nå de 
kurs mål vi ställer upp, finns det således en potentiell fallgrop i att använda 
projektet som form for undervisning, då detta implicerar att studenterna ska 
fördela arbetet sinsemellan. Frågan är alltså om vi då ger rätt forutsättningar 
för alla enskilda kursdeltagare att nå samtliga kursmål? 

Ytterligare funderingar kring vilken typ av lärande som projektarbete 
skapar förutsättningar för har att göra med grad av styrning. Under runda
bordssamtalen kretsade det mesta bing vikten av att planera och leda pro
jeIeten på rätt sätt och i linje med rätt branschstandard (se t. ex. Project 
Management Institute, 2008). Men här väcktes också frågan om vi kanske 
bör arbeta med projekt där styrningen från lärare minimeras. Edvik (2008) 
menar exempelvis, att ett projekt som är låst vid ett uppdrag eller en ide ger 
litet utrymme för de inblandade att översätta och anpassa projektet till den 
lokala kontexten, vilket i sin tur påverkar upplevelsen av projektets mening. 
Med utgångspunkt i Ellström (1996) ser vi vidare att handlingsutrymmet i 
lärsituationen påverkar vilken typ av lärande som kan uppstå. Ellström me
nar, att hård styrning och tydliga regler främjar ett restriktivt, anpassningsin
riktat lärande, medan mer löst definierade och induktiva uppgifter främjar 
ett kreativt utvecldingsinriktat dito. Dessa typer av lärande bör inte ses som 
varandra uteslutande, men frågan är om vi som lärare inte bör fundera över 
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om vi vill att studenterna ska förfina sin befintliga kunskap eller om de ska 
tänka utanför den berömda boxen och skapa ny kunskap? 

I ljuset av ovanstående distinktion är det också intressant att fundera över 
lärarens roll och ledarskap i relation till projektarbetet. Vanligen diskuteras 
lärarens uppgift i termer av att skapa tydlighet för studenterna och det fram
står som väldigt viktigt att använda rätt typ av projekthanteringsverktyg för 
att minimera möjligheterna att studenterna gör fel. Dessa verktyg kan säkert 
vara välkomna av studenterna och ha ett pedagogiskt värde. Men som lärare 
bör man kanske också fundera över vilket ledarskap detta implicerar. Natur
ligtvis ska en lärare leda genom att stötta och undanröja alltför oöverstigliga 
hinder, men ett utvecklingsinriktat ledarskap handlar inte bara om att lägga 
allt tillrätta och skapa optimala förutsättningar för att allt ska gå enligt plan 
(Wallo, 2008). Tvärtom kan det mycket väl ses som lärarens uppgift att ini
tiera ett utvecldingsinriktat lärande genom att rubba den studerandes cirklar 
(jfr. Dewey, 1913/1988). Engeström (1994) menar att det också ligger i lära
rens uppdrag att utmana och störa lärprocessen för att få den som lär tänka i 
nya banor (jfr. Svensson & Nilsson, 2008; Wallo, 2008). 

Om bedömning av process och produkt 

Ytterligare ett tema som diskuterades i samband med rundabordssamtalen 
gällde bedömning av projektarbete och då särskilt med avseende på huruvida 
processen eller produkten står i fokus. Överlag tycktes de flesta av deltagarna 
i samtalet vilja inldudera båda dessa dimensioner i bedömningen, men det 
fanns en tendens att i slutändan trots allt koncentrera sig på det grupperna 
faktiskt producerat, snarare än på gruppens utveckling. Detta är kanske inte 
så konstigt med tanke på det starka fokus på 'learning outcomes' som följer i 
spåren av Bolognaprocessen. Men en reflektion kring detta är att det alltså är 
viktigt att även låta process dimensionen synas tydligt i lärandemålen. 

Vidare kan vi också fundera över hur grupperna stöttas i sin utveckling? 
Med detta menar jag att vi kanske inte alltid ger förutsättningar för en pro
gression i processdimensionen. När projekt används som arbetsform bör 
detta innebära att studenterna i sin utbildning orienterat sig i grundläggande 
beteendevetenskapliga teman, såsom gruppdynamik, roller, ledarskap och 
lärande. Det är slående hur liten uppmärksamhet som ägnas åt dessa frågor i 
projektledningslitteraturen. Jag har svårt att se att vi kan förutsätta att stu
denterna Idarar sig på sin grundskoleerfarenhet av grupparbeten när de ställs 
inför akademiens höga krav och intensiva tempo. Vidare bör vi också upp
märksamma att grupparbete inte nödvändigtvis leder till trygghet, gemen
skap och möjligheter till lärande, utan att trakasserier och utfrysning av stu-
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diekamrater sker trots att man säger sig arbeta i grupper eller projekt 
(Edvardsson-Stiwne, 2006), 

H ur kan vi då få syn på och bedöma även processen? Detta är naturligtvis 
en väldigt svår fråga att besvara och det finns knappast någon metod som är 
överlägsen alla andra_ Dock kan jag ge ett exempel från min egen undervis
ning på kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap vid LiV. Där är 
jag ansvarig för en kurs där studenterna arbetar med skarpa projekt i olika ty
per av uppdragsorganisationer. Studenterna fär därmed möjlighet att i grup
per arbeta med aktuella personalfrågor. För att inte enbart stirra oss blinda 
på produkterna av dessa projekt har studenterna även i uppgift att skriva ett 
reflektionsdokument som går ut på att beskriva och diskutera gruppens ut
veckling under kursen. Med detta dokument som grund kan processen på ett 
naturligt sätt ventileras med handledare under kursens gång. Detta dolcu
ment ger en slags formativ utvärdering som komplement till den summativa 
utvärdering som genomförs i slutet av kursen (jfr. Jerkedal, 2005). 

Avslutande reflektioner 

Avslutningsvis kan jag konstatera att det varit en utmaning att fungera som 
dokumentatör och göra rundabordssamtalen rättvisa. Det var väldigt varie
rande diskussioner och stundtals svårt att se något sammanhängande möns
ter. Denna text bör därför snarare ses som mina egna reflektioner kring 'pro
jektarbete' som en särsldld typ av organisations- och arbetsform. J ag är också 
medveten om att jag i detta bidrag möjligen mer pekat pä problem med pro
jektarbete, snarare än dess förtjänster. Detta beror pä att jag tycker att mänga 
aktörer inom högre utbildning tenderar att använda sig av undervisnings
former utan att problematisera varför just dessa former är relevanta, eller hur 
de hänger ihop med kursrnål och examination. I linje med tanken om 'Con
structive Alignment' (Biggs, 1996) är det ju just sådan intern logik vi som 
utbildningsplanerare och lärare bör eftersträva. Min ambition har säledes 
varit att väcka några kritiska frågor för fortsatt diskussion, snarare än att sälla 
mig till hyllningskören. Jag kan dock se flera fördelar med projektet som 
arbetsform och jag tycker mig med framgång ha använt det i min egen 
undervisning. Mer om dessa erfarenheter får jag skriva en annan gång. 

Referenser 

Andersen, E. S., & Schwencke E. (1998). Projektarbete - en vägled"i"gfor studenter. 
Lund: Studentlitteratur. 

Biggs, J. (1996). Enhancing Teaching through Constructive Alignment, Higher Edu
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Bedömning av uppsatser och examensarbeten 

ina Marteinsd6ttir, Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Inledning 

Dokumentation av rundabordssamtal mot bakgrund av ett samarbetsprojekt 
mellan universiteten i Linköping och Umeå rörande kvalitet i examination 
som ett prioriterat samarbetsområde. 

Det självständiga arbetet 

Anledningen till att ovanstående frågor har fått allt större vikt grundar sig i 
att regeringen 2009 beslutade att ge Högskoleverket (H SV) i uppdrag att ta 
fram ett nytt sätt att utvärdera högskoleutbildningar. Det skulle byggas på 
kvaliteten av utbildningsresultaten, istället för den tidigare fokuseringen på 
förutsättningar och processer.[ll En nyhet var att lärosäten med hög utbild
ningskvalitet skulle premieras vid resursfördelning, för att pä sä sätt skapa 
incitament för strävanden mot en allt högre kvalitet i utbildningarna.[2l Lan
dets lärosäten skulle också kunna få examenstillståndet ifrågasatt eller åter
kallat, om en utbildning bedömdes ha allvarliga brister. Sammantaget skulle 
alltså lärosätena ha mycket att vinna på att öka kvaliteten, samtidigt som man 
skulle ha mycket att förlora på ett eventuellt misslyckande. 

HSV hade också lagt fram ett förslag till nytt utvärderingssystern som 
skulle börja tillämpas är 2010.[3l Utgängspunkten var att utvärdera huruvida 
utbildningarna nådde målen i den nya högskoleförordningens examensbe
skrivning.[3l Tre kvalitetsindikatorer skulle bilda bedömningsunderlaget av 
utbildningens resultat:[3l Lärandemål och examination, läranderesultat och 
studenternas erfarenheter. I praktiken skulle dessa tre faktorer baseras på 
universitetens och högskolornas självvärderingar, i kombination med plats
besök, studenternas självständiga arbeten, samt enkäter till tidigare studen
ter.[2l Anledningen till att bedömningen skulle baseras pä det självständiga 
arbetet var att där förväntades studenten visa att han både kunde ämnet och 
kunde tillämpa kunskapen och därmed ha uppnått kraven för en examen. 
Det självständiga arbetet korn att bli en central del i det samlade omdömet av 
utbildnings kvaliteten. [2-3l 

Vid granskningen av självständiga arbeten skulle lärosätena utgå ifrån en 
femgradig skala. Den lägsta nivån, d.v.s. icke godtagbar kvalitet, innebar att 
ett flertal arbeten inte höll måttet när ett urval av självständiga arbeten jäm
fördes med ett i förväg fastställt gränsvärde.[4l 

En annan viktig fräga som diskuterades vid rundabordssamtalen var vil
ken roll det självständiga arbetet skulle och borde ha; allt ifrän att vara en 
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indikator pä utbildningens kvalitet till att vara en form av slutexamination, 
där utbildningens examensmål examineras eller om det rakt av skall vara 
något annat? 

Vid samtalen framkom vidare, att det självständiga arbetet redan var en 
form av indikator på utbildningens kvalitet inom många utbildningar, men 
att det sannolikt varierade. Många undrade vad den nya rollen av det själv
ständiga arbetet som kvalitets indikator av utbildningen skulle komma att 
betyda pä verkstadsgolvet. Särskild med hänsyn till det faktum att de flesta 
självständiga arbeten som lämnades in godkändes idag, en del dock alldeles 
för sent och till och med efter nägra försök. Opinionen lutade ät att de höjda 
kvalitetslcraven ställde lcrav på ändringar i detta avseende. Detta väckte vidare 
funderingar om universitetens resurser räcker till för de ökade kraven på 
handledning som det nya utvärderings systemet innebar. 

Ett annat ämne som diskuterades i sammanhanget var vad som skiljer 
självständiga arbeten åt på olika utbildningsnivåer, exempelvis kandidatnivå 
jämfört med en mastersnivå. I vissa avseenden ansågs det vara ganska uppen
bart med hänsyn till omfattningen, d.v.s. poängantalet. Men mänga frägor 
väcktes vad gäller de kvalitetslcrav vid ställer pä kanditatarbete relativt masters
arbete. Hur beaktar vi exempelvis de förkunskaper som man har med sig? 

Ytterligare en fråga som ställdes var vad som särskiljer självständiga arbe
ten på utbildningar som generar en generell examen, jämfört med den som 
avslutas med yrkesexamen. Det påpekades att inom utbildningar som leder 
till en generell examen finns det en lång tradition av att examensarbetet varit 
någon form av slutexamination. Inom många yrkesutbildningar har det inte 
alls varit sä, medan läkarutbildningen kanske har varit extrem i det avseen
det. Ett exempel som diskuterades var vad som skiljer examensarbetena åt 
vid den grundläggande civilingenjörutbildningen och masternivå. 

En slutkläm i denna diskussion var att om man vill anamma det nya syn
sättet på det självständiga arbetet som ett slutarbete, då blir det uppenbarlig
en så att olika utbildningar måste ha både olika former av examensarbeten 
och olika mål för sina examensarbeten. 

Konstruktion, kalibrering och viktning av betygskriterier 

Rundabordsdiskussionen om betygssättning var livlig och inte oväntat efter
lyste många lärare behov av mer tydlighet, för lärarnas del. Samtidigt såg man 
kvalitetssäkringen som en fråga om jämlikhet och rättvisa för studenterna. 

Diskussionen kom även in pä hur de nya kvalitetskraven skulle päverka be
tygssättningen av de självständiga arbetena. Nägra frägor som diskuterades var 
till exempel vilka kriterier som skulle ligga till grund för bedömningen, vad 
som var mätbart och vad som rent av var 'magkänsla'? Skulle det vara flergra-
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diga betyg eller fanns det till och med redan nu fungerande betygskriterier 
inom utbildningarna och hur tillämpades de? Hur kalibrerade man kriterierna 
och bedömningarna? H ur kunde samsyn skapas kring enskilda kriterier och 
viktning? 

Vid rundbordet uttrycktes en samsyn på att kriterierna tenderade att vara 
'oformaliserade'. Att det visserligen alltid finns en kursplan ansågs inte in· 
nebära att det för de enskilda examinatorerna alltid var uppenbart vilka krite· 
rierna var, vad som är formbart, mätbart och vad som är magkänsla, och 
kanske inte minst vad som är bra och vad som är dåligt i bedömningssitua· 
tionen. Det framkom också att betygssättningen varierar mellan de olika 
fakulteterna. Till exempel har fakulteten för utbildningsvetenskap i dag tre 
betygsgrader, det vill säga godkänt, väl godkänt och underkänt. [S] Detsamma 
gäller filosofisk fakultet. [6] Tekniska högskolan [7] och Hälsouniversitetet [8] 
har bara godkänt och underkänt. Ska vi ha det så och i så fall, varför? Vilken 
betygsskala ska vi använda, vilka kriterier ska i sådana fall gälla och hur ska 
de tillämpas? Det framkom rykten om att KTH redan infört graderade betyg 
vilket kan leda till att våra studenter skulle kunna få det svärt i konkurrensen 
om jobb i arbetslivet, om de inte noggrant kunde redovisa sin prestations· 
nivå. Det upplystes vidare om att tekniska fakulteten överväger att införa 
graderade betyg. Den processen hade tydliggjort att det inte var så lätt att ge 
kriterier för överbetyg. De tenderade till att bli en beskrivning som liknade 
kriterierna för godkänt på nästa nivå i systemet. Det ska förstås som att om 
man skriver kriterier för väl godkänt på en magisterbeskrivning så liknar det 
ganska mycket godkänt på en master. I linje med detta skulle väl godkänt på 
en master likna godkänt på licentiatexamen. 

De flesta vid rundabordet höll med om att de ofta framstår som rätt tydligt 
vem som klarar godkänt, men att gränsen för väl godkänt är rätt oklar. Ef· 
tersom behovet att införa betygsgradering av självständiga arbeten ses som 
ett svar på krav från arbetslivet, diskuterades även om den som kan hålla 
tidsgränser kan få överbetyg, eftersom förmågan att hålla tidsplaner ofta ses 
som viktig i projektarbeten i arbetslivet. 

Det blev inte sä mänga svar på frägan om hur bättre kalibrering eller vikt· 
ning av kriterierna eller bedömningarna framdeles skulle kunna uppnås. Där· 
emot var det rätt stor konsensus om att bedömning mycket är upp till enskilda 
lärare. De flesta upplevde det också svårt att veta vad som var en rättvis be· 
dömning. Det framhölls till och med, att när den enskilda läraren gjorde sina 
bedömningar var det ofta utifrån hur de själva blivit bedömda en gång i tiden. 
En annan kommentar från rundabordet var också att lärare inte alltid följer 
samma kriterier. Så frågan kvarstod; hur uppnås samsyn gällande vilka krite· 
rier ska gälla och hur kan kvaliteten i examinationen säkerställas på bästa sätt? 
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gör studenterna det självständigt eller så kommer man aldrig fram till målet. 
Ytterligare ett alternativ är att man släpas fram till målsnöret av handledaren. 
Man frågade sig om det är så det skall vara och hur självständigt ett sådant 
agerande är det. Andra frågor som ställdes var följande. Hur lanseras arbe
ten utförda i grupp? Kan det överhuvudtaget vara ett självständigt arbete om 
det utförs i en grupp och hur kan individens bidrag värderas i ett gruppar
bete? Någon påminde om att i den nya högskoleförordningens examensbe
skrivning [31 finns krav på generiska/överförbara förmågor och kompetenser, 
exempelvis till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansätt
ning. Dessa egenskaper mäts bäst i grupparbeten, men det måste göras på 
ett systematiserat sätt. Det ansågs inte nödvändigtvis vara en nackdel att man 
gör självständigt arbete i par, så länge examinationen är individuell. Det på
pekades vidare att finns mycket som tyder på att slutrapporten åtminstone i 
en del fallen blir bättre, men frågan är hur mycket bättre det måste bli för att 
man ska bli godkänd. En annan central fråga handlade om vad som krävdes 
för att man ska bli godkänd eller underkänd/godkänd eller till och med väl 
godkänd om man gjort olika insatser. Man menade att det var ännu större 
krav pä bedömningen av det individuella bidraget i ett grupparbete, om vi 
inför graderade betyg. 

Rundabordet var också överens om att detta tangerar svårigheter som lä
raren alltid har att hantera när det gäller individuell examination av ett arbete 
som bedrivits i grupp. Det ansågs inte bara vara av betydelse för arbetslivet, 
men även för framtida universitetsstudier att studentens förutsättningar 
kartläggs tidigt. Detta för att förhindra att individen stöter på problem senare 
vid svårare utmaningar. Den här typen av problem upptäcktes ofta i sam
band med kandidatarbetet eller under början av masterutbildningen. 

Ett huvudförslag som lanserades var om någon form av dokumentation 
av projektprocessen, till och med en individuell loggbok, skulle kunna bidra 
till en mer rättvis värdering av det individuella bidraget. 

Reflekterande avslutning 

Rundabordssamtalen karaktäriserades aven medvetenhet om att kvaliteten 
på det självständiga arbetet inom våra utbildningar kommer att bli universi
tetens flaggskepp i konkurrensen med andra universitet/högskolor om re
surser och utbildningsutbud. 

Detta har tvingat många dilemman upp till ytan, som visserligen har fun
nits tidigare, men hanterats av den individuella läraren i de flesta fall. Mänga 
frägor men fä svar tydliggjordes i samtalen. Rundabordet framförde en önskan 
om bättre verktyg i bedömningen, som exempelvis i någon form av utvärde
ringsmetodik. I syfte att kunna värdera genomfarandet av examinations-
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arbetet, och därmed de olika förmågorna som reflekteras där, foreslogs ocksä 
en forbättrad dokumentation av processen under projektarbetet, eventuellt 
som någon form av individuell loggbok från studenternas och lärarens sida. 
Andra forslag handlade om en allmän forstärkning av bedömningssidan med 
att införa någon form av licensgivande utbildning av hur man genomför be
dömningar. Frekventare gemensamma bedömningar av lärarlaget sågs också 
som en möjlighet för att öka validiteten och reliabiliteten i examinationen. 

De studenter som medverkade i samtalen lade tonvikten vid att hela ut
bildningar mäste ses över för att tillförsäkra att de fär tillfallen att öva de 
moment som sedan ska examineras i examensarbeten. 

Sammanfattningsvis klarlades i rundabordssamtalen att det finns stora 
utmaningar kvar för att ta fram kvalitetssäkrade metoder i bedömningen av 
examensarbeten. 

Referenser 

[l] Regeringsbeslut; 11:6. Uppdrag till Högskoleverket att föreslå ett nytt system för 
kvalitetsutvärderings av högskoleutbildningar. Regeringen. Utbildningsdeparte
mentet. 2009-03-05. 

[z] Prop. Z009/1O:139. Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen. 

[3] Kvalitetsutvärdering för lärande. Högskoleverkets förslag till nya kvalitetsutvärde
ringar. Högskoleverkets rapportserie 2009 25 R. Regeringskansliet. 

[4] Skillnader mellan Högskoleverkets och regeringens föreslag på nytt kvalitetsut
värderingssystem för högskoleutbildningar. Anders Flodström. Lena Adamsson, 
Högskoleverket, zOlO-04-08. 

[5] Anvisningar gällande examination inom Utbildningsvetenskap (Hämtad 4 de
cember, 2010, 

http://regelverk.liu. se /visa dokument I Lokala %2 oregelsamlingenl G rundl %C3 % 
A4ggande%20h%C3%B6gskoleutbildningIStudieadministrativa%20best%C3% 
A4mmelser IU tbildningsvetenska p I 'dokumentid-2z 3 2&extern-I). 

[61 Anvisningar gällande examination inom filosofisk fakultet (Hämtad 6 jan, Z010, 
http://regelverk.liu.se Ivisa dokument/Lokala regelsamling
enlGrundl%E4ggande h%F6gskoleutbildningIAllm%E4nna 
best%E4mmelser I ?dokumentid~1979 ). 

[7] Studiehandbok: Tekniska högskolan. (Hämtad 5 januari, 2010, 
http://www.lith.liu.selshlrules.html- bp). 

[8] Utbildningsplaner, läkarprogrammet, Hälsouniversitetet, (Hämtad 5 januari, 
2011, http://www.hu.liu.se/lakarprogr lutbildningsokursplaner?l-sv). 

lOZ 

http://regelverk.liu.se/visa_dokument/Lokala%20regelsamlingen/Grundl%C3%A4ggande%20h%C3%B6gskoleutbildning/Studieadministrativa%20best%C3%A4mmelser/Utbildningsvetenskap/?dokumentid=2232&extern=1
http://regelverk.liu.se/visa_dokument/Lokala%20regelsamlingen/Grundl%C3%A4ggande%20h%C3%B6gskoleutbildning/Studieadministrativa%20best%C3%A4mmelser/Utbildningsvetenskap/?dokumentid=2232&extern=1
http://regelverk.liu.se/visa_dokument/Lokala%20regelsamlingen/Grundl%C3%A4ggande%20h%C3%B6gskoleutbildning/Studieadministrativa%20best%C3%A4mmelser/Utbildningsvetenskap/?dokumentid=2232&extern=1
http://regelverk.liu.se/visa_dokument/Lokala%20regelsamlingen/Grundl%E4ggande%20h%F6gskoleutbildning/Allm%E4nna%20best%E4mmelser/?dokumentid=1979
http://regelverk.liu.se/visa_dokument/Lokala%20regelsamlingen/Grundl%E4ggande%20h%F6gskoleutbildning/Allm%E4nna%20best%E4mmelser/?dokumentid=1979
http://regelverk.liu.se/visa_dokument/Lokala%20regelsamlingen/Grundl%E4ggande%20h%F6gskoleutbildning/Allm%E4nna%20best%E4mmelser/?dokumentid=1979
http://www.lith.liu.se/sh/rules.html#b3.2
http://www.hu.liu.se/lakarprogr/utbildningsokursplaner?l=sv


KAPITEL 4 

SJÄlWÄRDERING OCH KAMRATBEDÖMNING 

Perspektiv på studenters medverkan i kamratbedömningar och 
dess betydelse för ett livslångt lärande 

Madelaine Johansson, Centrum för klimatpolitisk forskning/Tema vatten 

Bedömnings- och värderingskompetens som en del i ett livslångt lärande 

The raison d'etre ofhigher education is that it provides a foundation on 
which a lifetime of learning in work and other social settings can be 
built. Whatever else it achieves, it must equip students to learn beyond 
the academy once the infrastructure of teachers, courses and formal 
assessment is no longer available (Boud & Falchikov, 2006, p. 399). 

Bedömningar och värderingar inom högre utbildning handlar i de flesta fall 
om att lärare bedömer studenters insatser. Lärande och bedömning av läran
det har traditionellt betraktats som två skilda aktiviteter, men medvetenheten 
och kunskapen om att bedömning och examination påverkar studenters lä
rande har ökat. Bedömningarna är alltså inte något som kan betraktas som 
en perifer verksamhet för en kurs utan utgör en central del för hela utbild
ningen och lärandet (Brown & Glaser, 1999). En viktig förändring som skett 
är att bedömning och värderingar inte enbart fokuseras på tester av kunskap 
utan att det skett en integrering av bedömning, värdering, undervisning och 
lärande (McDowell & Sambell, 1999). 

