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Förord 
 
Denna rapport riktar sig till dem som arbetar med examensarbeten1: studenter, handledare, 
examinatorer, kursledare och lärare, samt till personer i ledande positioner inom 
undervisningen. Syftet med texten är att inspirera till förbättringar av examensarbetets 
kvalitet, genomströmning och examination. I utvecklingsarbete av undervisningen bör man 
starta med examinationen för det är en så viktig del av undervisningen att motivation, 
undervisning och planering involveras och förändras om man börjar där. Ursprungligen 
skulle texten fokusera på rättvis och rättsäker bedömning av examensarbetet men övriga 
delar, som handledning och administration tog sig mer och mer plats. Texten innehåller 
förslag till åtgärder och förändringar av rutiner m.m. med förhoppning om att dessa kan 
utgöra utgångspunkter till utveckling. 
 
Arbetet med rapporten har genomförts med ekonomiskt stöd från SLU:s grundutbildningsråd 
(GUR) efter en ansökan om strategiska utvecklingsmedel vårterminen 20102. Författarna vill 
tacka för att vi fått möjlighet att inventera hur examensarbeten fungerar för närvarande och 
att vi fått möjlighet till viss omvärldsbevakning. Vi har fått tid till fördjupning i litteratur som 
beskriver områden som rör examensarbetet och tid för diskussioner om examensarbetets 
betydelse och vad vi tycker att ett examensarbete är och hur administration och handledning 
borde fungera. Vi har haft många spännande diskussioner om rutiner för administration, 
handledning och examination och hur SLU kan hjälpa studenten till att nå målet att få lyckas 
med sitt examensarbete. Rapporten balanserar mellan utförligare beskrivningar och 
kortfattade slutsatser. Författarna inser, ödmjukt, att examensarbetet innehåller många viktiga 
utbildningsmoment som knappt kan beskrivas på ett adekvat sätt i denna form och har därför 
valt att hålla ner texten och hänvisar till annan litteratur där insiktsfulla författare har ägnat 
tid och forskning åt sina texter. Det finns många läsvärda böcker och dokument som 
beskriver de områden som rapporten tar upp och vi hänvisar till dem för mer utförliga tankar 
om t.ex. god handledning, instruktioner till studenter och vad rättvis och rättsäker 
examination innebär, se förslag på litteratur i slutet. 
 
Till syvende och sist: det är studentens examensarbete och lärosätets uppgift är att ge 
studenten goda förutsättningar att kunna genomföra sitt arbete under utsatt tid. 
 
Ultuna 12 december 2012 
 
Svante Axelsson3, Birgitta Båth, Lena Lidfors, Håkan Asp, Eric Agestam och Cecilia Almlöv 
  

                                                           
1 Begreppen examensarbete och självständigt arbete används synonymt i texten. Det självständiga arbetet benämns ibland för kandidatarbete 
och ibland för examensarbete. I denna rapport avser examensarbetet den speciella kurs som ligger sist i utbildningen, oavsett om det är i ett 
kandidat-, magister-, eller mastersprogram. 
2 Strategiska utvecklingsmedel för grundutbildningen 2010. Ansökningens rubrik var Effektiva och rättsäkert examinerade examensarbete 
vid SLU, initierad av utbildningsledarna Anders Karlsson, Anna Rudebeck, Margit Nothnagl och Svante Axelsson 
3 Arbetar sedan 2012 på Avdelningen för Universitetspedagogisk utveckling vid Uppsala universitet 
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Inledning 
 
Examensarbetet innehåller många spännande utmaningar vad gäller till exempel 
handledningssituationen, studentens självständiga arbete och kreativa möjligheter. När arbetet 
fungerar bra får både studenten och handledaren vara med om en spännande, kreativ och 
utmanande resa. Syftet är att studenten under denna sista kurs på en utbildning ska få 
möjlighet att tillämpa alla sina kunskaper och färdigheter från sin utbildning. Studenten ska 
självständigt, under handledning, utföra ett stort arbete som innehåller intressanta problem 
och utmaningar i moment som datainsamling, analys och skrivprocess. Examensarbetet skall 
få bli en framgång för både student och för lärare – det ska få bli kronan på verket. 
 
Många studenter vid SLU är nöjda med sitt examensarbete. Det vet vi från kurs- och 
programvärderingar. Följande studentkommentarer är hämtade ur programvärderingen för 
Trädgårdsingenjörsprogrammet 2010.  
 

”Intressant att få göra ett så pass seriöst arbete”, ”Väldigt kul att göra ett rejält eget 
arbete”, ” väldigt utvecklande”  

 
Studenterna lägger ner mycket tid och engagemang i arbetet och många beskriver att det är 
det största arbetet som de har fått möjlighet att arbeta med, individuellt och självständigt, 
under utbildningen. Många projekt vittnar om stor kreativitet vid valet av problem-
formulering och i själva genomförandet av arbetet.  
Men det finns studenter som är ordentligt missnöjda med den utdragna tid det tar att bli klar 
med examensarbetet. Missnöjet kan vara riktat mot handledare, examinator eller sina egna 
tillkortakommanden. I den här rapporten belyses framför allt de problem som kan uppstå och 
hur förekommande arbete kan lösa problemen. Examensarbetet utgör avslutningen på flera 
års universitetsstudier. Även om många studenter gör sitt arbete som en del av ett 
forskningsprojekt är arbetet i första hand ett utbildningsmoment som ska slutföras inom en 
stipulerad tid.  
 
Examensarbetet är ett utbildningsmoment, i första hand. Det är också viktigt att studenten får 
arbete med verkliga utvecklingsprojekt inom näringslivet eller SLU.  
 
I dokumentet Gemensamma riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU4 
står följande: 
 

”Självständigt arbete (examensarbete) utgör en viktig del i utbildningen och utgör en väsentlig del av 
kvalitetssäkringen av respektive examen. Målen för självständiga arbeten (examensarbeten) måste 
utformas i linje med kraven för respektive examen. Dessa krav ska framgå av utbildningsplanen och 
kan med fördel tydliggöras i bilaga till utbildningsplanen eller i specifik kursplan. Studenten 
redovisar i sin arbetsplan hur det egna självständiga arbetet (examensarbetet) ska uppfylla de mål 
och krav som är knutna till avsedd examen.” 

Ordet kvalitetssäkring i första meningen avser att SLU står för en utbildning som 
manifesteras genom utbildningsplanens mål som ska uppnås under utbildningen. Eftersom 

                                                           
4 Se SLU:s utbildningswebbsidor  
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examensarbetet normalt är den sista kursen i utbildningen ska studenten, efter att den har 
avslutats, ha uppfyllt de förväntade kunskaps- och färdighetsmålen för utbildningen. Den 
sista meningen i riktlinjen ovan pekar på att studenten ska göras medveten om de krav i 
utbildningsplanen som ska uppfyllas i och med examensarbetet. Det kan dock inte vara 
meningen att alla utbildningsplanens mål ska uppfyllas inom ramen för examensarbetet. Att 
studenten medvetandegörs om målen för examensarbetet och därigenom förstår vad och hur 
det ska examineras är en god åtgärd. Det är, dock, viktigt att inte examensarbetet överbelastas 
med sådana mål som kan uppfyllas under andra kurser.  
 
Examensarbetet innehåller olika moment som i sin tur behandlar olika kunskaper och 
färdigheter (figur 1, nästa sida) som varierar beroende på uppgiftens karaktär och olika 
vetenskapliga traditioner. Det finns därför flera olika modeller för examensarbeten. De kan 
t.ex. indelas efter metoder - kvantitativa eller kvalitativa undersökningar eller ämnesmässigt - 
arbeten genomförda i naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig tradition, med eller utan 
konstnärliga inslag.  
 
Lärosätet ska stå för en vetenskaplig förankring av examensarbetet, bl.a. genom att 
studenterna ska använda sig av vetenskapliga metoder. SLU ska också ge stöd för 
utvecklingen av studenternas generella färdigheter5 genom hela utbildningen och ska ställa 
höga krav på den muntliga och skriftliga presentationen av arbetet.  
 
Tidigt i arbetet med denna rapport genomförde författarna ett seminarium med temat 
Befarade flaskhalsar på väg mot godkänt examensarbete. De faktorer som befarades fördröja 
examensarbetet listades och finns beskrivna i Bilaga 1. Dessa faktorer har sedan återkommit 
under arbetets gång och täcker, förhoppningsvis, in de flesta farhågor som vi gemensamt i 
lärarkollegiet måste se upp med och göra något åt. Till den inventering av genomströmningen 
av examensarbetet som finns beskrivet på sidorna 35-38 finns sedan kommentarer som bl.a. 
utgår från dessa flaskhalsar. 
 
Några viktiga utmaningar i examensarbetet är hur studenten ska kunna uppnå målen om 
kritiskt förhållningssätt, problemlösningsförmåga och vetenskapligt arbetssätt. Studenten ska 
formulera problem och frågor och med självständighet lösa dessa genom att använda de 
teorier, praktiska kunskaper och metoder som utbildningen beskrivit och gett övning i. 
Studenten ska analysera data och göra en syntes av ett material, som antingen är insamlat av 
andra eller av dem själva6 och därefter dra slutsatser genom en egen analys av materialet. Allt 
detta ställer krav på att studentens självständighet. Vad som menas med detta måste klart 
uttryckas och definieras i kursplanens mål och kopplas till de delar av arbetet som ska utföras 
självständigt.  
 
 

                                                           
5 I engelskan finns uttrycket generic skills, vilket har översatts till generella färdigheter eller kompetenser och ibland inte översätts utan 
kallas generiska färdigheter. Uttrycket beskriver färdigheter som en person kan bära med sig oberoende av specifika ämneskunskaper. Till 
dessa räknas kommunikativa färdigheter, kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt, m.fl. 
6 På flera av SLU:s långa yrkesprogram rekommenderas studenterna att göra litteraturstudier under kandidatarbetet, i slutet av tredje årets 
universitetsstudier, med sammanställningar av redan publicerad data istället för egna, empiriska, undersökningar. 
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Figur 1. Några av examensarbetets olika kunskaps- och färdighetsområden. 

