
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att dömas eller bedömas? 
 

Försvarsmaktslärares uppfattningar om examinationens betydelse för den 
studerandes lärande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:    Handledare: Mattias Nilsson 
Tohmas Ax 631220    Examinator: Anders Nelson 
Lars Sjöström 591112 
 
 
 
HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tfn vx 035 - 16 71 00 Besöksadress:  
Box 823        Fax  035 – 14 85 33 Kristian IV:s väg 3  
301 18 HALMSTAD                      www.hh.se

Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och samhälle
Pedagogik 
2007-05-29 



 

 

 
Att dömas eller bedömas? 

Försvarsmaktslärares uppfattningar om examinationens betydelse för den 
studerandes lärande. 

 
Författare: Lars Sjöström, Tohmas Ax 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka försvarsmaktlärares uppfattning om 
relationen mellan kursernas examinationsform och faktorer som har med de 
studerandes lärande att göra. Studien hade dessutom som syfte att undersöka om 
det finns några betydande skillnader i uppfattning mellan skolor med olika 
karaktär i form av generalist- eller specialistinriktning på utbildningen. 
   Konstruktionen av empirisk data har möjliggjorts genom att vi har intervjuat 
lärare från två olika skolor, dels Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) dels 
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS). 
   För att kunna tolka vårt resultat har vi använt oss av två referensramar. Det är 
Marton och Booth teoretiska referensram om lärandet samt Biggs teorier om 
konstruktiv gruppering av de faktorer som främjar lärandet. Resultatet pekar på 
att det är av betydelse för de studerandes lärande att lärarna gör medvetna val för 
att examinationen skall vara ett stöd i lärandet och inte enbart en 
kontrollfunktion. Vidare kan vi konstatera att det inte föreligger några skillnader 
i uppfattning om examinationens vikt för lärandet utan skillnaden ligger i 
uppfattning om i vilken grad man faktiskt har möjlighet att realisera sina planer 
med hänsyn taget till de ramfaktorer som styr planeringen av den genomförda 
utbildningen. 
 
 
 
 
Nyckelord: Summativ examination, Formativ examination, High stake, Low 
stake, Konvergent, Divergent, Lärande, Variation, Relevans, Constructive 
alignment
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1 Bakgrund 
Idén till denna uppsats har vi haft länge, kanske inte med exakt det syfte och de 
frågeställningar som efterhand har utvecklats sig. Det slutliga syftet och 
frågeställningar har tagit lång tid av arbete, reflektion och ventilering med vår 
handledare, att komma fram till. Det vi hela tiden har haft för avsikt att 
undersöka, och bidra med i vår studie, är hur examinationer kan bli en naturlig 
del av de studerandes lärande och inte vara en stressande eller hämmande faktor. 
   Vi, författarna, arbetar som lärare och projektutvecklare vid Militärhögskolan i 
Halmstad. Utöver vår erfarenhet som militära lärare, utbildare (tillsammans över 
40 års erfarenhet) har vi tagit del av ett antal studier och undersökningar gjorda 
inom området examinationer. Vi menar att vår förförståelse för planering och 
genomförande av examinationer, inom den försvarsmaktsbundna utbildningen, 
är mycket stor. Men vi har också varit medvetna om att detta kan ställa till 
problem med objektiviteten och har hela tiden under arbetes gång diskuterat 
denna faktor. Vi anser att vår erfarenhet mer har varit arbetet till gagn än till last. 
   Viktigt att påpeka är att vårt förhållningssätt under arbetet har varit att 
genomföra en kvalitativ studie med intervjuer som empiriskt stöd. Vår 
utgångspunkt och intresse har varit lärare vid två av försvarsmaktens 
utbildningar, Militärhögskolan Halmstad (MHS H) och Försvarsmaktens 
Tekniska skola (FMTS), och hur deras förhållande till examinationer påverkar 
den studerandes lärande. För att stärka studien har vi valt att komplettera 
intervjuerna, eller som vi hellre benämner det samtalen, med ett efterföljande 
seminarium där man i grupp, under vår ledning, ytterligare diskuterat 
examinationer i förhållande till lärprocessen. Seminariet medförde också att en 
ny kategori för analys och resultat upptäcktes av oss. Den nya kategorin har vi 
kallat för Känslor. 
   Det finns några begrepp som vi redan nu skulle vilja belysa. 
Begreppsförklaringen gör vi för att underlätta för läsaren att tidigt komma in i 
studiens struktur och upplägg. Det första begreppet är, skolornas karaktär. 
Studien som vi har genomfört är gjord vid två försvarsmaktskolor. Skolornas 
karaktär skiljer sig åt, trots att de har mycket gemensamt. Det som är gemensamt 
i karaktären är att båda skolorna utbildar yrkesofficerare, lärarna är till stor del 
rekryterade bland yrkesofficerare samt det gemensamma geografiska läget i 
Halmstad. Vidare är målsättningar och styrdokument utformade och anpassade 
för verksamhet i försvarsmakten. Men detta till trots är karaktären på skolornas 
utbildning väldigt olika, vilket också påverkar lärarnas uppfattning, planering 
och genomförande av examinationerna. 
   En av skolorna utbildar studerande i generella kurser (MHS-H) medan den 
andra skolan utbildar specialister i teknisk tjänst (FMTS). Ofta har de studerande 
vid specialistutbildningen yrkeserfarenhet från tekniskt arbete och genomför 
fördjupningskurser. Däremot kan den studerande vid den generella utbildningen 
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komma direkt från sin värnplikt och behöver inte ha någon tidigare 
yrkeserfarenhet. Vidare är försvarsmakten tekniska utbildningar hårt styrda av 
regler och säkerhetsbestämmelser. Medan den generella utbildningen rör 
allmänna ämnen så som krigsvetenskap och ledarskap, dessa ämnen är inte på 
samma sätt styrda av givna regler. Den generella utbildningen genomförs i 
huvudsak teoretiskt medan den specialistinriktade utbildningen till stor del är 
praktisk med teoretiska inslag. 
   Nästa begrepp är, Uppfattningarna, de tankar och åsikter som uppstår vid 
skolorna på grund av de givna regler och mönster som råder i respektive kultur. 
Påverkas våra uppfattningar, av den speciella karaktären som råder på respektive 
skola?  En skola som utbildar generellt, utbildar enligt vårt sett att se det inom 
ämnen som har en allmängiltig karaktär för det yrke, eller den profession som 
utbildningen är tänkt att leda fram till. Specialistutbildningen syftar till att 
inrikta och utbilda medarbetare inom ett mer begränsat område. Man kan här 
jämföra med läkare inom ett specifikt område, eller med lärare vid högre 
utbildningar som har specialiserat sig på ett ämne.  
   Vi skulle också inledningsvis vilja tacka vår handledare Mattias Nilsson för 
givande och konstruktiva diskussioner. Samtalen har hjälpt oss att formulera 
våra tankar kring studien, men också varit en inspirationskälla till fortsatt arbete. 
Vi vill också tacka vår arbetsgivare för det intresse som visats för våra studier 
och det stöd med arbetstid som man har gett oss, utan detta stöd hade det varit 
svårt att genomföra arbetet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur lärare inom försvarsmakten 
uppfattar relationen mellan å ena sidan kursernas examinationsform/er och å 
andra sidan faktorer som har med studenternas lärande att göra. Syftet var vidare 
att undersöka hur dessa uppfattningar kan relateras till karaktären på den 
utbildning som läraren bedriver. Finns det några betydelsefulla skillnader i 
uppfattning mellan lärare på Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) och 
lärare på Militärhögskolan Halmstad (MHS H)? 
 
Mot bakgrund av dessa syften har följande frågeställningar formulerats: 
 

1. Spelar det någon roll för lärprocessen huruvida examinationerna syftar till 
att stödja olika kunskapsformer, t ex fakta, färdigheter, förståelse, 
förtrogenhet. Skiljer detta sig mellan de två skolorna, den generella och 
den som utbildar specialister? 

 
2. Gör lärarna medvetna val vid planering av examinationen, för att främja 

de studerandes lärande? 
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3. Påverkar skolornas karaktär inställningen till hur man använder sig av 
examinationen? 

 
4. Påverkar skolornas karaktär inställningen till vilken roll man anser att 

examinationen har för den studerandes lärande? Skiljer uppfattningen sig 
mellan skolorna? 

2 Tidigare forskning 
Enligt Lindberg – Sand (2003) har examination i högskolan under flera 
decennier framhållits som ett område i särskilt behov av pedagogisk forskning. 
Detta har betonats både nationellt via högskoleverket och internationellt. Även  
   Dahlgren och  Fejes (2005) konstaterar att sådan forskning är efterfrågad och 
behöver aktualiseras. Dahlgren och Fejes menar vidare att examination i 
högskolan är något av ett pedagogiskt problem relaterat till bland annat ” 
förändringar i vetenskapliga perspektiv på hur kunskap och kompetens uppstår, 
vidmakthålls och utvecklas” (Dahlgren & Fejes, 2005, s 26). Eftersom forskning 
om examination och betyg i högre utbildning är begränsad och den som finns i 
många fall härrör från 70- och 80-talen (Dahlgren, Fejes, 2005) är det vår 
förhoppning att denna uppsats kan bidra med någon liten skärv till det ökade 
kollektiva medvetandet om examinationens implikationer på lärandet. 
   En avhandling som är skriven av From och Holmgren (2002) belyser den 
kinesiska undervisningen. Den beskriver det examinationssystem som har 
används och fortfarande används i den kinesiska undervisningen, Det som gör 
avhandlingen extra intressant är att den tar upp examinationer ur en annat 
kulturellt perspektiv än det västerländska. Viktigt att nämna är att författarna 
inte jämför västerländsk undervisning med kinesisk. Utan man vill klarlägga vad 
som är det kinesiska i utbildningen. Författarna beskriver examinationssystemet 
med början i en historisk tillbakablick vilket är relevant, då man menar att även 
om det kinesiska samhället har genomgått stora förändringar, vilka också har 
påverkat undervisningen. Har examinationstraditionen i princip kvarstått. I 
examinationerna prioriteras ännu idag den klassiska kunskapen, inte 
originaliteten och nytänkandet. Examinationssystemet i Kina är enligt From & 
Holmgren ett sätt att organisera och kontrollera samhällslivet. Skriftliga prov av 
summativ karaktär dominerar den kinesiska undervisningen och elevinflytandet 
är mycket begränsat både vad det gäller examinationernas uppbyggnad och 
innehåll. I den kinesiska undervisningskulturen anser man att den studerandes 
familj har ett stort ansvar för hur individen klarar studierna. Det är inte familjens 
hjälp till den studerande som man anser vara viktig utan det är hur väl familjen 
fungerar som familj som är avgörande. Författarna avslutar sitt arbete med att 
uppmana till studier kring undervisning och då framförallt till studier av 
examinationer och elevbedömningar. Här anser vi att vi i vår studie har följt 
From och Holmgrens uppmaning genom att studera lärares uppfattningar om 
examinationens betydelse för den studerandes lärande. 
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   Ytterligare en studie som tar upp ämnet examinationer är gjord av Trowald. 
(1997) Rapporten har utarbetats på uppdrag av högskoleverket och är en 
intervjustudie av högskolelärares uppfattningar om examinationer. Syftet med 
denna studie var att lyfta fram lärarnas syn på examinationen som fenomen, 
redovisa upplevda problem och ta fram önskemål om forskning och utveckling. 
Trowald kommer fram till att lärarna ser på examinationen på sex kvalitativt 
skilda sätt, nämligen inlärning, motivation, styrinstrument, feedback och 
självinsikt. Problem som lärarna upplever är att examinera mot målen, detta på 
grund av att sådana frågor tar betydligt längre tid att rätta och medför en 
svårighet i objektiv bedömning än mer atomistiska frågor. Detta gör att 
examinationen styr den studerande mot ett ytinriktat lärande som delvis står i 
motsatsförhållande till de mål som utbildningen har. Man anser sig också vara 
fast i en tradition med en viss typ av examination (summativ, vår anmärkning) 
varför det blir svårt att genomföra förändringar. 
   Syftet med Lindberg – Sands rapport, gjord vid Lunds universitet, var att ” 
undersöka och beskriva bedömningens utformning inom några olika 
utbildningar för att bättre förstå samspelet mellan olika sociala, kulturella och 
formella villkor för examination i dagens högskola och för att kunna peka på 
utvecklingsvägar för examinationssystem i högre utbildning. (Lindberg – Sand, 
2003, s. 4) 
Resultaten sammanfattas av Lindberg – Sand (2003) i fyra delar. 
   Man har konstaterat att lärarna hellre ser att de studerande har möjlighet att bli 
bedömda på helheten i deras studier snarare än en uppräkning av antal rätt och 
fel i förhållande till innehållet i undervisningen. 
   Det blir enligt Lindberg – Sand (2003) så att i det vidgade kunskapsbegreppet 
kommer också de förtroendeskapande sammanhangen att vidgas. Det blir då 
både legitimt och nödvändigt att använda sig av examinationen som ett socialt 
förtroendeskapande system. Examinationen framstår för Lindberg – Sand i detta 
avseende som mycket specifikt kompetensskapande för både studenter och 
lärare. 
   Examinationssystemet har blivit mer osynligt och fått en arbetsreglerande 
funktion. Systemet skall utformas så att studieformer som gynnar lärandet 
skapas, men som dessutom är tvingande för den studerande.  
   Det finns i egentlig mening inga formella beskrivningar på hur examinationen 
skall utformas och dokumenteras. Störst är skillnaderna inom kompetensbaserad 
utbildning och de formella regler som finns utgår i hög grad enligt Lindberg – 
Sand (2003) från ett slutet kunskapsbegrepp och ett performativt perspektiv på 
examinationen.  
   Lindberg – Sand (2003) konstaterar att performativa (summativa) 
examinationssystem idag inte gärna lyfts fram eller ens beskrivs som pedagogisk 
utveckling. Det paradoxala är att de fortfarande är en betydande del av 
universitetens utbildningstradition. Lindberg – Sand (2003) pekar som 
avslutning på att: 
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”Den här studiens resultat kan tolkas som en bild av hur en pågående, relativt 
osynlig, omstrukturering av högskolans examinationssystem äger rum, i riktning 
mot en mer sammansatt kompetensbedömning, och vilka problem detta för med 
sig i en organisation där den formella regleringen avspeglar ett äldre och också ett 
- i det formella perspektivet - mer lätthanterligt kunskapsperspektiv. (Lindberg – 
Sand, 2003, s. 60) 