Vikten av att universitetet lägger grunden för ett livslångt lärande fram
hålls i flera texter. Exempelvis skrivs i Kvalitetsutvecklingsprogrammet för 
Linköpings universitet om vikten av studentcentrerat lärande, att det "syftar 
till att stärka studentens förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande och bygga sin 
egen kunskap [ ... J Ii U menar att ett studentaktivt lärande leder till att studenten 
står bättre rustad för ett framtida föränderligt yrkesliv och ett livslångt lärande." 
(s. 5). Barrie (2006) belyser att det dock inte alltid entydigt vilka förmågor 
som studenter som genomgått en universitetsutbildning ska ha, men att det 
generellt uttryckt till stor del handlar om förmågor, kunskap och möjligheter, 
utöver kunskaper inom den egna disciplinen och som kan appliceras i en 
mångfald av kontexter. 
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En studentcentrerad inriktning på utbildningen kräver en studentcentrerad 
inriktning även på bedömning och värdering, om vi eftersträvar en samman
hållen och konsekvent lärandeprocess, slcriver van Hattum-Jansen och Lou
ren~o (2008). Bedömning innefattar att kunna identifiera standarder och kri
terier, likaväl som att kunna bedöma kvalitet, vilket är grundläggande för livs
långt lärande såväl som i formell utbildning (Boud, 2000)_ Att förbereda stu
denter för ett livslångt lärande kräver att de förbereds för uppgiften att göra 
komplexa bedömningar kring såväl sitt eget arbete som andras och dessutom 
förbereds för framtida situationer då de kommer att ställas inför osäkra och 
oförutsägbara förhållanden. Målet måste alltid vara att studenterna själva ges 
möjlighet att lära sig att avgöra vad som är ett kvalitativt sett bra arbete genom 
att de kontinuerligt bereds möjlighet att praktisera dessa fardigheter (Boud & 
Falchokov, 2006; Toohey '999). Brew (1999, p. 162) skriver att kunskap idag 
kan beskrivas som flytande och betraktas som en produkt av kommunikation 
och tolkning, vilket skapar behov aven undervisning som stöder studenterna i 
deras informationssökning och värdering av den information de hittar: 

The emphasis on life-long learning, on developing the skills which stu
dents need for independent study, for diseriminating good information 
from bad and for practice as a professionaI is nowapriority. Preparing 
students for life-long learning implies a redefinition of the way in 
which we operate, for example, being explicit about how and where 
particular skills and attributes are to be taught and assesses, defining 
levels of competence and so on. This means changes to include the as
sessment of skills and attributes, not just knowledge. 

Vi står alltså inför ett behov av att utbilda våra studenter för ett livslångt lä
rande i dagens samhälle, vilket innefattar reflexivt och kritiskt tänkande, att 
ha kapacitet att utvärdera eget och andras arbete såväl som färdigheter i pro
blemlösning (Dochy et al., '999). Boud och Falchikov (2006) pekar på att 
det framförts kritik mot att akademisk utbildning hittills inte lyckats särskilt 
väl med att introducera värderingspraktiker som stödjer studenternas lä
rande under kurserna. Värdering, som kamratvärdering, måste kopplas till 
lärandemål och kursernas innehåll för att bli meningsfull. Att förbereda stu
denter för ett livslångt lärande innefattar att skapa en grund för dem att göra 
komplexa värderingar av sitt kommande yrkesliv utanför akademin_ Målet 
måste alltid vara, enligt Boud och Falchikov (ibid.), att studenterna själva lär 
sig att urskilja vad ett väl utfört arbete innefattar likaväl som att utbildningen 
ger möjligheter till att träna upp dessa fardigheter. 

Bedömning har länge varit ett jobb för lärare medan lärandet har varit ett 
jobb för studenterna, skriver Boud och Falchikov (ibid.). Denna uppdelning 
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and feedback on what they do, as appropriate, with a view to them be
coming more effective in their learning. This is formative assessment, 
or assessment for learning. The second cancerns the accreditation of 
knowledge or performance: students are assessed to certify their 
achievements. This occurs primarily for the award of a degree or di
plorna, though various components of assessment are usually taken in
ta account in making this judgment. This is surnmative assessment, or 
assessment for the record. 

Forrnativ bedömning ger förutsättningar för återkoppling till studenter un
der lärandeprocessen och kan ge stöd till förbättring i arbete. Denna process 
kan te sig tidkrävande och har traditionellt sett inte använts i särskild hög 
grad i lärarcentrerad undervisning. Genom att fördela en del av återkopp
lingsarbetet på studenterna själva kan större utrymme för dessa aktiviteter 
skapas (van Hattum-Janssen & Louren~o, 2008). Den formativa bedöm
ningen stödjer hög grad lärandet menar Boud (2000). Green et al. (2009) 
påpekar att formativ bedömning i mindre studentgrupper ofta är svårt att 
genomföra i kurser med ett stort studentantal, pga. en stram budget. Ökande 
studentintag har också skapat en situation där formativ bedömning får stryka 
på foten till förmån för mer tidseffektiva bedömningsmodeller. Detta trots att 
studier visat att traditionella, summativa, examinationsmodeller som salsten
tor, har en stor potential att bidra till ytinlärning (ibid.). Bedömning och vär
dering i utbildningssammanhang kan bidra till att främja studenternas fokus 
mot de områden som examineras på bekostnad av dem som inte examineras. 
Med andra ord definierar examinationsuppgifter och bedömning kursrnål 
och därmed styr de studenternas inriktning på arbetet för att få bra betyg. I 
vissa fall kan denna inriktning mot betygsgrundande områden ske på be
kostnad av fördjupning inom de områden som kanske fångar studenternas 
eget intresse (Boud, 1990). 

Kamratbedömning innebär i praktiken att studenter bedömer eller kom
menterar varandras arbeten, det kan handla om att enskilda studenter grans
kar varandras arbeten likaväl som att studentgrupper som granskar andra 
gruppers arbeten. Kamratbedömning kan innefatta såväl gradering som 
återkoppling. Gradering av kamraters arbeten kan emellertid visa sig mindre 
populärt än återkoppling, då återkopplingsprocessen i många fall till större 
del kan bidra till ett fokus på lärande och inte hota sammanhållning i en 
grupp (Brew, 1999). van Hattum-Janssen och Louren~o (2008) påpekar att 
kamratvärdering, främst under det första året, kan te sig stressande för stu
denterna då de är ovana och därmed kan vara rädda att vara orättvisa mot 
sina kamrater. När det gäller stöd för förstaårsstudenter kan gruppvisa kam
ratbedömningar utgöra en möjlighet (van Hattum-Janssen & Louren~o, 
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2008). När kamratbedömning introduceras kan det även uppstå ett visst 
mått av misstänksamhet hos studenterna, skriver Brew (1999). Misstankarna 
kretsar kring frågan om man som student i själva verket gör det jobb som 
lärare är avlönade för att göra. 

En del av litteraturen kring själv- och kamratbedömning har inriktats mot 
huruvida studenternas bedömningar ligger i linje med lärarnas (Brew, 1999). 
"Kan man lita på kamratgranskning?" frågar sig Axelsson (2005). Många 
studier har visat på en stor korrelation mellan lärares bedömningar i förhål
lande till studenters bedömning av varandras arbeten. Vissa studier pekar på 
risken att det förekommer vänskapsgranskning, men det finns strategier för 
att undvika att studenter blir bedömda av kamrater som har svårt att vara 
kritiska exempelvis genom parvisa bedömningsprocesser (ibid.). 

Kamratbedömning som del av examination har studerats av Ljungman 
och Silen (2008a, 2008b). Resultaten visar att genom att studenterna invol
veras i en bedömnings situation möjliggörs för studenterna att uppnå en me
takognitiv nivå vid bedömnings processen, vilken skapar möjligheter att ut
veckla ansvarstagande och självständighet i det egna lärandet. Att studenter 
får ta rollen som bedömare har visat sig leda till en djupare förståelse för 
ämnet och det egna lärandet. 

Avslutande reflektioner 

Synen på det huvudsakliga syftet med bedömning och värdering har föränd
rats under åren (jfr. ex. Toohey, 1999; Brown & Glaser, 1999; McDowell & 
Sambell, 1999). Från att ha varit en metod att sålla agnarna från vetet har nu 
fokus mer inriktats mot förhållandet mellan undervisning och lärande och 
därmed också bedömningsprocessens roll för lärande inom och efter högre 
utbildning. Att utveckla färdigheter i att värdera och bedöma kvalitet på ett 
arbete är en viktig aspekt i det livslånga lärandet. När studenterna kommer ut i 
arbetslivet och inte har en stödjande struktur i form av lärare och kursplaner 
måste de själva kunna bedöma vad som är bra och inte, vad som faller inom 
utsatta kriterier och vad som inte gör det. Enligt mitt sätt att se det hela hand
lar det till stor del om att stödja studenterna i deras utveckling mot självstän
diga bedömare som har tilltro till sin egen förmåga och att vi som utbildare 
inte underbygger en osäkerhet som grundas i en struktur där det alltid finns 
en lärare som kontrollerar att ett arbete håller måttet. I en tid när det i hög 
grad är produkter snarare än processer som kvalitetsbedöms ser jag det som 
viktigt, att vi inte åsidosätter de formativa och processinriktade momenten i 
utbildningen för att stödja studenternas utveckling för ett livslångt lärande. 

Hur kan vi då skapa en kunskapande bedömnings- och värderingsprocess? 
Är vi idag inriktade mer mot summativ bedömning eller är den formativa be-
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dömningsprocessen väl utvecklad? Sanningen kanske ligger nägonstans 
mittemellan. Frågan är om vi alltid är medvetna om den formativa återkopp
ling som görs? Oavsett hur det ligger till med fördelningen mellan det forma
tiva och det summativa bedömandet är kamratbedömningar något som vi 
förmodligen kommer att använda oss av även framgent. Fördelarna är många, 
som det visat sig när delar av litteraturen på området sammanställts. Det är 
dock viktigt att vara uppmärksam på de perspektiv som kan upplevas proble
matiska, som exempelvis studenters ovilja att kritisera kamrater. Det blir vik
tigt att träna studenterna i att ge konstruktiv kritik utan att tumma på kraven 
om kvalitet, samtidigt som det inte ska upplevas som ett stressmoment där 
studenter far illa. 

Huruvida kamratvärdering ska utgöra en väsentlig del i examination och 
betygssättande är en annan delikat fråga, där det i litteraturen inte finns nå
got entydigt svar att hämta. Som framkom vid de rundabordssamtal som 
avhandlas senare i denna rapport är det inte en vedertagen metod inom den 
högre utbildningen idag. Borde vi som examinatorer i högre grad se studen
terna som en resurs i bedömningsprocessen och öka inslagen av kamratvär
deringar? Vi som lärare fär något att jämföra vära egna bedömningar med, 
samtidigt som studenterna ökar sin kompetens inför framtida uppgifter i 
arbetslivet. Kanske kamratvärdering är ett alltför onyttjat 'win-win' -koncept 
rentav? Många frågor har väckts hos mig under arbetet med denna text och 
själv kommer jag att söka utveclda kamratvärderingsprocesser i min egen 
praktik, som stöd i bedömnings processer och för att stödja studenterna i 
deras utveckling av ett livslångt lärande. 
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Studenters medverkan i kamratbedömningar 

Per O.A. Persson, Institutionen för JYsik och mätteknik 

Bakgrund 

Vid LiU's utvecldingskonferens fokuserade två rundabordssamtal ämnet 
'Studenters medverkan i kamratbedömningar'. De flesta deltagarna hade 
gedigen eller åtminstone någon erfarenhet av att involvera studenter i en 
granskningsprocess. Trots att enbart ordförande och dolcumentatör var de· 
samma vid de respektive samtalen, var de erfarenheter och tillämpningar 
som deltagarna diskuterade slående lika. Nedanstående är en sammanfatt . 
ning av dessa två samtal med kopplingar till tillgänglig litteratur. 

Inledningsvis återges diskussionen kring kamratbedömning som koncept 
om varför och för vem är den till. Därpå följer en diskussion kring vilka for· 
mer som finns för kamratgranskningen och vem det är som sätter agendan 
för granskningen. Slutligen diskuteras vad som händer efter kamratgransk· 
ningen, vad gör vi sedan och vad använder vi den till? 

Kamratbedömning, för vem och varför? 

Det omedelbara diskussionsområdet i bägge rundabordssamtalen var anled· 
ningen till att involvera studenterna i en granskandeprocess. Två eniga pane· 
ler berättar att det är i första hand för studenternas eget lärande som man 
tillämpar kamratgranskning i olika former. Flera rapporter bekräftar att stu· 
denterna funderar mer över sitt lärande och sin lärandeprocess vid kamrat· 
granskning och att det kan leda till bättre resultat. [1'51. Om än motsvarande 
studier inte genomförts bland de närvarande verkar den empiriska erfaren· 
heten bekräfta existerande teorier. 

Ett exempel som presenterades var grupparbeten bland termin l stu· 
denter i Eksjö, där studenterna får utvärdera både sitt eget och grup· 
pens arbete. För att kunna göra en sådan utvärdering krävs en re· 
flektion över vad man lärt sig för att kunna sätta det i relation till vad 
andra lärt sig. 

En kommentar som gavs i anslutning till detta exempel var att stu· 
denterna rent generellt har mycket god insikt i var man själv och var 
kurskamraterna befinner sig kunskapsmässigt. 
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I första hand reflekterade samtalen över att det är de kursrnålsspecificerade 
kunskaperna som ska förbättras med kamratgranskning, men när samtalet 
flyttades mot kunskaper som inte nödvändigtvis finns med i kursrnålen som 
alla återigen är rörande eniga om att studenterna även lär sig att granska och 
reflektera, samt kunna ge och ta kritik - dessutom på ett konstruktivt och 
odramatiskt vis. Att ge och kunna ta kritik upplevdes av de flesta som ett 
verktyg för det livslånga lärande!. Ur ett studentcentrerat perspektiv, ligger 
det naturligtvis i Universitetens intresse att öka träningen i liknande kun· 
skaper och nämns också exempelvis i Linköpings Universitets forsknings· 
och utbildningsstrategi.[6] Vid utbildningar som använder sig mycket av 
PEL, !.ex. sjuksköterskeutbildningen är det en fördel med att snarast möjligt 
introducera studenterna for att ge och ta kritik, ju tidigare desto bättre ef· 
tersom det då ses som en naturlig del av utbildningen och inte ett moment 
som måste byggas upp senare. 

Spridda röster runt borden gav också bekräftelse på att kamratutvärdering 
kan användas som en resurs, alltså för att underlätta för läraren, vid hög ar· 
betsbelastning till exempel vid en kurs med många studenter. Även tidigare 
rapporter har gett uttryck for liknande slutsatser. [7] 

Ett exempel som angavs var en kurs med 250 ekonomistudenter som 
genomgick ett diagnostiskt prov i matematik. Provet rättades i grup· 
per om 4, så att alla i gruppen fick ta del/lära av varandras lösningar. 

Här ser man tydligt hur kamratgranskning kan ge flera positiva effek
ter: forutom att underlätta för läraren att slippa rätta 250 diagnostiska 
prov (som inte påverkade slutbetyget i kursen) utan bara ta fram ett 
rättningsprotokoll, så har även studenterna fått ta del av fler lösningar 
än "den rätta" och alltså lärt sig flera ansatser till att lösa givna pro· 
blem. Samtidigt som provet inte har någon betydelse för slutbetyget så 
måste man ändå lägga manken till och prestera så gott man kan ef· 
tersom några kurskamrater kommer att få ta del av "min" kunskaps· 
nivå. Avdramatiserat och sporrande på en och samma gång. Citat från 
kursdeltagarna var i stil med "intressant att se andras uppgifter". 

En annan anledning som fordes fram till kamratgranskning var den kognitiva 
vinst som uppstår när seniora studenter utvärderar juniorer. Till exempel låter 
man i Linköping sjuksköterskestudenter i termin 6 utvärdera studenter i ter· 
min 5 för att se hur väl de uppfyller kursrnålen. Samtidigt som studenterna i 
termin 6 får tillfälle att återknyta till tidigare kunskaper, får de också tillfälle att 
reflektera över hur långt de har kommit jämfört med de studenter som befin· 
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ner sig endast en termin bakom. Studenterna i termin 5 fär möjlighet att se 
hur långt de själva kommer att ha nått om bara en termin. 

Här befinner vi oss visserligen i ett gränsland för vad som är en av rå
dande definitioner på kamratgranskning: [8] 

A. Kamratgranskning definieras som ett moment där nägon värderar en 
kamrats arbete. 

B. Med kamrater menas någon som befinner sig i samma situation, 
t.ex. läser samma kurs. 

Här är inte kamraterna frän samma kurs, men väl frän samma program och 
till skillnad från läraren saknar kursansvar. Dessutom finns en viss vinst i att 
studenter kommunicerar bättre med varandra än en lärare kommunicerar 
med studenten, helt enkelt för att man använder sig av två helt olika språk. 

Kamratbedömningens olika former, förutsättningar och resultat 

Lite förenklat kan man dela in bedömningar i muntliga och skriftliga. Emel
lan deltagarna och de tvä samtalen rådde delade meningar om huruvida en 
muntlig bedömning var mer ljum än en skriftlig och vice versa. En muntlig 
bedömning sades vara svårare att balansera. Den muntliga bedömningen 
ansågs också bero på om den är mellan kamrater enbart, i vilket fall den ten
derar att bli mer "kompisstödjande" , eller om den involverar en större grupp 
eller läraren, då någon föreslog att tonen blir mer aggressiv för att man för
söker imponera på denne. Samtliga deltagare var överens om att en skriftlig 
bedömning möjligen är mer konstruktiv eftersom det i skrift är lättare att 
fundera fram en lämplig formulering. Trots detta var det få som gav uttryck 
för att man använde sig i någon utsträckning av skriftliga bedömningar an
nat än i rättning av tentor. 

S kriftliga bedömningar 

Den enda skriftliga bedömningen som gavs som exempel var bedömning av 
grupparbeten som presenterades i seminarieform. En grupp presenterar sitt 
arbete vid två tillfällen, ett preliminärt samt ett slutgiltigt. En annan grupps 
uppgift är att skriftligen bedöma den första gruppens arbete vad avser inne
håll och presentation. Bedömningen ska sedan ligga till grund för förbätt
ringar som görs inför det sista seminarietillfallet dä betyg pä arbetet sätts (av 
lärare). 

En diskussion som fördes rörde sig också i gränslandet för kamratbedöm -
ning. I detta fall fick studenterna rätta sina tentor själv, utan inblandning av 
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annan 'kamrat'. Praktiskt gick tentan till så att tentamenstillfallet förlöpte 
som vanligt. Efter tentan samlas alla skrivningar in och under en lunchrast 
kopieras alla tentor. Efter lunchen ges så kopian tillbaka till studenten som 
får rätta den enligt en mall som också delas ut. Syftet med övningen är att 
introducera ytterligare ett lärandetilWille. Här får studenten reflektera och 
bedöma sin egen tenta och sina kunskaper. Fördelen med att göra rättningen 
så snart efter tentamenstillfället är naturligtvis att studenten har problem
ställningarna farskt i minne. Själva logistiken med att kopiera upp kanske 
100 tentor under en lunchrast verkar däremot inte enkelt, det förutsätter att 
inga praktiska problem uppstår. 

I stycke A., ovan, tas också upp hur diagnostiska prov rättas och cirkulerar 
i en mindre grupp för att på så sätt ge kunskap om andras sätt att lösa pro
blem på. 

Muntlig bedömning 

Från hälsouniversitetet presenterades en form för PBL grupparbeten. 
Kontinuerligt under kursen måste gruppdeltagarna utvärdera både sitt eget 
och gruppens lärande. Den generella erfarenheten från detta var att studen
ter gärna är hårdare mot sig själva än mot sina kamrater när bedömningen 
görs öppet inför grupp. Grupplärandet bygger naturligtvis väldigt mycket på 
gruppens egen dynamik, som inte behöver redovisas, men som dock konti
nuerligt utvärderas och följs aven handledare. 

M untliga bedömningar inför grupp ansågs under diskussionerna ha en 
spridning vad gäller konstruktivitet. En observation som nämndes var att 
mycket beror på den person som först skall ge återkoppling inför gruppen. 
Den nivå på kritiken som väljs av den personen återkommer i övrigas be
dömningar. En möjlighet för att komma ifrån det är att, som någon föreslog, 
låta studenterna i god tid förbereda sig på att en utvärdering ska ske och om 
möjligt låta studenterna vara med och sätta upp vilka kriterier som ska be· 
dömas och hur bedömningen skall ske. Den observationen finner stöd i till· 
gänglig litteratur. [91 Ändå tydligare och säkrare för studenterna är vid be
dömningar då det finns en mall att gå efter. Sådan mall finns exempelvis vid 
Centrum för människa teknik samhälle (CMTS) och inkluderas som Appen
dix!. [101 

Bedömningar av bedömningar användes inte i någon större utsträckning 
bland deltagarna. Det skulle kunna leda till att då det inte finns någon sär
skild mall eller förutbestämda regler för hur en bedömning går till, att be· 
dömningen blir orättvis eller otydlig. En möjlighet till förbättring som någon 
arbetade med var att introducera observatörer. Observatören i det här fallet 
sitter tyst under bedömningen och reflekterar över bedömningens innehåll 

113 



Kapitel 4 - Självvärdering och kamratbedämning 

och upplägg. Efter bedömningen finns chans för observatören att återställa 
bedömningen genom att be om förtydliganden eller via kommentarer. Man 
skulle kunna likna observatören med en termodynamisk drivkraft för att 
återställa en situation till normalläget. 

Vad gör vi med kamratbedömningen? 

Vilket är syftet med kamratbedömning, har deltagarna introducerat den med 
ett formativt eller summativt uppsåt? Majoriteten av deltagarna hävdade att 
man enbart använder sig av kamratgranskning som lärandemoment och 
inget annat. Någon invände att man hade en "spärr på många sätt att ta in 
kamratbedömning i examinationen. Att examinera är heligt och tillhör lära
ren". En annan röst gjorde gälla att "kamratbedömning skall enbart använ
das som feedback till studenterna för att de skall veta hur de ligger till kun
skapsmässigt i kursens olika stadier". 

Trots dessa absoluta uttalanden korn det i bägge grupperna fram efter en 
stund att det finns med som kurs mål hos en del av deltagarna att kamratvär
dering skall genomföras. Alltså; även om det inte påverkar vilket slutbetyg 
studenten får, så krävs en genomförd kamratbedömning för att åtminstone 
få godkänt på kursen. 

Någon påpekade dessutom att man vid besvärliga bedömningar gällande 
betygsättning faktiskt kunde ta hjälp av kamratbedömningen för att utöka 
underlaget för betygssättningen. 

Ett sista exempel där betygssättningen påverkas av kamratbedömningen 
tog upp aven representant från LiU-Malmstens. Vid en projektkurs får stu
denterna bedöma varandras arbeten och presentera sina åsikter om hur arbe
tet och designen har genomförts. I det här fallet är det inte studenten som 
blir bedömd vars betyg påverkas utan snarare bedömarens. Tanken med 
övningen är att bedömarens mognad och kunskap i ämnet ges en möjlighet 
att lyftas fram för bedömning av läraren. 

Sammanfattning 

Utifrån de diskussioner som jag närvarade vid kan jag inte annat än fram
häva kamratbedömning som en lyckad pedagogisk process. Inte någon hade 
något negativt att invända. Å andra sidan finns det inga direkta riktlinjer eller 
mallar som kan appliceras direkt på en kurs eftersom processen, liksom kur
serna vi ger är ytterst mångfacetterade. Om än det går att identifiera många 
olika anledningar till varför vi väljer att tillämpa kamratbedömning, t.ex. re
sursbesparande eller för att träna studenter i offentliga presentationer, så är 
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KAPITEL 5 

BEDÖMNING PÅ OLIKA AKTÖRERS UNDERLAG 

Dilemman och möjligheter vid bedömning av praktik och 
verksamhetsförlagd utbildning 

Marie Gustavsson, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 

Bakgrund 

Bedömning av studenters prestationer inom högre utbildning är alltid ett 
angeläget område. All utbildning sker inte heller inom lärosätets väggar och i 
den processen involveras ofta ytterligare personer, framför allt inom den 
profession som studenten utbildas för att bli en del av. Detta innebär att be
dömning av studenters prestationer ställs inför nya utmaningar. Detta blev 
uppenbart vid de två rundabordsamtal som behandlade olika aspekter av 
examination och bedömning i samband med praktikjverksamhetsförlagd 
utbildning (VFU).l Deltagarna representerade olika utbildningar2 och såväl 
innehåll som formerna för VFU varierade. Inom vissa utbildningar är VFU 
ett ständigt återkommande inslag, men inte under så långa perioder. Inom 
andra utbildningar är det fårre perioder, men istället under längre samman
hängande tid. Trots skillnader i innehåll och form visade sig bedömningar av 
VFU bjuda på ett antal gemensamma dilemman. 