 
Många studenter genomför sitt arbete i företag i näringslivet eller någon annan organisation, 
utanför SLU:s portar. De får, samtidigt som de får in en fot i näringslivet, även prova på hur 
man tillämpar de kunskaper som de har med sig, i andra frågeställningar än de rent 
akademiska. Andra genomför sitt arbete inom ramen för ett forskningsprojekt vilket ger god 
forskningsanknytning och kan inspirera studenten att gå vidare till forskarutbildningen. I 
SLU:s rapport Forskningsanknuten undervisning vid SLU7 tas denna aspekt upp liksom i 
Högskoleverkets rapport Utbildning på vetenskaplig grund8 skriven av Roger Säljö och 
Maria Södling.  I  
inledningen av sin text skriver de om forskningsanknytningen och de färdigheter och är 
förknippade med examensarbetet: 
 

”Resultaten visar att det bland lärare och utbildningsansvariga finns en bred och i det närmaste 
oförbehållsam uppslutning om betydelsen av forskningsanknytning. Förbindelsen med forskning ger 
akademisk undervisning dess värde och särprägel. Argumenten handlar dels om att förmedla 
forskningens aktuella kunskap, dels om att bibringa studenterna ett kritiskt tänkande, 
problemlösnings-förmåga och andra färdigheter som utmärker ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Vikten av en vetenskapligt grundad undervisning gäller oavsett ämne, lärosäte eller om lärarna 
själva är forskarutbildade.” 

 
Examensarbetet innebär en kraftsamling. Vid bedömningen av hur studenterna uppfyller 
kraven som ställs under examensarbetet måste lärosätena äga frågan om hur man examinerar 
studenternas arbeten. Med det menar vi att examinatorer och handledare, tillsammans, har 
full kontroll över vad som examineras, hur det görs och varför det görs. Kollegiet med 
examinatorerna i spetsen ska ha utarbetat tydliga rutiner och bedömningsunderlag samt 
skrivit och publicerat betygskriterier för de lärandemål som examineras. För närvarande 
används till största delen examinationer som har som syfte att bedöma och betygsätta 
                                                           
7 Erling Ögren, Eva Hellmén, Göran Hartman, Li-Hua Zhu och Maria Andersson, Forskningsanknuten undervisning vid SLU, SLU Rapport 
2011 
8 Roger Säljö och Maria Södling, Utbildning på vetenskaplig grund – röster från fältet, HSV Rapportserie 2006:46 R.  
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studenter, vid slutet av kursen. Alternativ och komplement är att använda bedömningar som 
en möjlighet att ge studenten återkoppling på hur de ligger till mot utbildningens mål och vad 
de behöver lägga ner kraft och tid på att förbättra genom att använda mer formativa metoder, 
under kursens gång. När studenten börjar sitt examensarbete underlättar det om han/hon har 
god kännedom om sina styrkor och svagheter och vad som förväntas av honom/ henne för att 
möta de mål som examensarbetet innehåller. Genom att lärarna ger studenterna systematisk 
återkoppling om de kunskaper och färdigheter som utbildningen har satt som mål, får 
studenten kännedom om både lärosätets krav och sina egna förmågor. Återkopplingen är ett 
mycket värdefullt verktyg som, ytterligare, kan utvecklas inom många av SLU:s kurser och 
utbildningar.  
 
 

 

 

Roller och planering 
 
Studenternas intresse för examensarbetet kan antingen starta tidigt under utbildningen eller, 
som det verkar för de flesta, så börjar de planera och välja projekt först terminen innan 
arbetet ska genomföras och de registreras på kursen för examensarbetet. Institutionernas 
lärare och forskare föreslår arbetsområden och konkreta projekt genom anslag på 
anslagstavlor eller hemsidor, för studenterna att välja bland. När beskrivningarna av 
projekten görs på ett relativt detaljerat sätt undviks tidiga missförstånd om vilka 
problemställningar projektet handlar om. Studenterna bör ges en period av att få träffa de 
lärare och forskare som föreslår projekten, förslagsvis genom någon minimässa eller liknande 
där studenter och handledare kan diskutera projektets art och omfattning samt känna av 
varandras förväntningar och personligheter.  
 

Fyra roller – fyra ansvarsområden  

Det finns, framför allt, fyra tydliga roller med fördelning av ansvar för examensarbetets 
genomförande; student, kursledare, handledare och examinator. De inblandades olika ansvar 
måste vara tydligt och känt. Speciellt viktigt är det att relationen mellan student och 
handledare fungerar bra och att förväntningarna på varandra är tydliga och avstämda. 
Handledarens stöd till studenten är en viktig förutsättning för hur väl studenten lyckas 
genomföra sitt arbete.9 
 
 
                                                           
9 Handal, G., Lauvås, P., På egna villkor – En strategi för handledning, 2000, Studentlitteratur. 
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Handledaren 

Ett viktigt uppdrag för handledaren är att hjälpa studenten att bli klar med sitt arbete inom 
stipulerad tid. En del i detta uppdrag är att tillsammans med studenten upprätta en arbets- och 
tidsplan som lämnas till kursledaren innan arbetet påbörjas. Handledare och student bör 
komma överens om former och omfattning för handledningen, till exempel antalet 
formaliserade handledningstillfällen10, när olika versioner av rapporten ska lämnas in samt 
hur lång tid handledaren behöver för att hinna läsa och ge återkoppling. Överenskommelsen 
bör även ta upp förutsättningarna för att studenten ska kunna hålla deadlines och vad som 
händer om examensarbetet inte blir färdigt i tid. Om tidsplanen revideras ska handledaren 
meddela examinator och kursledare. 
 
Vid arbeten som utförs externt utgör handledare från SLU länken mellan den externa hand-
ledaren och studenten. Det är viktigt att studenten har någon att vända sig till om samarbetet 
med den externa handledaren inte fungerar.11 Då externa handledaren inte kan förväntas vara 
insatta i SLU:s kvalitetskriterier ansvarar handledaren vid SLU även för att tids- och 
arbetsplanen följs, för att plagiat inte förekommer och bedömer när examensarbetet når upp 
till godkänt enligt SLU:s riktlinjer och därmed kan lämnas in för examination.  
Handledaren är också ansvarig för att informera studenten om säkerhetsrutiner t.ex. i 
laboratorier och när farlig utrustning används. Handledaren kan delegera uppdraget till andra 
men det är handledarens ansvar att det blir gjort. En viktig uppgift för handledaren är att få 
studenten att känna sig som en viktig del i processen och att få studenten att våga pröva sina 
tankar. Det är studentens teoretiska praktik (praxis), alltså förhållningssättet till uppgiften 
samt sättet att lösa problemet som skall utvecklas under handledningen. 
 
I boken Klinisk utbildning i högskolan12 beskriver författarna hur handledaren i 
inledningsfasen ska hålla tillbaka sig själv, lyssna, stödja, låta studenten få utrymme för sina 
tankar, skapa trygghet genom struktur och visa tilltro till studentens förmåga. I nästa fas, 
genomförandefasen, ska handledaren vara problematiserande, visa sina värderingar tydligt 
utifrån egna erfarenheter och gärna ge synpunkter. I slutfasen ska handledaren sträva mot att 
bli mer jämbördig i ett alltmer kollegialt samtal. I och med de strukturerade uppföljningarna 
om hur arbetet utvecklas kan handledaren klara av denna övergång utan att behöva gå in i 
lärarrollen eller i en alltför vänskaplig relation. Man bör sträva efter ett vänligt och 
professionellt agerande i handledningen.  
 
Handledaren ska sträva efter att utveckla studentens teori och praktik genom ett vänligt och 
professionellt agerande i handledningen.  
 
Kursledaren 

Kursledaren har det administrativa och organisatoriska ansvaret för examensarbetet. Ansvaret 
innefattar registrering, rapportering av resultatet samt publicering av rapporten och 
                                                           
10 Hofgaard Lycke, K., Handal, G., Lauvås, P., Handledning av läkare under utbildning, 2011, Studentlitteratur. Sid 23-33. 
11 Andemeningen i detta stycke är hämtat från KI:s riktlinjer för extern handledning. 
12 Mogensen, E., Thorell-Ekstrand, I, Löfmark, A., Klinisk utbildning i högskolan - perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd 
utbildning, Studentlitteratur, 2006 
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avslutande kursvärdering. Arbetsplanen samt andra överenskommelser och kontrakt arkiveras 
av kursledaren. Kursledaren ansvarar också för att studenten har tillgång till en handledare 
och en examinator och ska se till att studenten kan få tillgång till dokument av betydelse för 
examensarbetet; regelverk och betygskriterier. 
 
Om examensarbetet inte går som planerat, om det till exempel uppstår en konflikt mellan 
studenten och handledaren eller om arbetet inte blir klart inom stipulerad tid ska kursledaren 
kommunicera med både studenten och handledaren. 
 
Studenten 

Studenten har huvudansvaret för examensarbetets genomförande. Detta innebär, i princip, att 
studenten ska precisera den uppgift som arbetet ska undersöka och stämma av det med hand-
ledaren. Sedan ska studenten genomföra arbetets olika delar som kan innehålla littera-
turläsning, praktiska undersökningar med datainsamling, analys, etc., samt skriva en rapport 
som lämnas till handledaren för återkoppling och godkännande innan den lämnas till 
examinator för bedömning. Studenten delar ansvaret med handledaren för att upprätta en god 
kontakt och att följa den upprättade arbets- och tidsplanen. Han eller hon ansvarar också för 
att under en muntlig presentation (eller prov) beskriva och svara på frågor om arbetet, vid ett 
tillfälle med examinator och handledaren närvarande. 
 