3 Teori 
Att konstatera att lärande sker i olika sammanhang är förhållandevis enkelt. Att 
veta vad som lärts och därefter göra en kvalificerad bedömning av det lärda är 
betydligt svårare. 
   För att göra det svåra och obekanta hanterbart är det lämpligt att använda sig 
av befintliga eller skapade teorier. Patel och Tebelius (1987) menar att hur man 
som forskare förhåller sig till frågan om teori bland annat beror på vilken 
vetenskapsteoretisk utgångspunkt forskaren har. 
   Kopplingen till teorier sker på flera plan och i olika steg (Patel & Tebelius, 
1987). I det första skedet måste forskaren ta ställning till vilken den 
övergripande förklaringsgrunden skall vara. Med andra ord ur vilket perspektiv 
fenomenet skall betraktas. Den teoretiska kopplingen är också avhängig det 
faktum om forskaren avser att genomföra sitt arbete med en kvantitativ 
inriktning eller med en kvalitativ. Vid kvalitativt inriktad forskning är 
informationen i hög grad relaterad till forskarens förförståelse vilket innebär att 
för att kunna vidga sin förförståelse och sin teoretiska kunskap måste forskaren 
dels undersöka fenomenet ur ett historiskt perspektiv och dels hur olika 
förklaringsgrunder påverkar hur fenomenet kan hanteras. 
   Inledningsvis inventerar forskaren hur fenomenet kan uppträda beroende på i 
vilket teoretiskt perspektiv det ses, ”därefter bestämmer forskaren det 
perspektiv han vill studera fenomenet ur och väljer relevanta situationer i vilka 
fenomenet kan uppträda” (Patel & Tebelius, 1987, s. 47) 
   Vi anser att detta väl överensstämmer med den arbetsgång vi haft i detta arbete 
och vi har valt att använda oss av två olika förklaringsgrunder eller teorier. Det 
är Marton och Booth´s teoretiska referensram beskriven i ”Om lärandet”(2000) 
samt Biggs teori om Konstruktiv gruppering (Constructive Alignment) 
   Vidare nämner Patel och Tebelius (1987) att det inte alltid är så att det 
praktiska forskningsarbetet är inriktat på att pröva eller bygga en teori utan det 
är snarare så att det handlar om att beskriva ett problemområde. Om så är fallet 
går det inte att arbeta utifrån antaganden eller hypoteser som konstruerats utan 
arbetet får gå ut på att precisera ett antal frågeställningar som skall besvaras.  
   Vid analysarbetet aktualiseras återigen kopplingen till valda referensramar. 
Patel och Tebelius (1987) beskriver det kvalitativt inriktade forskningssättet och 
anser att forskaren i detta fall endast kan använda teorin som en kontroll för sina 
tolkningar ”och som en spegel att reflektera sina tolkningar mot” (Tebelius 
1987, s. 48). Det är dock på sin plats att höja ett varningens finger eftersom det 
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kan vara så att teorin är vald för att den passar väl med forskarens uppfattning av 
fenomenet, vilket kan innebära en risk att inte alternativa tolkningar får plats i 
studien . För att undvika detta menar Patel och Tebelius (1987) att forskaren 
hela tiden måste ha en medvetenhet om detta och pröva teorins hållbarhet 
gentemot de ursprungliga utsagorna. 
   Avslutningsvis beskrivs slutsatser och sammanfattningar i redovisningen av 
arbetet också utifrån den teoretiska referensramen 

3.1 Teoretisk referensram 
Marton och Booth (2000) har beskrivit en teoretisk referensram för lärande. 
   Forskningsfokus är variationen i kvalitativt olika sätt att erfara ett fenomen 
(Marton & Booth, 2000). Genom att studera människors olika sätt att erfara ett 
fenomen intar man det man kallar andra ordningens perspektiv. Summan av 
dessa olika sätt att erfara ett fenomen utgör det så kallade utfallsrummet. 
Utfallsrummet skapas genom att olika sätt att erfara kategoriseras. Eftersom en 
enskild individ kan ha flera olika sätt på vilket han/hon kan erfara ett och samma 
fenomen kan en individs resonemang hamna i flera olika beskrivningskategorier 
(Wallin, 2004). Ett fenomens utfallsrum består enligt Marton och Booth (2000) 
av beskrivningskategorier som skildrar olika sätt att erfara ett särskilt fenomen 
och att det finns ett logiskt förhållande mellan dessa sätt. Det kan vidare finnas 
logiska sammanhang mellan olika fenomen så som de erfars av individen. Detta 
innebär att det skulle kunna finnas flera olika beskrivningskategorier som 
beskriver samma fenomen, i vårt fall lärandedimensionen i examinationen. 
Marton och Booth preciserar utfallsrummet genom att ange att det handlar om 
”den sammansättning av beskrivningskategorier som omfattar distinkta 
grupperingar av aspekter av ett fenomen samt relationerna dem emellan”. 
(Marton & Booth, 2000, s. 163) Vi anser att det är detta antagande som hela 
denna uppsats vilar på då det är precis det vi eftersträvat i analysarbetet med 
intervjuerna och seminariet. 

3.1.1 Lärande 
Marton och Booth (2000) beskriver sin syn på lärande i en modell som tydliggör 
strukturer som ingår i lärande. Att lära innebär ett Hur och ett Vad menar 
Marton och Booth. Hur är det sätt som individen lär sig, de strategier som 
används, hur man tänker och vad man gör för att faktiskt lära sig något. Vad är 
objektet individen lär sig, själva innehållet i det man lär sig, skaffar sig en 
uppfattning av. Det går knappast att tänka sig ett Hur utan ett Vad eller för den 
delen tvärt om. De är helt integrerade och beroende av varandra. I lärande 
kommer de också att påverka varandra. Hur man går tillväga för att lära får 
konsekvenser för vad man lär sig. Det individen lärt sig, uppfattningen av en 
företeelse, kommer i sin tur att påverka synen på tillvägagångssättet för att 
fortsätta lära.  
Huvudstrukturen i tankemodellen framgår enligt figur 1.1. 
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                                                                  Figur 1.1Tankemodellen. 
 

HUR

Indirekt objektLärandeakt

VAD

Direkt objekt

(Marton & Booth, 2000, s. 115)

Lärande

 
 
 

Tankemodellen har utökats av Marton och Booth på Hur sidan jämfört med den 
ursprungliga som enbart bestod av en Hur och en Vad aspekt. 
   Det främsta objektet är det direkta objektet det vill säga, det innehåll man lär 
sig. Men förutom det finns ett slags indirekt objekt, som syftar på hur 
lärandeakten är beskaffad, och som i dess enklaste form syftar på Vad som 
eftersträvas med lärandeakten. Detta innebär att lärandets Hur - aspekt har fått 
en egen Hur och Vad dimension och som för det första beskriver erfarandet av 
hur lärandeakten utförs och för det andra beskriver den typ av förmåga som den 
lärande försöker lära sig att bemästra. Marton och Booth (2000) kallar detta för 
Lärandets indirekta objekt. Detta indirekta objekt är den typ av förmåga som den 
lärande försöker utveckla. Marton och Booth (2000) klargör sitt resonemang 
med följande exempel. 
 

När den lärande lär sig, eller åtminstone skall eller antas lära sig, fokuserar han 
eller hon på lärandets innehåll, lärandets direkta objekt.[…]Om emellertid en 
forskare utför en intervjustudie, kan den lärande få anledning att fundera över sitt 
eget sätt att lära sig, och kommer då högst troligen att prata om vilka slags resultat 
han eller hon strävar efter, alltså lärandets hur-aspekt, eller mer specifikt lärandets 
indirekta objekt. Den lärande kommer också att berätta vad han eller hon gör för att 
lära sig, återigen lärandets hur-aspekt, mer specifikt lärandeakten (Marton & 
Booth, 2000, s.116) 
 

Ur vårt perspektiv ger detta att man skulle kunna tänka sig följande scenario 
med de intervjuade lärarna som exempel. Om lärarna inför och vid 
examinationstillfället endast inriktar sin beskrivning av examinationen på dess 
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faktiska innehåll – direkta objekt - kommer den lärande att fokusera på just Vad 
- aspekten i sitt lärande. Om lärarna istället, eller dessutom, för in ett 
resonemang kring examinationens vidare betydelse för den studerandes lärande 
anser vi, precis som i citatet ovan, att det ger den studerande en anledning att 
även fundera på det egna sättet att lära det vill säga lärandets Hur – aspekt och 
dess indirekta objekt. 

3.1.2 Variation 
Variationen i människors sätt att erfara fenomen är enligt Marton och Booth 
(2000) av högsta intresse eftersom det är forskarens strävan att beskriva denna 
variation. Forskaren tolkar i skilda kategorier det som fångar variationens 
karaktär. Dessa kategorier tar sin utgångspunkt i ett andra ordningens perspektiv 
och blir resultat i undersökningen beskrivande hur fenomenen erfars. 
Variationen uppträder både mellan individer och inom individen själv. Med 
andra ord, en beskrivning av erfarande kan tillämpas både individuellt och 
kollektivt. Variationen är fördelad inom kollektivet och Marton och Booth 
(2000) vill påvisa att de olika sätten inom variationen ofta har kompletterande 
relationer med varandra där en del kan komma att ge mening åt övriga delar. 
Variationen inom kollektivet ger också de funna beskrivningskategorierna en 
styrka som de inte skulle ha haft om de enbart var individuellt betingade 
(Marton & Booth 2000). 
   Hur skall man då använda sig av denna insikt om variation? 
   Ett exempel ur vår egen praktik skulle kunna vara att de studerandes variation 
i erfarande angående hur den ideala examinationen ser tas till vara på och får bli 
grunden till hur examinationen utformas. Marton och Booth (2000) visar på ett 
liknande exempel där de studerandes varierande idéer om densitet granskades 
noggrant. Med lärarens hjälp kunde de olika perspektiven kritiseras och man 
kunde närma sig ett samförstånd i linje med vad läraren ansåg vara pedagogiskt 
kritiskt. 