Regelverk för examination 

Liksom vid all form av examination och bedömning är det viktigt att detta 
genomförs utifrån det regelverk som finns. Därför inleds kapitlet med en 
kort summering av regler och rekommendationer på området. En av de 
första frågor som bör redas ut är vem som har rätt att vara examinator På den 
punkten är regelverket tydligt. Det är en av högskolan särskilt utsedd lärare. I 

1 Begreppen varierar: arbetsplatsförlagd utbildning (APU), lärande i arbete (LIA), 
verksamhetsförlagd utbildning (vfu) , klinisk utbildning, klinisk praktik, praktik. 
(Välkommen till VFU, www.lio.se) I den fortsatta texten används huvudsakligen för
kortningen VFU som samlingsnamn. 
2 Exempel på utbildningar: sjuksköterske- (även specialistutbildningar), arbetstera
peut-, biomedicinsk analytiker, psykolog-, socionom, lärar- och folkhögskolelärarut
bildning. 

http://www.lio.se/
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det lokala regelverket står förtydligat: "Till examinator får endast den utses 
som vid Linköpings universitet innehar eller uppehåller anställning (ink!. 
adjungerade) som professor, lektor, adjunkt eller forskarassistent samt den 
som blivit antagen till oavlönad docent."l I en vidare passus beskrivs under 
vilka förhållande som gästIärare och timarvoderade lärare kan utses som 
examinatorer. 

Även examinators uppgifter finns beskrivna i regelverket. Att vara exa· 
minator är en ansvarsfull uppgift som i förlängningen konkretiseras i den 
specifika kursplanen för kursen. I Föreskrifter rörande examination och exami
nationer" kan vi läsa följande: "Examination är en mycket viktig del av utbild
ningsprocessen och är för såväl den studerande som för läraren det slutliga 
beviset på hur kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling lyckats."5 Till· 
läggas kan att det även kan tänkas ha betydelse för senare arbetsgivare och 
påverka universitetets förtroende om inte processen uppfattas som trovärdig. 
I regelverket påpekas vikten av hög kvalitet och god rättsäkerhet för all exa
mination. Regelverket uttalar sig enbart i generella termer kring all exami
nation inom högskolan/universitetet, eftersom formerna skiljer sig åt och 
det pågår en ständig utveclding på området. Examinators beslut går inte hel
ler att överklaga, vilket medför att det så att säga måste bli rätt från början. 
Några punkter i regelverket kring examination är särskilt angelägna att lyfta 
upp för den kommande diskussionen: 

- tydlighet gentemot studenterna när det gäller form och förutsättningar. For· 
men ska finnas beskriven i kursplanen 

- examinators slutgiltiga ansvar för examinationen. Den som är examinator ska 
"övertyga sig om den enskilde studentens prestation" men detta kan bygga 
på andra personers synpunkter - både inom och utom universitetet. 

- studentens rätt att ta del av underlaget. I detta fall pekas praktik/VFU ut sär
skilt genom att det exemplifieras genom studentens rätt att ta del av skriftliga 
handledarkommentarer eller motsvarande. 

Det finns ytterligare anvisningar som kan vara relevanta att nämna: 

- Högskoleförordningen ger möjlighet till att begränsa antalet provtillfällen -
när det gäller VFU får antalet perioder bestämmas till minst två. 

3 Linköpings universitet, Regelverket - Lokala regelsamlingen, Dm LiU 780/°7-10: 
Betyg § 6. 
4 Linköpings universitet, Regelverket - Lokala regelsamlingen, Dm LiU'2009-00563 
5 Ibid. Examination och examinationsform §1.1 
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Rundabordssamtalen 

Rundabordsamtalen inleddes med att en moderator från Hälsouniversitetet 
introducerade ett dokument som rörde bedömning av interprofessionell kom· 
petens inom en av universitetets vårdutbildningar. Detta aktualiserade en dis· 
kussion kring dilemman runt vad som ska bedömas och hur detta går tilL 

Vissa teman som togs upp under samtalen kring bedömning av VFU var 
gemensamma medan andra förefoll vara mer specifika for vissa utbildningar. 
Alla deltagare verkade känna igen sig i vissa exempel som togs upp. Några 
teman/problem som diskuterades foreföll vara gemensamma för deltagarna: 

Bedömning av vad? Utifrån vilka kriterier? 

Att balansera relationer: examinator - student, examinator - handle· 
dare från verksamheten, student - handledare. 

Studentens lärande - relationen mellan studentens egna lärandemål 
och kursmålen. 

Dessa underliggande teman går delvis i varandra och kommer att belysas på 
olika sätt i den följande texten. Som ett komplement till samtalen har jag se· 
nare även gjort en del sökningar på LiUs hemsidor för att få bättre förståelse 
för hur olika utbildningar arbetar med VFU - inte minst när det gäller att uno 
derlätta relationerna mellan examinator, mentor/handledare och student. 

Bedömning av vad? 

Det första gemensamma problemet som lyftes under båda samtalen hand· 
lade alltså om vad det egentligen är som ska bedömas. Naturligtvis ska be· 
dömning ske gentemot kursmål, men det finns en del fallgropar på vägen. 
Det lyftes under samtalet att det finns en del en del formulär och dokument 
som stöd i denna bedömning. Dessa fyller en viktig funktion då den som är 
examinator sällan är närvarande under själva VFUn. Det är istället handleda· 
ren ute i verksamheten som tillsammans med studenten skapar underlagen 
för bedömning och examination. Handledare kan behöva stöd till sin be· 
dömning och studenten behöver veta vad som bedöms. Det måste således 
vara tydligt mot både studenter och handledare vad det är som ska bedömas. 
Det viktigaste dokumentet i sammanhanget är därfor i grunden kursplanen. 
Kursplanen är en överenskommelse mellan studenten och lärosäte kring vad 
kursen ska leda till och hur mycket arbete detta bör ta i anspråk i normalfal· 
let. I kursplanen formuleras lärandemålen för kursen, vilka kan inordnas 
under begrepp som kunskap och förståelse, fardigheter och förmåga samt 
värderingsförmåga och förhållningssätt. Det är "studenternas konkreta kun· 
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skaper, färdigheter och förhållningssätt - inte det tänkta innehållet skall vara 
utgångspunkten for planeringen av varje kurs ,,6 

För att underlätta bedömningen är någon form av formulär nödvändigt. 
Det går att se som en förlängning och förtydligande av den överenskom
melse som kursplanen utgör mellan student, handledare och examinator. 

Behovet av bedömningsformulär 

Lärandemål är ett centralt begrepp i sammanhanget och dessa ska kopplas 
till bedömning och bedömningskriterier. Målen som formuleras beskriver 
den nedre gräns som alla studenter ska ha uppnått. Att formulera bedöm
ningskriterier så att lärandemålen fångas må låta enkelt, men enligt diskus
sionen runt bordet verkar det inte alls så enkelt i praktiken. Ett bra bedöm
ningsunderlag är med andra ord viktigt, men inte enkelt att konstruera. Det 
handlar dels om att fånga lärandemålen, men det handlar också om att for
mulera bedömningskriterierna så tydligt att dessa inte kan misstolkas av 
studenter eller handledare. Kring vissa lärandemål är processen mer kom
plex än andra, när det gäller exempelvis förmågor som professionellt förhåll
ningssätt eller förmåga till etiska ställningstaganden. 

För att få konkreta exempel på hur stöd i bedömningen vid VFU kan se 
ut, något som inte helt kunde uppnås i samtalen, har jag gjort sökningar på 
LiUs hemsidor på nätet samt efterfrågat dokument från verksamma lärare 
inom LiU. Sökningarna har visat på att VFU uppenbarligen är ett område 
där det pågår utvecklingsarbete inom flera utbildningar när det gäller just 
bedömning. Under den korta period jag haft ett särskilt öga för bedömning 
av VFU har det kommit nya dokument på flera utbildningar och lärarpro
grammet vid LiU har sjösatt en VFU-portal, vilken öppnade i juni 2010. 

Gemensamt för de dokument jag tittat på är att bedömningsformuläret 
åtföljs av information riktad till både student och handledare. Ambitionen att 
tydliggöra rollerna och ansvaret är uppenbar. Lärandemålen är ofta ned
brutna i operativa bedömningar som lutar sig mot handlingar och beteenden 
som ska vara möjligt att observera. Det skiljer sig något mellan utbildningar
na huruvida bedömningarna efterfrågas i text eller om det ges möjlighet att 
svara på skalor eller med kryss i rutor. Men det ges alltid möjlighet att moti
vera och kommentera bedömningen. Bedömningarna är ibland uppdelade i 
kluster enligt lärandemålen: Kunskap och förhållningssätt, Färdigheter och 
förmåga, Värderingsförmåga och förhållningssätt samt Självständigt lärande. 
Inte minst när det gäller begrepp som attityder och fiirhållningssätt är bedöm
ningsformulär betydelsefulla. Det är begrepp som med nödvändighet måste 

6 Riktlinjer för arbete med kursplaner, Dm: LiV 1545/05-40, s 3. 
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kunna brytas ner till handlingar som förknippas med ett visst förhållnings
sätt eller vissa attityder. Inom professioner som arbetar med människor är 
attityder och förhållningssätt viktiga. Som en deltagare vid rundabordet sa så 
går det inte att utbilda utan att ta hänsyn till dessa begrepp, och de måste 
också bedömas. Det går inte att ta för givet att det är något som bara följer 
med. Exempel gavs vid bordet på hur det inom lärarprogrammet arbetas med 
attityder. En deltagare från folkhögskolelärarprogrammet berättar om kritik 
de fått genom granskning av Högskoleverket. Det påpekades att attityder är 
ett för abstrakt begrepp. De har därför utvecklat mer beteendekriterier för 
sina bedömningar. Från lärarprogrammet byggdes det på med exempel på 
formuleringar som" studenten visar på formåga att knyta kontakt med elever". 

I de dokument jag tittat på uppmanas handledare att kontakta examina
tor /kursledning så snart som möjligt i de fall då det förefaller finnas risk att 
studenten inte uppnår målen under VFU:n. 

Flera deltagare vid rundabordssamtalet påpekade nödvändigheten med 
bedömningsbara kriterier för att slippa ifrån formuleringar i bedömningar 
från handledare som talar om hur någon "känner", "upplever" etc. eller att 
"detta är en person jag gärna skulle vilja ha som kollega", "jättetrevlig" - allt 
sådant definierades som avarter vilka inte hör hemma i en bedömningspro
cess då det inte har med lärandemålen att göra. 

"Bologna har gjort det lättare att underkänna studenter" 

De förändringar inom högre utbildning som skett under senare år som hör 
ihop med Bolognaprocessen identifierades av flera deltagare som ett stöd till 
bedömningar inom VFU. Det har krävts formuleringar som har gjort det tydli
gare för alla inblandade vad som ska uppnås och vad som ska bedömas. Det 
gäller både för studenter och för de som ska bedöma. Tidigare fanns mer ut
rymme för handledare att lägga till vad de bedömde. Det kunde då leda till 
formuleringar som att studenten 'inte verkade vara intresserad' eller 'har fel 
attityd'. Någon uttryckte det som att det tidigare funnits for mycket utrymme 
for frisvar. Det är också tydligt att Högskoleverket har börjat ställa högre kvali
tetskrav på VFU. Ett exempel på det är kritik för att for många blir godkända. 

En upplevelse som delades av flera var att i och med uppstramningen av lä
randernåi och arbetet med att utveckla bedömningskriterier har det blivit lättare 
att underkänna studenter. Detta ska ses i positiv bemärkelse. Det betyder att vid 
underkännande har examinator bättre underlag för sin bedömning. Det innebär 
också att det går att sätta in åtgärder for att stötta studenten för att klara läran
demålen. Med ökade krav på bedömningen ökar också kraven på kommunikat
ion. Det betyder att examinator kan kontaktas på ett tidigare stadium om det 
visar sig att studenten löper risk att inte nå upp till målen under kursen. 
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Hantera och balansera relationer i samband med bedömning av VFU 

Som vi sett är det speciella med VFU att det är flera personer inblandade och 
att den som examinerar ofta inte har haft någon egen direkt insyn i och möj· 
lighet att göra en egen självständig bedömning av studentens prestationer. 
Genom regelverket har en examinator en stark ställning och beslut kan inte 
överklagas. Det som gör bedömning i samband med praktik och VFU så 
speciellt är att bedömningen ofta i stor utsträckning bygger på andra perso· 
ners omdöme. Bedömning av vad och på vilka kriterier är angelägen fråge· 
ställning som också har diskuterats ovan. Utifrån aspekten att studenten 
under praktiken har betydligt mer kontakt med sin handledare än med sin 
examinator uppstår frågan om tolkningsföreträde. Vem har tolkningsföre· 
träde - kursansvarig eller handledare? Enligt diskussionerna vid rundabordet 
är det en frågeställning som lätt går att fastna i, trots att regelverket är tydligt 
kring vem som är examinator. I princip är det möjligt att underkänna en 
student som handledaren har bedömt som godkänd. I så fall beror detta på 
att handledare och examinator inte har lyckats reda ut begreppet kring vad 
det är som ska bedömas. 

Om examinators och handledares uppfattning om en student inte stäm· 
mer överens kan det bli problematiskt vad gäller återkopplingen. Det är med 
handledaren i verksamheten som studenten har mer daglig kontakt med. 
"Om återkopplingen då inte är korrekt kopplad mot lärandemålen försätts 
studenten i en svår situation i sitt arbete att nå lärandemålen."7 

Att vara kurs ansvarig examinator under VFU innebär ansvar för att han· 
tera och balansera relationer: examinator - student, examinator - handledare 
från verksamheten, student - handledare. Det är att vara en person i en triad. 
Samtliga ingående i triaden har naturligtvis ansvar för att relationerna ska 
fungera och lärandemålen uppnås för studenten. Men det är ett särskilt an· 
svar som vilar på examinator när det gäller tydlighet gentemot studenten. 
Särskilt viktigt är det när en student riskerar att inte ldara målen för kursen. 
Det är bra om det går att tidigt påvisa för studenten att det krävs "uppryck· 
ning". Vissa utbildningar har mer formaliserade halvtidsavstämningar än 
andra då det är möjligt att stötta studenten i att identifiera det som saknas för 
att målen ska kunna uppnås. 

I relation till utbildning inom hälso· och sjukvårdsområdet lyfter Hult 
(2008) fram att handledares erfarenheter kan vara ett problem i bedömnings· 
sammanhang. Detta då de anser sig ha kunskap om vad som är rätt och fel, 
men att det inte alltid med nödvändighet bygger på den senaste kunskapen 

7 Synpunkt vid PM·behandling, Johan Lundgren, författare av följande avsnitt i 
denna rapport. 
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eller de mest effektiva metoderna. I samma text påpekar även Hult att sam
manfattande bedömningar kan ha låg reliabilitet. Det är en fordel att göra be
dömningar i flera omgångar och att då fokusera på några få faktorer i taget. 

F örutom det tidigare nämnda problemet vad som bedöms finns det även 
ett spörsmål som berör när bedömning sker. Även här behövs det transpa
rens för studenten. När blir han/hon bedömd? Det måste även finnas möj
lighet att träna och öva. Det är inte rimligt att allt som sker under praktiken 
sätts under lupp. När denna fråga kom upp vid rundabordet visade det sig att 
inom framför allt lärarprogrammet har regelverket kring examination i sam
band med VFU tolkats mer strikt än hos andra och jämställs också med exa
mination i samband med andra typer av undervisningsformer. Med en 
mycket strikt tolkning utifrån det här synsättet bör VFUn också bli frivillig 
utom vid de tillfallen då det är skarpt läge och bedömning. De flesta delta
garna vände sig mot en sådan tolkning. Närvaro under VFU sågs av de allra 
flesta som obligatorisk. Det visade sig inte heller för den som tog upp frågan 
som ett egentligt problem. För den absoluta majoriteten av alla studenter är 
VFU högt värderat och närvaron är generellt hög. 

I de bedömningsunderlag för VFU som jag tittat på i efterhand visar det 
sig att man inom lärarprogrammet explicit har lyft den problematiken och 
lämnar följande direktiv i anvisningarna: 

Det är viktigt att den studerande får tydlig information om när och hur 
bedömningen sker. Bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lä
rarförmågor kan inte på samma sätt som viss annan kunskap bedömas 
vid ett enstaka och i tid avgränsat examinationstilWille. I stället handlar 
det om att fastställa rimliga tidsperioder för såväl övning som pröv
ning/bedömning. Eftersom innehåll, längd och organisering av VFU va
rierar är det svårt att sätta upp någon exakt och generell gräns för hur 
lång bedömningstiden måste vara. I stället är det upp till Dig som men
tor att besluta detta med utgångspunkt från lokala förutsättningar. Det 
som bör undvikas är dock att inskränka bedömningen till enstaka lek
tioner. På samma sätt bör inte heller en allt för lång period avsättas för 
bedömning eftersom den studerande då ges begränsade mÖjligheter att 
öva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som skall prövas. 8 

Vid rundabordsamtalen kom även fram att det föreföll som om själva be
dömningsunderlaget ibland stressade handledarna. Det var som om det var 
de själva som blev bedömda. Även för att hantera dessa känslor är det viktigt 
med tydlighet i dokument och i kontakter. Flera av deltagarna påpekade att 

, Instruktion for bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarformågor under 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Lärarprogrammet, Linköpings universitet. 

123 



Kapitel 5 - Bedömning på olika aktörers underlag 

det var en fördel att ha kunskap och erfarenhet från praktiken i sin roll som 
examinator. Det är en annan aspekt av relationerna i triaden att många exa
minatorer har kommit bort från verksamheten eller upplever sig själva aldrig 
på riktigt varit en del av den. Någon såg detta som en svaghet i kedjan mellan 
verksamhet och utbildning och efterlyste mer samverkan och ökad kreativi
tet. Ökad användning av kombinationstjänster skulle exempelvis kunna 
skapa fler sådana möjligheter. Att enbart undervisa utan att vara kliniskt 
förankrad på något sätt sågs av flera som problematiskt. 

Relationen mellan student, handledare i verksamheten och examinator 
kan som tidigare beskrivits underlättas av tydliga underlag för bedömning 
och formulär som stöttar upp bedömningen. För att sammanfatta det hela 
handlar det för examinatorns del om relationen till handledare och till student 
samt färeberedelse av båda. Men det handlar också om verktyg för bedömning. 
Olika typer av bedömningsformulär har diskuterats tidigare i texten. Logg
bok är ett annat exempel på verktyg som dessutom fyller flera funktioner i 
samband med VFU och bedömning. Det är främst inte ett verktyg för att 
bedöma utan den viktigaste funktionen är att det är ett verktyg för studenten 
att se sitt eget lärande och sin egen utveclding. 

Studentens lärande - relationen mellan studentens egna lärandemål och 
kursrnålen 

Det sista temat som tas upp i den här texten som aktualiserades vid det 
runda bordet handlar om studentens lärande. Som vid all annan högre ut
bildning är det viktigt att uppmuntra studenterna att ta ansvar för sitt eget 
lärande. I rundabordsamtalet diskuterades vikten av att studenten sätter upp 
egna lärandemål i relation till kursmälen för sin VFU. Behovet av att omsätta 
kursmälen till individuella mål/lärandeplaner har framför allt två skilda or
saker. För det första har studenterna olika erfarenheter och kunskap med sig. 
Det är således inte samma saker som studenter behöver arbeta med att ut
veckla kunskap eller förmågor i under VFU. Den andra orsaken är att stu
denterna befinner sig i olika verksamheter under VFU. Särskilt inom vissa 
utbildningsprogram är det något som studenterna behöver arbeta med i och 
med att det är samma kursrnål men olika verksamheter de befinner sig i. 
Studenten behöver ställa sig frågan: "På vilket sätt kan jag arbeta mot kurs
målen i den här verksamheten?" Studenten behöver dialog med handledare 
om detta. Det ska inte bli dubbla agendor utan att kursrnålen omsätts i ett 
levande dokument med konkreta mål. 

Att inför VFU stötta studenterna i att förbereda sig och att skriva fram lä
randernåi hjälper studenten när han/hon kommit ut i verksamheten. Enligt 
vissa deltagare kan studenten behöva lärandemålen som ett dokument att 
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"vifta med" inför sin handledare. F ör andra utbildningar där verksamheterna 
kan vara ganska olika och där studenterna är under längre tid kan det vara 
bättre att vara i miljön ett tag innan lärandeplanen formuleras (ex socio
nomerna). I de utbildningar där man arbetar med PBL är lärandeplanerna 
ofta uppe och diskuteras i basgruppen, som kan vara stöd i processen. 

Ytterligare något som diskuterades var kopplingen mellan teori och prak
tik. Detta var inte en lång diskussion vid bordet, men nog så viktig. Ett sätt 
att hantera detta som fördes fram vid runda bordet var möjlighet att fä med 
sig uppgifter ut som ska genomföras under VFUn. Det kan handla om falt
studier eller experiment. Tanken med uppgifterna är att koppla ihop de teo
retiska spåren i utbildningen med praktiken. Ett annat sätt att göra det kan 
vara att uppmuntra till att föra LOGG- eller reflektionsbok (Tankebok). Inom 
vissa utbildningar vid LiU används båda, med lite olika syften. LOGG-boken 
är inte ett privat dokument utan något som ska kunna läsas av handledare 
och examinator. Reflektions- eller tankebok är helt och hållet privat. 
Studenters lärande underlättas av egen aktivitet. Studentaktiva undervis
ningsformer underlättar lärande och i vissa fall är det enklare att ge studen
ten mer inflytande över hur lärandet ska gå till under VFU. Ett exempel läm
nades från folkhögskolelärarutbildningen. Där hade de arbetat med skriva 
fram ett antal moment/punkter som ska genomföras, eller i alla fallär starkt 
rekommenderade, under VFU:n. Studenten själv ansvarar för och kan välja 
när under VFU:n dessa moment ska komma in. 

Avslutningsvis 

Studentens lärande är det som står i fokus för all högre utbildning liksom för 
VFU och är den röda tråden i begreppet 'constructive alignment'. Begreppet 
tillskrivs Biggs (2002) även om han själv skriver att Tyler, redan '949 pre
senterade mycket liknande tankar. Det handlar om att sätta studenten i fokus 
och studentens handlingar för att lära - det handlar därmed egentligen inte 
om vad läraren gör. Det är studenten som konstruerar sitt lärande. Men det 
handlar också om att skapa en grund för att byggandet/konstruerandet av 
lärandet blir det lärande som åsyftas. Det är där som 'alignment' kommer in, 
det vill säga att ordna 'följdriktigt'. Sedan tidigare är det välkänt att studenter 
styrs av bedömningar och examination i sitt lärande. Studenten gör helt en
kelt det som han/hon uppfattar premieras vid bedömning. Houghton (2004) 
skriver att perfekt 'constructive alignment' är ouppnåeligt, men att lärare 
inom högre utbildning ska sträva efter att som 'reflekterande praktiker' stän
digt förbättra sina kurser utifrän ambitionen att skapa bättre förutsättningar 
för lärande genom det här tankesättet. Att arbeta medvetet med 'constructive 
alignment' innebär ständiga förändringar och förbättringar av kurser. En god 
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uppföljning av lärandet innebär exempelvis att lärandet fångas upp och kan 
bedömas - både det lärande som avsågs och lärande som inte förväntades. I 
den mån lärande uppstår som inte förväntades men som bedöms som värde
fullt kan det föras in bland inlärningsmålen (ibid.). 

Inlärningsmålen ska styra såväl vilka aktiviteter som ska göras i inlär
ningssyfte som examinationen_ Biggs (2002, s_ 2) uttrycker det tillspetsat: 
"The learner is 'trapped' , and cannot escape without learning what is intend
ed" . I fYra steg beskriver Biggs hur en kurs eller termin läggs upp "följdrik
tigt". Det första steget är att definiera vilka som är inlärningsmålen. S teg 2 

handlar om att välja lärar-/inlärningsaktiviteter som är troliga att leda till att 
inlärningsmålen uppfylls. Steg 3 handlar om att värdera studenternas läran
deresultat för att se hur väl det matchar med inlärningsmålen. Sista steget är 
att betygsätta. 