Studenten ska vara öppen för nya perspektiv i ämnet och ska vara medveten om olika etiska 
perspektiv i sina undersökningar, ska följa ett vetenskapligt arbetssätt och se till att hålla en 
stark vetenskaplig förankring med hjälp av litteratur inom problemområdet. Att bibringa och 
hålla ett kritiskt tänkande genom ett kritiskt förhållningssätt innebär bland annat att prova 
olika tolkningar av resultat, både egna och andras, och att välja bland olika arbetsmetoder. 
Studentens ska delta aktivt och komma väl förberedd till planerade handledningstillfällen, 
vilket innebär t.ex. att förbereda presentation av arbetets utveckling, vilka problem som 
uppstått och frågor som man vill diskutera, gärna genom att skicka in frågorna till 
handledaren i förväg. Studenten förväntas ha en mogen inställning till kopplingen mellan 
teori och tillämpning av kunskaper och ska genom diskussioner uppmärksamma handledare, 
kursansvarig och examinator om sambandet mellan förväntade studieresultat, 
undervisningsformer och examination är otydliga eller otillräckliga.  Studenten förväntas att 
tidigt ta initiativ till att genomföra litteratursökningar och läsa litteraturen som behandlar 
frågeställningen och sådan litteratur som handledaren föreslår. Att arbeta med 
problemlösning innebär bl.a. att föra noggranna anteckningar under arbetets gång, gärna i 
loggbok, lab.-journal eller annan journaltyp. Eftersom många studenter och lärare upplever 
att skrivprocessen tar längre tid än förväntat är förväntas studenten att tidigt börja skriva på 
rapportens olika delar. Studenten kan tidigt skriva om syftet eller målet med examensarbetet, 
experimentens/ uppgiftens utformning, datainsamling, metodbeskrivningar och liknande, 
samt att tidigt diskutera med handledaren vilka styrkor man har i skrivandet och vilka delar 
man känner att man är sämre på och kan behöva stöd i för att klara av. Efter avslutat 
examensarbete är det viktigt att studenten ges möjlighet till, och själv tar ansvar för, att ge 
sina synpunkter på hur examensarbetet och handledningen har fungerat, i formen av en 
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motsvarande kursvärdering. De förväntningar som ligger på studenten är väl formulerade i en 
skrift med namnet Så funkar det – att skriva uppsats eller examensarbete, av Mattias 
Hartmann, Uppsala universitet och Uppsala studentkår, 1999.13 Den är skriven av en student 
och pekar bland annat på studentens ansvar: 
 

”Man skulle kunna beskriva det självständiga arbetet, alltså C- eller D-uppsatsen, eller 
examensarbetet, eller vad det nu än kallas, som en uppgift för dig som student 
att tillsammans med handledaren med stort mått av eget ansvar söka 
dig fram till ett ämne och precisera problemet 
att kunna planera arbetet och genomföra det enligt tidsplanen 
att inte vara alltför beroende av handledaren utan värdera dennes 
råd och utifrån dessa utveckla sina egna ställningstaganden, göra 
personliga val och ta ansvar för dessa 
att aktivt söka ny kunskap 
att på egen hand söka källor 
att inte vara bunden av källmaterialet utan på ett kritiskt sätt värdera 
detta och använda det analytiskt 
att på ett kreativt och gärna originellt sätt genomföra en analys utgående från det material som 
samlats in 
att kunna strukturera materialet och utforma en uppsats/rapport 
inom ämnet skriven på ett adekvat sätt 
att genomföra arbetet individuellt” 

 
”Kom ihåg! 

• Att skriva uppsats/rapport kan vara något helt nytt 
• Du ska inte bara svara på frågor längre – du ska också ställa dem 
• Ingen utom du själv bär ansvar för att uppsatsen blir klar 
• Det blir mer jobb än med en tenta 
• Handledaren är din främsta hjälp – använd den 
• Uppsatsarbete är roligt (tro det eller ej!)” 

 
Examinatorn 

Examinatorn är ansvarig för att upplysa om och förtydliga betygskriterierna, för både 
handledare och student. Examinatorn examinerar alla delar av arbetet, enlig kursplanens mål 
och betygskriterier. Det är examinatorns ansvar att samla in den information som behövs som 
underlag för examination och betygsättning. Detta innebär att examinatorn samlar in 
information om hur arbetet och handledningen har fungerat genom dialoger med handledaren 
och studenten om delar av examinationen som inte framgår direkt av den skrivna rapporten 
eller den muntliga presentationen. Examinatorn kan, t.ex. ta reda på i vilken grad studentens 
självständighet i arbete har kommit till uttryck, hur studentens egna tankar och kreativitet 
tagits omhand i projektet samt hur återkopplingen från handledaren har fungerat. Examinator 
och handledare får inte vara samma person. 
 
I dokumentet Examinationsrätt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU 
beskrivs examination av examensarbeten. Där står det ”I normalfallet ska varje kurstillfälle 
ha en (1) examinator. Självständiga arbeten kan dock ha flera examinatorer vid varje 
kurstillfälle.” Detta är klokt formulerat och väl tänkt från början eftersom just svårigheten 
                                                           
13 Hartmann, M., Så funkar det – att skriva uppsats eller examensarbete, Uppsala Universitet, Uppsala studentkår, 1999. Finns ej längre i 
tryck men kan erhållas som pdf-fil från Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling, Uppsala universitet, www.pu.uu.se  

http://www.pu.uu.se/
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med rättsäkerheten och rättvisan vid bedömning av examensarbeten kan lösas genom att flera 
examinatorer läser och diskuterar bedömningen tillsammans. 
 
Examinatorn ska se till att kursmålen och betygskriterierna är utformade så att de entydigt 
beskriver vad studenten ska prestera för att få godkänt eller högre betyg på examensarbetet.  

 

Tids- och arbetsplanen 

Många lärare och studenter har erfarenhet av att tiden det tar att skriva en rapport 
underskattas. Det är viktigt att arbetets omfattning avgränsas. Det är en viktig förutsättning 
för att studenten ska kunna uppnå hög kvalitet och ett högt betyg för sitt arbete. Det gäller att 
arbetet har en balans mellan den praktiska delen av arbetet och tiden som avsätts för tanke- 
och skrivarbete. Om det praktiska arbetet är omfattande kanske studenten ska kompenseras 
för detta genom att omfattningen på andra moment minskar. 
 
För att undvika missförstånd och eventuella konflikter är en genomtänkt planering av arbetet 
viktig och att den förankras hos både handledaren och studenten. Tids- och arbetsplanen ska 
vara en överenskommelse mellan student och huvudhandlare om arbetets innehåll, 
genomförande och avslutning (samt eventuella kostnader). Höst, m.fl.14, föreslår att arbetet 
ska brytas ned i mindre aktiviteter och milstolpar, eller avstämningspunkter, för projektet. 
Författarna definierar fyra steg i examensarbetet; start, planering, genomförande och 
avslutning och menar att det i varje steg ska vara studenten som är drivande, samtidigt som 
milstolparna ska godkännas av handledaren och andra involverade. Även Björklund och 
Paulsson15 pekar på vikten av att göra en tidsplan för arbetet och att den stäms av, allt 
eftersom arbetet fortskrider. Några viktiga delmoment i tidsplanen är, enligt författarna, att 
fastställa studiens syfte och innehåll, samla in material, bearbeta material, skriva råmanus, 
bearbeta det skrivna materialet samt utforma layout och vara noggrann med formalia. 
Björklund och Paulsson föreslår att man bestämmer ett slutdatum som innebär att inga nya 
idéer som handlar om nya undersökningar, etc., få rationaliseras efter att det passerat. Idéer 
som växer fram efter det bestämda slutdatumet sparas till slutet av rapporten och kan läggas 
in under en särskild rubrik med uppslag till vidare studier. Det är också klokt att avsätta tio 
procent av tiden för oförutsedda händelser.   
 
För att underlätta planeringen kan studenten skriva en disposition för arbetet som sedan 
diskuteras med handledaren. Av flera anledningar underlättar det om skrivprocessen kommer 
igång tidigt. Handledaren kan genom det skrivna få kunskap om studentens styrkor och 
svagheter och om något har missuppfattats av studenten. Checklistor, tabeller och 
tidsscheman är också goda hjälpmedel vid planeringen av arbetet. Ett exempel är Gantt-
scheman som används för att skaffa en översikt över och struktur för de arbetsmoment som 
bygger upp examensarbetet (se figur 2, nästa sida). Gantt-scheman används för att både få en 
översikt över alla arbetsmomenten under ett examensarbete och för att få struktur och kunna 

                                                           
14 Höst, M., Regnell, B. & Runeson, P., Att genomföra examensarbete. Lund: Studentlitteratur. 2006 
15 Björklund, M. och Paulsson, U., Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, 2003 



12 
 

planera de moment som tar tid i arbetet. Mallen kan lätt redigeras och varieras beroende på 
vilka moment man vill göra tydliga i processen med arbetet. Enkla checklistor kan innehålla 
tydliga hållpunkter, uppmaningar om vad som ska göras, etc. 
 
Höst, m.fl., tar också upp frågan om vad som händer om tiden inte räcker till. En student som 
har halkat efter i tidsplaneringen får ofta svårt att bli färdig inom stipulerad tid. Om 
handledaren i denna situation väljer att korta ned aktiviteterna måste också mål och 
aktiviteter omdefinieras. SLU kan förbättra arbetsrutiner genom att i sådana situationer kräva 
in en ny arbetsplan och tidsplanering. Författarna föreslår också att man kan diskutera 
eventuella byten av handledare eller ämne.  
 