3.1.3 Relevans 
För att världen omkring oss skall kunna bli begriplig och för att vi skall kunna 
lära oss någonting om den måste vi uppleva någon form av relevans i det vi lär. 
Marton och Booth (2000) betecknar uppfattningen av relevans som drivkraften i 
lärandet. Relevans innebär att det finns en uppfattning om ett meningsfullt 
samband mellan ett objekt och det sammanhang som detta förekommer i. 
Uppfattningen av att ett sådant samband föreligger blir en drivkraft i lärandet. 
Relationen mellan ett objekt och dess sammanhang är inte alltid given och 
uppenbar. Silén (2000) menar att förstå och skaffa sig en uppfattning om en 
sådan relation framstår som ett lärobjekt. Ett lärande som kräver sin Hur – 
dimension avseende handlingar och indirekta objekt. 
   Varje situation har en viss relevansstruktur (Marton & Booth, 2000), det vill 
säga hur någon erfar vad just den situationen kräver. Det är vidare enligt Marton 
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och Booth (2000) hur den erfarande erfar situationen som en helhet som ger 
perspektiv på delarna. Här skulle vi vilja dra en parallell med en av våra kurser 
på MHS H. I krigsvetenskap pratar man om manöverkrigföring och 
manöverteori, att gå in på mer specifika begrepp som till exempel kraftsamling 
och överraskning utan att först bygga upp en relevansstruktur skulle vara fatalt 
då dessa begrepp med stor sannolikhet skulle stå för något helt annat för de 
studerande. 
   Marton och Booth (2000) gör gällande att det som förenar läraren och den 
lärande är att de möts genom ett gemensamt lärobjekt 
Marton och Booth föreslår: ” För att åstadkomma ett medvetandemöte måste 
läraren inta den lärandes perspektiv, och de principer vi förordar är att man 
bygger en relevansstruktur och utnyttjar variationens arkitektur i utformningen 
av ämnet” (Marton & Booth, 2000, s. 229). Vår uppfattning är att detta gäller i 
lika hög grad vid utformningen av examinationer. 

3.2 ”Konstruktiv gruppering” (Constructive Alignment) 
Biggs (2003) för fram en teori för hur man kan förbättra sin gärning som lärare 
vid högre utbildning. Biggs tar sin utgångspunkt i det han kallar för Constructive 
alignment, vilket för oss i detta arbete kommer att jämställas med: Konstruktiv 
gruppering av faktorer som främjar lärandet. I det engelska ordet alignment 
ligger också en betydelse av att sätta något i en rät linje eller att det finns en 
samstämmighet mellan de ingående delarna och att allt är på sin rätta plats i 
sammanhanget. 
   Biggs (2003) framhåller vikten av att alla de ingående aspekterna på lärandet 
är likvärdiga och är en integrerad del av helheten och inte något som kan läggas 
till eller dras ifrån utan påverkan på övriga delar. Trots detta kommer vi endast 
att avhandla en av de fem ingående delarna eftersom det inte finns möjlighet att 
utveckla alla inom ramen för detta arbete. 
Förutom de studerande och naturligtvis oss själva är de fem delarna som följer: 

• Läroplanen vi utgår ifrån  
• Utbildningsmetoderna vi använder 
• Bedömningsmetoderna vi använder och metoder för att rapportera resultat 
• Klimatet vi skapar i interaktionen med de studerande 
• Det institutionella klimatet och de regler och rutiner vi har att följa 

 
Den del som vi kommer att utveckla ytterligare är den tredje punkten vilken 
handlar om de metoder vi har för att bedöma och rapportera de resultat som våra 
studerande presterar. 
   När det finns en samstämmighet mellan vad vi vill göra, hur vi undervisar och 
hur vi slutligen bedömer resultatet är det sannolikt så att det kommer att var mer 
effektivt än om samstämmighet inte råder. Biggs (2003) refererar till Cohen 
(1987) som har döpt den tredje punkten till ”The magic bullet” på grund av dess 
effektiva sätt att förbättra lärandet. Det betonas att det inte handlar om 
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korvstoppning utan att i ”Constructive alignment” är det de studerande som gör 
arbetet och vi lärare fungerar endast som katalysatorer mellan studenterna och 
den lärandemiljö som stödjer de lämpliga lärandeaktiviteterna. 
   Det finns ett antal skäl till varför lärarna bör utvärdera och bedöma de 
studerandes lärande. Biggs (2003) anser att de två i särklass viktigaste är det 
formativa skälet; resultatet används som feedback under lärandet, studenten och 
läraren behöver båda veta hur lärandet framskrider. Feedback kan förbättra både 
studentens individuella lärande och lärarens undervisning. Det summativa 
skälet; resultatet används till att gradera de studerande i slutet av 
kursen/programmet. 
   Vi sympatiserar med Biggs (2003) när han påstår att formativ bedömning inte 
går att separera från undervisningen och att den är direkt avhängig lärarens 
förmåga att ge formativ feedback. Formativ feedback är till exempel; att 
kontrollera den nuvarande förståelsen, att tillstå fel vilket leder till en förbättrad 
framtida förståelse. Biggs (2003 ) förordar att den studerande själv måste lära 
sig att ta ett större eget ansvar för den formativa bedömningen. Själv- och 
kamratbedömning är särskilt bra att nå detta. 
   Vi är också eniga med Biggs (2003)när han menar att den summativa 
bedömningen leder till att de studerande fruktar examinationen eftersom deras 
framtid hänger på resultatet. De studerande kommer att vara ovilliga att erkänna 
sina fel. Fel är inte längre ett sätt att instruera till ett bättre lärande utan 
signalerar bestraffning och konsekvenser. 
Skillnaden mellan formativ och summativ bedömning kan också uttryckas i 
gastronomiska termer: 
” When the chef tastes the sauce it is formative assessment; when the customer 
tastes it, it is summative” (Biggs, 2003, s. 142) 

4 Metod 
Vi för inledningsvis i detta avsnitt ett resonemang kring vetenskaplighet därefter 
beskriver vi urvalet av respondenter, datakonstruktion och framtagandet av 
frågor. Vidare redogör vi för hur vår förförståelse av examinationers inverkan på 
lärandet påverkar studien både positiv och negativt samt hur en ny kategori 
uppstod efter det att vi genomfört samtalen med respondenterna. Metodavsnittet 
avslutas med några ord om forskningens kvalitet. 

4.1  Vetenskaplighet 
Vad som visar sig i andras medvetande kallar Åsberg (2000) för uppfattningar 
och detta kan man få tag i genom att intervjua olika personer. Vidare skriver 
Åsberg (2000) att uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som 
inte behöver sägas, som inte kan sägas eftersom det aldrig varit reflekterat. Det 
är detta som Marton och Booth (2000) benämner som oreflekterat erfarande. 
Hartman (2001) beskriver att det finns en traditionell skillnad mellan två olika 
vetenskapsteoretiska traditioner den positivistiska och den hermeneutiska. Inom 
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hermeneutiken som tillhör den kvalitativa forskningen söker man efter det som 
inte är direkt observerbart, utan studerar verkligheten från människans insida, 
människans föreställningar om någonting, Hartman (2001). Ödman (2005) tar 
upp tolkning som den hermeneutiska vetenskapens främsta kunskapsform och 
att tolkning är motsvarigheten till de naturalistiska vetenskapernas information. 
Vad är då tolkning? Ödman (2005) anser att tolka är att ange betydelse. 
Tolkandet bör därför grundas på kunskaper och tidigare erfarenheter av det vi 
tolkar. Härvid upptäcker vi att det som tolkas kan ses från olika aspekter. 
Aspektmedvetandet är förutsättningen för att vårt tolkande ska bli mer 
fördomsfritt (Ödman, 2005). Enligt Ödman försiggår tolkningsakten i tre 
huvuddimensioner. Den kan pendla mellan förflutet och framtid och mellan 
olika analys eller abstraktionsnivåer och ”i samspelet mellan dessa dimensioner 
och växlingen inom dem ligger förmodligen nyckeln till det goda tolkandets 
gåta” (Ödman 2005, s.56) Vilken tolkningsart vi använder hänger i sin tur ihop 
med hur stor del av verkligheten som vi vill studera, vilken analysnivå vi 
eftersträvar då vi tolkar en viss företeelse (individuell, interpersonlig, 
institutionell). 
   Larsson (1986) menar att kvalitativ metod handlar om hur man gestaltar något, 
hur människor uppfattar sin omvärld. Man vill beskriva uppfattningar.  Marton 
betecknar detta som en skillnad i beskrivningsnivå. Det första kallar Marton för 
första ordningens perspektiv. Det handlar om fakta, vad som kan observeras 
utifrån. Det andra är andra ordningens perspektiv. Det handlar om hur någon 
upplevt något. Andra ordningens perspektiv är ett perspektiv som måste intas 
när man ställer upp forskningsproblem, samlar in data och analyserar. Man 
måste helt enkelt se det ifrån motpartens sida, försöka se fenomenet och 
situationen ur dennes perspektiv, och uppleva personens erfarande i dennes 
ställe. Det är alltså av största vikt att vi som forskare tar ett steg tillbaka från vårt 
eget erfarande av fenomenet. Marton och Booth (2000) anser att i 
forskningssammanhang är distinktionen mellan första och andra ordningens 
perspektiv en distinktion mellan två olika slags forskningsobjekt. 

4.2 Urval 
Vi bestämde oss tidigt för att studera hur lärare vid olika skolor inom 
försvarsmakten uppfattar hur examinationen påverkar den studerandes lärande. 
Är det någon skillnad om man är lärare vid en generell utbildning, 
Militärhögskolan i Halmstad eller om man är lärare vid en skola som utbildar 
specialister, Försvarsmaktens tekniska skola?  
Beslut om hur vi skulle genomföra studien innehåller ett antal överväganden 
kring urvalet. För att få tag i representativa respondenter från skolorna använde 
vi oss av två urvalsstrategier, strategierna beskrivs av Merriam (1994) på 
följande sätt: 
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Typfallsurval. Här utvecklar forskaren en egenskapsprofil för det genomsnittliga 
fallet och söker sedan reda på en konkret individ som passar in på detta. Vem 
som än uppfyller kriterierna för en typisk respondent kan väljas.  
   Våra kriterier för att välja vem som skulle kunna intervjuas var följande. 
Aktivt ha arbetat som lärare under de senaste åren. Vara officer. Respondenten 
skall dessutom ha ansvarat för planering och genomförande av examinationer.  
Den andra urvalsstrategin var. Urval baserat på personlig kännedom. Man väljer 
individer utifrån rekommendationer från ”erfarna experter” på ett visst område. 
Arbetsledaren kan till exempel utifrån våra kriterier välja ut de lärare som kan 
komma ifråga för att deltaga i studien. 
   Här kontaktade vi chefer för respektive skolas utbildning och bad dem att 
försöka hitta lämpliga respondenter som uppfyllde de kriterier som vi satt upp. 
Detta var inget problem och vi fick snabbt kontakt med tre lärare från respektive 
skola som fann det intressant att delta i studien. 

4.3 Konstruerande av data (intervjuer och seminarium) 
Vi har använt oss av två metoder för att konstruera data. Med konstruktion av 
data menar vi de fakta som framkommit efter att vi hade genomfört analys och 
bearbetning av materialet. Det är dels material från intervjuerna men också det 
som det efterföljande seminariet gav. Till seminariet var samtliga respondenter 
inbjudna att delta. Alla var positiva till att få vara delaktiga, dock kunde två av 
lärarna inte medverka på grund av andra uppgifter. 
   Swahn (2006) menar att det är av stor vikt att forskaren är förtrogen med det 
som skall beforskas. Vi håller med om det Swahn skriver och anser det är viktigt 
att nämna vår roll i konstruerandet av data. Vi menar att vår roll är betydelsefull, 
framförallt genom vår inblick i det som skall studeras. Vi har båda arbetat som 
lärare under ett stort antal år och i vår profession har ingått att planera, 
genomföra och utvärdera examinationer. Vi är också väl förtrogna med den 
kontext i vilken de olika respondenterna är verksamma i. 
   Swahn (2006) poängterar vikten av god förberedelse inför en kvalitativ 
intervju både avseende miljön där datainsamlingen skall ske och den teoretiska 
förståelsen för det fenomen som skall studeras. Vidare skriver Swahn (2006) att 
genom förtrogenhet med miljön och personerna har forskaren möjlighet att se 
och förstå sådant som andra skulle gå miste om. Vi är väl medvetna om att 
samma förtrogenhet kan medföra en risk för att man ser det man vill se. För att 
hantera detta dilemma menar Swahn ”att forskaren skall ha ett 
förutsättningsmedvetande d.v.s. vara nyfiken och lyhörd vid intervjun och kritisk 
mot sina egna antaganden och hypoteser” (Swahn, 2006, s. 42.). Här har vi följt 
Swahns tips där hon i sin avhandling försökt att praktisera detta under 
intervjuerna genom att exempelvis fråga om det som hon ansett som självklart. 
Hade vi inte gjort på detta sätt tror vi att vi kunde ha gått miste om viktig 
information och studien hade kanske i högre grad präglats av vår förförståelse. 
Vår förförståelse kring examinationer och lärande har vi varit medvetna om och 
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hela tiden under studiens gång diskuterat med varandra så att det inte blir vår 
uppfattning som görs gällande utan att det är lärarnas tankar från de olika 
skolorna som ligger till underlag för resultatet av studien. Denna medvetenhet 
menar vi har bidragit till att det är respondenternas uppfattningar som kommer i 
fokus och vår egen förförståelse hamnar i bakgrunden. Vi har försökt att 
ifrågasätta det vi hört och funderat över alternativa frågor och tolkningar. 
 