Det är svårt att dokumentera och göra rättvisa åt de intressanta diskus
sioner som fördes kring det angelägna ämne som bedömning av VFU är. 
Diskussionerna visade på att mycket har hänt och/eller håller på att hända 
kring bedömning av VFU. Att genomföra sin VFU handlar inte enbart om att 
stifta bekantskap med praktiken - VFU är en viktig arena för lärande och 
detta lärande ska bedömas. För att koppla VFU till 'constructive alignment' 
och de fyra steg som Biggs (ibid.) redovisar vill jag påstå att VFU är en sär
skild utmaning. I så gott som alla kurser inom högre utbildning är det flera 
aktörer iblandade och det finns relationer som måste hanteras. Det handlar 
vanligtvis om examinator, student/-er och andra involverade lärare. När det 
gäller VFU handlar det alltid om en triad (student, handledare, examinator) 
samt ytterligare aktörer som exempelvis ldienter/patienter/brukare andra 
medarbetare inom verksamheten och andra studenter. Examinatorn är den 
som är minst involverad i de konkreta lärande situationerna, men med tyd
ligast formell makt över bedömningssituationen. 
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Att bedöma och betygsätta generiska kompetenser 

Johan Lundgren, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 

Inledning 

Detta kapitel tar sin utgångspunkt i två rundabordssamtal om bedömning 
och betygsättning av generisk kompetens. Syftet är tvåfaldigt. Dels ska det 
avspegla och rapportera de samtal som genomfördes kring bedömning och 
betygssättning av generiska kompetenser, dels ska det fördjupa och förhopp
ningsvis djupare belysa de frågeställningar som diskuterades under samtalen 
med utgångspunkt från pedagogisk litteratur inom området. Kapitlet är dis
ponerat på följande sätt. 

Inledningsvis redogörs kort för vad generiska kompetenser är. Därefter 
följer en diskussion förd utifrån de problemområden/frågeställningar som 
identifierats under samtalen. På så sätt bör läsaren få både en bild av den 
aktuella diskussionen och en fördjupning av de områden som diskuterades. 
Läsaren bör ha i minne att de frågeställningar som bearbetas är hämtade 
från samtalen, vilket innebär att området i sin helhet inte är belyst på ett 
heltäckande sätt. Snarare ges en bild av vad samtals deltagarna uppfattat som 
viktigt att diskutera i förhållande till den aktuella rubriken för samtalen. 

Generiska kompetenser 

Samtalen korn initialt att kretsa kring begreppet generiska kompetenser. 
Inom ramen för samtalen kunde ingen tydlig konsensus kring en definition 
identifieras. Dock återkom ett antal 'förmågor', som t. ex. problemlösnings
förmåga och kritiskt förhållnings ätt, som kompetenser som det antingen var 
konsensus om att de ingår i generisk kompetens, eller där det stora flertalet 
av samtalsdeltagarna ansåg att de kunde föras till området. För att skapa en 
klarare bild av vad som kan inkluderas i begreppet generiska kompetenser 
och skapa en utgångspunkt för diskussionen kring hur dessa kan bedömas 
och betygsättas följer nedan en fördjupning av området utifrån aktuell peda
gogisk litteratur. 

http://www.lio.se/
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Traditionellt har generiska kompetenser setts som något som utvecklas 
som en (positiv) bieffekt av högre utbildning. Generiska kompetenserna och 
medvetandegörandet av dem har setts som en viktig del av att öka anställ
ningsbarheten hos studenter som genomgått en högre utbildning/universitets
utbildning. De generiska kompetenserna brukar beskrivas som den kom
petens som är överförbar mellan olika områden och inte bunden till en viss 
ämneskunskap. Ofta exemplifieras generisk kompetens som analys- och prob
lematiseringsförmåga, kritiskt forhållningssätt, liksom formåga att kommuni
cera och presentera kunskap i olika sammanhang. Även mer sociala formågor 
som förmåga att arbeta i grupp och samarbeta med andra brukar även foras till 
de generiska kompetenserna (Kraufvelin, 2008; Jones, 2009). 

Det kan också noteras att generiska kompetenser används mer eller 
mindre synonymt med flera andra termer bl a, de engelska termerna 'trans
ferable skills', 'generic skills', 'generic competencies', 'key skills', 'soft skills' 
(Kraufvelin, 2008; NCVER, 2003). 

Högskoleverket (H SV) benämner inte begreppet generiska kompetenser 
specifikt, utan talar om bildning som en viktig del av högre utbildning. HSV 
menar att bildning kan ses som mer allmängiltigt men samtidigt individ
och grupprelaterat än utbildning. Bildning förutsätter, också enligt HSV, 
kompetenser som kritiskt tänkande, förmåga att identifiera problem, värde
ringsförmåga och kommunikationsförmåga (Högskoleverket, 2010). I hög
skolelagen finner vi inte begreppet generiska kompetenser eller motsvarande 
tydligt uttalade. Dock finns i l kap 8 § angivet, att utbildningen ska utveclda 
studenternas förmåga till självständiga och kritiska bedömningar, de ska 
kunna värdera och söka kunskap på vetenskaplig nivå, självständigt kunna 
identifiera och lösa problem samt utbyta kunskap med andra (Högskolelag, 
1992:1434,). Det finns således hos såväl tillsynsmyndigheten som hos lagstif
taren tydliga markeringar att generiska kompetenser är ett område som den 
högre utbildningen i Sverige ska arbeta med. 

Inte heller i litteraturen råder en enhetlig definition eller konsensus kring 
begreppet och de generiska kompetensernas roll i den högre utbildningen är 
inte heller helt ldarlagda (Jones, 2009). Utifrån litteraturen kan man dock 
utläsa ett ökat intresse för generiska kompetenser, både inom den högre 
utbildningen och i samhället i stort under de senast decennierna (Treleaven, 
et al., 2008; NCVER, 2003). 

Barrie (2006) är dock en av dem som har gett sig på en identifiering och 
ser fyra olika perspektiv av generiska kompetenser inom högre utbildning. 
Det inledande perspektivet, 'det förebådande', innebär att kompetenserna ses 
som attribut som ämneskunskaper kan kopplas till. Det andra, 'det kompli
menterande perspektivet', innebär att kompetensen ses som ett komplement 
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till disciplinens förståelse av ett område, men inte som en del av de ämnes
specifika kunskaperna. I perspektivet 'överföring', det tredje perspektivet, ses 
den generiska kompetensen som förmågan att överfara kunskaper. Antingen 
från ett område till ett annat inom det egna ämnesområdet, eller mellan olika 
situationer. Det kan exempelvis förstås som att överföra kunskaper om ana
lysförmåga från en teoretiskt kontext till ett praktiskt utövande. Det fjärde 
perspektivet, 'möjliggörande av konceptualisering', ses som den mest kom
plexa förståelsen. Här ses de generiska kompetenserna som fardigheter vilka 
utgör kärnan i den akademiska bildningen och möjliggör såväl skapandet av 
ny kunskap som individuell utveckling och förändring. 

Inom ramen för OECD:s DeSeCo projekt har Rychen och Salganik (se 
DeSeCo project, 2010) med flera, försökt att etablera en mer konceptuellt och 
teoretisk perspektiv på generiska kompetenser. I detta arbete har följande tre 
huvudområden identifierats. 1) Förmågan att hantera och använda olika typer 
av verktyg, t. ex. språk och teknologi, interaktivt. 2) Förmågan att delta och 
fungera i heterogena grupper, samt 3) förmågan att arbeta självständigt. Till 
respektive huvudkompetens kan sedan ett antal subkategorier av kompeten. 
ser knytas. Förmågan att arbeta självständigt ställer t. ex. krav på kritiskt för
hållningssätt, metakognitiv förmåga, kreativt tänkande och självstyrt lärande. 
Förmågan att använda verktyg interaktiv ställer bl a krav på att kunna han
tera språk och tekniska lösningar. Inte bara så att individen själv förstår 
språket eller tekniken, utan även har en förståelse for hur dessa kan använ
das för att nå andra individer och hur dessa påverkas av de verktyg som an
vänds. Begrepp som problemlösnings förmåga och förmåga att systematisera 
information kan därför föras till denna kategori av generiska kompetenser. 
Till förmågan att arbeta i grupp kan föras en rad kompetenser, som förmåga 
att relatera till andra och hantera konflikter genom bl a självmedvetenhet och 
förmåga att hantera känslor på ett adekvat sätt, ge och ta återkoppling, men 
också förståelse för kulturella olikheter och likheter som påverkar individer
na i en grupp (ibid.). 

I sitt arbete med att definiera generiska kompetenser har Rychen och 
Salganik (ibid.) tydliggjort att dessa kompetenser går djupare och vidare än 
ämneskunskaper och kompetenser som är bundna till vissa kontexter. De 
menar dock inte att de är helt generaliserbara. De generiska kompetenserna 
ska dock fylla en funktion i ett flertal kontext för att anses vara generiska. 
Vidare menar författarna, att olika kontext påverkar balansen mellan vilka 
generiska kompetenser som är nödvändiga. I vissa situationer kan t. ex. för
mågan till självständigt arbete vara viktigare än förmågan att arbeta i grupp 
och viseversa (ibid.). 
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Att generisk kompetens är något som är överförbar från ett område eller 
situation till en annan tycks det således råda konsensus om. Dock finns det i 
litteraturen en diskussion om hur generaliserbara generiska kompetenser är. 
) ones (20°9) visar i sin studie att generiska kompetenser delvis är kopplade 
till den kontext de är förvärvade i. något som delvis motsägs av bl a Rychen 
och Salganiks publikation inom ramen för DeSeCo projektet (2010). 

Gräns mellan kompetens och personlighet 

Under ett av rundabordssamtalen uppkom en diskussion kring var gränsen 
mellan en generisk kompetens och personlighetsdragj karaktärer kan dras. 
Mer specifikt kom diskussionen att handla om begreppet ·self-efficacy·. Me
dan det i rollen som lärare ingår att bedöma och betygsätta olika kompeten· 
ser (Hedin. 2006) är det dock mer tveksamt om det kan anses ingå i lärarens 
uppgift att bedöma och betygsätta personlighetsdrag. Ur ett pedagogiskt per
spektiv kan det dock vara viktigt. att så väl läraren som studenten har förstå
else och kunskap om underliggande faktorer. t. ex. hur eventuella personlig
hetsdrag påverkar lärandet (Hedin. 2006; Toohey. 1999). Det kan även ur ett 
pedagogiskt perspektiv vara av intresse att här försöka ldargöra någon form 
av gränsdragning, samt belysa hur denna gränsdragning hanterats inom 
olika områden av den högre utbildningen. 

Schweiler (2007) beskriver 'self.efficacy' som en kompetens som inldude· 
rar självförtroende och tron på den egna förmågan att hitta lösningar på pro
blem. Dock är den svår att testas och examineras. Vauth et al. (2007) menar 
att 'self·efficay' vanligen varierar mellan olika områden, vilket ska tolkas som 
att olika personer kan ha olika starka 'self.efficacy' kopplat till olika problem· 
områden eller situationer. Dock finns 'self-efficacy' i forskningslitteraturen 
beskrivet som en allmän eller generaliserbar förmåga eller kompetens att 
hantera olika stressande situationer. Utifrån en sådan utgångspunkt väljer 
personer med hög 'self·efficacy' ofta att utföra mer utmanande uppgifter, 
oavsett området som uppgiften ska utföras inom (Vauth, et al., 2007). 

Det kan således, såväl utifrån rundabordssamtalen som från litteraturen, 
konstateras att 'self-efficacy' är kopplat till f6rmågan att utveckla och använda 
generiska kompetenser. Huruvida det ska ses som en generisk kompetens i 
sig, eller faktor som underlättare och möjliggör användandet och utvecklandet 
av generiska kompetenser tycks det dock idag inte finnas konsensus kring. 

När det gäller bedömning och betygsättning av 'self.efficacy' och andra 
förmågor, som t. ex. social kompetens, vilka i litteraturen ibland klassas som 
en generisk kompetens och ibland som en bakomliggande och påverkande 
faktor. Har inte några tydliga sätt att bedöma dessa på en pedagogisk grund 
identifierats. I litteraturen finns dock vissa exempel på hur denna typ av be-
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grepp kan ingä i bedömningssammanhang. Mok et al. (2006) har i en studie 
med fokus på hur metakognitivt tänkande kan stimuleras, utvecklas och del
vis bedömas, bedömt 'self-efficacy' som en komponent som påverkar utveck
lingen av den metakognitiva förmågan hos studenter. I den aktuella studien 
har ett enkelt reflektionsinstrument, benämnt 'The Know-Learn-Want 
method' (KWL) , använts för att för att följa och stötta den metakognitiva pro
cessen hos studenterna. 

Med ett perspektiv pä 'self-efficacy', och andra liknande komponenter som 
bakomliggande och påverkande faktorer for utveckling av generiska kompe
tenser är det intressant att närmare titta pä det australiensiska provet 'Gradu
ate Skills Assessment' (GSA). I GSA kan noteras att den del av testet som avser 
att bedöma formågan att arbeta i grupp testar av ett antal av dessa, svårbe
dömda komponenter, som self-efficacy kan vara ett exempel på. Det sker fram
förallt indirekt genom frågor som ställer krav på studenterna att reflektera över 
och ta ställning till ett antal påstående i förhållande till olika grupprelaterade 
situationer. I den validitetsstudie som gjorts på provet lyfts detta också fram 
som ett strategiskt val, dä det anses enklare att bedöma kognitiva förmägor 
framfor de bakomliggande personlighetsdragen (Hambur, et al., 2002). 

Det kan konstateras att litteraturen inte ger en enhetlig bild om hur man 
ska se på 'self-efficacy' och andra personlighetsrelaterade faktorer. Viss litte
ratur ldassificerar dem som egna kompetenser, (jfr. Schweiler, 2007), medan 
andra klassar dem som delar av personligheten hos en individ eller person
lighetsdrag (jfr.Vauth et al., 2007). Det tycks dock finnas starkt stöd för att 
'self-efficacy' och andra liknande komponenter påverkar studenternas för
måga att tillägna sig generiska kompetenser. En kunskap och kännedom om 
hur dessa komponenter påverkar och kan utvecklas i förhållande till lärande
situationer är därför angeläget att utveckla, hos såväl lärare som studenter. 
Litteraturen som ligger tillgrund för detta kapitel visar att man valt att be
döma generiska kompetenser kopplade till self-efficacy indirekt, genom att t. 
ex. fastställa kognitiva förmågor (jfr. Hambur et al., 2002)."För att möjlig
göra bedömningar av generiska kompetenser kopplade till denna typ av 
komponenter är detta förhållnings ätt förmodligen att föredra. Då mer speci
fik bedömning av t. ex. 'self-efficacy' ställer höga krav på t. ex. kunskap om 
psykometrikstestning hos bedömaren (Gilad, et al., 2001). 

Bedömning av generiska kompetenser 

Under rundabordssamtalen väcktes vidare frägan om hur bedömning av 
generiska kunskaper sker och fä konkretiserade exempel framkom. Bilden 
frän samtalen som framkommer är att bedömningen av de generiska kun
skaperna ofta är indirekta. Ett exempel är uppgifter som är utformade på ett 

131 



Kapitel 5 - Bedömning på olika aktörers underlag 

sätt så att studenterna måste använda sin problemlösnings förmåga eller 
förmåga att arbeta i grupp, för att kunna genomföra och bli godkänd på upp
giften. Det konstaterades också allmänt av de flesta deltagare, att det i be
dömningskriterier och kursplaner ofta finns skrivningar om generiska kom
petenser. Tekniska fakulteten har på flera utbildningar systematiskt identifie
rat i vilka kurser och på vilket sätt som olika generiska kompetenser ingår 
och examineras_ Ett exempel från Hälsouniversitetet är det bedömningsun
derlag som används vid sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda 
utbildning. 

Vid genomgång av publicerad litteratur har ett exempel på en mer omfat
tande och strukturerad bedömning av studenters generiska kompetenser 
identifierats. Australien Council for Educational Research har utarbetat ett 
prov, GSA, avsett att bedöma studenters generiska kompetenser inom fyra 
områden.9 Kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga och interpersonella 
förmågor kan med fördel testas genom flervalsfrågor och förmåga till skrift
lig kommunikation (rapporterande och argumenterande) genom essäuppgif
ter (Hambur, et al., 2002). 

Det kan givet vis diskuteras i vilken mån studenters förmåga att identi
fiera komplexa sammanhang i grupprocesser kan säga något om studenter
nas förmåga att tillämpa sina kunskaper i verkliga situationer. Men det 
australiensiska är initiativet intressant att studera närmare. Det visar på ett 
konkretiserat försök att i större skala bedöma och möjliggöra betygsättande 
av generiska kompetenser på ett strukturerat och relativt enkelt sätt_ 

Mok (2006) visar vidare att det är möjligt att stödja självbedömningar hos 
studenter genom enlda åtgärder. Bound och Falchikov (2006) gör liknande 
slutsatser kring vikten av att stödja studenternas förmåga att göra relevanta 
självbedömningar av sin egen insatts som en del i att utveckla generiska 
kompetenser. Bound och Falchikov (ibid.) menar också, att två nyckelfaktorer 
för att studenterna ska utveckla flera generiska kompetenser, t. ex. självstän
digt lärande och kritiskt förhållningssätt, är dels att förändra synen på vad 
bedömning innebär (hos både studenter och lärare)_ Bedömning bör inne
fatta inte bara ett formativt och summativit perspektiv utan även ett perspek
tiv som ser till det kommande (prospektiva) lärandet. Den andra nyckelfak
torn är att genom att utveclda utbildningens innehåll och upplägg stödja 
studenterna att bli goda bedömare av sin egen och andras förmågor. Genom 

9 För en detaljerad beskrivning av upplägg och innehåll var god se GSA Sample 
Questions (Australian Council for Educational Research, 2003). Validitetsrapport 
och en fylligare beskrivning av de bakomliggande tankarna till testet åter finns i 
Hambur et al., (2002). 

'3 2 



Kapitel 5 - Bedömning på olika aktörers underlag 

att dessa två perspektiv tillförs, kommer studenterna ha bättre möjligheter att 
tillägna sig god generisk kompetens. 

I diskussionen kring vad bedömning av generiska kunskaper innebär är 
studenternas självbedömningsförmåga ett intressant perspektiv att tillföra. 
Ska studenternas förmåga att göra självbedömningar ses som en generisk 
kompetens som bör utvecklas, och där med ska bedömas av lärare. Eller kan 
det hos studenter som genomför självbedömningar antas finnas utvecklade 
generiska kompetenser? I så fall kan det faktum att en student kan genom
föra en relevant självbedömning tas som intäkt för att en viss generisk kom
petens finns hos studenten. Om det är möjligt att fastställa att studenters 
förmåga att göra relevanta självbedömningar tydligt kan kopplas till förvär
vandet av vissa generiska kompetenser vore det onekligen relativt enkelt, att 
genom att ta del av studenternas självbedömningar bedöma om vissa gene
riska kompetenser har förvärvats. Den litteratur som utgör underlaget för 
detta kapitel är dock inte tillräcldig för att fastställa om så är fallet. 

Att studenter tillägnar sig generiska kompetenser beskrivs ofta som en vik
tig del av den högre utbildningen. Även om generiska kompetenser ofta lyfts 
fram som viktiga visar litteraturen, att undervisningen som bedrivs inte alltid 
är tydligt fokuserade på att stödja studenternas lärande av de generiska kompe
tenserna. Dessa forväntas studenterna ofta tillägna sig implicit (Jones, 2009). 
Grundläggande tankar om 'Conslructive Alignment' (Biggs, 2002) understry
ker vikten aven tydlig koppling mellan lärandemål, innehåll och examination. 
Treleaven och Voola (2008) visar i sin undersökning hur ett kursupplägg kan 
utvecklas så att det i högre grad stödjer studenternas utveclding av generiska 
kompetenser och där med gör denna lärprocess mer tydlig for såväl studenter 
som lärare. Exempel på sådana forändringar är ökad användning av studie
uppgifter som kräver samarbete, foreläsningsupplägg som stimulerar studen
terna att ifrågasätta och argumentera, samt uppgifter där de ska reflektera över 
såväl innehållet som sitt eget lärande. Treleaven och Voola (2008) identifierar 
vidare sex nyckelfaktorer for att lyckas med att tydliggöra och stödja utveckling 
av generiska kompetenser. De är: (1) att genom 'Constuctive Alignment' kopp
la samman de generiska kompetenserna med bedömningskriterierna, (2) att 
integrera utveckling av de generiska kompetenserna i kursinnehållet, (3) att 
medvetandegöra studenterna om de generiska kompetenserna och deras bety
delse, (4) tillse att studenterna under utbildningen får flera tillfallen att an
vända sig av såväl kritiskt forhållningsätt som reflektion, (S) att formell och 
informell återkoppling riktad mot de generiska kompetenserna ges under ut
bildningen. Slutliggen, (6) att på en mer övergripande nivå, t.ex. på program
nivå, skapa en samordnad syn på hur och i vilka kurser generiska kompeten
ser ska utvecldas och bedömas. Boyce et al. (2001) för ett snarlikt resonemang 
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kring betydelsen av att kopplan samman lärandemål, innehåll och arbetssätt så 
att även kopplingen mot generiska kompetenser blir tydlig. Boyce et al. (2001) 
fokuserar också på kopplingen mellan studenters lärandestilar och menar, att 
studenter som har en djupinriktad lärandeprocess har lättare att utveclda ge
neriska kompetenser. Vidare menar författarna, att en modell för att stimulera 
utvecklingen av generiska kompetenser kan vara att använda undervisnings
upplägg som fokuserar på djupinlärning. Valet av utbildningsupplägg kan 
förändra studenters lärandeprofil genom att i utbildningen lägga in moment 
som kräver djupinlärning, exempelvis samarbete, analys etc. Läraren bör där· 
för i ett tidigt skede introducera ett nyanserat och problematiserande perspek. 
tiv för att studenter ska kunna utveckla sin förmåga till problemlösning och 
andra generiska kompetenser, menar Boyce, et al. (2001). 

Kopplat till frågan om hur, och vid vilka tillfallen, generiska kompetenser 
bedöms, är det intressant att reflektera kort över Gillett och Hammond (2009) 
som genomlyst olika bedömningsformer inom ett visst universitet. Det intres
santa är tillvägagångssättet och metoden att klassificera hur olika typer av be
dömningsformer kan kopplas till olika typer av generiska kompetenser. Gillett 
och Hammond (2009) har grupperat olika bedömningsformer utifrån sex 
huvudteman som inkluderar generiska kompetenser i bedömningen på olika 
sätt. Dessa huvudteman är följande. (1) Uppgiftsorienterade bedömningar, 
vilka innefattar arbete i grupp och därmed ett antal generiska kompetenser 
kopplade till interpersonell förståelse. (2) Mediaorienterade uppgifter, där 
kommunikation på andra sätt en skriftligt bedöms, t.ex. muntlig presentation. 
(3) Vem som bedömer, vilket inlduderar bedömningsformer där självbedöm
ning och kamratbedömning ingår. (4) Kognitivt orienterade bedömningar, 
vilka fokuserar bl a på analytisk förmåga. (S) Bedömningar som sträcker sig 
över tid, vilket ställer krav på bl a planeringsförmåga, processtänkande och 
reflektionsförmåga. (6) Arbetsrelaterade bedömningar med syfte att koppla 
samman den kommande arbetsmarknadens krav med studierna, t.ex. genom 
fallstudier och krav på förmåga att överföra kunskaper från ett sammanhang 
till ett annat. Gillett och Hammonds modell (ibid.) för att grupperar och Idas si
ficera olika bedömningsformer skulle kunna tjäna som ett exempel på hur 
man utifrån ett mer övergripande perspektiv, t.ex. på programnivå, kan skapa 
en överblick av hur och när vissa generiska kompetenser bedöms. 

Slutord 

Detta kapitel har haft som ambition, att med utgångspunkt från frågeställ
ningar som kommit upp från två rundabordssamtal belysa bedömning och 
betygsättning av generiska kompetenser. I samtalen framkom att det inte 
fanns någon entydig definition av begreppet generiska kompetenser inom 
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samtalsgrupperna, även om vissa huvuddrag i en viss samsyn kunde urskil
jas. En liknande bild framkommer också när man försöker överblicka littera
turen vad avser generiska kompetenser. Detta faktum har sammantaget 
också inneburit en utmaning när frågan och bedömning ska adresseras. 