Det finns, naturligtvis, många olika orsaker till förseningar, vilket beskrivs senare i denna 
rapport. Att studenten får jobb under examensarbetet är inte ovanligt på en del utbildningar 
och det kan leda till tidsbrist och lägre motivation för att slutföra examensarbetet. För att 
studenten ska få ut sin examen måste examenarbetet bli godkänt. SLU bör skapa 
överenskommelser om att studenten ska få tid att avsluta sitt arbete med de företag och 
organisationer som studenter ofta gör sina examensarbeten hos. Det visar sig ofta att 
studenter med en examen lättare kan få jobb senare i livet. 
 
När studenten inte håller tidsschemat ska handledaren begära omskrivning av arbets- och 
tidsplanen.  
 

 
Figur 2. Gantt-schema16 som hjälp för tidsplanering. 

 

Underlättning att följa tids- och arbetsplanen 

För studenten är det viktigt ur en ekonomisk synvinkel, både under studietiden och för den 
framtida karriären, att arbetet löper smidigt. Några viktiga förutsättningar för att arbetet ska 

                                                           
16 Gantt-schema (eng. Gantt chart), term för tidsplaneringsschema, först använt av H.L. Gantt under 1900-talets första decennium. Internet är 
full av olika typer av Gantt-scheman. 

Tidsplanering av examensarbete
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Förberedelse för undersökningar

Uppföljningar med handledare

Undersökningar (t.ex. praktiskt arbete)

Sammanställning av resultat 
(databearb., analys, etc.)

Rapportskrivande

Förberedelser för redovisning

Fler och andra delar skrivs i...
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bli klart inom avsedd tid är att uppgiften är väldefinierad, att frågeställningarna är tydliga och 
möjliga att svara på inom ramen för ett examensarbete samt att studenten får stöd av 
handledare och kursledaren.  
 
Progressionen genom utbildningen 

Studenterna ska fortlöpande under utbildningen få träna generella färdigheter (kallas ibland 
generiska färdigheter eller kompetenser) som litteratursökning, problemlösning, vetenskapligt 
skrivande och muntlig presentation. Även kunskap i statistik och datoranvändning bör tränas 
fortlöpande på de flesta utbildningsprogrammen vid SLU. Studenterna har, alltför ofta, brist-
fälliga kunskaper i statistik trots att statistik ingår i de flesta programmen. Om handledartid 
går åt till ny kunskapsförmedling i t.ex. grundläggande statistisk får det konsekvenser för 
kvaliteten på slutprodukten. För de utbildningar vars vetenskaplighet bygger på 
statistikkunskaper kan det diskuteras om statistik ska vara förkunskapskrav för 
examensarbetet, om de statistikkurser som erbjuds studenterna under utbildningen ger de 
kunskaper som krävs för att genomföra ett examensarbete samt om de ligger rätt i tiden i 
förhållande till examensarbetet.  
 
Examensarbetet ska bl.a. träna specifika färdigheter som formulering av frågeställningar/ 
hypoteser, försöksplanering, analysförmåga och sammanställning. För att detta ska fungera 
på ett bra sätt krävs att programnämnden, eller motsvarande, organiserar och fördelar 
utbildningens kunskapsmål över hela utbildningsprogrammet. 
 
Programnämnderna ska möjliggöra systematisk och ämnesanknuten färdighetsträning genom 
hela utbildningen så att studenterna är väl förberedda inför examensarbetet. 
 
Skrivna instruktioner 

SLU har gemensamma riktlinjer för examensarbeten för administration, handledning och 
examination och fakulteterna har sina egna anvisningar, liksom en del institutioner. De 
variationer som finns angivna i dessa olika dokument hjälper inte till samsyn. För studenter, 
handledare och examinatorer är det svårt att veta vilka dokument man skall rätta sig efter. Det 
skulle bara krävas en liten arbetsinsats för att producera gemensamma instruktioner och 
riktlinjer för hela SLU. I en sådan process skulle de bästa delarna av nuvarande instruktioner 
bevaras och spridas inom hela SLU. Om lärarna kunde komma överens om gemensamma 
instruktioner skulle det underlätta och mycket dubbelarbete skulle undvikas. Kvaliteten på de 
skrivna instruktionerna skulle troligen bli generellt bättre. 
 
Webbaserat stöd 

SLU kan utöka hemsidan för examensarbeten som redan finns17. Där samlar SLU allt infor-
mationsmaterial, till hjälp för alla verksamma inom examensarbeten. Hemsidan samordnas 
med och länka till fakulteternas och institutionernas hemsidor samt till SLU-bibliotekets 
hemsida ”Söka-samla-sprida” som ger bra information till studenter som arbetar med 

                                                           
17 SLU:s ledningskansli ansvarar för närvarande för denna sida som är till stort stöd för informationsspridningen.  
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examensarbeten. Denna service kan utvecklas till att omfatta även stödfunktioner inom 
statistik, ordbehandling, kalkyler och verktyg för att framställa diagram och figurer.  
 
Hemsidan innehåller styrdokument, instruktioner och checklistor som behandlar examens-
arbeten. Det finns instruktioner och andra hjälpmedel utspridda på SLU:s institutioner, och de 
bästa av dessa bör väljas ut och läggas på denna webbsida. På samma sätt som att det inte går 
att ha en kursplan för de olika ämnenas examensarbeten så måste det finnas delar av 
instruktionen som är ämnesspecifika och som har olika form, t.ex. kvalitativa eller 
kvantitativa, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och konstnärliga. Information om 
vetenskapligt skrivande, muntliga presentationer och opponering samlas här. Alla hjälpmedel 
som finns tillgängliga för studenterna bör lyftas fram så att de blir lätta att hitta och använda.  
 
Hemsidan skulle också vara en utmärkt plats för att lägga in inspelade intervjuer med lärare 
och forskare för olika ämnesområden som, genom att bli intervjuade, belyser de 
komplicerade områdena som examensarbetet innehåller. Intervjuer av lärare och forskare kan 
läggas där, med teman som vad som menas med kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt, 
vetenskapligt skrivande, självständighet och kreativitet, problemformulering samt 
datainsamling och analys, lättåtkomligt för studenterna.18  
 
Hemsidan kan också innehålla korta videoinspelningar av handledare som gör enkla presenta-
tioner av sig och sina projekt framför kameran. Studenterna har då möjlighet att matcha sina 
intressen och ambitioner med handledarna. Man kan öppna för att näringslivets 
representanter, universitetets personal och studenter lägga in förslag på projekt här. 
 
En utmärkt metod för att beskriva vilka krav lärarna har på examensarbeten är att visa redan 
färdiga, godkända arbeten och peka på hur de är genomförda och vad de innehåller. Genom 
att länka till, av programnämnden eller motsvarande utvalda examensarbeten kan man 
åstadkomma detta förtydligande som ger studenterna en klar bild av vad som förväntas av en 
skriven rapport. Studenter har stor nytta av att se goda exempel på hur ett välskrivet 
examensarbete ser ut, det är ett sätt att konkretisera de instruktioner som finns.  
 
En webbsida med hjälpfunktioner ökar kvaliteten på informationen och tydliggör kraven för 
studenterna och frigör handledningstid. 
 
Utbildning av handledare 

En viktig faktor för genomströmningen av studenter är hur väl handledningen fungerar. SLU 
ställer inga formella krav på sina handledare och ger heller ingen kurs som specifikt tar upp 
handledning på grundutbildningsnivå. Däremot finns en kurs i forskarhandledning där många 
delar även är tillämpbara för handledning av examensarbeten. Systeruniversitetet Uppsala 
universitet har en kurs som heter Handledning av studenter som är anpassad för uppsats- och 
examensarbetshandledning. Kursen omfattar fyra dagar schemalagd tid och sex dagar för eget 

                                                           
18 I arbete vid Datavetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (SU), har bland andra Henrik Hansson utarbeta en webbsida för 
matchning av studenter och handledare, från både SU och näringslivet, genom att lägga inspelade intervjuer av lärare och presentationer av 
handledares projekt och profiler på webbsidan 
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arbete. Denna kurs kan fungera som modell för SLU:s kurs. Eftersom många lärare känner 
sig pressade av administrativa rutiner i samband med examensarbetena kan möjligheten att 
själva välja tid och rum underlätta lärarnas fortbildning. Nätbaserade kurser är exempel på 
flexibla fortbildningsinsatser. Eftersom många lärare och fungerar både som handledare och 
examinator skulle det vara fördelaktigt om båda dessa roller togs upp i en eller flera kurser. 
 
UPC19 bör få ett uppdrag att utveckla kompetens för handledare av studenter i 
examensarbetet.  
 
Grupphandledning 

Vid institutioner där många studenter genomför sina examensarbeten kan grupphandledning 
effektivisera handledningsarbetet. Det kan finnas en risk med att grupphandledningen blir till 
individuell handledning, i turordning men genom att utnyttja alla deltagare i gruppen och ge 
förutsättningar för peer-learning (lärande med hjälp av studiekamrater) kan grupphandledning 
bli något mycket mer än individuell handledning20. Grupphandledning skapar en normering i 
och med att studenterna kan följa varandras arbeten och ger studenterna möjlighet att stötta 
varandra vilket bidrar positivt till genomströmningen. Grupphandledningen kan läggas upp 
på olika sätt beroende på enskilda studenters och handledares förutsättningar. Gruppen kan 
träffas vid obligatoriska, schemalagda tillfällen med ett speciellt tema och syfte. Till dessa 
träffar levererar deltagarna en text samt läser och kommenterar varandras texter, en form av 
peer-review system.  
 