Intervjuer 
I de flesta fall är intervjuer öppna och mindre strukturerade (Merriam, 1994). 
Denna typ av intervjuer utgår från att individuella respondenter definierar sin 
verklighet på olika sätt. Syftet med intervjun är således inte att få 
respondenterna skall anamma forskarens kategorisering av fenomenet utan man 
vill istället komma åt de intervjuades sätt att se på saker och ting. Vidare menar 
Merriam (1994) att detta ger utrymme för flexibilitet i förhållande till 
frågeformulering och frågeordning. Respondenterna får möjlighet att leda 
samtalet om det aktuella fenomenet, i vårt fall examinationer och lärande. Vår 
ambition som intervjuare var att vara en aktiv samtalspartner som tar upp de 
frågor som framgår av intervjuguiden (bilaga 1) genom att intervjun 
genomfördes i samtalsform blev det mer naturligt för både oss som intervjuare 
men framförallt för respondenterna att vara aktiva. Samtalet (intervjun) var 
lättsamma men målinriktade med fokus på våra frågor. Frågornas karaktär är 
valda för att stimulera informanterna att svara. En teknik för att åstadkomma 
detta beskrivs i (Merriam, 1994) där bland annat Strauss har medverkat till en 
förteckning över fyra huvudsakliga kategorier av frågor. Kategorierna är enligt 
Strauss: Hypotetiska frågor som exempelvis. ”Anta att det är din första dag i det 
här träningsprojektet. Hur kommer det att bli?” nästa frågekategori kan vara av 
typen ” djävulens advokat” en tredje kategori är idealtypsfrågor- ”Hur skulle den 
ideala examinationen se ut?” Den sista kategorin är tolkande frågor, så som 
”Håller du med om att PBL är den bästa undervisningsformen?” 
   Platsen för intervjuerna valdes av respondenterna och i samtliga fall 
genomfördes samtalen på deras kontor. Intervjuerna spelades in på band, detta 
för att säkerställa att allt som sagts finns tillgängligt för den kommande 
analysen. Ingen av informanterna hade något emot att intervjuerna bandades. Vi 
har valt ett alternativ till ordagrann utskrift av intervjuerna, alternativet har 
utvecklats av Merriam (1994) och benämns loggbok. Valet av utskriftsteknik är 
gjord med tanke på att vi gärna vill ha med för studien viktiga citat och tankar 
från alla intervjuade in i analysen och till våra slutsatser. Skulle vi valt att skriva 
ut intervjuerna ordagrant hade vi fått begränsa oss till att skriva ut ett par av 
intervjuerna, vilket kanske hade lett till att vi valt den eller de respondenter som 
legat närmst i uppfattning med vår egen och detta hade därmed hämmat studiens 
objektivitet. 
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Seminarium 
Vi har valt att komplettera vårt empiriska underlag från intervjuerna med ett 
seminarium till vilket samtliga respondenter bjöds in. Syftet med detta 
gruppsamtal var tvådelat, dels hoppades vi på att få en bättre och säkrare empiri 
för vår analys. Marton och Booth (2000) menar att för att förstå variationen i 
erfarande måste vi förstå på vilka olika sätt fenomen kan erfaras, tidigare har 
detta kallats för ” the collective mind”. Stämmer detta borde seminariet leda till 
ökad insikt när vi analyserar intervjuer och seminarium eftersom variationen i 
lärarnas uppfattningar har diskuterats i grupp och därmed blivit föremål för ”the 
collective mind”. 
   Vår förhoppning var att detta seminarium skulle ge deltagarna en inblick i hur 
lärare vid andra försvarsmaktsskolor än sin egen, tänker och resonerar kring 
examinationer och lärande. Stämmer vår antagande kommer studien indirekt att 
medverka till ett lärande och en ökad insikt i hur examinationen kan påverka de 
studerandes lärande. 
   Seminariet genomfördes som ett samtal mellan deltagarna, där dessutom 
seminarieledarna deltog på lika villkor. Det var viktigt för oss att få svar på 
frågorna enligt bilaga 2 men lika väsentligt var att alla kom till tals och att ingen 
åsikt eller uppfattning var viktigare än någon annan. Seminariet videofilmades, i 
syfte att säkerställa att allt som sades skulle kunna komma till nytta vid 
analysen. Platsen var för samtalet denna gång av praktiska skäl vald av oss, 
seminariet genomfördes i Militärhögskolans tele/bild studio. Under intervjuerna 
men också under seminariet använde vi oss mycket av en teknik som kallas 
probing. Begreppet probing beskrivs av Patel och Tebelius (1987) som en 
sammanfattning på de på de tekniker som man tar till för att få en intervjuperson 
att förtydliga sig eller gå vidare i sitt resonemang. Några exempel på probing är 
korta vardagliga uttryck, som ”jag förstår”, det var intressant” m.m. Neutrala 
fraser, ”berätta mer om det”, ” hur menar du”. En tredje teknik är att man 
summerar det som respondenten sagt, man kan även om man känner osäkerhet i 
vad respondenten svarat, upprepa frågan. Till sist en probingform som är svår 
och rekommenderas till den som är van intervjuare, och det är tystnad eller paus 
och eftertanke. Man skall inte som intervjuare vara rädd för de naturliga pauser 
som uppstår, här har både du som samtalsledare men även respondenten tid till 
reflektion. 

4.4 Följdfrågor/Kategorier 
Efterhand som intervjuerna och seminariet genomfördes upptäcktes en ny 
kategori i förhållande till de vi räknade med när studien startade. Kategorin har 
vi kallat för Känslor eftersom flera av respondenterna under samtalen med oss 
nämnt att examinationer kan väcka frustration, nervositet, glädje, press, ångest 
med mera. Dessa tankar hos respondenterna har varit väldigt påfallande och 
tydliga, vilket har medfört att vi inte kan bortse från dem utan vill gärna ta med 
dem i studien och försöka analysera och bearbeta dem vidare. Att det inte är 
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ovanligt att studier efterhand utvecklas finner vi stöd för hos Kusénius (Uljens & 
Bengtsson, 2003) som menar att studier ofta leder till nya frågeställningar, vilket 
kan bero på att intervjuerna varit medvetet ostrukturerade och övergripande i 
forskarens strävan efter öppenhet. 
 

4.5 Forskningens kvalitet  
Givetvis måste all forskning genomgå någon form av bedömning av dess 
kvalitet. Det vill säga i vilken utsträckning vi som forskare kan lita på de resultat 
som vår studie gett. 

4.5.1 Kvalitetskriterier 
Vid forskning som är kvalitativt inriktad uppstår ett dilemma som inte är lika 
uttalat vid kvantitativa studier. Forskaren står mer i fokus och får själv agera 
mätinstrument vilket medför speciella förutsättningar för att ta hand om den 
information som fås fram. Det empiriska materialet hämtas ofta ur intervjuer där 
respondentens uppfattning om ett fenomen kartläggs. 
   Patel och Tebelius (1987) menar att det går att komma till rätta med de 
problem som uppstår i hanterandet av information i verbal form och att 
vetenskapligheten blir en fråga av etisk karaktär snarare än en fråga om 
verifikation. Författarna föreslår att en forskares kvalitativa arbete skall präglas 
av kvalitetskriterierna tillämplighet, trovärdighet, rimlighet samt 
samvetsgrannhet. 
   Utgångspunkten i vårt arbete har varit att de uppfattningar som respondenterna 
har angående lärande och examinationer är en spegling av den verklighet de 
befinner sig i. Detta är enligt Patel och Tebelius (1987) en viktig utgångspunkt 
för tillämpligheten. Vidare är det väsentligt för tillämpligheten att fenomenet 
som studeras har betydelse för de respondenter som ingår i studien och att de 
uppfattar fenomenet som så betydelsefullt att de återger sina personliga 
erfarenheter. För att tillämpligheten skall bli större är det en fördel om flera 
olika tekniker används för att inhämta information, det kan till exempel vara 
observation, intervjuer och seminarier. 
En bedömning av en studies kvalitet handlar ofta om i vilken utsträckning 
resultaten går att återupprepa. Det anses att ju mer precist det går att göra detta 
desto större blir pålitligheten i arbetet. 
   Vanligtvis när vi resonerar om i vilken utsträckning studiens resultat kan 
återskapas blir det därför ett resonemang om arbetets reliabilitet. Problemet med 
reliabilitetsbegreppet, som vi ser det, är att det grundar sig på antagandet att det 
hos en viss forskningsmetod bara finns en enda verklighet och som kommer att 
ge anledning till att resultaten upprepar sig gång efter annan  
   Merriam konstaterar ”Eftersom vi utgår ifrån att det område som studeras 
inom pedagogiken befinner sig i ständig förändring är mångdimensionellt och 
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synnerligen kontextuellt, utgör reliabilitet i traditionell bemärkelse både en 
inbillning och en omöjlighet” (Merriam, 1994, s182)  
   I vår studie blir detta tydligt eftersom vi efter intervjuerna har träffat 
respondenterna igen och tillsammans diskuterat frågor kring examination och 
lärande. Vi menar att detta innebär att respondenterna inte längre har exakt 
samma uppfattning som tidigare eftersom de fått ta del av andras uppfattning. 
Bearbetningen av skillnaden mellan den egna uppfattningen och andras innebär 
ett lärande och utveckling för individen. 
   För att som utomstående betraktare kunna skapa sig en bild av studiens 
pålitlighet blir det i en kvalitativ studie inte möjligt att resonera kring arbetets 
reliabilitet. Istället föreslår Patel och Tebelius (1987) att man för ett resonemang 
kring arbetets trovärdighet. 
   Trovärdigheten bygger på att det finns en överensstämmelse mellan ord och 
handling, att uppgiftslämnarna är motiverade och att temat känns relevant för 
dem. Meningen är ju att de skall lämna uppriktig information om det betraktade 
fenomenet. Centralt för en hög trovärdighet är att tolkningarna, gjorda av 
forskaren, kan kontrolleras. Läsaren måste ges en möjlighet att pröva, acceptera 
eller förkasta de tolkningar som presenteras. Detta kan tillgodoses genom att 
forskarens perspektiv och teoretiska referensramar tydligt anges och hur dessa 
använts för att ge svar på de forskningsfrågor som ställts. 
Vidare måste hänsyn även tas till rimligheten i den kvalitativa studien. Patel och 
Tebelius (1987) pekar här på vikten av att visa på graden av rimlighet i 
information och tolkningar. Forskarens kännedom om den arbetssituation som 
respondenterna har ökar möjligheterna till rimlig information eftersom det då är 
möjligt att relatera till egna erfarenheter. Detta kan givetvis ge både positiva och 
negativa effekter. Den positiva är att forskaren kan se viktiga delar som annars 
inte skull ha uppmärksammats å andra sidan kan det också innebära att man tar 
vissa delar för givet och väljer bort delar som skull vara viktiga för andra. En 
yttre bedömning av rimligheten kan enligt Patel och Tebelius (1987) ske genom 
att tolkningar bedöms gentemot vedertagna uppfattningar om fenomenet. De kan 
också relateras till den teoretiska perspektiv som använts. 
Avslutningsvis vill vi nämna något om samvetsgrannhet. Eftersom forskaren 
bara har sitt eget kunnande och omdöme att lita till är hans noggrannhet och 
ärlighet avgörande för forskningens kvalitet. Den känslomässiga påverkan, som 
kvalitativ forskning kan innebära, är också viktig att vara medveten om och 
reflektera över. Noggrannheten och samvetsgrannheten är särskilt viktig i 
tolkningsförfarandet eftersom detta helt beror på forskaren. 

4.5.2 Etik 
Vi har i uppsatsen utgått från de fyra huvudkrav på individskydd som tas upp i 
Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” (2002) vilka är: 
Informationskravet 
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Varje intervju inleddes med information om att undersökningens syfte är. Vidare 
informerades om att arbetet kommer att utmynna i en C-uppsats på Högskolan i 
Halmstad. Respondent uppmärksammades på att arbetena kommer att finnas 
tillgängliga för dem efter avslutad kurs. 
   Informanten ombads att svara utifrån sin egen uppfattning av examination och 
lärande och inte göra en värdering av hur examinationer genomförs på 
respektive skola. 
 