Rundabordssamtalen gav en bild av ofta indirekta och underliggande, inte 
alldeles tydliga bedömningar. Det framkom vidare, att bedömningar av gene
riska kompetenser ofta görs sent i utbildningarna. Ofta i samband med se
minarier under senar delen av utbildningen eller i samband med examens
arbeten. I litteraturen finns exempel på bedömningar både i form av specifikt 
utformade test, t.ex. det Australiensiska GSA. Vidare illustreras försök att 
tydliggöra var i den ordinarie examinationsprocessen som generiska kompe
tenser bedöms samt exempel på hur man genom 'constructive alignment' 
tanken kan koppla ihop och utveckla hela lärande- och bedömningsproces
sen för att även inkludera de generiska kompetenserna mer explicit. Gene
riska kompetenser kan således bedömas såväl explicit som mer implicit. Uti
från rundbordsamtalen tycks i dagsläget det mer implicita bedömandet vara 
vanligare inom högre utbildning vid Linköpings universitet. Det finns dock 
exempel på mer explicit bedömande så väl i Sverige som internationellt. Vil
ken typ av bedömning som är den mest fördelaktiga görs inte anspråk på att 
ta ställning till i detta kapitel. 

Ett mer explicit bedömande gör, i vart fall vid en forsta anblick, det enk
lare att examinera generiska kompetenser i förhållande tilllärandemål. Sam
tidigt innebär en mer explicit bedömning risk för att dessa komplexa kompe
tenser reduceras och förenklas för att vara enkla att examinera och bedöm
ningen inte tar hänsyn till om studenten faktiskt kan hantera t.ex. problem
lösningsförmåga i en relevant kontext. Frågan bör också ställas huruvida ett 
mer explicit bedömande i förhållande till lärandemål eller 'Learning 
Outcomes' svarar mot högskolelagens krav på att studenterna ska utveclda 
olika generiska kompetenser. Går 'utveckling' att fånga i ett lärandemål som 
har till främsta uppgift att beskriva vad en student ska kunna efter en utbild
ning? Om lärandemål formuleras på ett sådant sätt att utveclding (sett som 
en framåtskridande process) ingår i dem, hur hanterar vi då studenter som 
redan vid kursstarten lever upp till kunskapsnivån i lärandemälen men inte 
utvecldas ytterligare under kursen? 

Generiska kompetenser är komplexa fenomen, vilket i sin tur gör att be
dömning och betygsättningen också blir komplex. Det är därför angeläget 
med en fortsatt diskussion med syfte att nå fram till metoder som både sva
rar mot de ramfaktorer den högre utbildningen har att förhålla sig till (t_ex. i 
form av lagstiftning), lärarens roll och möjlighet att göra bedömningar uti-
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från både kompetens och resurser samt studenternas krav på en rätts säker 
och transparant bedömningsprocess. 

Det som varit avgörande for vad som behandlats i denna text är framför
allt de problemområden som identifierats under de rundabordssamtal som 
genomförts. Det har varit en utmaning att sätta sig in i detta område och 
ambitionen var från början att svara på frågan hur bedömer och betygsätter 
vi generisk kunskap. Det visade sig vara svårt att klara ut vid rundabordssam
talen och den bearbetade litteraturen ger heller inget enkelt och konkret svar. 
Förhoppning är dock att texten ska kunna underlätta för läsaren att tränga in 
i ett område som kan uppfattas som komplext. Att dra några generella slut
satser av texten är dock inte möjligt. Vidare bör kapitlet kunna tjäna som 
inspiration till fortsatt diskussion och kunna bidra med exempel som kan 
ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete för att finna goda och välfun
gerande former för att bedöma och betygsätta generiska kompetenser. 
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vill bli behandlade rättvist och vi själva vill vara rättvisa. Det problematiska är 
att tolkningen av vad som skall betraktas som rättvisa är i så hög grad varie
rande, en sanning som upprepas i den grundläggande etiska litteraturen (ex. 
Beauchamp, Childress, 2008). 

En tolkning av rättvisenormen, men långt ifrån den enda, är att man ska 
behandla alla studenter lika. Vid en första tanke kan det framstå som nog så 
självklart att alla studenter ska behandlas lika. Men redan i den första delen 
av examinationsprocessen, valet av examinationsform, så frångår vi då och 
då detta genom att ge studenter med funktionshinder särskilda förutsätt
ningar för att genomföra examinationen. Det kan handla om att ge extra tid 
för examinationen eller att ge möjligheter för att skriva en hemtentamen 
istället för en salstentamen. Detta kan uppfattas som orättvist av andra stu
denter, inte minst av dem som själva har någon form av problem men som 
saknar diagnos (Nordgren, 2009). Tolkningen av normen om rättvisa kan på 
så sätt variera i en och samma studentgrupp, där en tolkning kan vara att alla 
ska ha exakt samma tentamensform och en andra tolkning blir att alla ska få 
möjlighet att prestera utifrån sina förutsättningar. 

De olika moment som ingår i en examination och bedömning kan sam
manfattas i sex punkter: a) Valet av examinationsform b) Utformningen av 
examinationen c) Genomförandet av examinationen d) Upprättandet av be
dömnings- och betygskriterier e) Genomförandet av bedömningen f) Åter
koppling till studenterna. I det följande skall jag lyfta fram etiska aspekter i 
några av de olika moment som ingår i en examination och bedömning. 

Val av examinationsform 

Universitetsstudier bygger av tradition på att studenterna ska tillägna sig 
kunskap som sedan ska omsättas i egna diskussioner och exempel, företrä
desvis (i modern tid) i skriftlig form. Samtidigt är det välkänt att alla studen
ter inte har en utvecklad förmåga att uttrycka sig skriftligt, precis som att 
andra studenter inte finner det enkelt eller obesvärat att uttrycka sig munt
ligt, framförallt inte inför publik. Vi är olika. Frågan blir då om läraren ska ta 
någon hänsyn till dessa olikheter i val av examinationsformer. Bör lärare 
variera formerna för examination av rättviseskäl (så att varje student får möj
lighet att komma till sin rätt utifrån sina egna förutsättningar), eller ingår det 
i lärprocessen att tillägna sig presentationstekniker och därmed utveclda sin 
sociala förmåga? Eller, för att lyfta en annan aspekt, är det rimligt att välja 
examinationsformer utifrån universitetsutbildningens kravbild eller utifrån 
det yrke som studierna ska leda fram till? Är det exempelvis förenligt med 
kraven på en blivande faltassistent, en hippolog eller en förskolelärare att 
hon eller han kan författa en vetenskaplig uppsats? 
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Inom akademisk undervisning tillämpas en rad traditionella examina· 
tionsformer, som tentamen, laborationer, uppsatser och seminarier. Därut· 
över har det tillkommit olika nya former för examination, däribland så kal· 
lade självvärderingar och kamratvärderingar av utförda uppgifter. Än så 
länge ser vi sådana examinationsformer främst inom ungdomsskolan, men 
även i akademisk undervisning kan detta förekomma. Frågor som detta reser 
är om det är etiskt försvarbart av den akademiska läraren att välja en exarni· 
nationsform som innebär ett tillbakadragande av bedömningsansvaret eller, 
för att välja ett annat perspektiv, om det är etiskt försvarbart att välja exarni· 
nationsformer som innehåller bedömningar av likar där läraren avsagt sig 
kontrollen över potentiellt stigmatiserande grupprocesser. 

Utformningen av examinationen 

Utformningen av examinationen styrs i allra högsta grad av professionella 
krav. Det grundläggande kravet på läraren här är att man kan utforma exami· 
nationen på ett sådant sätt att den kontrollerar om studenterna uppnått lä· 
randernåIen. Men hur säkra är vi egentligen på att vi bedömer det vi tror att 
vi bedömer? Och om inte; Ligger det några etiska implikationer här? 

Det är studenternas prestation som ska bedömas. Men vad innebär det? Är 
prestation något statiskt och absolut, eller är det något dynamiskt och relatio· 
nellt? De flesta akademiska lärare kan säkert känna igen ett dilemma av föl· 
jande karaktär: Å ena sidan har vi en student som under en kurs genomgår en 
dynamisk utveclding och ökar sin kompetens på ett föredömligt sätt, och där· 
med kan sägas ha genomfört en avsevärd prestation, men som ändå inte kan 
bedömas som godkänd. Å andra sidan har vi en kurskamrat som i det närm· 
aste ignorera sina studier och ändå kan bedömas som godkänd. Skillnaden 
mellan de två studenterna är det utgångsläge de hade vid början av sina stu· 
dier. Medan den förra var ovan och kanske byggde en grund för ett nytt kom· 
petensområde hade den senare redan avsevärda kunskaper inom området och 
genomgick ingen egentlig utveclding. I ett sådant läge är det fullt möjligt att 
applicera ett synsätt som innebär att den första studenten genomförde en pre· 
station medan den andra inte gjorde det, åtminstone inte vid detta tillfaJle. 

Genomförande av examination 

Vissa examinationer genomförs som seminarier i grupp. Här har studenter· 
na med större fallenhet för att redovisa muntligt möjlighet att visa det de är 
duktiga på. Samtidigt har då de mer tillbakadragna svårare att komma till 
tals. Frågan är hur jag som lärare ska hantera detta. Ska jag kräva en turord· 
ning där alla ska besvara frågor? Kanske värjer jag mig från ett sådant för· 
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faringssätt eftersom det tenderar att underminera det fria utbyte och den 
utveclding genom meningsutbyte som seminariet har som en av sina styr
kor. Ska jag bedöma ett passivt deltagande som underkänt? Risken är ju då 
att jag egentligen bedömer fardigheten att uttrycka sig snarare än de kun
skaper som studenterna faktiskt skaffat sig_ 

Det finns studenter som konsekvent undviker muntliga seminarier. De 
väljer att komplettera genom en skriftlig uppgift. Detta kan vara en rimlig 
väg att gå och uppfattas som fullständigt oproblematiskt. Samtidigt kan det i 
en annan situation uppfattas som en faktisk kunskapsbrist, exempelvis i en 
professionsutbildning, att inte kunna redovisa ett kunskapsstoff muntligt 
inför åhörare. Risken finns också att denna särbehandling av vissa studenter 
vad gäller examinationsform kan upplevas som orättvist av andra studenter. 

Fusk och plagiat är oetiska handlingar, såväl utom som inom universitetet. 
I utbildningssammanhang är det lätt att avslöja fusk, som när man hittar en 
fusldapp eller när stora textmassor överensstämmer ordagrant med förlagan. I 
andra fall kan läraren befinna sig i en mycket osälaare situation, som när man 
kan förvånas över en plötslig markant förbättring av den språkliga förmågan 
hos en student, när källhänvisning i ett inlämnat arbete är ytterst begränsade 
eller när avsnitt i texten tydligt bryter av stilistiskt. Den stora tillgängligheten 
till texter via internet, möjligheten att klippa och klistra från en uppsjö av for
lagor, sökrnotorernas utveckling, brister i de instrument som används for att 
kontrollera texter, en forändrad syn på vad informationskompetens är - allt 
detta har satt läraren inför en ny situation i dennes bedömningsarbete. Natur
ligtvis reagerar den erfarna läraren på uppenbara forsök till fusk, men det 
finns åtskilligt annat som kan sättas under diskussion och som ibland är ett 
möte mellan olika synsätt vad gäller källors rätta användning. En yngre gene
ration studenter, uppvuxna med de möjligheter som nätet ger, kan applicera 
andra arbetsmetoder i sitt kunskapssökande än vad den lärare som fortfarande 
lever i det pappersbaserade samhället gör. Frågan är vad denna nya situation 
ska få för konsekvenser i lärarens bedömningsarbete. Det är ju inte säkert att 
en student som redan från lågstadiet är van vid att 'forska' med nätet som 
hjälp kan beslås med fusk om denne utnyttjar de kunskapsmassor som finns 
att tillgå vid redovisningar och avrapporteringar på samma sätt som man är 
van vid. Den utmaning som ligger i de nya informationsteknologierna för hela 
det akademiska bedömningsarbetet kräver en seriös diskussion. 

Avslutning 

Antalet studenter vid universitet och högskolor har ökat laaftigt. Det är gläd
jande. Många studenter går med liv och lust in för sina studier. Många lärare 
vittnar samtidigt om att det ökade studentantalet också medfört en ökning av 
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studenter med mindre studievana, lägre språklig förmåga och bristande för
kunskaper. En aktiv utbildningspolitik är bra genom att universitetens stude
randebas breddas och genom att de akademiska utbildningarna når större 
grupper. Samtidigt finns det en risk, isynnerhet när resurstilldelningen inte 
riktigt hinner med i utvecklingen, för att lärares bedömningsarbete påverkas 
av ekonomiska krav på genomströmning, av studenternas förväntningar och 
av att läraren möter en större mängd studenter vilka studiemässigt befinner 
sig på vitt skilda kunskapsnivåer inom en och samma kurs. Det finns en viktig 
förutsättning för lärarens möjligheter att göra en rättvis bedömning som ofta 
glöms bort. Det är tid. Om läraren skall kunna orientera sig i de nya formerna 
för informationsflöde, kunna möta studenter som har andra erfarenheter av 
att arbeta med kunskapsinhämtande, kunna rätt förhålla sig till den bredd av 
bakgrunder och förkunskaper som finns i allt större grupper, kunna göra väl
grundade individuella bedömningar utifrån en stor variation av examensfor
mer och preciserade lärandemål - så behöver läraren tid. Tid innehåller såle
des en etisk dimension på så sätt att den lärare som inte får tillräckligt med tid 
att göra välgrundade bedömningar inte heller alltid kan leva upp till den rätt
viseprincip i examinationen som vi nog alla är överens om. 
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Etiska' problem vid bedömning och betygssättning 

Maria Strääf Institutionen för kultur och kommunikation 

Bakgrund 

Det finns många etiska aspekter på bedömning och betygssättning. Först 
måste universitetsläraren välja hur examinationen ska ske: ska det vara en 
hemtenta eller kanske en salsskrivning? Vad väljer läraren. och vilka faktorer 
påverkar beslutet? När examinationsformen väl är vald ska betygskriterier 
formuleras som i sin tur ska baseras på lärandemålen, som läraren sedan ska 
förhålla sig till vid rättningen. Därefter tillkommer problemet att betygsgra· 
dera varje fråga, varje moment, samt att bestämma gränserna för G och VG. 
Var ska gränserna läggas, vid 50 procent, vid 75 procent? Efter denna process 
tillkommer själva bedömningen av resultatet, betygssättningen av studenter· 
nas examinationsuppgifter som läraren ska kommentera och ge studenterna 
något slags återkoppling till. Examinationen kan upplevas som ett trubbigt 
instrument när det bara finns tre nivåer att betygsätta. 

Sammantaget kan vi se att endast examinationsprocessen rymmer många 
frågor att ta ställning till. I de flesta beslut läraren tar angående bedömning 
och betygssättning finns en etisk dimension som nödvändigtvis inte blir 
uppenbar i alla situationer men som ändå finns med i de beslut som fattas. 

Den amerikanske moralfilosofen James Rachels (1941.2°°3) skriver om 
moral och fastställer The Minimum Conception of Morality med orden: 

Morality is, at the very least, the effor! to guide one's conduct by reason -
that is, to do what there are the best reasans for doing - while giving 
equal weight to the interests of each individual who will be affected by 
what one does. 2o 

, I denna text används termerna etik och moral på samma sätt som de ofta gör i an· 
vänds i vardagligt språk; de används som utbytbara även om det finns en betydelse· 
skillnad. I S ULF bakgrundsdiskussion till 'Etiska regler för universitetslärare' görs 
ingen poäng av skillnaden mellan dessa begrepp, snarare används etik för vad som 
kanske borde betecknats vara moral. Etik förldaras kort som teori eller forskning om 
moral, och moral som en individs eller en grupps uppfattning eller praktik. Därför 
görs i denna text inte heller någon distinktion mellan begreppen, utan de får fungera 
synonymt även här. Se Sulf, 'Etiska regler för universitetslärare' Bakgrundsdiskus· 
sion. http://www.sulf.se/upload/Dokument/tvcktochtryckt/Rapporter/Etik Bak· 
grundsdisk.pdf 2010·04·09. 

, James Rachels (1986). The Elements ofMaral Philasaphy. New York: Mc Graw·Hill, 
2009, 6th edition. 13. 
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Förutsättningarna för moraliskt, samvetsgrant agerande, är opartiskhet samt 
viljan att lyssna på parternas meningar och tillmäta dessa intressen samma 
värde. Att sedan vara redo att göra en avvägning utefter dessa forutsättningar 
om vad kan vara rimligt, är ett moraliskt beslut - ett slags rättvisa. Ett mora
liskt dilemma skulle kunna beslaivas som ett problem kring vilket det existe
rar olika forstäIlningar om vad som är 'rätt' och 'fel'. Olika intressenter, som 
alla har önskemål om en lösning som tillvaratar deras specifika intressen i 
saken motiverar 'rättvisa' utifrån sitt eget värdesystem: egna principer för vad 
som är rätt och fel. Ett sådant problem saknar någon tillfredsställande lösning, 
för alla parter, men det gäller att hitta det minst onda efter att opartiskt ha 
övervägt allt. 

Etiska problem uppstår när olika uppsättningar normer eller intressen 
kommer i strid med varandra. F ör universitetsläraren kan en juridisk regel 
t.ex. komma i konflikt med ekonomiska, eller pedagogiska hänsyn; när detta 
händer tvingas vi välja och har då anledning att rannsaka vårt etiska om
döme. Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har skrivit en broschyr med 
titeln 'Etiska riktlinjer för universitetslärare'l vars syfte är att "vägleda den 
enskilde universitetsläraren, främst genom att höja medvetenheten och skär
pa uppmärksamheten om vilka problem som kan finnas".4 En annan viktig 
funktion de etiska reglerna kan ha är att inspirera till diskussion kolleger 
emellan, för det är i det kollegiala samtalet som dilemman kan prövas och 
värderingar formas och ett mer nyanserat etiskt medvetande kan nås. Inte 
minst vid LiU s utvecklingskonferens den 11 Mars 2010, framgick tydligt av 
deltagarnas samtalsengagemang hur viktig diskussionen var för deltagarna. 
Detta är komplexa och centrala frågor i en lärares vardag; en timme föreföll 
som knapp tid att avsätta ett så angeläget ämne. 

Om vi så återvänder till de etiska reglerna avsedda for universitetslärare så 
hittar man fyra grundläggande värden som universitetsläraren bör eftersträva. 
De är 1) kvalitet, 2) hänsyn, 3) rättvisa, och 4) öppenhet. I dessa kategorier ges 
exempel på vilka på etiska riktmärken universitetsläraren bör ha i sina tre olika 
roller; som forskare, lärare/handledare och som administratör/ledare. Under 
rubriken rättvisa återfinns som den sista punkten i lärarens/handledarens 
ansvar, uppmaningen: "Var rättvis i kontakter med studenter/doktorander och 

) S ULF, 'Etiska regler för universitetslärare' 2010-04-09 http://www.sulf.se/upload/ 
Dokument/tycktochtryckt/Rapporter/Etiska riktlinjer dec 04.pdf 
4 Sulf, 'Etiska regler för universitetslärare' Bakgrundsdiskussion. 2010-04-09 
http://www.sulf.se/upload/Dokument/tycktochtryckt/Rapporter / Etik Bakgrunds
diskpdf 
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när du betygssätter prov eller andra arbeten".5 Och det är kring rättvisan i mö
tet med studenter samt rättvisan vid bedömning och betygssättning som sam
talet mellan lärarna i rundabordsdiskussionen huvudsakligen kom att kretsa. 

En del av diskussionen ägnades åt valet av examinationsform som en 
fråga om räUvisa. Vad påverkar vilken examinationsform läraren väljer? En
ligt Högskoleverket är de åUa vanligaste examinationsformerna vid svenska 
universitet och högskolor i fallande ordning: salsskrivning; obligatorisk när
varo. PM. paper eller dylikt; laborationer; tvärgruppsredovisningar; problem
lösande examinationer; hemtentamen; uppsatser6 Nägon nyare undersök
ning har ännu inte gjorts. och gruppen diskuterade orsakerna till varför en 
viss examinationsform väljs. 

Olika examinationsformer har olika sorters problem. En fyratimmars sals
tenta mäter en viss sorts kunskap. en hemtenta eller en obligatorisk labora
tion möjligen helt annan kunskap. En rättviseaspekt på valet av examinat
ionsform, men även på valet av undervisningsformer i en kurs, blir då aU i 
de fall en viss examinations-, eller undervisningsform form främjas, sä gyn
nas även den studentgrupp som föredrar nämnda form och tvärtom; de stu
denter som exempelvis föredrar skriftliga former missgynnas av muntliga 
examinationsformer. Tyvärr styr inte bara pedagogiska skäl universitetslära
rens val av examinationsform, utan även praktiska och ekonomiska hänsyn. 
Inför kravet på resursmässigt genomförbar examination faller ofta valet på 
salstentamen i synnerhet när det är stora studentgrupper om flera hundra 
studenter som ska examineras samtidigt. När pedagogiska aspekter blir un
derordnade, blir det särskilt angeläget för läraren aU värna om variation i 
undervisningssituationen säväl som i examinationen, för att de flesta studen
ter någon gång under kursen ska bli bedömda under förhållanden som de 
själva föredrar. 

Rundabordsdiskussionen berörde även en stor distanskurs med 200 stu
denter, där salstentor väljs för räUsäkerhetens skull, trots aU läraren medger aU 
denna examinationsform som lösning förfelar tanken med distanskursen som 
sådan. I samma kurs har man också infört obligatorisk närvaro på en helgträff 
för att läraren ska "fä ett ansikte pä studenterna." Helgträffen genererar unge
far 70 procent närvaro, och de studenter som inte närvarar fär skriva en extra 
inlämningsuppgift. Här noterar vi en konflikt mellan tvä normsystem: nämli
gen den mellan universitetslärarens uppfattning om vad som är pedagogiskt 

5 S ULF, 'Etiska regler för universitetslärare' 2010-04-09 

http://www.sulf.se/upload(Dokument/tvcktochtryckt/Rapporter/Etiska riktlinjer dec 
04.pdf. 
6 Se Examinationen vid universitet och högskolor - ur studentens synvinkel, i Högskole
verkets skriftserie 1997' 10. 
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riktigt - att välja en examinationsform som överensstämmer med kursformatet 
- och det hon anser vara juridiskt riktigt - nämligen en rättssäker bedömning 
av studenternas prestationer. Här är det uppenbart att de kursansvariga gör 
samma bedömning som den undervisande läraren på kursen; nämligen att 
den etiskt överordnade juridiska principen är att säkerställa en rättsäker be
dömning_ Således får den pedagogiska principen stryka på foten och under
ordnas i det att man bryter kursens inneboende logik, dess alignment, och 
skapar en pedagogisk paradox: obligatorisk närvaro i en distanskurs? 

Distanskursens forändring har naturligtvis rönt skarp kritik från student
håll. Studenternas huvudargument är att de har valt kursformen distansun
dervisning för att slippa tidsödande tågresor, samt att det är ekonomiskt kost
samt att behöva resa till undervisningsorten, dels vid den obligatoriska helg
träffen, och dels vid tentamenstillfillet. Samtalet cirkulerade kring risker det 
kan innebära att undervisa på en distanskurs där läraren aldrig möter studen
terna och att det därför kan bli svårt for lärare att avgöra vems arbete som be
tygssätts. H ur kan läraren vara helt säker på vem som skrivit arbetet som ska 
bedömas: är det ett grupparbete eller är det ett individuellt arbete? Gruppen 
föreslog möjligheten att via tekniska lösningar på nätet genomfora samtal med 
hjälp av t ex en nätkamera med varje student. Detta skulle dock inte gå att lösa 
tidsmässigt eftersom kursen i fråga omfattar 200 studenter. Salstentor återstår 
som den mest rättssäkra examinationsformen for distansstudenterna. Argu
menten för att infora salstenta och helgträff är tungt vägande och det ligger i 
studenternas intresse att upprätthålla sitt universitets goda rykte genom att se 
fördelarna i att värna en rättssäker examination. 