Samordning av gemensamma kursmoment  

En enklare form av grupphandledning är att anordna gemensamma aktiviteter i början och 
slutet av examensarbetet. Flera utbildningsprogram erbjuder föreläsningar och övningar som 
en introduktion till examensarbetet då praktiska delar av arbetet kan diskuteras, t.ex. tids- och 
arbetsplanen men även vetenskapsteori. Det är också vanligt att föreläsningar innefattar 
upplysningar om vilket stöd som finns att få från t.ex. biblioteket. I slutet av kursen 
förekommer gemensamma presentationer med opponering. 

  

                                                           
19 Universitetspedagogiskt centrum ger stöd och utbildning inom högskolepedagogik. 
20 Se t.ex. kap 2 och 5 i Näslund, J. & Ögren, M.-L., Grupphandledning. Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden, 
Studentlitteratur, 2010. 
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Examinationen – rättvis och rättsäker 
 
Examinationen ska vara rättvis och rättsäker, dessa två begrepp är beroende av varandra. 
Examinations- och bedömningsprocesserna är känsliga och ska vara avpassade till de 
lärandemål som de ska examinera. SLU har bestämt sig för ett fyrgradigt betygsystem; 
underkänt, 3, 4 och 5. 
 

”Betyg är extra komplicerade, för om ett betyg ska bli rättvisande beror på hur en hel 
mätprocess gått till, omtolkningarna varit korrekta, och om man sedan kan göra en korrekt 
sammanvägning av dessa där olika aspekter viktas på tillbörligt sätt.”21 

 
Betygssättning är ett myndighetsutövande och är bunden av regler i lagar och förordningar. 
Det åligger lärare att sköta uppgiften inom ramen för de regler som finns angivna i SLU:s 
förordning och i de regler som är skrivna för SLU. Tjänstemannaansvaret regleras genom 
Brottsbalkens kapitel 20. I grunden handlar reglerna om att alla studerande skall behandlas, 
bedömas och betygsättas på samma sätt.  
 
I begreppet rättvis examination ligger att alla ska ges samma möjligheter till examination och 
under examinationen. Bedömningen ska genomföras objektivt, där av anledningen till regeln 
om kodade, skriftliga tentor vid SLU. Vid bedömning och betygsättning av examensarbetet 
äventyras, naturligtvis, denna objektivitet. Det blir därför ännu viktigare att de skrivna 
betygskriterierna är entydigt och tydligt skrivna och att examinator håller sig till dem under 
bedömningen. Rättsäkerhetsbegreppet definieras i skriften Rättsäker examination: 

 
”Med begreppet rättsäkerhet bör förstås ”förutsägbarhet i rättsliga angelägenheter”. Villkoren för att 
rättsäkerhet ska anses råda är att det finns klara regler som är publicerade och tillämpas lojalt och 
korrekt av de rättstillämpande organen.” 22 

 
Reglerna ska alltså vara klara och tydliga, finnas publicerade och tillämpas lojalt och korrekt 
av SLU:s personal. Detta tillstånd anses råda! Studenter behandlas, bedömas och betygssättas 
på ett likvärdigt sätt om lärosätet ger alla studenter samma förutsättningar och har tydliga 
regler och riktlinjer för hur examinationen ska gå till och följa dessa noggrant. Lärarna får 
inte ta hänsyn till individuella önskemål eller tyckande från studenter, om det inte föreligger 
särskilda skäl. SLU har tydliga regler för examinationer.23  
 
För examination gäller generellt, enligt högskoleförordningen, att en student ska få göra 
minst fem prov för att få godkänt på en kurs eller del av kurs. Studenten kan efter två 
underkända prov begära att få en annan examinator utsedd och kan begära att få sitt betyg 
omprövat. Detta är studentens rättigheter. För att lärosätet ska kunna följa dessa regler måste 
ett examinationstillfället definieras tydligt. När studenten redovisar sitt eller sina prov för 
examinatorn ska det bokföras som ett tillfälle. Om examinator i sin bedömning underkänner 
provet två gånger infaller studenträttigheten att få byta examinator. Detta gäller även för 

                                                           
21 Christina Wikström, i Sporre eller otyg – om bedömning och betyg. (2007:23) 
22 Rättsäker examination. Högskoleverket. Rapport 2008:36 R 
23 Riktlinjer för examination och betygssättning vid SLU  
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examensarbetet. Studenten beslutar, med handledarens (huvudhandledaren i de fall de finns) 
stöd, när redovisningen bör ske men måste se till att provet är så väl förberett så att han/hon 
inte riskerar att förbruka sina fem provtillfällen. Varje examinationstillfälle, som definieras 
av att studenten redovisar sitt arbete genom till exempel praktiskt prov, en skriven t.ex. eller 
en muntlig presentation för examinatorn, ska dokumenteras. 
 

Vad ska bedömas?  

Examensarbetet omfattar flera olika typer av kunskaper och färdigheter som ska bedömas 
utifrån de utbildningsmål som finns beskrivna i Högskolelagen och förordningstexten för 
SLU. I Högskolelagens första kapitel, 8-9 §§ står det att läsa. Utbildning på grundnivå ska 
utveckla studenternas: 
 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

 
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 
utveckla förmåga att: 
 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

 
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och 
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för 
utbildning på grundnivå: 
 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 
kunskaper, 

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer  

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  

 
I Förordningen för SLU står mål beskrivna inom områdena kunskap och förståelse, färdighet 
och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Indelningen av kunskap i dessa tre 
grupper kan även jämföras med Aristoteles indelning nedan som kan hjälpa oss att tolka 
målen i våra utbildningsplaner24 
 

- techne: att behärska något praktiskt, vara skicklig, hantverkskunnig (ung. färdighet och 
förmåga) 

- episteme: vetande om begrepp, fakta och relationer. (ung. kunskap och förståelse) 
- fronesis: omdömesgillt handlande grundat i kunskap, erfarenheter och etiska 

överväganden,klokskap (ung. förhållningssätt) 
- noesis: filosofiska reflektioner om den egna kunskapens ursprung och grund, metateori (ung. 

värderingsförmåga)  
 

                                                           
24 Linde, G. Kunskap och betyg. 2003. Lund Studentlitteratur.  
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Exemplen visar att det förutom ämnesspecifika kunskaper också krävs generella färdigheter 
(kompetenser). För åstadkomma en progression i utbildningen tolkas dessa för olika nivåer 
med hjälp av s.k. nivådeskriptorer. I Storbritannien har man formulerat sådana25, se bilaga 2. 
Nivådeskriptorerna beskriver t.ex. att analys på en grundkurs inte är detsamma som en analys 
på en kurs på avancerad nivå. Det finns former av progression för de verb som används vid 
formuleringar av lärandemål och betygskriterier. Nedan kommenteras förklaringar av några 
generella färdigheter. 
 
Värderingsförmåga 

Värderingsförmåga, eller kritiskt förhållningssätt, är en förmåga som inom litteraturen för 
högskolepedagogik brukar tillskrivas tänkande inom högre ordningar (på engelska HOTS; 
higher order thinking skills). Med kritiskt tänkande involveras många olika processer som 
t.ex. ifrågasättande – att kunna ställa frågor, att kunna utvärdera, att reflektera och analysera, 
dra slutsatser och bedöma värdet av något. Kritiskt tänkande är en process i vilken man blir 
känslig för problem, brister, avsaknaden av element, disharmonier, motsättningar, o.s.v. som 
leder till att man kan upptäcka svårigheter, söka efter lösningar, gissa, formulera hypoteser, 
testa och pröva.  
 
För SLU:s ämnesområden kan examinationen av kritiskt tänkande bygga på hur studenten 
lyckas använda självständiga metoder för problemlösning och inte bara färdiga 
lösningsmetoder, samt hur studenten värderar tekniker, metoder och resultat på grundval av 
sina kunskaper och med hjälp av vetenskapliga rimlighetsuppskattningar.  
 
Självständighet 

Självständighet är ett av de färdighetsmål som bedöms i SLU:s kursplaner för 
examensarbeten. Istället för att uttrycka självständighet eller kritiskt förhållningssätt generellt 
måste de, för tydlighetens skull, formuleras specifikt för någon typ av aktivitet som i 
exemplen nedan, från SLU:s kursplaner:  
 

Studenten ska: 
- på ett självständigt sätt formulera hypotes, problem och metod för att lösa den 

frågeställning som valts. 
- med ett kritiskt förhållningssätt konstruera de provserier som skall ingå i arbetet. 
- med ett kritiskt förhållningssätt tolka de resultat som utgör grunden för de slutsatser som 

kan dras utifrån försöken. 
 
I nivådeskriptorerna beskrivs utvecklingen av självständighet från att i början av grundutbild-
ningen kunna ta ansvar för sitt eget lärande med rimligt stöd, till att i slutet av grund-
utbildningen kunna ta ansvar för eget arbete med förmåga att kunna kritisera arbetet.  
 
Handledaren spelar en central roll för bedömningen av studentens självständighet. I en 
inledande diskussion mellan handledare och student bör därför definitionen av självständighet 
diskuteras liksom parternas förväntningar på varandra; hur, hur ofta, när och på vilket sätt 

                                                           
25 How to use level descriptors, Jenny Moon, 2002 
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kommunikation ska ske. Ibland kan det vara svårt att i förväg fastställa hur mycket 
handledning eller direkt hjälp en student ska få eller kan kräva av sin handledare. För att ge 
rättvisa förutsättningar bör handledning och stöd ges i lika omfattning till alla studenter, 
möjligen undantaget studenter med uttryckt extra behov av stöd. Lärare som är involverade i 
examensarbeten vid en institution bör därför komma överens om, gärna med hjälp av 
studentkårens synpunkter, vad man anser vara en rimlig handledningsinsats för ett 
examensarbete.  I kursplanernas lärandemål räcker det inte att bara uttrycka att studenten ska 
kunna genomföra arbetet självständigt. Lärandemålen ska vara mer specifika än så, de bör 
vara formulerade så att det framgår för vilka moment som studenten ska visa självständighet, 
t.ex. att studenten självständigt ska kunna genomföra datainsamling och kunna analysera data 
med ett vetenskapligt förhållningssätt med hjälp av vetenskapliga metoder. Ett annat exempel 
är formuleringen att studenten självständigt ska kunna skriva en rapport som innehåller 
tydligt formulerade syften, beskrivningar av genomförandet och resultat, samt presentera 
detta genom en muntlig presentation, enligt angivna instruktioner.  
 