Samtyckeskravet 
Frågan om medverkan i intervju ställdes till de studerande vid MHS H och 
FMTS. De fick veta vad intervjun skulle handla om och om deras roll i vårt 
uppsatsarbete. Vi informerade också om deras anonymitet i uppsatsen. Sex 
stycken lärare ville delta och kontaktades för att kunna bestämma en för dom 
lämplig tid och plats. För att undvika att informanten skulle känna sig i 
underläge gentemot de intervjuande fick informanterna innan intervjuns 
genomförande frågan om det gick bra att vi var två som intervjuade, samtliga 
samtyckte till detta 
   Enligt Forskningsetiska principer (2002) bör det inte föreligga något 
beroendeförhållande mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare 
eller uppgiftslämnare. Vårt förhållande till informanterna som kolleger innebär 
att det kan uppstå ett visst beroendeförhållande. Vi menar att det kan uppstå en 
situation som innebär att respondenterna lägger sig i vinn om att ge de 
förväntade svaren. Detta för att vara kollegial och tillmötesgående. Vi anser att 
vi kommit ifrån detta problem genom återigen upprepa att det är deras egna 
personliga uppfattningar som efterfrågas och att vi inte efterfrågar några 
spekulationer från deras sida. 
 
Konfidentialitetskravet 
Forskningsetiska principer (2002) fastställer att intervjuer som innehåller 
känsliga uppgifter om enskilda och om uppgiftslämnarna är minderåriga skall 
särskild hänsyn tas till konfidentialitetskravet. Eftersom informanterna är kända 
av oss kan vi endast garantera anonymitet i det slutliga arbetet. 
 
Nyttjandekravet 
Insamlat material kommer endast att användas i ovanstående nämnda arbeten (se 
informationskrav). Intervjumaterialet kommer inte att användas som underlag 
för ytterligare uppsatser eller rapporter 

5 Resultat, Tolkning och Analys 
I detta kapitel redovisas resultat, tolkning och analys efter genomförda intervjuer 
och seminarium. Inledningsvis beskrivs tillvägagångssättet för hur 
kategoribildningen gjordes därefter för vi en diskussion om arbetets reliabilitet 
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och validitet. Slutligen följer en beskrivning och redovisning av de fem 
kategorier som genererats. I varje kategori belyses resultatet med hjälp av citat. 

5.1 Tillvägagångssätt vid analys 
Detta är en kvalitativ studie. Det innebär att vi har tolkat innebörden i 
respondenternas utsagor. Detta kan inte göras mekaniskt utan det kräver ett 
tolkande subjekt (Larsson, 1986). Vår uppgift blir att se till kontexten och väga 
varje uttalande mot varandra för att kunna förstå innebörden. Det finns dock 
risker med detta arbetssätt och Larsson påpekar vikten av att det inte blir 
forskarens högst privata uppfattning som blir gällande, utan att det blir en rimlig 
och framförallt trovärdig tolkning av data. 
   I kvalitativa studier illustreras de olika kategorierna oftast av citat. Dessa har 
till uppgift att hjälpa läsaren att förstå innebörden i den gestaltning som gjorts av 
en uppfattning (Larsson, 1986). 
De sex intervjuerna har, var och en, behandlats och skrivits ut i loggboksform 
(bilaga 3). Anteckningarna har sedan använts till att skapa det som Merriam 
(1994) kallar för klippbok. Vår ”klippbok” har gjorts genom att vi arbetat oss 
igenom sida för sida i intervjumaterialet och gjort anteckningar vilket inkluderar 
att vi noterat tentativa kategorier som hämtats ur den insamlade informationen. 
   Inledningsvis skapades ganska enkla begreppsliga kategorier vilka togs fram 
på ett förhållandevis intuitivt sätt (jmf Brainstorming) vilket också framhålls av 
Merriam (1994) att så ofta sker i utvecklandet av kategorier. Efterhand 
systematiserades arbetet utifrån studiens syfte. Informationen tolkades och 
kodades så att mer heltäckande och integrerade kategorier skapades i syfte att få 
en högre abstraktionsnivå i varje kategori. Ett stort antal kategorier kommer 
enligt Merriam (1994) förmodligen att vara en bekräftelse på att analysen är 
baserad på konkreta beskrivningar. 
   I första steget av analysen kom vi fram till 15 stycken tentativa kategorier 
vilket kändes som ett alltför stort och ohanterligt antal, varvid arbetet med att 
positionera de 15 kategorierna i ett mindre antal huvudkategorier tog vid. Att 
skapa kategorier innebär enligt Merriam (1994) både konvergent och divergent 
tänkande, där det konvergenta innebär att man samlar ihop data med ett visst 
gemensamt tema. Det divergenta är till för att fylla ut kategorierna vilket i vårt 
fall har skett genom att vi samlat de 15 tentativa kategorierna, vilka står inom 
parentes i nedanstående punktlista, i fem slutliga kategorier. Dessa blev: 

• Summativa examinationer (mäta, kontrollera) 

• Formativa examinationer (lärande för/lärare/studerande, kontinuerlig 
process, elev med/påverkan, handledning, ansvar) 

• Examinationsformer (ideala examinationen, variation, 
praktiska/teoretiska) 

• Ramfaktorer (tid, lärartäthet, styrdokument) 
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• Känsla (motivation, skräck) 

 

För att se om kategorierna var tillräckligt distinkta och skilda från varandra, 
kontrollerades därefter de fem huvudkategorierna gentemot de fem regler som 
beskrivs av Merriam (1994). Den första regeln, vilken enligt oss också är den 
viktigaste, går ut på att kontrollera att de kategorier du skapat också korrelerar 
med de frågeställningar och syften du har med den gjorda studien.  

Efter genomgången är det vår uppfattning att fyra av våra fem kategorier 
uppfyller rekommendationerna enligt Merriam. Den kategori som vi inte riktigt 
anser uppfyller dessa krav är kategorin ”Känslor”. Den är inte lika starkt knuten 
till våra frågeställningar, men vi anser att den är viktig att ta med ändå eftersom 
samtliga respondenter har kommentarer kring nyckelord såsom; 
examinationsskräck, examinationen som piska, examinationen som motivator, 
press, nervositet, panik 

5.2 Resultat 
Nedan utvecklas de fem kategorier som vi arbetat fram. Varje kategori 
illustreras med ett antal citat ur intervjuer och seminarium. Dessa är klart 
avskiljda i presentationen av varje kategori i syfte att ge en bättre översikt. Vi 
har i denna del avsiktligt försökt hålla oss neutrala i våra utlåtande. Dessa 
utvecklas mer under rubriken diskussion. 

5.2.1 Summativa examinationer 
Summativ examination genomförs efter det att undervisningsperioden är 
slutförd. Meningen med den summativa examinationen är enligt Biggs (2003) 
att se hur väl de studerande har lärt sig det som de har förmodats att lära sig. 
Resultatet av denna prövning, graderingen, är slutgiltig. Studenterna oroar sig 
för resultatet eftersom framtiden hänger på detta. Eventuella fel kan inte 
användas för att lära sig av utan blir istället en bestraffning. 

Summativ examination används ofta i syfte att rangordna studerande (Bowden 
& Marton, 1998). Det kan finnas de som påstår att rangordning inte är syftet 
med examinationen men ett problem som uppmärksammats av Bowden & 
Marton i sammanhanget är när alla eleverna presterar på topp. Det som sker då 
är att examinationen anses vara felaktigt sammansatt och ändras (läs görs 
svårare) för att så att säga dra ut startfältet.  

…Roos (2003) pekar på en utvidgning av begreppet och resonerar kring de 
sociala följder som de studerande står inför beroende på examinationens 
utformning. De begrepp som är kopplat till detta resonemang är test av så kallad 
High Stake och Low Stake typ (Low stake behandlas under nästa kategori). Den 
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summativa examinationen kan anses vara av High stakes typ då det kan medföra 
stora sociala konsekvenser för den studerande och dennes framtida möjligheter 
när det gäller fortsatta studier eller arbete. Det finns alltså en risk att de 
studerandes lärande snarare hämmas än stimuleras enligt Roos (2003). Vi anser 
att andra effekter skulle kunna vara ökad risk för utslagning och en urholkning 
av betygsystemet. 

 

De intervjuade lärarna beskriver sina uppfattningar ur ett individuellt perspektiv 
på följande sätt: 

 

”Idag är det mer kontroll än lärande” (R5) 

 

”För mig dominerar kontrollfunktionen över lärandet” (R6) 

 

”Om man bara läser för provet för att kunna bocka av en akademisk trofé då får 
den [examinationen] ett lågt värde” (R2) 

 

”Många gånger bara till för att vi skall sätta G eller IG på dom” (R3) 

 

Summativ examination ur ett kollektivt perspektiv (seminariet) 

 

”den typen av examinationer [summativa] är mer till för den som förmedlar 
utbildningen” (R1) 

 

”överger förståelsen till förmån för kunskapsdelen, fakta och läsa till provet” 
(R1) 

 

Exempel på summativa examinationer är salstenta, certifiering och sluttentamen 
med betygsgradering 
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5.2.2 Formativa examinationer 
Formativ examination påvisar ett förhållningssätt som innebär att examinationen 
ses som ett stöd för den studerandes lärande. Roos (2003) beskriver en definition 
av formativ examination som ”alla de aktiviteter som görs av lärare och eller 
deras studerande vilka skapar sådan information att den går att använda som 
feedback för att modifiera den undervisning och det lärande som de är en del 
av” (Roos, 2003, s. 9) 

   Roos (2003) menar vidare att om den formativa examinationen utvecklas kan 
det förbättra den studerandes lärande. De studerande ges en mer aktiv roll och 
måste engagera sig i den egna examinationen. Formativ examination är av Low 
Stake typ och har och dess sociala konsekvenser kan vara positiva om den vänds 
för vägledning av undervisning och lärande. Ett resultat som inte är så lyckat 
kan till och med vara bra eftersom det hjälper den studerande att inse sina brister 
och hur dessa kan åtgärdas. Detta tyder, anser vi, på ett större mått av ansvar 
som den studerande måste ta för den egna utvecklingen. 

   Black & Wiliam (Roos, 2003) gör gällande att det centrala i formativ 
examination är att de studerande förstår skillnaden mellan den eftersträvade 
målbilden och den utgångspunkt de befinner sig på. Det blir också viktigt att det 
finns en förståelse för vad som måste åstadkommas för att minska denna 
skillnad. För att den studerande på ett effektivt sätt skall kunna förstå och 
minska denna skillnad blir den feedback de får av största betydelse för att de 
skall kunna ta ansvar för att utveckla sitt lärande. 

Detta åstadkoms enligt Roos (2003) genom att de studerande inte enbart får reda 
på vad de gjort bra utan att de också får information om det de inte verkar förstå 
och då också hjälp till en bättre förståelse. 

Den formativa examinationen kan dessutom anses ha dubbla funktioner dels den 
ovan beskrivna för den studerandes lärande men även att den möjliggör för 
läraren att bedöma hur bra den egna undervisningen är. Feedback kan då 
användas för att styra så väl innehåll som form på undervisningen. Roos 
konstaterar således ”att en lärare och en studerande delar feedback är av 
största vikt för att målen för undervisningen skall uppnås” (Roos 2003, s. 4) 

 

Intervjuerna visar i detta avseende en samstämmig bild över att respondenterna 
vill att examinationen skall vara något mer än en strikt kontroll. Det finns en 
tydlig inriktning på att det som anses vara kvalitet är att examinationen även har 
en lärande effekt. Respondenterna utrycker det i följande ordalag: 
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”Lärandet går vidare genom examinationen, det är inget slut eller tömning på 
kunskap, lärandet skall fortsätta och [examinationen ska] ge en ny kick i 
lärocykeln”(R1) 

 

”Jag skulle vilja att kadetterna i detta fall fick vara mer delaktiga”  

(om planering av ex) (R3) 

 

”Att examinationen utnyttjas under undervisningens gång… eller kanske till och 
med är en del av undervisningen” (R2) 

 

”Återkoppling från examinationen till materialet och tillbaks igen. Det skall 
vara ett ständigt spel mellan examination och undervisning” (R2) 

 

”Examinationen ger något ytterligare i lärandet inte bara något man skriver av 
sig” (R5) 

 

Formativ examination ur ett kollektivt perspektiv (seminariet) 

 

”det går inte ut på att testa minnesfunktionen, det gäller för eleven att resonera 
sig fram till rätt alternativ” (R4) 

 

”Har provat en examinationsform som innebär att de studerande är med och 
bedömer examinationen […] Om någon fråga inte bär mot målet eller går att 
misstolka kan man gemensamt välja att stryka frågan” (R1) 

 

Exempel på metoder för formativ utvärdering är loggboksskrivning, 
testuppgifter, små- och storgruppsdiskussioner. 