Vad, å andra sidan, garanterar att lärare som undervisar på en traditionell 
kurs med personliga kontakter mellan lärare och studenter inte har anledning 
att fundera i liknande banor som läraren på distanskursen angående rättssäker 
examination? Vi har då naturligtvis lättare att koppla namn med person, ef
tersom vi möter studenterna personligen. Diskussionen kom beröra ifall vi 
kan se tendenser till förändringar i studenters attityder till vad som är deras 
eget arbete8 Men även vid ett traditionellt kursupplägg kan situationer upp
komma som kan liknas vid den som beskrivs i distanskursfallet, nämligen då 
studenter missar delar av undervisningen t ex vid sjulcdom, men utan att kur-

7 Se John Biggs terminologi, 'eonstructive Alignment', vilket är en angelägen pedago
giskt organiserande princip i knrsdesign. Teachingfor Quality Leaming at University. 
Maidenhead: Open University Press, 2003. 11. 

S KTH har funnit anledning alt publicera en handbok, skriven av Jude Carroll och 
Carl-Mikael Zetterling, som riktas till både lärare och studenter vid KTH med den 
konkreta uppmaningen i titeln: Hjälp studenter att undvika plagiering. KTH Learning 
Lab, 2oo9· 

147 



Kapitel 6 - Etik och juridik 

sen har obligatorisk närvaro. Då kan studenten få gottgöra sin frånvaro med 
något eller ett par kompenserande skriftliga arbeten, som ska vara tillräckligt 
arbetskrävande for att avstyra frånvaro utan särskilda skäl. Texten bör natur
ligtvis skickas genom Urkund. men utan att diskutera igenom texterna med 
studenten så kan inte läraren vara helt säker på att den verklige forfattaren 
sammanfaller med den som utger sig för att vara shibent. 

Flera lärare i runt bordet tycker det är obehagligt att ta upp diskussionen 
om rättssäker bedömning och examination genom att diskutera plagiering 
eller fusk. eftersom de bekymrar sig över att studenterna kan tolka detta som 
att de misstror sina studenter för att fuska. Lärare som undervisar i språk 
tenderar möjligen i mindre utsträckning att dela denna inställning eftersom 
de betraktar diskussionen om källhantering som en självklar del shivproces
sen och av kursinnehållet. 

Diskussionen kom att beröra vad 'rättvis' rättning skulle kunna vara. Med 
endast G och VG blir betygs spannet brett och genom att lägga extra omsorg 
på gränsfallen tycker lärarna att de rättar på ett rättvisare sätt. Flera lärare 
uppger att en rättningsstrategi för att uppnå rättvis rättning, är att först rätta 
igenom tentorna ganska snabbt för att sortera ut ldara U, G eller VG. Detta 
ansågs av gruppen vara enklare rättningsarbete, och detta upplevdes mindre 
tidskrävande. Arbetet som däremot ansågs mer komplicerat var själva gräns
dragningarna mellan betygen. Så genom att gå tillbaka och titta extra noga på 
gränsfallen angav lärarna att de upplevde att de uppnådde den mest rättvisa 
bedömningen. Här nämndes även att arbetssituationen för den enskilde 
läraren spelar roll. För att kunna rätta på ett bra sätt krävs det att läraren har 
utrymme att planera sitt arbete: att kunna disponera sin tid så att läraren 
rättar på morgonen, samt att inte rätta för många tentor i sträck gavs som 
konkreta exempel på där en god arbetsmiljö bidrar till en rättvis bedömning. 

Vad är då rättvis bedömning av examensarbeten? Kan ett arbete bedömas 
rättvist när förutsättningarna för dess tillkomst skiljer sig åt? Det kan vara 
besvärligt för examinatorn att bedöma hur mycket av arbetet studenten själv 
har gjort och hur mycket som handledaren faktiskt har bidragit med. Detta 
kan i synnerhet bli fallet när en student skriver ett examensarbete på faltet 
när handledaren inte är så nära knuten till universitetet. Risken är att exami
natorn därför inte rättvist kan bedöma vem som har gjort vad i arbetet. Stu
dent A kan ha fått mycket hjälp av sin handledare och arbetet bedöms som 
mycket gott. Student B har kanske inte haft en lika drivande handledare, 
men har själv faktiskt gjort arbetet själv och lärt sig mer än A, men examens
arbetet bedöms inte vara lika gott som den första studentens. Genomskinlig
heten i arbetsprocessen blir därför viktig att redovisa i uppsatsen. Detta kan 
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belysas i studentens självvärdering, där studenten öppet berättar om arbets
processen, och t ex hur han/hon har löst olika problem. 

Ytterligare en aspekt av etiska ställningstaganden vid bedömning som dis
kuterades är ifall 'rättvisa' innebär samma eller lika behandling åt alla, eller 
ifall rättvisa ibland kan vara en fråga om fördelning av resurser. RäUvisa vid 
examination är aU tiUa efter studentens prestation. "Lika" bedömning av alla 
studenter ska göras - med undantag för studenter med funktionshinder. I 
dessa fall måste förutsättningarna för deras prestationer ändras för aU rätt
visa ska uppnås, något andra studenter ibland kan tycka blir orättvist. Här 
kan det kännas skönt, anser gruppen, att det finns en funktion inom univer
sitetet som beslutar om särskilda hjälpmedel, alternativ tentamensform eller 
genom tilldelning av extra tid9 baserat på medicinska utlåtanden. 

Men samtalet korn snart att beröra det faktum att det trots allt finns fall då 
läraren i sina bedömningar ändå måste ta hänsyn till en students särskilda 
behov som kanske inte baseras på ett läkarintyg. Gruppen var enig om att det 
vid bedömning av skriftligt material läggs stor vikt vid språket, att språket 
ingår i bedömningen. En student som kan argumentera för sin ståndpunkt 
och kan motivera denna väl får ett bättre betyg än den student som inte har 
samma förmåga. Studenter som behöver språklig hjälp har möjligheter att få 
det i S pråkverkstaden. På Linköpings universitets hemsida kan man läsa att 
Språkverkstäderna riktar sig till "alla studenter vid Linköpings universitet 
som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska".w Ofta 
söker de sig dit själva, men kommer även på uppmaning av sin lärare efter 
att de har blivit underkända på en skriftlig uppgift; det krävs inga läkarintyg 
för att få komma dit. I Språkverkstaden kan studenter få hjälp aven lärare 
med den text som de för tillfallet är upptagna att arbeta med. En etisk di
mension av denna situation blir då hur mycket stöd det är rimligt att studen
ten kan få, i synnerhet före bedömning och betygssättning. När övergår 
'stöd' i språkgranskning? Samtalet definierar en gråzon där det är svårt att 
urskilja vem som gjort vad i texten. Hur ska den lärare som ska bedöma ar
betet kunna urskilja studentens arbetsinsats ifrån det stöd hon fåU? En lärare 
som arbetar i språkverkstaden uppger att det är vanligt att studenter som 
"egentligen inte har några språkproblem" ändå söker hjälp. Här menar lära
ren att studenter som varken har diagnosticerade funktionshinder eller 
svenska som andraspråk önskar allmän hjälp för producera en bättre text. 

9 Extra tid avses här dels extra tid till läraren som maste skriva en hemtenta till en 
student som behöver en alternativexamensform, dels extra tid till en student som 
pga. ett funktionshinder har rätt till längre skrivtid. 
w Linköpings universitet http://www.liu.se/ikk/sprakverkstader?l~sv 2010-°5-20. 
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Hon betonar att det är viktigt att då vara tydlig och informera om att den 
språkhjälp som ges i Språkverkstaden inte inbegriper språkgranskning. 

Men även med språkets muntliga sida kan studenter få hjälp i Språkverk
staden, som också tillhandahåller gratis föreläsningar om muntligt framfö
rande_ De flesta utbildningar förutsätter att de studerande ibland redovisar 
arbeten muntligt inför en grupp. Detta förekommer i alla de utbildningar 
som finns representerade i rundabordsdiskussionen, t ex socionomprogram
met och lärarprogrammet. Flera lärare har i sitt arbete stött på studenter som 
är så talängsliga att de inte riktigt Idarar av kurskraven. I sådana situationer 
synliggörs en etisk dimension i gränslandet mellan att det å ena sidan finns 
en diagnos som juridiskt förankrar en annan bedömning eller sätt att be
döma, och att det å andra sidan faktiskt saknas en diagnos, vilket i och för sig 
inte innebär att studenten inte har lika stora problem som om en läkare hade 
skrivit ett intyg som berättigar till andra förutsättningar kring bedömningen 
än de som gäller för flertalet studenter. Det faktum att studenten befinner sig 
mitt i en utbildning och håller på att lära sig ett yrke talar för att hänsyn och 
tålamod måste visas den som är talängslig - under en läroperiod. Men så 
småningom krävs det ändå att studenten lär sig behärska sin talängslighet 
och övervinner oron att tala inför en grupp, eftersom att tala inför en grupp 
kan ses som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna utöva vissa yrken. 

Exempelvis "lärare som inte vågar tala infor en grupp" eller "arbetsterapeu
ter som inte vågar vidröra andra människor"" innebär problem för sig själva 
och för sin arbetsplats. Kostnaden i personligt lidande för den person som 
investerar både tid och pengar i en utbildning till ett yrke de inte med visshet 
kommer kunna utöva är svår att uppskatta. Men hur tidigt och hur eftertryck
ligt ska en student avrådas från att genomfara en utbildning när undervisande 
lärare på en kurs tidigt noterar att studenten kan komma att få problem i sin 
yrkesvardag? Tar universitetslärare sina studenter på allvar ifall de inte upp
märksammar varningssignaler under utbildningen? Var går gränsen mellan 
hjälp och stjälp? Hur länge, och för vem, anses hänsyn till särskilda behov, 
som inte är forenliga med själva utövandet av det yrke till vilket studenten ut
bildar sig, vara rättvisa och etiskt och ekonomiskt forsvarbara? 

Dessa ömtåliga frågor dryftades, naturligtvis utan att gruppen nådde några 
självklara svar. Trots allt visar samtalet ändå på en komplex etisk dimension 
som framträder ur lärarens perspektiv i relationen mellan dennes bedömning 
aven utbildnings delar: kurser och kursmoment, och helheten: yrkesutbild
ningen och dess produkt, yrkesutövaren. Samtalet utforskade marginalen av 

n Detta är ett direkt citat från rundabordssamtalet där talaren spetsade till problemet 
i paradoxerna: lärare som inte vågar tala inför en grupp och arbetsterapeuter som 
inte vågar vidröra andra människor. 2010 -°3-11. 
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lärarens ansvar när denna bedömer och betygsätter en kurs, men ändå upple· 
ver att sitt moraliska ansvar kanske borde sträcka sig något utanför kursen. I 
området utanf6r det egentliga kursansvaret, i "området mellan stolarna" möts 
och överlappar möjligen ansvarsområden som hör till t ex psykolog, studieväg· 
ledare, eller kursansvarig; universitetslärarens mandat att agera är minst sagt 
oklart. I vilken utsträckning föreligger möjligheterna - tid och forum - för att 
faktiskt utbyta relevant information och föra en sådan diskussion mellan yr· 
keskategorier med inblick i studentens situation? Detta område som rör lära· 
rens eventuella moraliska ansvar utanför sin egentliga kurs uppfattas som 
särsldlt konfliktfYllt: det f6ranleder läraren att etiskt ifrågasätta sitt eget ansvar i 
relationen mellan sin delinsats (bedömning aven kurs) och relationen till hela 
utbildningen i vilken momentet ingår. 
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Refererad kunskap eller plagiat - om svårigheten aU bedöma 

Marcus Steen, Institutionen for kultur och kommunikation 

Inledning 

Studenters plagierande i studentarbeten betraktas numera både nationellt 
och internationellt som ett allt mer omfattande problem (Roberts, 2008: xiv; 
Henriksson, 2°°9:2, Caroll & Zetterling, 2009:5). Vid en första anblick kan 
både definitionen på plagiat och lösningen på problemet te sig enkel. Stu
denter fuskar medvetet genom att kopiera kortare eller längre delar av texter, 
och de använder sedan dessa som om det vore deras egen text och deras egna 
tankar. Lösningen blir, att i förebyggande syfte informera studenterna bättre 
samt att i förekommande fall slå ned på denna typ av fusk genom att under
känna och anmäla fallen till respektive disciplinnämnd. De två rundabords
samtal som genomfördes under rubriken 'Refererad kunskap eller plagiat -
om svårigheten att bedöma' visar att företeelsen kan vara mer komplex än 
man möjligen föreställer sig. 

Samtalen kom att kretsa kring centrala frågor som definition av och rätts
läge kring plagiat, förekomst av och orsaker till plagiat, lärarens roll som 
myndighetsperson och utbildare i frågor om plagiat samt utbildningsdesig
nens påverkan på förekomsten av plagiat. 

Definitioner och rättsläge 

I inledningen framhölls att begreppet plagiat inte nämns uttryckligen i högsko
leförordningen och därmed inte automatiskt är att betrakta som ett rättsligt be
grepp. Med avseende på disciplinära åtgärder står det att: "Disciplinära åtgär
der får vidtas mot studenter som [ ... 1 med otillåtna hjälpmedel eller på annat 
sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studentprestation skall bedömas" 
(högskoleförordningen 10 kap l §). Inledaren hänvisade dock till att man i LiV:s 
interna regelverk för examinationsformer tar upp begreppet. Där fastslås att 
"om en författare, t.ex. en student, använder sig aven källa utan att signalera 
att det rör sig om citat eller referat är texten att betrakta som plagiat." samt att 
"plagiat inte är tillåtet vid examination". (DNR: LiV 121/07-45). 

De anförda regelverkens krav på att plagiatet måste f6rkomma vid bedöm
ning/examination' samt i en text för att betraktas som fusk, väckte en debatt i 
samtalen om det kan vara tillåtet i andra situationer. När det gäller uppgifter 
som uppsatser och längre hemtentamina rådde det efter viss diskussion rela
tiv stor samstämmighet om att endast slutversion kan bli föremål för en 
eventuell anmälan. Denna slutsats finner stöd hos Henriksson (2008:12 f) 
som konstaterar att plagiat i form av utkast, stolpar och annat som kan be-
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traktas som en del arbetsprocessen fram till dess att man ska examineras 
inte är att betrakta som fusk. 

Förekomsten av plagiat vid muntliga redovisningar, eller i sammanhang 
där det som utgör grunden för examinationen inte är en text, berördes endast 
ytligt. I diskussionerna kunde det inte fastställas om det även i dessa fall går att 
tillämpa reglerna för plagiat. Den allmänna bedömningen var dock att munt
liga examinationer minskar möjligheterna och riskerna för plagiat. 

Frågan om hjälp från andra studenter eller spökskrivare också är att be
trakta som plagiat behandlades också. De flesta av deltagarna menade att det 
visserligen rör sig om fusk i enlighet med högskoleförordningen, men att det 
inte faller under begreppet plagiat. Någon påpekade också att det inom flera 
discipliner är svårt att uttrycka ett tankemässigt innehåll på ett varierande 
språkligt sätt, vilket också kan göra det svårt att avgöra ifall det handlar om 
plagiat eller ej. Ett annat problem som berördes var svårigheten ge exakta 
riktlinjer för i vilken utsträckning man måste omarbeta en text för att den 
ska betraktas som ett referat. Likaså togs frågan upp om svårigheten att be
döma vad som betraktas som allmänt känd kunskap på olika nivåer i respek
tive utbildning. I dessa fall rådde det stor samstämmighet om att det inte går 
att ge några generella riktlinjer, utan bedömningen måste utgå från kursens 
nivå samt en individuell jämförelse mellan ursprungstext och originaltext. 

I och med att det krävs uppsåt för att det ska betraktas som plagiat diskute
rades också svårigheten att bedöma om en student medvetet försökt vilseleda 
någon med sitt plagierande, eller om det kunde handla om oskicklighet eller 
rent av okunnighet. I samtalen kom det fram att disciplinnämnden, som enligt 
högskoleforordningens 10 kap 3§ är den instans vid universitetet som ska be
handla misstänkta fuskärenden, lägger stor vikt vid att studenten i fråga måste 
ha vetat om att beteendet inte var tillåtet. Några tryckte därför på vikten av att 
ha tydligt informationsmaterial, checklistor eller kontrakt av vilka det explicit 
framgår vad som ur juridisk synvinkel räknas som plagiat, och vilka följderna 
av plagierande vid examination kan bli. De straff som kan bli aktuella i de fall 
där fusk anses som bevisat varierar från varning till avstängning upp till sex 
månader. På Linköpings universitets webbsidor (Z010) för disciplinnämnden 
ges en detaljerad översyn över ärendehantering, sammansättning av disciplin
nämnden samt konsekvenser för den studerande som fills. 

Beträffande skyldigheten att anmäla tollear Henriksson (zo08:77) högsko
leförordningens regler som att det inte finns något utrymme för lärare att välja 
hur de vill förfara i fall där det föreligger en grundad misstanke, utan att det 
är obligatoriskt. Naturligtvis kan ett sonderande samtal med studenten ut
göra en viktig del i processen att ta reda på om det handlar om medvetet fus-
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kande, men om det vid detta samtal inte framkommer skäl som talar emot 
den grundade misstanken så ska en anmälan göras. 

Lärarens roll som utbildare och statlig myndighetsperson 

Samtalen kom även att handla om lärarens roll vid examinationsformer där 
plagiat kan förekomma. Den allmänna uppfattningen var att lärarens hu
vuduppgift är att vara utbildare och guida och lotsa studenterna genom den 
process som det innebär att tillägna sig ett akademiskt skrivande. Den avgö
rande frågan var dock när gränsen går då läraren måste frånträda rollen som 
i huvudsak utbildare till rollen som huvudsakligen statlig myndighetsperson 
med plikt att anmäla. Ställt på sin spets: Finns det fall där man kan tänka sig 
att inte anmäla misstänkt fusk? Flera deltagare vittnade om att de känt viss 
osäkerhet angående hur man exakt ska hantera fusk, samt att man i vissa fall 
ansett det smidigt att lösa situationen genom samtal och underkännande av 
det inlämnande utan att for den skull alltid göra en formell anmälan. Anled
ningen är att en anmälan upplevs både psykiskt påfrestande samt riskerar att 
skada förtroendet mellan lärare och student på lång sikt. I vissa fall kunde en 
sådan underlåtelse att anmäla också bero på att man kände att beviskraven i 
disciplinnämnden är orimligt höga samt att det ger negativ stämpel åt den 
utbildning man är involverad i. En uppfattning var därför att lärarens om
dömesgillhet verkligen ställs på prov i situationer med plagiat. Det krävs 
fingertoppskänsla för att avgöra hur man ska förfara. 

De från vissa häll ovan anförda kraven på ett ökat fokus på regler och ju
ridik - utan tydligt arbete med att skapa förståelse för varför källhänvisningar 
är viktiga - riskerar enligt vissa av deltagarna att leda till en situation där stu
denterna i bästa fall mekaniskt kan tillämpa reglerna för källhantering. Där
emot finns en risk att fokus inte läggs på att studenterna socialiseras in i ett 
akademiskt skrivande med en djupförstäelse för de normässiga kunskaperna 
om källhänvisningarnas betydelse. De tekniska reglerna blir då obegripliga 
och utan sammanhang. Genom att börja med och lägga fokus på normfrå
gorna menade några deltagare, att man kommer att få större acceptans och 
förståelse bland studenterna för varför man behöver de tekniska fardigheter
na. Andra varnade för övertro på möjligheterna att med enbart ökade insikter 
komma tillrätta med problemen och framhöll att lärare behöver tydliga regler 
att luta sig mot. Neville (2010) tangerar denna problematik och betonar vik
ten av att inte förmedla kunskaper om referenshantering som en metod i 
första hand avsedd att skydda mot anklagelser mot fusk, utan som ett sätt att 
förhälla sig till och utvidga kunskap. 

För att lättare kunna skilja mellan osldcldighet och ohederlighet vid exami
nerande uppgifter användes vid en av rundabordsdeltagarnas utbildning en 
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första icke·examinerande deluppgift vid ett tidigt stadium i utbildningen. Ge· 
nom dess icke·examinerande karaktär kunde man gå igenom höga utslag i så 
kallade textmatchningsprogram som Urkund med studenterna, utan att for 
den skull gå vidare till en anmälan. Textrnatchningsprogrammen jämför stu· 
denternas inskickade arbeten med tidigare inskickade studentarbeten, för· 
lagsmaterial samt internetkällor och ger utslag när likheterna är för stora. Om 
studenterna däremot använder sig av plagierande fortsättningsvis kan man 
utgå från ohederlighet och inte oskicldighet. Enligt deltagaren har detta arbets· 
sätt varit ett effektivt sätt att minska plagiaten längre fram i utbildningen. 

Förekomst av och orsaker till plagiat 

Under samtalen medverkade personer med erfarenhet från olika institutio· 
ner och från skiftande studentgrupper. Det var slående att förekomsten av 
plagiat inte kunde knytas till en specifik studentgrupp. Problemet existerar 
hos såväl studenter med svensk gymnasieutbildning som hos utländska stu· 
denter, även om många som arbetat med grupper innehållande både svenska 
och utländska studenter vittnade om att problemet var mer vanligt före· 
kommande i den senare gruppen. I dessa fall hänvisades till att det i många 
utländska akademiska kulturer anses som korrekt att reproducera och återge 
fakta utan hänvisning eller med helt andra system för hänvisning, samt att 
de senare inte fått tillräcklig utbildning i akademiskt skrivande vid svenska 
universitet. Det gick inte heller att klart urskilja att problemet skulle vara 
större bland studenter på grundnivå än hos mer erfarna studenter. Möjliga 
förklaringar till varför problemen med plagiat förekommer även sent i ut· 
bildningarna, då studenterna rimligtvis bör ha tillägnat sig kunskap i veten· 
skapligt skrivande, var att det är först då man behöver göra längre självstän· 
diga arbeten samt att tidspressen kan vara högre då vilket kan locka till att ta 
till otillåtna metoder. 

Näst intill samtliga deltagare uttryckte att de någon gång stött på proble· 
met med plagiat och även om det är svärt att göra jämförelser över tid så var 
det den allmänna meningen att plagiaten ökat genom att så mycket informa· 
tion finns lättillgänglig över nätet. Det påpekades också att det blivit lättare 
att upptäcka plagiat med hjälp av textmatchningsprogram samt sökningar 
över söktjänster på internet. Det framhölls dock att metoderna för att lura 
programmen blir alltmer sofistikerade. Ett flagrant exempel var att texter 
skickas in med osynliga citattecken, vilket gör att arbeten som till stor del kan 
utgöras av citat inte ger utslag i textmatchningsprogrammen. Osynliga citat· 
tecken åstadkoms genom att citattecknen får samma farg som textens bak· 
grund och därmed inte syns. 
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Plagiat och utbildningsdesign 

Under bedömardagen blev det tydligt att examinationsformer samt kursens 
men även hela programmets upplägg och struktur kan ha avgörande effekter 
för förekomsten av plagiat. Samtliga deltagare var överens om att det är vik
tigt att behålla stimulerande, fria examinationsformer, men ändå undvika att 
studenter försätts i situationer där de frestas att ta till plagiat. Emellertid var 
man också överens om att det krävs tydligt stöd och utbildning för studen
terna för att de ska kunna knäcka de akademiska koderna som upplevs själv
klara för de flesta universitetsanställda. 

På universitets- och programnivå ansågs det viktigt att se till att inte läm
na de enskilda kursansvariga och lärare på kurserna ensamma med den ofta 
svåra uppgiften att socialisera in studenter i ett akademiskt skrivande. Ett 
förslag som lyftes fram var att verkligen trycka på vikten av kurser just i aka
demiskt skrivande. Som ett konkret exempel på det berättade en deltagare, 
att utländska studenter i samband med introduktion även erbjuds att delta i 
en kurs i avancerat akademiskt skrivande. 

Det lyftes också fram att det i programmens utbildningsdesign måste byg
gas in uppgifter med en tydlig progression, i vilka man steg för steg utvecklar 
förmågan att på ett professionellt och etiskt sätt förhålla sig till tidigare forsk
ning. I allt för många fall ställs studenter i slutet av sin utbildning inför 
komplexa uppgifter, inför vilka de inte har erhållit tillräckligt träning under 
programmens första år. 

En annan plagiatmotverkande designfaktor som diskuterades var behovet 
av kontinuerlig handledning i samband med skriftliga uppgifter. Det rådde 
stor samstämmighet gällande det faktum att handledning och samtal eller 
andra avstämningsstationer motverkar plagiat och främjar ett tänkande där 
processen under vilken studentens lärande sker och inte slutprodukten sätts 
i fokus. 