Studentens möjligheter till att självständigt genomföra sitt arbete styrs bl.a. av handledningen. 
Varje institution bör kunna beskriva vad man anser är en rimlig handledarinsats, utgående 
från gemensamma riktlinjer inom SLU. 
 
Problemlösningsförmåga 

Problemlösning innehåller många olika kognitiva processer och kan sträcka sig från att 
tillämpa relativt enkla metoder till att skapa nya samband med hjälp av mycket komplexa 
metoder i vittomfattande sammanhang. Förmågan att lösa problem, mer eller mindre 
komplexa, prövas under examensarbetet. I början av grundutbildningen kan studenten med 
viss handledning lösa väl avgränsade och väldefinierade problem genom att använda kända 
metoder medan mer komplexa problem kan lösa under viss handledning i slutet av 
grundutbildningen, i samband med examensarbete. Belysning av hur 
problemlösningsförmåga kan utvecklas definieras här genom ett exempel från matematisk 
problemlösning. För att problemlösningsförmågan ska utvecklas krävs att problem uppfyller 
följande krav:26 
 

Problemet kan 
- introducera lösningsstrategier 
- upplevas som en utmaning och kräva ansträngning att lösa 
- lösas på flera olika sätt med olika strategier 
- initiera en vetenskaplig diskussion 
- leda till att nya problem kan formuleras 

 
Det betyder att själva valet av problem skapar förutsättningar för att utveckla och pröva den 
egna problemlösningsförmågan. 
 
 

 

                                                           
26 Taflin, Eva. 2003. Problemlösning och analys av rika matematiska problem. Lic-avhandling vid Matematiska institutionen, Umeå 
universitet. 
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Analysförmåga 

I det förväntade utbildningsmålet att utbildningen ska utveckla studentens förmåga att göra 
självständiga och kritiska bedömningar, samt förmåga att självständigt urskilja, formulera och 
lösa problem finns färdigheten av att kunna analysera. Studenten ska, efter avslutad 
utbildning, kunna göra kritiska bedömningar. I begreppet kritisk bedömning ryms delar som 
källkritik, bedömning om en specifik metod kan användas för att få svar på en frågeställning, 
ett kritiskt förhållningssätt till vilka slutssatser som kan dras från olika underlag, samt etiska 
aspekter till vad som är möjligt och försvarbart, utgående från en definierad norm, bestående 
av kriterier och standarder, för det ämnesområde som man arbetar inom, m.m. I förmågan att 
kunna urskilja, formulera och lösa problem måste man också kunna analysera vilka delar av 
en problematik som t.ex. låter sig undersökas. Vad innebär att analysera och hur ska 
studenters förmåga i detta utvecklas genom övningar? Genom att utgå från en gemensam 
definition och sedan lägga till vad som är specifikt för respektive ämnesområde kan man hitta 
svaret på denna fråga.  
 
En bra definition av vad som avses med analys och analysförmåga finns i Bloom’s reviderade 
taxonomi:  
  

“Analyze involves breaking material into its constituent parts and determining how the parts are 
related to one another and to an overall structure. This process category includes the cognitive 
processes of differentiating, organizing and attributing. Objectives classified as Analyze include 
learning to determine the relevant or important pieces of a message (differentiating), the ways in 
which the pieces of a message are organized (organizing), and the underlying purpose of the message 
(attributing).“27 

 
I examinationen av examensarbetet ska studenten visa prov på god analysförmåga (vad som 
ska examineras ska framgå av kursplanens lärandemål). Studenten bör ges tillfälle att träna 
upp denna förmåga under utbildningens gång fram till examensarbetet. För bedömaren gäller 
det att kunna bedöma hur analysförmåga manifesteras i det självständiga arbetet. Hur tar sig 
god analysförmåga uttryck i arbetet? I processen och i produkten? När och hur får hand-
ledaren syn på detta? I handledarsamtalet, i det empiriska arbetet, i litteraturseminarier, i 
rapport/uppsats eller i den slutliga oppositionen? Svaren på dessa frågor utgår från att 
handledaren och examinatorn själva har klart för sig vad man kräver av analysförmågan inom 
det egna kunskapsområdet. Analys är så olika och starkt förknippat till ämnesområden att det 
inte är görligt att försöka göra en enhetlig definition för hela SLU. Handledaren ska sedan 
överföra de krav som ställs på arbetet, genom återkoppling till studenten. Analyser finns med 
i arbetet, både under arbetets gång, när studenten kan påverka underlaget för analysen genom 
att t.ex. göra fler datainsamlingar, och i den redovisade produkten. 
 
Lärarkollegiet i ett ämnesområde bör definiera i text vad analys innebär, hur det manifesteras 
och bedöms. Studenterna bör få tillfälle att träna analysförmågan under utbildningens gång. 
 
 

                                                           
27 Anderson, L.W. and Krathwohl, D.R., A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A revision of Bloom’s taxonomy of educational 
objectives., Longman, 2001. 
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Kommunikationsförmåga 

En central färdighet för examensarbetet är kommunikationsförmåga. I undervisningsmålet 
som uttrycks som ” utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom 
området” ingår att kunna kommunicera, inte bara med personer som är bekanta med 
frågeställningarna i ämnet utan även till en bredare allmänhet. Kommunikationsförmåga 
brukar ibland definieras som förmågan att, med målgruppsanpassning, kommunicera 
effektivt, koncist och tydligt i ett format som är gängse inom den egna disciplinen. Vid själva 
bedömningen av den skriftliga och muntliga färdigheten i rapporter/texter och muntliga 
presentationer kan man utgå från de strukturella delar som texten eller presentationen är 
uppbyggda av. Ett exempel på hur detta uttrycks är: 

 
Vid betygsättningen av den vetenskapliga rapporten bedöms följande: 

- Urval av relevant information 
- Metodbeskrivning 
- Presentation av data och resultat 
- Hur instruktionerna om vetenskaplig rapport följts 
- Helhetsintryck 
- Sammanhang och innehåll 
- Struktur och disposition 
- Språk och självständiga formuleringar 
- Referering och citering  

 
För den muntliga presentationen kan följande aspekter beaktas: 

- Den studerande presenterar sin rapport muntligt på ett planerat och väl förberett sätt 
- Presentationen är anpassad till målgruppen, åhörarna, vad gäller sätt att beskriva, 

terminologi, etc.  
- Presentationen följer instruktionerna för den muntliga presentationen vad gäller tid m.m.  
- Eventuella bilder, visad eller skriven text (på tavlan), etc. är väl valt för presentationens 

syfte.  
 
Eller, formulerat på ett annat sätt: 

- Tydlighet i presentation av innehåll och syfte. 
- Anpassning till målgruppen.  
- Planering och tidsanvändning.  
- Helhetsintryck.  
- Framförande, komposition och hjälpmedel. (För en bedömningsmall se bilaga X). 

 
Ett annat hjälpmedel är bedömningsmatrisen28 där olika aspekter av det som bedöms finns 
med. Bedömningsmatrisen tar till skillnad från betygsmatrisen upp olika aspekter som ska 
bedömas, både de som ger underlag för betyg och andra som läraren ger återkoppling på. 
Liknande matriser kan vara ett stöd för återkoppling av alla generella färdigheter. I bilaga 3 
beskrivs ett underlag för bedömning av muntlig kommunikation. 
 
Ämneskunskaper 

Ämneskunskaper är så förknippade med ovanstående färdigheter att det kan vara svårt att sär-
skilja från uttrycksformen. Ämneskunskaperna uttrycks i textens olika delar: problemformu-
lering, datainsamling, analys, resultat och slutssatser. I den muntliga redovisningen är ämnes-
kunskapen själva ryggraden, den röda tråden, som utgörs av beskrivningen av hur man gått 
                                                           
28 Heidi Goodrich Andrade, Understanding rubrics.  http://learnweb.harvard.edu/alps/thinking/docs/rubricar.htm information om hur man 
kan använda bedömningsmatriser. 

http://learnweb.harvard.edu/alps/thinking/docs/rubricar.htm


22 
 

tillväga för att lösa frågeställningen eller problemet. Kännetecknet för låg ämneskunskap kan 
vara att rapporten eller den muntliga presentationen känns tunn och abstrakt. På åtminstone 
en institution inom SLU har man, förutom rapporten och den muntliga presentationen med 
opposition, infört ett speciellt moment som liknar en muntlig examination där just 
ämneskunskaperna ”förhörs”. 

Bedömningsprocessen  

Bedömningsprocessen innehåller insamling av underlag för bedömning och sedan 
betygsättning, utgående från de betygskriterier som ska finnas som bilaga till kursplanen.  
 
Vid bedömning brukar man lyfta fram de två delarna validitet och reliabilitet. Bedömningens 
validitet beskriver hur bra man lyckas mäta de mål som man satt upp, d.v.s. om 
bedömningens instrument på ett korrekt sätt kan mäta målet. Hur mäter vi målet om 
självständighet i att söka, samla och kritiskt granska vetenskaplig data och litteratur? Om 
verktygen som vi mäter med inte har en tillräcklig noggrannhet får vi kanske välja att inte ha 
för många betygsnivåer för just det målet. I exemplet med litteratursökning kanske man 
endast ska ge betygen U (underkänt) eller G (godkänt). Reliabiliteten handlar om 
tillförlitligheten i bedömningen. När olika lärare gör samma bedömning av ett och samma 
examensarbete har man en större reliabilitet i bedömningarna.  
 