5.2.3 Ramfaktorer 
I pedagogiska grunder (2006) beskrivs den studerandes handlingsutrymme på 
följande sätt:  
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”I handlingsutrymmet tolkar den studerande mål, identifierar lärbehov, 
utvecklas som individ, påverkar lärförloppet, prövar, misslyckas, 
utvecklar nya problemlösningsstrategier, lyckas, tar initiativ, och är 
kreativ[...]läraren kan göra detta handlingsutrymme litet genom att 
ständigt leda med makt och förmedla de rätta lösningarna. Men hon kan 
också göra det tillräckligt stort genom att leda med ett genomarbetat 
handledarskap” (Försvarsmakten, 2006, s 65) 
 

Det finns dock faktorer som kan begränsa den studerandes utveckling och 
negativt påverka lärförloppet. Därför är det viktigt att vara medveten om dessa 
faktorer. Ramfaktorerna omfattar enligt pedagogiska grunder (Försvarsmakten, 
2006) de förhållanden som möjliggör eller begränsar lärandet detta handlar 
bland annat om lärarresurser, material teknologi, pengar och tid. 
   Samtliga respondenter belyser i våra samtal med dem hur de anser att yttre 
faktorer påverkar deras planering och genomförande av examinationerna. En 
ramfaktor som alla menar är av största vikt är målet (en) med kursen. Flera talar 
om resursbrister i form av antal lärare per examinerad student. Även tiden är en 
faktor som påverkar planeringen av examinationerna. Dokumentationen av att 
de studerande är godkända upplevs av respondenterna som viktig. Styrdokument 
så som kursplaner och regelverk anser de flesta vara viktiga men också att de 
styr läraren i dennes planering. Flera har även nämnt högre chefs påverkan på 
vilken frihet man som lärare har i planering och genomförande av 
examinationer. Nedan följer ett antal synpunkter på hur lärarna uppfattar 
ramfaktorernas och dess betydelse för deras planering och genomförande av 
examinationer: 
 
”Målen är viktigast de bestämmer var ribban skall ligga” (R2) 
 
”Jag kör examinationen för att kontrollera att eleven har uppfyllt målen” (R4) 
 
”Det har inte funnits tillräckligt med resurser för att examinera på det sätt som 
jag vill” (R3) 
 
”Tiden vi har för att utbilda och examinera är väldigt kort” (R4) 
 
”Först och främst har vi ett regelverk som styr oss” (R6) 
 
Kommentarer kring ramfaktorer från seminariet: 
 
”Jag har för korta kurser, ingen valmöjlighet, hinner inte med formativa 
examinationer. Det måste enligt regelverket vara summativt” (R5) 
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”allt är uppstyrt det måste vara ett teoretiskt prov efter kursen, inte för att jag 
anser det utan för att jag läst en paragraf som säger att det skall vara så” (R4) 
 
”slitningar mellan vad förbanden vill ha och certifieringskrav” (R1) 
 
Man kan se att lärarnas uppfattningar stämmer väl överens med det som beskrivs 
i pedagogiska grunder kring ramfaktorernas påverkan på den studerandes 
lärande. 

5.2.4 Examinationsformer 
Pedagogiska grunder (2006) beskriver genom citat ett antal lärares syn på 
examinationer. Dessa citat stämmer väl överens med de uppfattningar som de 
respondenter som vi har intervjuat ger uttryck för. Ett par exempel ur 
pedagogiska grunder följer nedan: 
”lärare har så statisk syn på examinationen. Det verkar omöjligt att ändra på 
den. Och skulle man försöka så tar det sådan tid och kraft att man hinner ge 
upp”. (Försvarsmakten, 2006, s. 305) 
 
”jag försöker att alltmer fokusera på samband och förståelse än på den 
kommande tentan och jag försöker i övningar få dem att arbeta själv och förstå. 
Men det är inte populärt för de frågar direkt om det kommer på tentan”. 
(Försvarsmakten, 2006, s. 305) 
 
De här två citaten ur pedagogiska grunder pekar på, dels hur ramfaktorer i form 
av bland annat tid och lärartillgång kan bli ett hinder för att utveckla 
examinationsformerna. Men även på hur man som lärare är medveten om hur 
samband och ökad förståelse för helheten kan öka den studerandes lärande. 
Detta stämmer väl överens med det som respondenterna ger uttryck för i 
nedanstående citat, från intervjuer och från samtalet vid seminariet.  
 
”det är ju många tekniker som är praktiska, inte super teoretiska, praktiska prov 
skulle vara bra” (R5) 
 
”praktiska utbildningar exempelvis måste ha en examinationsform som matchar, 
det blir svårt med en rent teoretisk skrivning då” 
 (R1) 
 
”Examinationer där man lär av varandras arbete, exempelvis tycker jag att 
seminarium är en bra form” (R3) 
 
”det bästa vore en mix mellan kryssfrågor och essäfrågor men också praktiska 
prov” (R4) 
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”Variationen i examinationerna är jätteviktig, för man lär ju sig olika” (R6) 
 
”det skulle vara bra om de studerande kunde välja examinationsform själva” 
(R3) 
 
Röster om examinationsformer under seminariet: 
”Har funderat på praktiska prov, vet inte om vi har plats för dem i 
utbildningen” (R4) 
 
”[Det är en fördel med kollektiv examination] vid fellokalisering, att resonera, 
väga olika sidor, att snacka sig genom problemet” (R5) 
 
Vidare finns det i pedagogiska grunder ett antal exempel (tips) på annorlunda 
examinationer. Några av exemplen matchar väl de uppfattningar som 
respondenterna ger uttryck för, till exempel prov som de studerande själva 
medverkar till att ta fram 
Det som saknas i pedagogiska grunder är exempel på praktiska examinationer, 
vilket många av respondenterna önskar att kunna genomföra.  

5.2.5 Känsla 
Examinationer kopplas ofta ihop med olika känslor, så som skräck, 
tillfredställelse, ångest, press, stolthet med flera. 
 
Havensköld & Risholm Mothander (2003) för ett resonemang kring begreppet 
kompetensglädje. Vilket man menar skulle kunna vara en förelöpare till affekten 
stolthet relaterad till en positiv värdering av självet. Stolthet handlar om inre 
eller yttre mål som man ägnar sig åt och upplever glädje när man lyckas nå dem. 
Det är därför viktigt att läraren hjälper individen att skapa en bild om vad som 
skall uppnås (Försvarsmakten, 2006), att nå målet. Vi menar, att kan man göra 
denna bild tydlig för den studerande så kan man hjälpa honom eller henne att se 
vad som är väsentligt och på så sätt också avdramatisera examinationen och dess 
kontrollfunktion. Nedan följer ett antal citat från respondenterna som kan 
kopplas till deras känsla kring examinationer: 
 
”fantastiskt viktigt att få bort stressen vid examinationer!! Om man haussar upp 
examinationerna för mycket och beskriver den som slutgiltig med tuffa och höga 
krav då blir all fokus på examinationen”. (R1) 
 
”Om man inte examinerade överhuvudtaget. ”det skulle en hel del människor 
uppfatta som skönt”. (R6) 
 
”Vi måste sänka pressen lite, både lärare och elever. Det viktiga är inte G eller 
IG” (R3) 
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”Samtidigt är det bra med den sista pressen för att de skall ta till sig 
kunskaper” (R3) 
 
”Det är inte alltid som resurserna finns, då är det viktigt att inte känna sig 
misslyckad som lärare, man får acceptera förutsättningarna” (R2) 
 
Kommentarer rörande känslor under seminariet: 
”Brukar lämna ut en typfråga för att visa på nivån, det brukar ha en lugnande 
effekt” (R4) 
 
”men äldre vet att det inte är katastrof att skriva under medan yngre lättare 
stressar upp sig” (R6) 
 
”jag upplever att även äldre erfarna tekniker är nervösa inför första provet” 
(R5) 
 
”Studerande får ofta i det närmaste panik inför första tentan och de inriktar 
lärandet på tentan” (R1) 
Respondenterna är, som vi ser det, medvetna om att examinationer väcker 
känslor dels bland de studerande men även hos lärarna. Vi tror att det är bra för 
lärandet att man är medveten om att examinationer kan väcka dels positiva men 
också negativa känslor. Detta är viktigt att ha med sig när man planerar 
examinationen av en kurs. 

6 Diskussion 
I det här avslutande kapitlet diskuterar vi våra resultat i förhållande till 
forskningsfrågorna. Vi anknyter även vårt resonemang till de teoretiska 
referensramar vi valt att använda i detta arbete. Vår diskussion tar sin 
utgångspunkt dels i Marton och Booths teorier om lärandet, dels i Biggs teori 
om konstruktiv gruppering av faktorer som påverkar lärandet. Det betyder att 
begreppen lärande, variation, relevans, erfarande, och karaktär har kommit att 
bli centrala i denna avslutande del av uppsatsen. 
 

6.1 Lärande 
Det är alldeles uppenbart att de respondenter som medverkat i studien har 
funderat på frågor som rör examinationer och dess påverkan på de studerandes 
lärande. Kommentarerna löper som en röd tråd genom alla intervjuerna. Lärarna 
menar att examinationen inte enbart får ses som en slutkontroll av att givna 
målsättningar är uppfyllda utan att lärandedimensionen i egentlig mening är 
ännu viktigare. Examinationen är i lika hög grad till för de studerande och 
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lärarna uttrycker också en farhåga att examinationer många gånger är mer till för 
den som förmedlar utbildningen än för de studerande. 
   En utav lärarna säger att ”lärandet går vidare genom examinationen, det är 
inget slut eller tömning på kunskap, lärandet skall fortsätta och [examinationen 
ska] ge en ny kick i lärocykeln”(R1). Detta citat visar också på den inriktning 
som lärarna har att i första hand försöka skapa formativa examinationer och att 
de skall ge något mer i lärandet och inte vara ett tillfälle för de studerande att 
”skriva av” sig. Marton och Booth (2000) menar att lärandet har två dimensioner 
eller snarare aspekter dels en Vad – aspekt (vad jag lärt mig) dels en Hur – 
aspekt (hur jag lärt mig). Dessa två aspekter är varandras förutsättningar på så 
sätt att den ena inte kan existera utan den andra. Kopplat till examinationen 
anser vi att det blir tydligt att den inte bara kan vara summativ till sin karaktär 
utan måste även vara formativ. Examinationen skall i lika hög grad peka på hur 
du lärt dig som på vad du lärt dig. Detta ligger också i linje med Biggs (2003)  
uppfattning om att formativ bedömning inte går att separera från undervisningen 
Att kontrollera den nuvarande förståelsen, att tillstå fel leder till en förbättrad 
framtida förståelse 
   Lärarna i studien ger uttryck för att de i vissa avseenden känner sig låsta av 
regler och föreskrifter. Som vi ser det begränsas lärarna av den karaktär som 
skolan de arbetar vid har och kan inte på det sätt som Uljens (2007-05-14) 
föreslår: ”uppmana de studerande till lärande”. Om uppmaningen antas skapas 
en situation där tidigare erfarenheter rekonstrueras och regleras av ett ömsesidigt 
ansvar för varandra. Effekten blir enligt lärarna att de måste utforma 
examinationer på ett sätt som strider mot deras vilja att skapa examinationer som 
stödjer lärandet. Detta är särskiljande mellan skolorna där den 
specialistutbildande skolan i mycket hög grad känner sig bundna till vissa, hårt 
reglerade, sätt att utforma examinationen. 
   Vår slutsats blir att det lärarna skulle vilja ha större inflytande över är det som 
Marton och Booth (2000) benämner det indirekta objektet eftersom det blir 
vägen att nå fram till den förmåga som de studerandes försöker utveckla 

6.2 Variation 
Variationen uppträder både hos individen och hos kollektivet (Marton & Booth, 
2000) Vi kan i studien se att det finns klara uttryck för att lärarna gärna skulle 
använda sig av kollektiva examinationer eftersom det kan vara fördelaktigt för 
de studerande att i grupp få resonera sig fram till en förståelse för ett upplevt 
problem. 
Vidare formulerar lärarna i sina utsagor att det är en fördel om man kan låta de 
studerande medverka i framtagandet av examinationen och att de har en 
möjlighet att påverka vad som skall täckas av examinationen. Även i 
bedömningen bör de studerande få vara med och ge sin bild av svaren eftersom 
det kan finnas perspektiv som inte läraren har tänkt på och på så sätt få en 
kollektivt utvecklad syn. 
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Vi menar att vi finner stöd för detta resonemang i Marton och Booths (2000) 
teoretiska referensram. De menar att variationen av uppfattningar är spridd inom 
kollektivet och påvisar att de olika uppfattningarna inom variationen har en 
kompletterande relation till varandra. Variation inom kollektivet ger också de 
funna beskrivningskategorierna en styrka som de inte skulle ha haft om de 
enbart var individuellt betingade. Biggs resonerar i liknande termer och förordar 
att den studerande själv måste lära sig att ta ett större eget ansvar för den 
formativa bedömningen vilket skulle kunna inkludera gruppexaminationer med 
kamratbedömning 
   Trots att lärarna förordade en spridning av uppfattningar och menar att detta är 
berikande så finns det tillfällen då denna variation i uppfattning om ett fenomen 
inte är lika eftersträvansvärd. Ett konkret exempel ur de intervjuades verklighet 
är att de får styrningar ifrån försvarsmaktens högkvarter som talar om vilken typ 
av officer de förväntar sig. Samtidigt har de förband i försvarsmakten som skall 
ta emot dessa officerare sin bild av vad det är de behöver för att kunna bedriva 
sin verksamhet. Detta kommer till uttryck genom att det blir slitningar mellan 
vad förbanden vill ha och de certifieringskrav som lärarna måste utbilda 
gentemot men som ställs upp av högkvarteret. 