N ågra deltagare menade dock att det är svårt att hitta en enkel lösning då 
många program och kurser redan tillämpar hård sovring för att kunna pressa 
in allt innehåll i programmen. Programövergripande åtgärder löser inte hel
ler problemen för studenter som läser fristående kurser, där ju deltagarna 
kan ha med sig ytterst varierande kunskaper om akademiskt skrivande. Även 
ekonomiska överväganden lyftes fram som en faktor som omöjliggör tillräck
lig handledning. 

Även i litteratur om ämnet tas utbildningsdesignens central roll for att 
motverka plagiat upp. Henriksson (2008: 52 ff.) uppmanar bland annat till att 
använda konkreta skrivövningar i vilka man tränar på att återge innehåll kor
rekt, kräva in kommenterade litteraturlistor i vilka studenterna forutsätts moti
vera valet samt verkligen fundera över hur uppgifterna som delas ut står i 
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överensstämmelse med lärandemålen, d.v.s. en betoning av constmctive 
alignmenttänkandet. Andra plagiatmotverkande åtgärder är att göra uppgifter 
med hög relevans for det fortsatta yrkeslivet samt bedöma studenternas realis
tiska möjligheter att kunna slutföra uppgiften inom angivna tidsramar. Likaså 
bedöms det vara effektivt om man har med uppgifter som häver att studenten 
reflekterar över själva arbetsprocessen. Genom att folja upp skriftliga uppgifter 
genom muntliga seminarier kan också eventuella former av plagiat försvåras. 
En annan avgörande faktor för att få ned de plagierande inslagen är enligt 
Henriksson, att se till att uppgifterna måste vara på en så hög taxonomisk nivå 
att det krävs självständig analys och en värdering. Betoningen på taxonomisk 
komplexitet samt ökade inslag av avstämningsstationer som plagiatmotver
kande medel fors också fram av jorgensen & Bhattacharya (2008) samt 
Salmons (2008). 

Utgångspunkten för Henrikssons (2008), jorgensen & Bhattacharya 
(2008) samt Salmons (2008), är att mål och hav på studenternas kunskaper 
för kurser och program går att kategorisera med hjälp av t.ex. Blooms taxo
nomi. De lägsta nivåerna utgörs i en stigande och av varandra beroende skala 
av stegen fakta, förståelse och tillämpning. På dessa steg följer stegen analys, 
syntes och värdering (Se Bloom, 1956). Gmndföreställningen hos samtliga 
refererade källor i detta stycke är att examinationsuppgifter, vilka innehåller 
krav på analys, syntes, eget ställningstagande försvårar möjligheten att pla
giera än om uppgiftsinstmktionerna är av mer reproducerande karaktär. 

En avvikande slutsats drar Åsa Hult och Håkan Hult (200}37) och menar 
att "trenden att ha mer hemtentor i vilka studenterna också ska producera 
större textmängder och texten ska innehålla synteser och egna värderingar 
ökar risken och frestelsen att plagiera." 

Reflekterande avslutning 

Även om man kan fastslå att många fall av plagierande bygger på missför
stånd och okunnighet, snarare än på en medveten strategi från studenternas 
sida, visar såväl mndabordssamtalen som många exempel som står att finna 
i delar av den citerade litteraturen hur kreativt vissa studenter agerar för att 
dölja och röja undan spåren av sitt plagierande. Förmodligen behövs det 
minst lika kreativt tänkande från lärares och kurs- och programansvarigas 
sida för att minska möjligheterna och incitamenten till plagiat. Att enbart 
komma med regler, kontrakt, förbud och varningar leder förmodligen inte 
till önskat resultat. Istället verkar det uppenbart att den viktigaste nyckeln till 
en plagiatmotverkande miljö verkar ligga i att använda den arsenal av stimu
lerande och kvalitetshöjande åtgärder som finns till hands i samband med 
examination. Alltifrån enlda åtgärder såsom att göra förändringar i examina-
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tionsuppgifterna frän är till är, till att ha ett processorienterat tänkande där 
möjligheten att lämna in fardiga slutprodukter utan kontrollstationer mini
meras. Andra ideer som kan vara värda att ta på allvar är att ha krav på att 
delar av de källor som man hänvisar till är så aktuella att det inte går att an
vända sig av äldre texter rakt av, ställa krav på kommentarer tilllitteraturlis
torna eller komplettera inlämningar med muntliga framställningar. 

Samtidigt går det inte att blunda för dessa åtgärder kostar i form av tid för 
att förnya examination och mer tid för handledning och uppföljning. Genom 
att vara väl päläst om hur man förebygger plagiat, kan det dock tänkas att 
man lättare kan argumentera för och därmed fä gehör för krav pä t.ex. utö
kad hanledningstid eller for krav på att mer tid måste avsättas för att utveclda 
rättsäkra och stimulerande examinationer med hög kvalitet. 

Självklart behövs även tydliga regler och riktlinjer. Det är oroväckande när 
vissa examinatorer väljer att lösa fall där grundad misstanke om plagiat finns 
utan att följa den ordning som föreskrivs av disciplinnämnden. Alla fall av 
plagierande bör rimligtvis behandlas på samma sätt oavsett vem som är 
handledare eller examinator. Detta förutsätter att man pä universitetsnivä 
aktivt arbetar med dessa frägor både som en del av utvecldandet av stimule
rande examinations former och som en del av arbetet för att göra examina
tioner rättssäkra. 
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KAPITEL 7 

PEDAGOGISK MERITERING 

Att bedöma och bli bedömd som lärare. Pedagogisk skicklighet 
och pedagogisk meritering 

Galia Pozina, Institutionen för JYsik och mätteknik 

Inledning 

Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering samt att bedöma och bli be
dömd som lärare, var ett tema vid rundabordssamtalen. Inledaren introduce
rade med att ta upp några vanliga frågor och menade att bedömningsgrun
derna vid anställning av lärare ska omfatta rubriker som vetenskaplig, peda
gogisk och administrativ skicklighet. För att meriter ska kunna värderas och 
för att göra bedömningsprocessen möjlig framhölls vikten av att meriter 
dokumenteras. Detta tycktes vara förhållandevis klart när det gäller veten
skaplig skicklighet och demonstreras bland annat genom egen forskning och 
genom nationella och internationella kontakter med andra forskargrupper. 
Forskningsnivån redovisas genom att vetenskapliga artiklar och publikatio
ner i internationella tidskrifter eller i böcker. Däremot tycktes det vara 
mindre givet vid det gemensamma samtalet, vad som ska dokumenteras för 
att påvisa den pedagogiska skickligheten. 

Vid ett anställningsförfarande ska det avgöras om man uppfyller den for
mella behörighetsnivån, d.v.s. visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 
Man skiljer också mellan undervisnings- och pedagogisk skicldighet. De 
olika begreppen blandas dock ofta ihop och vanligt är att akademiker oftare 
beskriver sina erfarenheter av undervisning, medan den pedagogiska skick
ligheten dokumenteras i mindre utsträckning. 

Undervisningsskicklighet bygger på breda, gedigna och aktuella kunskaper 
inom det egna ämnesområdet med koppling till forskning, liksom förmåga att 
strukturera och organisera den aktuella kunskapen, bland annat i kurser. Inför 
ett anställningsförfarande är det också viktigt att dokumentera förmåga till 
helhetssyn och förnyelse, till att sprida engagemang och intresse för ämnet 
ifråga, samt förmåga att kommunicera och främja studenters lärande. Exem
pel hur man kan beskriva sin pedagogiska skicklighet är differentiering utifrån 
olika utbildningsnivåer, att undervisningen genomförs på olika språk och för 
olika stora studentgrupper osv. Skicldigheten kan också beskrivas som för-
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måga och vilja att regelmässigt tillämpa de förhållningssätt, kunskaper och 
fardigheter som inspirerar och aktiverar studenters lärande. Pedagogisk skick
lighet innebär vidare att tillämpa en reflekterande attityd till den egna pedago· 
giska verksamheten, vilket i sin tur forutsätter kontinuerlig utveckling, såväl av 
den egna kompetensen som av utformningen av undervisningsuppdraget. 

Pedagogiska meriter kan visas genom pedagogisk utbildning, genomförd 
undervisning på olika nivåer, handledning, pedagogiska utmärkelser, popu· 
lärvetenskapliga och pedagogiska publikationer, genomgångna pedagogiska 
kurser, samt beskrivningar av den egna pedagogiska verksamheten. En så· 
dan exemplifiering utgör grunden för det material som behandlas vid ett 
anställningsförfarande. Under senare år har det även blivit vanligt med s.k. 
pedagogiska meritportföljer. De förväntas innehålla, inte bara en redovisning 
av den egna pedagogiska erfarenheten, utan även reflektioner över egna syn· 
sätt på kunskap och lärande, samt hur man kan anpassa sin pedagogiska 
verksamhet utifrån egna förutsättningar i relation till ekonomiska resurser, 
studenternas förväntningar, mål och motivation. Denna redovisning av peda· 
gogiska reflektioner, både vad gäller tidigare erfarenheter som tankar fram
deles, brukar kallas för 'Letter of Intent'. 

Pedagogiska meriter i ett historiskt perspektiv 

En historisk betraktelse av rekryteringsprocesser vid universitet och lärosäten 
i Sverige, av vad som har ansetts vara viktigt vid tjänstetillsättningar, samt 
hur bedömningar av meriter har utvecldats, visar att den vetenskapliga meri· 
teringen fått en ökad betydelse. Sörlin och Törnqvist (2000) beskriver detta 
som "undervisningsuppgiften är lika gammal som universitetet; något mer förvå
nande är det kanske att det var så sent som på '91O-talet som forskningen blev en 
föreskriven del av de svenska universitetens uppgifter". 

Under 1840' talet hävdade konsistorierna och fakulteterna att det var ange
läget att utveckla och förbättra tillsättningsproceduren av akademiska tjäns
ter, främst vid tillsättning av professurer (Rovio-Johansson & Tingbjörn, 
2001). Redan vid den tiden skedde tillsättningar utifrån kvalitativa bedöm· 
ningar, vilket framförallt uppfattades som förmåga att förmedla vetenskaplig 
undervisning, liksom den vetenskapliga skicldigheten hos den sökande. Men 
även under den här tiden betraktades tillsättningsprocessen som långsam. 
Den gick i korthet ut på att ett förslag från fakulteten skickades till pro
kanslern, som i sin tur skickade det vidare till universitetskanslern, medan 
det slutgiltiga beslutet fattades av ett statsråd. På 180o-talet användes även 
det s.k. lärarprovet som metod för bedömning av pedagogiska meriter. Men 
provet var inte obligatoriskt och det var de sökande själva som kunde be· 
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stämma om provet skulle genomföras eller inte. Den beskrivna proceduren 
förenklades dock på 193o-talet. 

Expansionen av den högre utbildningen runt 1950 i form av ett ökat antal 
studenter ledde till behov av fler lärare med olika behörighetskrav och be
fordringsgrunder. Universiteten och högskolorna kom att utvecldas från 
elituniversitet och elitskolor till stora massutbildningsinstitutioner och även 
mångfalden bland studenterna kom att öka (Nybom, 1997). Mot den bak
grunden inrättades nya former av lärartjänster. Vi fick 'biträdande lärare' och 
oavlönade docenter med rätt att undervisa. Sedan dess har antalet olika lärar
tjänster både ökat och minskats under åren. 

Så småningom kom pedagogisk skicldighet också att få en bredare inne
börd, som exempelvis i Lärartjänstutredningen (SOU, 1980:3). Där beskrevs att 
såväl pedagogisk utbildning, undervisningsskicldighet, utbildningsplanering, 
administration, pedagogiskt utvecldingsarbete som läromedelsframställning 
skulle tas med i bedömningen. I slutet av 198o-talet blev pedagogisk skicldig
het också grund för befordran och det ställdes även krav på ett vetenskapligt 
förhållningssätt beträffande hur undervisningsprocesser skulle värderas. Den 
pedagogiska skicldigheten kom att bedömas på följande grunder: undervis
nings- och administrativ erfarenheter, läromedel, pedagogisk utbildning, pe
dagogiskt utvecldingsarbete och forskning avseende utbildning (UHÄ, 1987b). 
Parallellt definierades pedagogisk skicklighet även av Högskoleutredningen 
(SOU, 1990:90), som ställde krav på en bedömningsprocess som liknade be
dömningen av vetenskaplig skicklighet. Däremot, och vad gäller 1996 års 
Högskollärarutredning (SOU, 1996:166), ställdes inga liknande hav vad gäller 
pedagogisk skicklighet, utan de förändringar som här föreslogs kom framför
allt att gälla rehytering, anställning och befordran. Lärare som redan var an
ställda skulle hädanefter kunna befordras på grundval av sina pedagogiska 
meriter. ) ust dessa utökade hav på dokumentation av pedagogiska meriter har 
kommit att ligga bakom det vi nu ser som 'pedagogiska meritportföljer' . 

Under 200o-talet har flera svenska lärosäten utarbetat olika egna doku
ment som definierar pedagogisk skicldighet. F örst ut var Uppsala universitet 
och därefter har andra lärosäten sökt utveclda såväl beskrivningar som am
bitioner att synliggöra krav på lärarens organisatoriska och högskolepedago· 
giska bidrag (Rapport" Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicldig
het", 2010). De pedagogiska meriterna ska nu värderas enligt kriterier som 
kvalitet, omfattning och bredd. Men "i ett längre och vidare perspektiv på högre 
utbildning tvingas man dock att konstatera att pedagogisk skicklighet, pedagogiska 
meriter och pedagogisk utbildning av högskolelärare är en fråga som i olika perioder 
marginaliserats till formån för viktiga omstruktureringar av högre utbildning" 
(Rovio-)ohansson & Tingbjörn, 2001, s. 65). 
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Rundabordssamtalet 

Under rundabordssamtalet ventilerades bland annat följande frågor som har 
med vilka krav som ska gälla för läraranställningar vid LiU. Var ska ribban 
ligga, på behörighet eller skicldighet? Vem ska bedöma lärarens behörighet 
och skicklighet och på vilka grunder ska de göras? I jämförelse med veten
skaplig skicldighet, hur ska man visa sin pedagogiska skicklighet? 

N ågra av förslagen var att man måste formulera kriterier redan innan en 
lärare anställs och att man borde ställa formella krav på betyg från pedago
giska kurser, som exempelvis de kurser som ges vid Centrum för undervis
nings och lärande (CUL). Redan anställda skulle också kunna bedömas av 
kollegor, d.v.s. genomgå en bedömning som liknar studenternas utvärde
ringar. Andra frågor som diskuterades var möjligheten att komma med kol
legial kritik och ändå fortsätta att jobba tillsammans, och om vi som lärare 
kan i utsätta oss för sådana situationer eller om integritetsfrågan är viktigare. 
Det påpekades även att kollegial bedömning kan vara känslig i en lärarmiljö 
och det viktiga i att det var de professionella kvaliteterna som skulle värderas 
i sådana fall. Gärna med hjälp av formella blanketter och som liknar de som 
studenterna använder sig av vid sina kursutvärderingar. 

U nder samtalet föreslogs även att det vid anställningar borde ställas krav 
på en avsiktsförklaring ('Letter of Inten!'), gärna i form av arbetsprov där 
man kunde visa exempel på sitt tidigare engagemang eller sina intentioner 
med kommande arbetsuppgifter. Provföreläsning, som redan finns vid LiU, 
ansågs vara ett bra exempel. Men ett problem var att det är oldart vem som 
ska bedöma den pedagogiska skickligheten när det oftast inte finns med 
några sakkunniga vid själva provföreläsningarna. Man frågade sig därför om 
det inte var bättre att istället organisera en riktig föreläsning, där studenter 
kunde ge direkt återkoppling. 

Samtalet leddes sedan in på frågan om betydelsen av att ta referenser. 
Men det visade sig att i verkligheten kontaktar anställningsnämnden knappt 
några referenspersoner överhuvudtaget. Uppfattningen var att sådana re
kommendationer nästan aldrig blir dåliga och därför inte reflekterar faktiska 
situationer. Vidare diskuterade man det önskvärda i likadana bedömnings
kriterier vid läraranställningar över hela landet, eftersom man som lärare 
ofta flyttar mellan olika lärosäten. 

Det föreslogs även att man som sökande borde bifoga studentutvärde
ringar i sina ansökningshandlingar. Men en av rundabordsdeltagarna påpe· 
kade dock, att den pedagogiska skickligheten mera visades genom hur kur
sen var organiserad och utifrån kursinformation, i jämförelse med student
kommentar som gick ut på att läraren var trevlig men rörig. Åsikter om vad 
som gjorde att studenter värderade en kurs som bra varierade också. Några 
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tyckte att studenterna värderade en kurs högt om de kunde få bra betyg, me· 
dan andra menade att studenter i allmänhet föredrog svåra kurser. Det an· 
sågs dock finnas risk för att man som lärare tappade lust för eget utveck· 
lingsarbete om man fick dåliga utvärderingar, trots att det kanske behövdes 
väl så mycket i sådana falL 

En annan fråga som diskuterades vid rundabordsamtalet var att man vid 
anställningar som vid LiU, ofta prioriterade den vetenskapliga skickligheten 
högst, trots att kravet i bestämmelserna sedan länge har varit att lägga lika 
stor vikt vid vetenskapliga som vid pedagogiska meriter. En allmän uppfatt· 
ning var att många som idag söker lärartjänst dokumenterar sina pedago· 
giska meriter på ett bristfalligt sätt, vilket kunde innebära att en ansökan kan 
underkännas helt. Någon menade vidare, att det egentligen är enkelt att be· 
döma själva behörigheten hos en lärare, medan det är betydligt svårare att 
förutse om personen i fråga har förmåga att föreläsa och genomföra utbild· 
ningsprocesser. Det framhölls även vikten av att precisera de pedagogiska 
kraven vid själva anställningsförfarandet, eftersom innehållet i tjänsterna 
kunder variera alltifrån rena forskartjänster med lite krav på undervisning 
och tjänster med omfattande engagemang i grundutbildningen. 

Deltagarna vid rundabordssamtalet föreslog vidare, att tillsättning av nya 
tjänster också skulle kunna ske i olika etapper. Den sökande skulle först 
kunna presentera sitt ansökningsdokument och därefter skulle anställnings· 
nämnden kunna ställa kompletterande frågor vad gällde pedagogik och 
undervisning. Men eftersom ansökningshandlingar i allmänhet inte ansågs 
räcka som bevis på en 'bra lärare, ansågs det även vara viktigt i anställnings· 
processen att använda sig av s.k. kollegial reflektion. Provanställning nämn· 
des också som en ytterligare metod, även om den kunde ha sina begräns· 
ningar eftersom enskilda personer kan ha potential för att utveclda sin peda· 
gogiska kompetens med ökad erfarenhet. 

Exempel på hur pedagogiska meriter ska redovisas vid Linköpings universi· 
tet och vid Chalmers 

Avsnittet inleds med en redovisning av hur pedagogisk skicklighet ska do· 
kumenteras utifrån ett LiU·perspektiv. Därefter följer en genomgång av hur 
samma krav formulerats vid Chalmers, som sedan länge haft detaljerade 
instruktioner om hur meriter ska redovisas, dokumenteras och bedömas. 

Om vi tittar på LiU hemsida finns det en CV mall som visar hur de peda· 
gogiska meriterna ska redovisas hos oss (http://www.liu.se!jobba(cv?l~sv). 

Här ska den egna pedagogiska verksamheten beskrivas i form av vilka kurser 
och vid vilka universitet/högskolor man har undervisat på, vilka nivåer 
undervisning har bedrivits på, liksom undervisningens former, metoder och 
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examinationer. Vidare efterfrågas redovisning av internationell undervis
ningserfarenhet, undervisning på engelska, nivåer, handledning av uppsat
ser/avhandlingar med detaljerade information om studenternas namn, titel 
på arbetet, poäng och examensår. Som separata punkter ska pedagogiskt 
ledningsarbete och ledningsuppdrag beskrivas, exempelvis som studierektor, 
kurs- och examinationsansvarig. Vidare ska ingå en beskrivning av utveck
ling eller design av kurser/program, utvärderingsarbete i mer generell me
nings, samt information om styrelse eller kommittearbete med anknytning 
till utbildningsfrågor. 

Pedagogisk utbildning och kompetensutveckling ska visas genom betyg 
eller intyg från högskolepedagogiska kurser. Pedagogiskt utvecldingsarbete 
visas genom deltagande i pedagogiska konferenser, seminarier eller genom 
publikationer i pedagogiska tidskrifter. Utarbetande av läromedel for under
visning, som framställning av böcker, kompendier, laborationshandledningar, 
film och framställning av !T-baserat material ska redovisas som separat punkt. 
Till slut ska även följande punkter redovisas: populärvetenskaplig produktion, 
värdering av undervisningsinsatser som pedagogiska priser och utmärkelser, 
kvalitetsuppföljning, kursutvärderingar och utnämningar (t.ex. pedagogiska 
karriärsteg), uppdrag som pedagogisk sakkunnig och övriga pedagogiska meri
ter som fortbildning, anföranden vid konferenser, projektledning och perso
nalutbildning. Det finns även en punkt i CV-mallen som gäller egemeflekt
ion över den egna pedagogiska verksamheten. Där kan vi läsa att "egenrejlek
tionen bör innehålla en beskrivning av den sökandes kunskapssyn och pedagogiska 
grundsyn med konkreta exempel på hur detta har omsatts i den egna pedagogiska 
verksamheten, liksom hur den sökandes kunskaper och de studerandes kunskaps
inhämtning har utvecklats och förändrats". 

Av riktlinjer för Linköpings universitets anställningsnämnder (dm LiU-
2007/00013) framgår, att formell pedagogisk utbildning ska dokumenteras 
med bifogade intyg, exempelvis högskolepedagogisk utbildning. Vid univer
sitetet och vid Centrum for undervisning och lärande (CUL) ges kurserna 
'Lärande, undervisning och kunskap' (LUK) och Design, utvärdering och 
organisation för lärande' (DUO). De båda kurserna har fram till nu varit ob
ligatoriska för anställning som universitetslärare och motsvarar 6 hp vardera. 
Vidare ska dokumenteras deltagande i lärarutbyte vid utländskt lärosäte och i 
pedagogiska konferenser, liksom erfarenhet av undervisning på alla nivåer, 
såväl inom som utanför akademin. Även detaljerad information som kurs
benämning, målgrupp, tidsperiod, undervisningens omfattning och under
visningsformer ska anges, liksom administration av undervisning i form av 
ledningsfunktion, kurs- och examinationsansvar samt kommittearbete. Det 
finns även möjlighet att ytterligare informera om läromedelsframställning, 
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utvecklingsarbete av nya kurser, studieplaner, förnyelse av olika utbildningar, 
erhållna pedagogiska projektmedel, samt publikationer om pedagogiskt arbete 
både nationellt och internationellt. Slutligen, punkten 'Samverkan med det 
omgivande samhället' ska också dokumenteras. 

I Chalmers verksamhetsdokument 'Redovisning av meriter' (http://www. 
chalmers.se/sections/om chalmers/verksamhetsdokument/) står följande om 
vad som gäller för pedagogiska meriter: genomförda pedagogiska utveckl
ingsprojekt, pedagogiska studier, sådana som deltagande i kurser och studie
resor med pedagogiskt syfte, samt den pedagogiska sldcldigheten ska redovi
sas. Kraven liknar således till stor del de som ställs för anställning av lärare 
vid LiV. Chalmersdokumentet uppmärksamma dock ytterligare en aspekt av 
pedagogisk sldcldighet, erfarenhet av undervisning från andra miljöer än 
universitet och högskolor. Man kräver att den pedagogiska skickligheten kan 
redovisas genom bedömningar av anföranden, föredragningar och motsva
rande. Vidare anges i 'Arbetsordning för undervisande och forskande perso
nal' (dm Czoo6;6S6), att vetenskapliga, pedagogiska och andra meriter ska 
redovisas vid befordran och rekrytering. De pedagogiska meriterna ska också 
redovisas i en separat portfölj skilt från vetenskapliga och övriga meriter. 
Argumentet för detta beskrivs som behovet att synliggöra de pedagogiska 
meriterna så "att de kan få den vikt de skall ha vid befordran och rekrytering" och 
att de kan värderas på ett likartat sätt (http://www.chalmers.se/sv/om
chalmers /verksamhetsdokument/Sidor / pedagogisk-portfolj.aspx). 