”I valet mellan hög validitet och hög reliabilitet bör läraren välja det förra. Ty en kunnig lärares 
subjektiva, eller snarare intuitiva, värdering av ett svar är sannolikt ganska objektiv.”29  

 
Bedömningen utgår från lärandemålen i kursplanerna och kriterier för de olika 
betygsnivåerna som finns som ett separat dokument vid sidan av kursplanen. 
Betygskriterierna måste vara tydliga och entydiga, vilket kräver en ganska stor arbetsinsats 
för kollegiet. Examinatorn bedömer studentens prestationer, i såväl processen som i 
slutprodukt. HSV lägger, för närvarande (2012), stor vikt vid den skriftliga uppsatsen eller 
rapporten. Det är lärarkollegiet själva som ska komma överens om vad som ska bedömas i 
arbetet, utgående från kvalitets-faktorer som beskriver kraven på studentens prestationer i 
olika nivåer, för olika betyg. 
 
Flera undersökningar, se bl.a. Gunilla Lindholms undersökning nedan, visar att lärarna i ett 
kollegium ofta har väldigt olika utgångspunkter vid bedömning och betygsättning. Det finns 
exempel på lärare med speciella krav på någon del av examensarbetet som de anser ska ges 
absolut störst vikt vid bedömningen, de har käpphästar som de inte kan förbise. Det kan röra 
sig om språklig akribi, rapportens formalia eller innehållsliga aspekter på analys eller 
slutsatser, eller refererande till annan vetenskaplig litteratur. Eftersom ett examensarbete är 
mycket komplext att examinera och innehåller många olika aspekter blir det viktigt för 
lärarkollegiet att komma överens om hur viktningen av olika aspekter ska göras. På det sättet 
”neutraliseras” en del kollegors starka krav, på ett rimligt sätt. Det som kollegorna anser är 

                                                           
29 Trowald, N., Råd och idéer för examinationen inom högskolan, 1997, Högskoleverket. Validitet definieras som i vilken utstäckning man 
mäter de mål som man avser att mäta. Reliabilitet beskriver med vilken säkerhet man mäter det man vill mäta. När reliabiliteten är hög 
bedömer läraren olika studenter på samma sätt eller att olika lärare bedömer samma studenter på samma sätt. 
29 Se även Riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU. 
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viktigt finns med i viktningen av slutbetyget men det får inte otillbörligt stor påverkan på 
slutbetyget. Nedan ges ett enkelt exempel på hur man, med hjälp av en enkel beräkning, kan 
komma fram till ett sammanvägt betyg. Detta kan vara till stor hjälp för examinatorn som 
sedan ska bestämma sig för det betyg som ska sättas. 
 

Ett litet enkelt exempel:  
Enligt kursplanen, på en tänkt kurs, ska fem mål examineras: ämneskunskap, vetenskapligt arbetssätt, 
söka, värdera och kritiskt tolka information, skriva en vetenskaplig rapport samt muntlig presentation 
och diskussion av resultaten.  
I den slutliga sammanviktningen ges dessa delar lika vikt för slutbetyget; en femtedel (20 procent) 
vardera. Om någon del underkänns så blir hela arbetet underkänt och måste kompletteras med den 
aspekt som inte är godkänd. När alla delar är godkända kan ett slutbetyg beräknas genom en enkel 
ekvation där varje delbedömning eller delbetyg ges 20 procents vikt. Om utfallet av betygen blir två 
3:or, två 4:or och en 5:a ger ekvationen:  

2 x 0,20 x 3 + 2 x 0,20 x 4 + 1 x 0,20 x 5 = 1,2 + 1,6 + 1,0 = 3,8. 
 
Vi antar i exemplet att betygsgränserna är satta så att betyg 3 omfattar intervallet 3,0 - 3,67, betyg 4 
omfattar 3,68- 4,33 och betyg 5 omfattar 4,33-5,0. Det sammanvägda, beräknade betyget för arbetet 
blir 4. 

 
I exemplet ovan ges alla delmoment lika viktning. Det behöver inte alltid vara så. Kollegiet 
kanske bestämmer att något av lärandemålen är av större betydelse än andra och ges 
därigenom en större vikt i sammanvägningen. Hur viktningen genomförs ska framgå av 
dokumentet med betygskriterierna. Det finns många olika modeller för viktning30. En 
tumregel är att göra den så transparent och enkel som möjligt.  
 
I många universitetsutbildningar används principen om majoritetsbetyg. Studenten får det 
betyg som de flesta (fler än hälften) av de ingående proven för slutbetyget fått. Argument mot 
majoritetsbetyg är att det kan uppmuntra till taktikläsning. Om studenten fått högsta betyg på 
uppsatsen och enligt kriteriemallen kommer att få högsta betyg som slutbetyg minskar 
motivationen att anstränga sig på de återstående proven. 
 
Oron för att studenter i för stor utsträckning stirrar sig blinda på betygen och inte fokuserar på 
kunskaper kan ibland vara befogad. Lärarna bör stäva efter att lärandemål, läraktiviteter, 
handledning och examination med tillhörande bedömning hänger ihop på ett så tydligt sätt 
som möjligt. Detta brukar kallas för att sammanlänka undervisningens delar i utbildningen; 
mål, undervisning och examination. Den engelska termen för detta, constructive alignment, 
introducerades av Biggs (har ibland översatts till konstruktiv länkning även om det leder 
tankarna fel: Biggs utgick från orden konstruktivism och länkning när han skapade 
begreppet). Om studenten klarar examinationen och den i sin tur är utformad så att den 
examinerar lärandemålen, kommer studenten att nå lärandemålen även om hon/han bara 
inriktar sig på själva examinationen. Detta kallas för backwash31 eller, på svenska, svallvåg 
(som sköljer tillbaka över studenten).  
 

                                                           
30 Ekecrantz, Stefan (2007) Målrelaterade betyg. Att arbeta med betygskriterier och bedömning i sju grader. UPC-rapport 2007:1, UPC. 
Stockholms universitet: Stockholm. S. 19–23. 
31 För en beskrivning av sammanlänkat lärande (constructive alignment) och begreppet backwash, se Biggs och Tang, Teaching  for Quality 
Learning at University (2007).  
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Vid bedömningen av examensarbetet ska examinatorn samla in information, ett bedömnings-
underlag, för den slutliga betygsättningen. Examinator beslutar därefter om vilket betyg 
studenten ska ges efter avslutat arbete. I beslutet bör flera delar beaktas, till exempel: 
 

- Studentens arbete under processen. 
- Den skrivna rapporten eller annan slutprodukt. 
- Den muntliga presentationen av arbetet och svaren vid oppositionen 

(respondentskap). 
- Den muntliga oppositionen av någon annans uppsats (opponentskap). 
- Alla andra aspekter som finns upptagna i betygskriterierna. 

 
Det finns inget hinder för att lägga till en formell examination som den muntliga examination 
som förekommer t.ex. på SLU:s program för husdjursagronomer men då måste detta anges i 
kursplanen och i bilagan med betygskriterier. 
 
Studentens arbete under processen  

För att kunna göra en bedömning av studentens arbete under genomförandet bör examinator 
samla information från både studenten och handledaren. Examinator ska be handledaren om 
underlag för bedömningen av hur studenten genomfört sitt arbete, i fråga om självständighet, 
noggrannhet, kreativitet, arbetsinsats, kunnighet, och så vidare. Studenten bör ges möjlighet 
att göra en självbedömning och att få kommentera handledarens omdöme. 
 
Den skrivna rapporten 

Den skrivna texten får i många fall stor vikt för den totala bedömningen av examensarbetet. 
Det kommer sig troligen av att det är relativt lätt att bedöma, och att det finns kriterier för, 
hur texten ska se ut, vad den skall innehålla och hur den ska vara skriven, hur referering till 
annan litteratur är gjord, hur självständigt utformat arbetet är och i vilken mån det är skrivet 
med akribi. Det beror också på att den tar en stor del av tiden medan presentation och 
opposition tar mindre tid i anspråk. Många lärare tycker att denna del av arbetet är det som är 
mest tidskrävande; att få studenten att bearbeta texten för att hålla tillräckligt hög kvalitet för 
att den sedan ska kunna publiceras i SLU:s publiceringssystem Epsilon.  
 
Den muntliga presentationen 

Den muntliga presentationen av examensarbetet är relativt enkel att bedöma. Det går att 
skriva betygskriterier som är lätta att förhålla sig till i frågor om tydlighet, närvaro, 
helhetsintryck, användning av pedagogiska hjälpmedel, röst och kroppsspråk. Här kan 
bedömningsmallar vara till hjälp för alla involverade. När det kommer till den avslutande 
oppositionen och hur den svarande agerar beror mycket på vem som opponerar, hur väl 
förberedd personen är och hur väl insatt han/hon är i ämnet, litteraturen och till och med 
frågeställningar som den examinerade studenten redovisat. Det kan därför vara svårare att ge 
flera olika betygskriterier för denna del av examinationen. Den redovisande studenten skall 
visa att han/hon genomfört arbetet, har förstått vad som redovisats och hur det passar in i ett 
större sammanhang.  
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Andra delar som finns angivna i betygskriterierna 

I de ämnen vid SLU där det är möjligt att genomföra ett examensarbete läggs vid bedömning 
olika stor vikt vid olika delar av arbetet och det finns dessutom aspekter som bara bedöms i 
vissa ämnen. Det kan t.ex. finnas konstnärliga delar som bedöms inom områdena design och 
hippologi som inte alls, eller åtminstone inte i samma grad, finns inom de naturvetenskapliga 
ämnena.  
 