6.3 Relevans 
Relevans är ett begrepp som vi menar är starkt förknippat med examinationer. 
Utan relevans finns det ju ingen egentlig mening med att genomföra 
examinationen eller för den delen utbildningen överhuvudtaget. Marton och 
Booth (2000) resonerar i termer kring att relevansen är lärandets drivkraft. Men 
det är först när det finns en uppfattning om ett meningsfullt samband mellan ett 
objekt och det sammanhang som det förkommer i som det verkligen blir en 
drivkraft för lärandet. Biggs (2003) kallar detta sammanhang för ”Constructive 
Alignment”. Vi har valt att tolka detta begrepp som konstruktiv gruppering av 
faktorer som främjar lärandet och att det blir viktigt att det finns en 
samstämmighet mellan de ingående delarna och det faktum att allt är på rätt 
plats i sammanhanget. 
   I intervjuerna blir detta särskilt tydligt när lärarna beskriver att det måste 
finnas ett samband mellan till exempel de praktiska utbildningarna man 
genomför och hur man examinerar. Det måste enligt lärarna finnas en matchning 
mellan utbildning och examinationsform. Att ha en teoretisk tentamen efter en 
praktisk kurs ger inte det underlag som behövs för att skapa den nödvändiga 
relevansstrukuren för de studerande. Det är alltså inte bara det att jag som lärare 
måste se till att det finns en relevansstruktur i det stoff som kursen innehåller 
utan för att få lärandet att gå förbi stoffet och att fortsätta även efter kursens 
avslut så måste även examinationerna ha sin relevansstruktur. 
   Det gäller avslutningsvis att se till att det skapas ett gemensamt lärobjekt som 
den studerande och hans/hennes lärare kan mötas i. För att kunna göra det måste 
läraren inta den lärandes perspektiv och Marton och Booth (2000) förordar att 



 

29 

det sker genom att använda en relevansstruktur i skapandet av ämnet. Vår 
uppfattning är att ett lämpligt gemensamt lärobjekt är just examinationen 
eftersom både läraren och den studerande har mycket att lära utifrån den. 
Det kan dock uppstå problem om den studerande inte efterfrågar eller 
eftersträvar att se relevansstrukturen i kursen och dess examination. Om de 
studerande lägger alltför stort fokus på att läsa för examinationen och för att 
kunna bocka av ännu en akademisk trofé då får examinationen ett lågt värde 
enligt lärarna. Flera av lärarna menar också att det blir viktigt att avdramatisera 
examinationen för att få bort den stress och ibland till och med panikkänsla som 
de studerande kan känna. Eftersom de studerande och lärarna lägger fokus på 
olika saker kan det vara svårt att skapa det gemensamma lärobjektet som Marton 
och Booth föreslår.  

6.4 Erfara 
Vi har inledningsvis frågat oss om det spelar någon roll för lärprocessen 
huruvida examinationerna syftar till att stödja olika kunskapsformer och om 
detta skiljer sig åt mellan de två olika skolorna, den generella och den som 
utbildar specialister. En fundering har varit hur erfar lärarna vid de olika 
skolorna fenomenet examinationer. Summan av olika sätt att erfara ett fenomen 
utgör enligt Marton och Booth (2000) det så kallade utfallsrummet. 
Karaktäristiskt för forskningen är att utfallsrummet skapas genom att olika sätt 
att erfara kategoriseras.  
   Vår uppfattning är att lärare från båda skolorna erfar att examinationer i stor 
utsträckning är till för att kontrollera om de studerande har nått upp till målen 
med kursen. Vidare menar man att examinationerna är till för att man skall 
kunna betygsätta den studerande. Det som lärarna har erfarit är att om man kan 
nyttja examinationerna under undervisningens gång eller som en del i 
undervisningen skulle det gynna lärprocessen. Man erfar vidare gemensamt, 
vilket dock blir tydligast på skolan som utbildar specialister, att ramfaktorerna 
spelar en viktig roll. Ramfaktorerna är något som man måste ta hänsyn till och 
de upplevs som begränsande, framförallt vid specialistskolan . Där tid och 
regelverk är faktorer som inte enligt lärarnas sätt att se det ger utrymme för att 
examinera på något annat sätt än det som regelverket föreskriver. Detta trots att 
man har en personlig syn och menar att den typen av examinationer som man 
bedriver inte är den bästa för den studerandes lärande. Egentligen råder det liten 
eller ingen samstämmighet mellan det som läraren vill göra, hur de undervisar 
och hur man slutligen bedömer resultatet. Biggs (2003) menar att om det inte 
råder samstämmighet tappar man i effekt och den studerandes lärande blir 
lidande. Flera av lärarna har erfarit examinationer som man upplever har varit 
positivt för den studerandes lärande. Det man tydligt framför är att praktiska 
utbildningar måste ha examinationsformer som matchar praktiken, att 
examinationerna är för teoretiskt knutna. Man har med gott resultat genomfört 
examinationer där de studerande har lärt sig av varandra, exempelvis 
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seminarium. Flera av lärarna pekar också på vikten av variation i 
examinationsformerna, detta för att de studerande lär sig på olika sätt. Hur man 
ser på om examinationen stödjer olika kunskapsformer menar vi med 
ovanstående resonemang inte att det skiljer sig åt i uppfattning mellan lärarna 
vid de olika skolorna     
   Vår slutsats blir att utfallsrummet av det lärarna erfar eller har erfarit kring 
fenomenet examinationer och lärande är att, man som lärare gärna vill använda 
sig av formativa examinationer. Men ramfaktorer som tid, lärartillgång och 
betygsättning gör att man många gånger som lärare känner sig tvingad att 
genomföra examinationen summativt. Vidare menar vi att hur man ser på 
examinationen som ett stöd för olika kunskapsformer inte skiljer sig åt i 
uppfattning mellan lärarna vid de olika skolorna 

6.5 Karaktär 
Vi har ställt oss frågor kring hur skolans karaktär påverkar inställningen till hur 
man utformar examinationen och hur skolans karaktär påverkar inställning till 
vilken roll examinationen har för den studerandes lärande? 
   Som vi tidigare nämnt menar Berndtsson (Uljens & Bengtsson, red. 2003) 
”Människor formas av det sammanhang som vi ingår ”[…] ” Vi anpassar oss 
och ändrar oss också till viss del utifrån de olika miljöer vi möter och agera .” 
Detta citat anser vi kan visa på att skolans karaktär påverkar oss som individer 
men även hur vi påverkas av sammanhanget som vi är en del av samt hur vi 
anpassar oss och gör förändringar utifrån de miljöer som vi befinner oss i. 
Marton och Booth (2000) menar att variation kan gälla över olika kulturer, 
utfallsrummet för olika kulturer kan ha delvis en överlappande och en delvis 
kompletterande relation med varandra. Olika delar av utfallsrummet kan framstå 
tydligare, vara mer betonade eller framträda oftare i en kultur än i en annan. 
Enligt Biggs är en aspekt på lärandet det institutionella klimatet och de regler 
och rutiner som vi har att följa. Biggs (2003) menar vidare att alla de ingående 
aspekterna på lärandet är lika viktiga och är en integrerad del av helheten och 
kan inte läggas till eller dras ifrån utan påverkan på övriga delar.  
   Här menar vi att eftersom de lärare som har varit delaktiga i denna studie 
kommer från två skolor med olika karaktär och kultur. Påverkas lärarnas 
uppfattning och syn på hur man planerar och genomför examinationer. 
Skillnaderna i skolornas karaktär medför att man uppfattar sig ha större frihet i 
att prova och testa olika examinationsformer vid MHSH än vid FMTS. Lärarna 
från de två skolorna är överens om att det som är viktigt med en examination är 
att den blir en del i de studerandes lärande och inte en kontrollfunktion eller ett 
instrument för att rangordna de studerande. vad som också är en gemensam 
uppfattning hos lärarna vid de två skolorna är, en viktig del av utbildningen är 
att kursmålen nås. Man menar vidare att kursmålens uppfyllnad är viktig att 
kontrollera genom en examination. Man uppfattar sig mer styrd av regelverk vid 
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FMTS än vad lärarna vid MHSH gör. Övriga ramfaktorer så som tid, lärartäthet 
och resurser skiljer inte skolorna åt. 
   Vår slutsats blir att trots att skolorna har många likheter så som att de tillhör 
försvarsmakten, att de utbildar officerare, att lärarna i stor utsträckning är 
officerare. Gör skolornas olika karaktär, att lärarnas uppfattningar kring 
examinationer skiljer sig åt då det gäller variation och innehåll. Skolorna olika 
karaktär medför också en skillnad i friheten att utforma, och genomföra olika 
sorters examinationer. Där lärarna vid den generella utbildningen har större 
frihet än lärarna vid specialistutbildningen. Det som trots de olika karaktärerna 
enar lärarna vid skolorna åt, vad det gäller examinationer, är framför allt 
inställningen till att examinationer är en del av de studerandes lärande och att 
det som är viktigt att mäta är om de studerande når upp till målsättningarna med 
de olika kurserna. 

7 Summering 
Arbetet med studien har varit stimulerande. Vi har lärt oss mycket kring olika 
lärares uppfattningar om examinationernas påverkan på de studerandes lärande. 
Det som har varit väldigt tydligt är lärarnas önskan och behov av praktiska 
examinationer. Examinationer som är kopplade till den praktik man som 
studerande skall verka i. Intressant var också att samtalen i intervjuerna och 
framför allt under seminariet skapade underlag för en ny kategori, Känsla, som 
vi inte hade tänkt på tidigare. Eftersom de flesta av respondenterna kopplade 
examinationer och lärande till olika känslor, kände vi att detta var en viktig del 
att ta hand om i studien. 

7.1 Slutsatser 
Sammantaget vill vi påstå att det finns en klar medvetenhet bland de intervjuade 
lärarna om att examinationer påverkar de studerandes lärande. 
   En första slutsats är att lärarna gör medvetna val i sin planering av 
examinationer för att påverka lärandet. Dessa val är att examinationerna skall 
bygga på förståelse och inte på faktauppräkning, att de skall vara en förlängning 
av eller om man så vill en startpunkt på de studerandes fortsatta lärande och inte 
en slutpunkt. 
Detta ger i sin förlängning underlag för vår andra slutsats som är att det är av 
betydelse för lärprocessen om examinationen syftar till att stödja olika 
kunskapsformer. Detta grundar sig på det faktum att lärarna har en samstämmig 
syn på att det är av betydelse för de studerande om examinationen kan föras in i 
undervisningen som en naturlig del och att formativ feedback kan ges 
kontinuerligt. Detta påverka både den studerandes lärande såväl som lärarens 
förståelse för hur undervisningen fungerar. Vi anser vidare att det skulle kunna 
minska på den känslomässiga påfrestning som de flesta studerande upplever 
inför en summativ examination. 
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Vi kan inte se att det inte finns någon betydande skillnad i uppfattning mellan 
skolorna avseende hur man vill planera, genomföra och följa upp sina 
examinationer. Däremot är det en klar skillnad i uppfattning om vilka reella 
möjligheter man har att realisera sin planering. Det är framförallt ramfaktorer 
som regelverk, tilldelad planeringstid och krav på certifiering av de studerande 
som är gränssättande för vilken typ av examination man kan eller till och med är 
tvungen att använda 
   Vår tredje och sista slutsats i detta arbete blir således att vid specialiserad 
utbildning med hårt styrda regler för examinationen kommer den summativa 
examinationen att vara förhärskande och vi vill mena att detta kommer att 
påverka de studerandes långsiktiga förståelse för de stoff som lärarna 
presenterat. Särskilt tydligt blir detta i den specialiserade utbildningen på FMTS 
där lärarna uttrycker att de vill få en uppfattning om vilken grad av förståelse 
som de studerande uppnått men som oftast tvingas att examinera vilken grad av 
faktakunskaper de studerande har tillägnat sig 

7.2 Självkritik 
   Vår analys, diskussion och resultat bygger på det empiriska underlag som vi 
har. Underlaget är tre lärare från respektive skola. Vi menar att det hade kunnat 
bli ett annorlunda resultat om vi hade haft möjlighet att komplettera våra 
lärarintervjuer med intervjuer av studerande. De studerandes uppfattning är en i 
detta arbete outforskad del, vilken vi anser saknas för att ge en helhetsbild av 
hur examinationerna påverkar de studerandes lärande.  