Det finns nio rubriker i Chalmers verksamhets dokument om Pedagogisk 
portfölj med detaljerade förldaringar på vilket sätt meriterna ska dokumente
ras (http://www.chalmers.se/sections/om chalmers/verksamhetsdokument/ 
pedagogisk-portfolj ). Dokumentationen ska styrkas med publikationer, betyg 
eller intyg från arbetsgivarrepresentanter, kolleger eller andra referensperso
ner för vilka postadress samt e-post adress eller telefonnummer också ska 
anges. En av de viktigaste punkterna, den som behandlar undervisning inom 
grund- och forskarutbildning, omfattar information om kurser som under
visningsform, kursbeteckning, nivå och antal deltagare, samt examinations
former och ansvar för ledning, planering, utveclding eller samordning av 
kurserna. Vidare ska man redovisa sina pedagogiska studier och utveck
lingsprojekt, exempelvis genomförande av olika pedagogiska kurser, med
verkan i pedagogiska konferenser och studieresor samt "utvecklingen av nya 
kurser eller fämyelsearbete i undervisningen" (http://www.chalmers.se/sv/om
chalmers /verksamhetsdokument/ Sidor /pedagogisk -portfolj .aspx) . Även kurs
utvärderingar som påverkat kursens utveclding ska anges. Punkten om peda
gogisk verksamhet utanför högskolan kan omfatta erfarenheter som fort
bildning eller anföranden vid konferenser. Detta kan antas ha särskild bety-
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delse för personer från miljöer utanför universitet och högskolor, där perso
nen i fråga kan ha fungerat som projektledare eller medverkat i personalut
bildning, "vilket kan ha väsentligt pedagogiskt meritvärde" (http:// WWW. chal
mers. se! sv ! om -chalmers !verlcsamhetsdokument! S idor !pedagogiskportfolj. 
aspx). Som en separat rubrik ska de studerandenas uppfattning om under
visningsinsatser också redovisas. Både aktuella kursvärderingar och utlåtan
den från studierektor antas reflektera lärarens insatser ur studerandeper
spektiv. 

En särskilt intressant rubrik i Chalmers verksamhetsdokument handlar 
om avsiktsförklaring ('Letter of Inten!'). För att hjälpa en sökande med ut
formning av den beskrivningen presenteras två tänkbara exempel och där 
följande frågor ska besvaras: hur synen på undervisningen har förändrats 
och ifall lärare är annorlunda idag jämfört med tidigare, samt om arbetsakti
viteterna var lyckosamma för måluppfyllelsen. I den pedagogiska portföljen 
förväntas man också redovisa och bifoga material som kan användas i under
visningen, liksom populärvetenskaplig produktion i form av läroböcker, 
kompendier, laborationshandledningar, illustrationer och modeller i form av 
animationer och simuleringar i digitalt format. Om personen ifråga har haft 
administrativt uppdrag, som studierektor, utbildningsledare eller studieväg
ledare, ska även detta redovisas som en separat punkt. Kunskap inom de 
specifika ämnesområdena ska vanligtvis dokumenteras i den vetenskapliga 
portföljen, medan internationell pedagogisk samverkan och kontakter med 
de studerandes organisationer kan redovisas i den pedagogiska portföljen. 

Avslutning 

Rundabordsamtalet visade att det saknades skarpa kriterier för att bedöma 
och jämföra pedagogisk skicldighet vid läraranställning eller för befordring 
vid Linköpings universitet, trots kravet i högskoleförordningen (H S F, 
1993'100) att sådana kriterier ska definieras. Regelverket talar vidare om att 
lika stor omsorg ska ägnas åt både vetenskapliga och pedagogiska meriter 
och att de ska bedömas med samma kriterier. Frågan om vad pedagogisk 
skicldighet egentligen betyder och hur det ska dokumenteras för att senare 
kunna bedömas, sågs som en viktig förutsättning för att kunna göra akade
misk karriär. Men trots att detta bedömdes vara angeläget för att kunna göra 
akademisk karriär visade det sig, att flera deltagare i rundabordssamtalet 
uppenbarligen inte hade så ldara insikter om regler och grundläggande krav 
för anställning som lärare vid Linköpings universitet. 

I nuläget evalueras lärare för sin pedagogiska skicklighet delvis med nät· 
baserat utvärderingssystern (KURT), där studenter anonymt kan kommen
tera och betygsätta både kursen och lärare. Sammanställningarna är en all-
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män och offentlig handling och därigenom ocksä tillgänglig för en bredare 
allmänhet. Nackdelen med dessa anonyma utvärderingar är att det före
kommer personangrepp utan att läraren själv kan lägga fram sina syn
punkter på kursen. Samtidigt används utvärderingarna idag för bedömning
en av lärarens pedagogiska skicldighet och indirekt ocksä för lönesättning. 
Mot den bakgrunden diskuterades vid rundabordet även frägan om behov av 
att komplettera studentutvärderingarna. Ett förslag var s.k. kollegiala reflek
tioner. där lärarkollegor gär in som 'kritiska vänner' och värderar. diskuterar. 
ställer frägor. kommer med konstruktiva förslag vad gäller studenters möj
ligheter till lärande utifrån den aktuella utbildningens uppläggning. liksom 
själva genomförandet av undervisningen. 

För närvarande pågår ett arbete för att utveclda kriterier for läraranställ
ningar vid LiV. vilket är aktuellt med tanke på den s.k. autonomiutredningen 
(Självständiga lärosäten, SOV 2008:104) och att rekryterings- och befordrings
processer kommer att avregleras. Regeringen har nu antagit proposition En 
akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor (Prop. 2009/ 10:149) 
vilket betyder att lärosätena själva fär bestämma vilka kategorier av lärare, ut
över professorer och lektorer, som ska anställas och vilka möjligheter till be
fordran som ska finnas. Denna större frihet innebär att förutsättningarna för 
universitetets lärare och forskare kommer att ändras och att ansvaret för en 
saldig bedömning av den vetenskapliga och pedagogiska skicldigheten kom
mer att ligga på respektive lärosäten. H ur detta påverkar kvaliteten i undervis
ningen vid våra lärosäten framdeles kommer framtiden visa. 
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AVSLUTNING 

Anna Bjuremark, Institutionen för beteendevetenskap och lärande/Centrum för 
undervisning och lärande 

Med intuitiv kunskap och instrumentella verktyg som underlag 
för bedömning och betygssättning 

Bakgrund 
Sedan länge pågår i universitetsvärlden en omdaningsprocess liknande den i 
samhället i övrigt, som en utmaning mot den organisation vars normer och 
värden kan ses som frusna ideologier ifrån en svunnen tid (Liedman, 1997). 
Mot en sådan bakgrund finns det skäl att diskutera konsekvenser av nuva
rande universitetsreformer, utan att bli beskylld för att idealisera det för
flutna (Slaughter & Rhoades, 2004). 

Ett sätt att förstå samtiden är att vi verkar i en tid där olika historiska dis
kurser opererar parallellt vad gäller den högre utbildningens roll i det mo
derna samhället. Tiden alltmer har sprungit ifrån den ensamma auktoriteten 
och vars myndighetsutövning i form av examination och betygssättning ut
manas alltmer (Lindberg Sand, 2008). Allt fler verksamheter organiseras i 
namn av tillväxt, lärande och kunskap, och kunskapsbildning ges en avgö
rande betydelse i den styrning som äger rum (Beck, 1992; Giddens, 1998; 
Hargreaves, 2003). Wright och Rabo (2010) menar att språkbruket hänger 
samman med den globala kunskapsekonomin som på 1980-talet formulera
des av OECD (Oganisation for Economic Cooperation and Development). 

Sedan dess har 'kunskaps baserade ekonomier' och 'kunskapssamhällen' 
tillsammans med andra språkliga konstruktioner som 'sysselsättning', 'in
vesteringar för samhälle och individ, välstånd och hållbar utveckling', kom
mit att styra ideer om utbildning som en fråga om 'konsumtion' och som 'in
vestering' (Coffield, 1999; Crowther, 2004). Det som utspelar sig beskrivs av 
van det Ploeg och Veugelers, (2008) som en modernisering av de europeiska 
universiteten och som "rightly has been acknowledge as a core condition for 
the sucess of a move towards an increasingly global and knowlege-based 
economy', 'to economic growth and competitiveness'" (p. 100). Citatet kan 
ses som ett uttryck för en både oundviklig och obeveklig process och där
igenom något som varje universitetslärare måste förhålla sig till. Den förda 
politiken drivs i namn av Bolognaprocessen, det fundament som reglerar 
högre utbildning och numera även är receptet för akademisk verksamhet i 
Sverige (Wright & Rabo, 2010; Braun & Leidner, 2009). 



Avslutning 

Kunskapssyn som draghjälp eller hämsko i den nya 'kunskapsregimen' 

I läsningen av rapporten som baseras på rundabordssamtal med deltagare 
från universitetets olika delar, uppenbarar sig tydliga skillnader i uppfatt
ningar om vad kunskap är, vad lärandet syftar till och hur det ska värderas 
och bedömas. Uppfattningarna varierar alltifrån att det går att mäta kunskap 
i mer eller mindre 'objektiv mening' till att endast en 'subjektiv värdering' är 
möjlig. Det senare ska förstås som att de instrument vi upprättar för att vär
dera och bedöma kunskap betraktas som en människas verk, och att det all
tid finns en människa både bakom själva konstruerandet av mätinstrumen
ten, och som avläsare av resultaten. Mot en sådan utgångspunkt blir det 
också viktigt att fråga sig vad den som 'ser' och 'bedömer' har för utgångs
punkter för sitt' seende' och sin 'bedömning'. 

När vi som lärare ska sätta betyg handlar vår referensram om erfarenhets· 
kunskap, intuitiv kunskap eller det vi brukar kallar for magkänsla. Det framgår 
tydligt av flera bidrag i denna rapport, särskilt av inledningsanforandet 'Att 
skilja G från VG i kvalitativa bedömningar', och av dokumentationen av run
dabordssamtalen med samma namn. Samtidigt är vi numera skyldiga att an
vända oss av instrument i form av skalor, tabeller med olika grupperingar och 
nivåer, vilka ska göra det möjligt att bedöma att de eftersträvansvärda målen 
uppnåtts. Crossouard (2010, s. 248) beskriver det på följande sätt. "In our 'as
sessment society', we remain 'as wedded to our belief in the power of num· 
bers, grades, targets and league tables to deliver quality and accountability, 
equality and defensibility as we are to modernism itself'. 

Iden om objektiva eller neutrala bedömnings processer bygger på före
ställningar som att betyg och bedömning kan återspegla 'fasta' kunskapsni
våer, liksom att rättvisa skapas genom att bedömning och betygssättning 
görs utifrån objektiva mätningar. Utifrån en sådan utgångspunkt genomförs 
inte någon problematisering vare sig av instrumentet som mäter, konstruk
tionen av instrumentet som sådant, eller vad avläsare eller konstrulctörer har 
för syn på kunskap och lärande. Ett exempel i denna rapport på en kritisk 
reflektion över hur trender och tendenser inverkar på hur vi benämner olika 
examinationsformer och hur vi, på gott och på ont, låter oss influeras av det 
som utspelar sig i arbetslivet utanför akademin, görs i bidraget 'Projektarbete 
i högre utbildning - några kritiska reflektioner'. Här diskuterar författaren 
risken med att oreflekterat imitera eller importera arbetsformer utan att pro
blematisera kunskaps syner i de nya koncepten och vilka konsekvenser det 
kan få såväl för själva lärandet, som för bedömning av detta lärande. 

Ett av de mest vanliga instrumenten till hur vi konstruerar målen i våra 
kursplaner är SOLO-taxonomin som diskuterats i flera bidrag i denna rap
port. Modellen har fått stort genomslag i genomförandet av den s.k. Bologna-



Avslutning 

processen och fär därför anses vara mönsterbildande för det tänkande som 
numera ligger till grund för konstruktion av särskilda kriterier och hur vi 
graderar och betygssätter. I sammanhanget är det också angeläget att upp
märksamma hur progression kan värderas utifrån den aktuella modellen, 
särskilt som detta sedan länge har betraktats som centralt inom våra utbild
ningar. Brabrand och Dahl (2009) finner i sina studier, att visserligen det 
finns tecken på att en slags progression går att värdera mellan "undergra
duate to graduate level" , så när som i ämnet matematik, men att det finns 
flera möjliga tolkningar. De påminner ocksä om att SOLO-taxonomin kon
struerades, utan att man hade just akademisk utbildning i tankarna. Men att 
den stora fördelen kan dock ses som att användningen av konkreta verb i 
formuleringen av kunskapsrnål hjälper studenterna att förstå vad de kan få 
ut aven kurs eller en särskild utbildning. 

Crossouard (2010) noterar dock generellt, att den rika förekomsten idag 
av psykometriska metoder och behavioristiska perspektiv på lärande, hänger 
samman med en syn på utvärdering av lärandet som en 'neutral och veten
skaplig mätningsprocedur' (ibid., s. 250). Paralleller kan dras till Foucaults 
(2003) tänkande om 'övervakning', som i det här fallet förutsätter att be
dömning och utvärdering av högre utbildning genomförs enligt särskilda 
föreskrifter och intentioner. 

Styrning genom Bolognaprocessen, Högskolelag och Högskoleförordning, 
nationella och lokala foreslcrifter och policies, förväntas idag utmynna i kon
kreta målformuleringar och betygskriterier i kursplaner, vilka i sin tur ska 
kunna bedömas och betygssättas på ett forväntat, rätts säkert och 'transparent' 
sätt. I denna bedömning förväntas varje lärare agera utifrån sin professionella 
kunskap och (personliga?) bedömningsförmåga, samtidigt som forskning 
visar på ett svagt samband mellan hur universitetslärare ser på bedömnings
kriterier i forhållande till det konkreta betygssättandet (Sadler, 2005). 

Ett alternativ till det som ovan beskrivs som ett procedurellt eller intrumen
tellt fokus är att diskutera bedömnings- och betygs processen som uttryck för 
hur högre utbildning agerar som s.k. social praktik (Olsen and Peters, 2005) 
eller som 'community of practice' (Lave and Wenger, 1991). Det gemensamma 
för de båda perspektiven är att man som lärare, tillsammans med kollegor, 
reflekterar över hur bedömningsskalor och betygskriterier utformas. Man int
resserar sig for hur vi talar, värderar och kommunicerar vår syn på kunskap 
och vad vi uppfattar som den 'viktiga', 'värdefulla' och 'erforderliga kunska
pen', såväl inom våra utbildningar och program som i det livslånga lärandets 
perspektiv. Lärandet ses också som någonting 'mer' än att man 'delger' stu
denterna disciplinärt definierad kunskap och som huvudsaldigen utgår ifrån 
den egna forskningens perspektiv och resultat. Kunskapsutveckling handlar 
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också om hur man blir delaktig i de normer och värderingssystem, och möjli. 
gen också dolda agendor i den egna undervisningspraktiken. 

När det gäller kunskaps syn diskuteras i ett av bidragen, risken med att 
man i den pedagogiska litteraturen trycker tungt på behovet aven övergri· 
pande förståelse och att det kan förstås som att man inte ska ägna sig åt de· 
taljer och rent hantverk. Samtidigt målas en motsättning upp mellan 'meka· 
niskt tragglande' och 'förståelseinriktat lärande', som om den lärare finns 
som föreställer sig att en konsertpianist kan lära sig att spela piano utan att 
öva. Dahlgren et. aL (2009) visar, att betygssystem och utvärdering inte kan 
diskuteras oberoende av varandra, särskilt inte om man söker förstå hur de 
påverkar studenters lärande. Författarna hävdar vidare att det finns överty· 
gande forskning som visar hur utformning av betygssystem, bedömning och 
betygssättning påverkar studenters lärandestrategier. 

Bedömningsinstrument och forestäIlningar om vad som kan värderas 

I examinationsprocessen finns mål som kan tänkas vara särskilt svåra att 
värdera och gradera, inte minst med hänsyn till de bedömningsinstrument vi 
har till förfogande idag. Det gäller exempelvis bedömning av generiska för· 
mågor, kritiskt tänkande och utveclding av självständighet, liksom hur kun· 
skapen ska graderas. Ett annat exempel på problem är hur vi som lärare be· 
dömer och sätta betyg på processer som vi själva inte har en egen insyn i, 
något som diskuteras framförallt i inledningen 'Examination och bedömning 
av olika delmoment i en kurs - några tips och ideer' och i dokumentationen 
av samma tema 'Hur man väger och viktar delbetyg till ett slutbetyg'. Ytterli· 
gare ett exempel är hur vi såväl utbildningspolitiskt som inom olika utbild· 
ningar bedömer aspekter som anställningsbarhet, utan att frågor som rör 
regionala skillnader i arbetsmarknad eller arbetstillfällen, genus, etnicitets· 
eller ldassperspektivet närmare reflekteras över. 

En annan central problematik rör självutvärderingar och konstrulctionen av 
s.k. portfolios. Å ena sidan betraktas portfolios ofta som värdefulla, med ar· 
gument som att de driver på studenters egna lärprocesser, å andra sidan att de 
inte utvärderar studenters lärarande, men väl 'the intended learning outcome' . 
En kritik är dock att de öppnar for den 'övervakning' som Foucault (2003) 
uppmärksammar och som handlar om etik, normer och kriterier for det som 
idag kan diskuteras som eftersträvansvärt, tillåtet och/eller önskvärt i vårt 'ut· 
värderingssamhälle'. Själva utgångspunkten för det tänkandet bygger på före· 
ställningen om det finns ett 'sant jag' och att användandet av teknologier som 
exempelvis portfolio handlar om att avtäcka 'detta jag' (Foucault, 2002). Reso· 
nemangen hänger samman med en annan diskussion som inte utvecldas 
vidare här, men som kortfattat går ut på att dagens forhärskande diskurs kan 
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ses som en 'bekännandets praktik' där den kristna bikten utgör modell för våra 
ideer om utvärdering. Vi ska 'vilja bekänna', vilket ska farstås som att vi ska 
vilja dokumentera oss själva, våra meriter, våra lärandeprocesser osv. 

En annan tanke i samma tanketradition är att individen förväntas styra sig 
själv mot särskilda mål, men att det inte gäller vilka mål som helst. "Goals of 
self-regulation, authenticity and personal development are intimately con
nected with governance, the market and the creation and controI of the pro
fessional, but these connections are rarely discussed with or revealed to stu
dents, or perhaps even recognised by teachers" (Ross, 2011). Som verktyg i 
styrningen av oss själva, både som lärare och studenter, kan portfolios an
vändas, vilket i linje med Foucaults tänkande kan finnas skäl att närmare 
reflektera över. Å ena sidan kan kraven på dokumentation fungera som att vi 
själva blir aktörer i processen med att göra synligt vilka vi är och vilka kom
petenser vi har. Å andra sidan kan man se det som att vi inte har så mycket 
till val, beroende på nutidens krav på dokumentation inför meritvärdering 
och vid ansökan och tillsättning av akademiska tjänster. 

Det kan möjligen också finnas skäl att förhålla sig avvaktande till krav på 
användning av portfolios i studentsammanhang, särskilt mot bakgrund av att 
lärprocessen enligt intentionerna idag inte är i fokus för bedömning och 
betygssättning. Frågan kan vidare anses ha etiska dimensioner, som att man 
inte bör stimulera studenterna att kartlägga och dokumentera sina, ofta per
sonliga lärandeprocesser, om vi i våra bedömningar och enligt HSVs inten
tioner huvudsaldigen ska rikta vårt intresse mot att värdera 'det självständiga 
arbetet'. Konsekvensen av detta resonemang är alltså, vi kan mycket väl efter
fråga att använda oss av portfolios i utbildningssammanhang, men då måste 
vi också vara beredda på och ha 'tillåtelse' att bedöma och värdera själva lä
randeprocessen. 

Läraruppdrag i förvandling 

I samband med omdaningen av den högre utbildningen har olika former av 
undervisning för att stärka lärandet diskuterats; forskningsbaserat, projekt
baserat, studentcentrerat, självständigt, problembaserat lärande. I den rap
port som här presenteras framgår tydligt hur vi befinner oss mitt i spän
ningsfältet, mellan traditionella arbetssätt med designa och värdera utbild
ningars resultat utifrån ett lärarcentrerat eller ett studentcentrerat perspektiv. 

När kursdesign ses som en sammanläggning av olika kunskapsområden, 
där olika lärare medverkar utifrån sin specifika utgångspunkt, ligger det nära 
till hands att förstå undervisningsuppdraget som konstruerat av de involve
rade lärarnas specifika kunskapsintressen. Förhållningsättet går att koppla 
till s.k. humanistiska diskurser och till historiska tanketraditioner som det 

175 



Avslutning 

H umboldtska universitetet. I samband med Bolognaprocessen uppstår så ett 
annorlunda tänkande och som handlar om att det inom program och kurser 
ska formuleras mål, vilka resultat som ska uppnås och hur den undervisning 
ska arrangeras som leder till att studenterna ges möjlighet att nå de uppsatta 
målen. Samtidigt som det blir viktigt med genomströmning krävs att vi som 
lärare iakttar de nya kraven på tydlighet. transparens och rättvisa. I praktiken 
innebär det en planering 'bakifrån', utifrån de läranderesultat som ska upp
nås. Med en sådan utgångspunkt blir också konstruktionen, tolkningen, vär
deringen och den slutgiltiga bedömningen av examinationen, central. 

I skrivningar i Högskolelag och förordning framhålls vikten av hur kun
skap ska dokumenteras i det avslutande eller 'självständiga arbetet'. Det har 
bland annat lett till invändningar från mer yrkesinriktade högskoleutbild
ningar om svårigheten att göra sådana bedömningar. Ett vanligt argument är 
att det självständiga arbetet ofta ses som endast en del av den kunskap och 
kompetens som ska bedömas och värderas inom ramen för den aktuella ut
bildningen. 

En annan och långt mycket mer komplex problematik är att vi i Sverige 
idag är vi saknar ett systern där vi kan överblicka alla (kurs)examinationer 
och ge en sammanfattande bedömning och betygssättningen på en hel ut
bildning eller på ett program. Det gör att den nu pågående kvalitetsgransk
ningen med bedömningskommitteer inom högskolan kan innebära särskilda 
svårigheter. Det kan tänkas finnas risker med att den särskilda fokuseringen 
mot bedömning av 'det självständiga arbetet' i praktiken innebär en värde
ring med utgångspunkt i 'traditionella akademiska kriterier', vilket kan be· 
traktas vara någonting annat än en värdering av hur lärandemålet i en hel 
utbildning har uppnåtts, eftersom sådana examinationer inte tycks existera i 
någon större omfattning. 

De nya formella förutsättningarna ställer samtidigt krav på att examina· 
tionsförfarandet ses över, särskilt i sådana utbildningar som fram till idag 
består av förhållandevis fristående eller atomistiska kurser. Kraven bygger på 
det S.k. 'Constructive Alignment'·tänkande som diskuteras i flera bidrag i 
denna rapport. För en enskild lärare kan det exempelvis innebära, att man 
vid designandet av varje kurs överväger vilka mål i ett helt program, vid sidan 
av mer kurs specifika mål, som ska behandlas och examineras i samband 
med den aktuella kursen. Med utgångspunkt i ett studentcentrerat lärande 
handlar det således om att åstadkomma de samband och de relationer som 
underlättar för studenter att förstå hur den specifika kursen hänger ihop 
med övriga kurser i ett utbildningsprogram. 
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Avslutande reflektion 

Avsikten med detta avslutande kapitel har inte varit att sammanfatta, be
döma eller 'gå i klinsch' med de övriga bidrag som presenteras i denna rap
port. De fär pä samma sätt som det avslutande bidraget stä för författarna 
själva. Förhoppningen är istället, att rapporten som sådan kan bidra till en 
konstruktiv dialog och ett kollektivt lärande vid Li U, och som handlar om det 
grannlaga uppdraget att bedöma, värdera och betygssätta andra människors 
prestationer. 

Samtidigt är det angeläget att ställa frågor som hur vi ser på, bedömer och 
graderar lärandet, hur vi tänker kring kriterier för betygssättning liksom vilka 
teknologier vi använder oss av i de processerna. Det kan förstås som söka 
utforska de trender och tendenser som opererar i vära undervisningsprakti
ker, både såsom de visar sig i bidragen frän den aktuella konferensen om 
'Att bedöma och sätta betyg', men också av den politiska styrning och de 
diskurser som utövas av intressenter och aktörer på den utbildningspolitiska 
arenan. Det betyder sammanfattningsvis även att ställa frågor som mot vil
ken kunskap vi styr, beroende på hur vi formar mål och kriterier, och hur vi 
som lärare använder oss själva i de akademiska bedömningsprocesserna. 
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