7.3 Vidare forskning 
Vi anser att man måste ta hand om lärarnas och förmodligen de studerandes 
behov av en praktikanknuten examination. Många vuxna behöver se nyttan med 
sina studier kopplat till den praktik som de är verksamma i. Man vill som 
vuxenstuderande utvecklas inom sin profession. Man vill få bättre betalt eller 
allmänt öka på sin kompetens inom sitt område. Här skulle det vara mycket 
intressant att genomföra en studie som kunde belysa de studerandes 
uppfattningar kring praktiska examinationer. Kanske skulle en sådan studie 
tillsammans med den som vi genomfört kunna leda fram till ett införande av 
praktikanknutna examinationer vid de två försvarsmaktsskolorna och bli ett 
bidrag till andra skolor som genomför en praktisk utbildning. 
   Även ramfaktorernas betydelse, så som tid, lärartäthet och regelverk, för 
planering och genomförande av lärande examinationer skulle vara ett intressant 
område att studera i ett vidare perspektiv. 
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Bilagor (3st) 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Intervjuguide till uppsatsen ”Dömas eller bedömas” 
 
Bilagan består av vår intervjuguide, uppsatsens syfte och de punkter som 
respondenterna blir informerade om innan själva intervjun startar. Dessutom 
erbjuds respondenterna att delta i ett uppföljande seminarium där möjligheten att 
diskutera examinationer med varandra under vår ledning ges.  
 
Uppsatsens syfte 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare inom försvarsmakten 
uppfattar relationen mellan å ena sidan kursernas examinationsform/er och å 
andra sidan faktorer som har med studenternas lärande att göra. Syftet är vidare 
att undersöka hur dessa uppfattningar kan relateras till karaktären på den 
utbildning som läraren bedriver. Finns det några betydelsefulla skillnader i 
uppfattning mellan lärare på Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) och 
lärare på Militärhögskolan Halmstad (MHS H)? 
 
Informationspunkter 

• Att vi kommer att banda samtalet. Här ställs också frågan om detta är ok 
för respondenten, vidare förklaras sekretessen och vem som kommer att 
läsa och lyssna på materialet 

• Att det är just din uppfattning och det resonemang som du för som vi 
tycker är viktig  

• Att man ska tänka på att här finns inte rätt eller fel svar på frågorna utan 
det är respondentens uppfattningar som är viktiga 

• Hur arbetet kommer att presenteras (Konfidentialitet) 
• Vem kan dra nytta av arbetet  
• Vad kommer studiens resultat att användas till 

 
Intervjuguide 
 
Demografiska frågor 

• Vilken skola arbetar du på? 

• Beskriv vilken typ av lärartjänst du har? 

• Vilken ämnesinriktning har du? (Används om inte svaret ges i frågan ovan) 
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• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilken typ av utbildning har du som stödjer dig i lärarrollen? 

 

Följdfrågor 

Patton (Merriam, 1994) ställer upp sex olika kategorier av frågor som kan 
användas för att få olika typer av information från respondenterna. Vi har med 
anledning av uppsatsens teoretiska perspektiv valt att använda följande två 
kategorier. 

Frågor som rör erfarenheter och beteende vilka syftar till att ge beskrivningar av 
erfarenheter, handlingar och aktiviteter som skulle kunnat observeras om bara forskaren 
varit närvarande.  
Frågor beträffande åsikter och värderingar har som mål att ta reda på hur människor 
tänker om världen eller om ett visst program. De säger något om vilka mål, avsikter, 
önskningar och värderingar människor har. (Merriam. 1994. S. 93) 

 
Frågor som rör erfarenheter och beteende har (eb) efter sig i intervjuguiden 
medan frågor beträffande åsikter och värderingar följs av (åv). Vi har valt detta 
system för att vi anser att det är viktigare med frågornas inbördes ordning än att 
de hålls ihop kategorivis.  
 

• När i utbildningen skall en examination genomföras? (åv) 

• Hur gör du när du bestämmer vad som skall ingå i examinationen? (eb) 

• Vilken betydelse anser du att litteraturen har för utformningen av 

examinationen?(åv) 

• Vad anser du är examinationens främsta syfte? (åv) 

• Hur uppfattar du att examinationen styr undervisningsinnehållet? (åv) 

• Hur uppfattar du att undervisningsinnehållet styr valet av 

examinationsform? (åv) 

• Vad innebär begreppet ”lärande examination” för dig? (åv) 

• Uppfattar du att du har möjlighet att utforma examinationen som du själv 

vill? (åv) 

Om ja, hur tar du var på detta? (eb) 

Om nej, vad är det som hindrar?(eb) 

• Vad skulle hända om man tog bort examinationerna helt och hållet?(åv) 
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• Beskriv en examinationsform som du använt och som du anser har ökat 

den studerandes lärande (eb) 

• En del påstår att studerande endast läser för examinationen och inte för 

sitt lärande (åv) 

• En del påstår att examinationen endast är till för att rangordna de 

studerande. Vad är din uppfattning om detta? (åv) 

• Vilken är din uppfattning om relationen mellan kontroll och lärande i 

examinationen? (åv) 

• Hur skulle den ideala examinationen se ut? (Eb) 

 
Innan vi avslutar intervjun undrar vi om det är något som du vill tillägga 
angående examinationer, något vi inte berört men som du anser är viktigt i 
sammanhanget. Ta god tid på dig! 
 
Avslutningsvis vill vi erbjuda dig möjligheten att deltaga i ett seminarium. I 
seminariet får ni tillfälle att diskutera frågor kring examination tillsammans med 
andra lärare under vår ledning. 
Seminariet äger rum torsdagen den 12/4 mellan klockan 10.00 och 12.00 
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Bilaga 2 Seminarieguide 
 
 

Seminarieguide till seminariet 070412 
MHS H 1000 — 1200 

 
 

Inledning: 
Vad har hänt sedan intervjuerna genomfördes. 
 
Spelregler för dagens seminarium: 
”Seminariedeltagarens tio budord” delas ut och deltagarna får några minuter att 
läsa igenom dessa. 
 
Repetition av uppsatsens syfte 
 
Repetition av de etiska ställningsstaganden som gäller vid skrivande av C-
uppsats 
 
Diskussionspunkter 
 
• Hur har ni reflekterat kring examinationer och lärande sedan intervjun? 
• Ramfaktorer som påverkar planeringen av examinationen 
• Kontroll vs Lärande 
• Vad anser du är examinationens främsta syfte? (åv) 
• Vad innebär begreppet ”lärande examination” för dig? (åv) 
• En del påstår att studerande endast läser för examinationen och inte för sitt 

lärande (åv) 
• Lärande individ kontra kollektiv 
• Examinationer i grupp 
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Bilaga 3 Exempel på loggbok 
 
 
Tid Respondent R2 Våra kommentarer 
07:15 Beroende på längd och om man testar fakta 

eller färdighet… eller egenskapsutveckling 
Förordar att ex. sker i princip hela tiden och 
används som en del av undervisningen och 
inte bara har en kontrollerande funktion 

När  

08:39 Målen är viktigast, var skall ribban ligga? 
Därefter utbildningsmaterialet vad finns det 
som jag kan testa på, kan dom detta har 
dom nått målet 

Vad skall ingå 

09:14 En del frågor skall vara svårare så att man 
kan plocka ut topparna… men faktiskt 
också lite enklare frågors så att svagare 
elever känner framgång 

Vad skall ingå 

09:39 Utgångspunkt för den kunskap man vill 
bibringa…Faktakunskap finns ofta att hitta 
direkt i boken… Utvecklande svar, finns 
kanske inget rätt eller fel utan boken ger 
flera sidor av samma sak   

Litteraturen 

10:39 Känslomässigt och medvetandemässigt en 
utbildande funktion men även en 
kontrollfunktion så att eleverna når upp till 
de givna målen, beror på ex utformning. 

Syfte 

12:00 Det är målen som skall vara styrande, ex får 
inte styra innehållet 

Ex vs underv.innehåll 

13:00 Påverka men inte styra… Val av ex form 
14:00 Frågorna skall vara ställda så att eleven får 

tänka och svara mer utifrån egna 
uppfattningar… hur han har utvecklats själv 
i sin egen uppfattning och sin egen kunskap 
än vad som kanske står svart på vitt i en 
bok. Att ex utnyttjas under undervisningens 
gång… inte som en klump i slutet utan 
kommer fortlöpande eller kanske till och 
med är en del av undervisningen  
Återkoppling från ex till materialet och 
tillbaks till ex igen… Det skall vara ett 
ständigt spel mellan ex och undervisning 

Lärande ex 
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Ex kopplas så pass tätt till undervisningen 
så att det blir en motivationsfaktor för 
eleverna… Att det blir spårbart hur de 
utvecklas genom att de kontinuerligt testas 
 

16:10 Man gör ett antal prov där man lär sig av 
sina misstag… läser på de områdena.  
frågorna kommer tillbaks i senare prov fast 
något omskrivna 

Frågebaserat lärande 

17:00 Gör som jag själv vill bestämmer G gränser 
osv 

Påverkan på ex 

18:15 ADL Tekniska begränsningar i 
programvaror… essä frågor kan inte 
automatiseras utan kräver lärarinsats…tar 
mycket tid 

ramfaktorer 

19:55 Eftersom jag anser att ex är en utbmetod så 
är det inget alterantiv… det är en del av 
undervisningen… Om den tas bort får man 
hitta på en annan typ av undervisning… 
Men om man har tid och kan följa varje 
individ noga så kan man bedöma 
utvecklingen och om eleven är G/IG… 
Om man håller fast vid att det skall vara 
litteraturstudier, föreläsning och sedan 
skriftligt prov i slutet då är man lite för 
stelbent 

Slopa ex? 

21:30 Frågebaserad variant… när du har en 
begränsad tid att läsa tex en bok… får sedan 
tex 6 frågor med ganska många alternativ 
som är ganska snarlika… du har kanske 
bara hälften rätt… detta gör att du till nästa 
gång blir mer noggrann… funderar på hur 
tänkte dom när de ställde de här 
frågorna…frågorna blir liksom 
utgångspunkten för ens studier. 
Stimulerar till djupläsning 
Eftersom man bearbetar samma 
frågeställning flera gånger ger detta en mer 
djupinriktad effekt… 

Ex ökat lärande 
 
Tohmas: skeptisk, verkar 
mer handla om att knäcka 
provkoden!?!? 
Skillnaden mot vanlig 
salstenta? 

25:30 Nej absolut inte… feedback på den 
inlärningsprocess dom gjort 
Flergradig skala kanske för att bestämma 
vilket steg de uppnått men inom varje steg 

Påst 1rangordna 
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blir ordningen underordnad  
27:15 Normalförfarandet ”kommer det på 

provet”…då är eleven fel ute, om man bara 
läser för provet för att kunna bocka av en 
akademisk ”trofé” då får den ett lågt värde 

Påst 2 riktat mot ex ej 
lärande 

28:15 En slags kontroll men inte bara på den 
studerande utan även för mig som lärare 
En ex är inte bara enkelriktad 
Lärandet motiveras av att jag ser att det 
finns delar som jag inte kan… även efter en 
ex fortsätter man att fundera på 
frågeställningar … ett felaktigt svar kan 
vara bättre ur ett inlärningsperspektiv 

Kontroll/lärande 
 

31:30 Att tidigt börja bearbeta frågeställningar… 
att eleverna kommer tillbaka till svaren och 
får bearbeta dessa igen för att se om deras 
uppfattning ändrats 
Detta fungerar kanske inte vid kurser där 
eleverna skall lära sig att agera då måste de 
sättas i situationer där de får agera och 
bedöms därefter. Provar först med 
handledning och diskuterar… testas sedan i 
okänd situation. 

Ideala ex 

33:30 Mål och syfte är viktigast… vägen fram kan 
variera otroligt mycket… och man kan 
använda olika resurser för att göra detta… 
det är inte alltid dock som de önskade 
resurserna finns då är det viktigt att inte 
känna sig misslyckad som lärare man får 
spela med de förutsättningar som finns  

Tillföra egna tankar 

 
 