Ladok-rapportering 

Många universitet rapporterar delproven i en kurs till Ladok. På en kurs för examensarbeten 
kan institutionen, förslagsvis, inrätta tre delprov: 1) en skriven uppsats, 2) att genomföra 
opposition på en annan students examensarbete, och 3) att försvara och diskutera det egna 
arbetet. Fördelen med delprov är att studenten får sina examinationer dokumenterade allt 
eftersom de blir godkända. Ladok-rapporteringen hjälper till att ha en god och rättssäker 
dokumentation av vilka delar som är godkända av examensarbetet. Detta blir extra tydligt vid 
exempel då en examinator eller handledare slutar sin tjänst vid SLU innan studenten avslutat 
alla moment i examensarbetet. En annan fördel med rapporteringen är att studentens 
inrapporterade resultat underlättar studentens kommunikation med CSN om studiemedel.  
 
Ladok bör utvecklas så att administratörerna kan lägga in delprov för examensarbetet.  
 

Betygskriterier och bedömningsområden  

 

Betygskalan 

Betygskalan vid SLU är underkänt (U), 3, 4 och 5. En viss hjälp kan man få i arbetet med 
betygsättningen genom att sätta ord på vad betygen egentligen innebär. I arbetet med att göra 
jämförelser mellan olika betygskalor och betygsskalan för ECTS (European Credit Transfer 
and accumulation System) har man använt följande beskrivningar av betygen: 
 

Betyg 5: Utmärkt (enastående resultat med få fel) 
Betyg 4: Bra (allmänt bra arbete med ett antal uppenbara fel) till Mycket bra (över 
medelstandard men med några fel) 
Betyg 3: Tillräckligt (resultatet uppfyller minimikriterierna) till Tillfredsställande 
(ganska bra men med betydande brister) 
Underkänt: Otillräckligt (mer arbete krävs) 

 
Bedömningsområden och aspekter 

Vilka olika aspekter bedöms i ett examensarbete och hur ser betygskriterierna ut? 
 
Vid en sammanställning av bedömningsområden från olika dokument med betygskriterier vid 
SLU kan man se följande exempel på vad som valts ut i kriterierna. Här nedan redovisas ett 
axplock från många betygskriterier 
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Under processen finns kriterier för självständighet, analysförmåga, kritiskt tänkande och 
vetenskapligt förhållningssätt. Mer specifikt handlar det om hur en frågeställning eller en 
hypotes formuleras på ett självständigt sätt, hur studenten söker, sammanställer, värderar 
och kritiskt tolkar relevant information utifrån en given frågeställning samt hur studenten 
strukturerar ett definierat problemområde.  

Inom området ämneskunskaper finns kriterier för hur studenten söker och analyserar 
vetenskaplig litteratur, hur studenten visar fördjupade kunskaper inom området för 
examensarbetet, hur studenten kan redovisa sina ämneskunskaper (välja relevanta källor 
material utifrån ämne), samt hur studentens integrerar sina egna kunskaper inom det 
kunskapsområde som arbetet handlar om. 

När det gäller metodval i arbetet finns kriterier som handlar om vilken metod som 
studenten valt att använda, på vilka grundvalar som styrks av studentens argument och 
motiv. I diskussionen över resultat och slutsatser kan betygskriterierna handla redovisad 
kunskap om vilken typ av slutsatser som resultatet kan bidra till, hur studenten knyter an 
till arbetets frågeställning eller hypotes, hur oväntade resultat och slutsatser hanteras och 
diskuteras, på vilket sätt studenten relaterar sitt arbete till större sammanhang och 
perspektiv, om och hur studenten föreslår fortsatta studier i anslutning till sina egna, samt 
hur studenten gör en syntes av information och data ur vetenskapliga texter och material.  

För både skriftliga, muntliga och praktiska redovisningar finns betygskriterier som 
handla om inledning, avhandling och avslutning.  

För en skriven text finns det kriterier om hur väl redovisningen följer en vetenskaplig 
struktur, innehåller vetenskapligt skrivsätt och stringens, refererar till litteratur, om 
texten speglar ett tydligt syfte och sammanhang till en bestämd målgrupp, enligt givna 
anvisningar, etc.  

Under en muntlig presentation med efterföljande opposition finns kriterier som handlar 
om hur den muntliga presentationen uppfyller krav på tydlighet vad gäller struktur, tal, 
bilder, anpassning till givna tidsramar, förberedelser, etc., samt hur studenten visar 
kunskap om sitt eget kunskapsområde genom att svara på frågor från opponenten och 
publiken. Dessutom finns kriterier om hur studenten, i opponentrollen, visar 
förberedelser och kunskap genom sitt sätt att fråga, värdera och ger konstruktiv kritik på 
en annan students uppsats och presentation.  

Här nedan följer några exempel på betygskriterier som har bra formuleringar och visar på 
olika sätt att uttrycka betygskriterier. 
Ett exempel av mycket generell karaktär, för betyg A på avancerad nivå (i sjugradig skala, 
från F till A, där A är högsta betyget) 
 

Uppsatsen begreppsliggör ämnesområdet i relation till en existerande forskningsdiskussion 
och formulerar utifrån detta ett relevant syfte och adekvata forskningsfrågor. Uppsatsen 
redogör ingående och explicit för metodologiska ställningsstaganden och forskningsetisk 
problematik. Uppsatsen redovisar tydligt resultat och fördjupar dessa påtagligt i en analys 
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och/eller diskussion som på ett naturligt sätt återknyter till begreppsliggörandet av 
problemområdet och besvarar ställda forskningsfrågor på ett sätt som innebär en fördjupad 
förståelse av detta problemområde. Ansluter tydligt till en vetenskaplig genre i disposition, 
struktur och uttryckssätt och använder referenser på ett fullständigt konsekvent och korrekt 
sätt.  

 
För lärandemål om att studenten för en definierad målgrupp ska kunna redovisa och diskutera 
resultat, både muntligt och skriftligt, betyg 4 (fyrgradig skala): 

 
Det skriftliga arbetet är språkligt genomarbetat och har god läsbarhet vilket innebär till 
exempel genomtänkt och korrekt ordval, korrekt meningsbyggnad, grammatik och stavning. 
Såväl den skriftliga som den muntliga presentationen var tydlig och koncis i framställning och 
argumentation. Vid den muntliga presentationen har studenten bemött frågor och fört en 
dialog med publiken på ett bra sätt. Studenten har genomfört en intresseväckande muntlig 
presentation. De illustrationer (inkl. tabeller och figurer) som studenten valt bidrar till att öka 
läsarens/åhörarens förståelse av arbetet.  

 
För lärandemål om studentens färdigheter och förhållningssätt, betyg från 3 till fem 
(fyrgradig skala): 

Betyg 3: Visad förmåga att självständigt söka och ange relevanta källor och förebilder samt 
välja och beskriva angreppssätt och tillvägagångssätt som är relevanta för uppgiften. 
Betyg 4: Det som beskrivits under betyg 3, samt utveckla och fullfölja arbetet på ett 
välstrukturerat och transparent sätt som är väl kopplat till uppgiften. 
Betyg 5: Det som beskrivits under 3 och 4, samt med hög medvetenhet och svårighetsgrad 
sammankoppla uppgiften med visad insikt om vetenskapliga och/eller gestaltande 
förhållningssätt 
 

Kalibrering och rättvisa 

I många fall sätter inte lärare samma betyg på ett och samma arbete, eftersom de har olika sätt 
att tolka betygskriterier och gör olika viktningar till ett slutbetyg. I de fall man först valt att 
diskutera varje enskilt kriterium och skapat en gemensam tolkning kring innebörden har 
betygen en större möjlighet att bli lika. Vid en presentation för SLU:s lärare 2010 beskrev 
Lena Adamsson (då vid HSV) hur hon arbetat med bedömning av examensarbeten vid en 
institution. Hon och hennes kollegor hade valt ut några examensarbeten inom sitt område och 
delat ut till resten av kollegiet. Vid en påföljande diskussion hade man diskuterat hur man 
gjorde sin bedömning; vilka perspektiv som lärare lade mest vikt vid och vilka som inte var 
lika viktiga för lärarna. Under diskussionen kunde man sedan komma överens om hur en 
bedömning skulle gå till och hur stor vikt textens delar skulle få i en slutlig bedömning. Man 
”kalibrerade” därmed betygsnivåerna mot varandra för att studenternas skrivna texter skulle 
få en mer rättvis bedömning och betyg.  
 
För att bedömningar inom SLU ska bli lika och rättvisa bör lärarna mötas under 
seminarformer för att åstadkomma ett liknande arbetssätt. Vid sådana seminarier utgår man, 
förslagsvis, från examensarbeten som läses alla närvarande examinatorer. Utgående från 
erfarenheter från flera sådana seminarier kan SLU sedan skriva rekommendationer för några 
olika typer av examens-arbeten. Det är klokt att, efter det att denna process genomförts, då 
och då be kollegor att ge omdöme på examensarbeten som examinatorn har att bedöma, för 



28 
 

att motverka att samsynen går förlorad. Denna form av medbedömning är särskilt värdefull i 
de fall betyget ligger och väger mellan två olika grader. Man kalibrerar på så sätt in vilka 
kvaliteter i arbetet som krävs för olika betyg. På några institutioner förekommer det, 
rutinmässigt, att två examinatorer läser och ger sina omdömen om samma arbete, varav en av 
dem är den utsedda examinatorn. I det här sammanhanget är det också lämpligt att föreslå 
externa examinatorer. Eftersom SLU:s orter är lämpligt placerade vid andra universitet och 
högskolor skulle det vara relativt lätt genomförbart att be lärare vid dessa, syskonlärosäten, 
att vara externa examinatorer. I det nordiska nätverket NOVA (The Nordic Forestry, 
Veterinary and Agricultural University Network) finns fakulteter och institutioner med 
liknande utbildningar som SLU:s och inom detta nätverk borde man också kunna rekrytera 
externa examinatorer, då och då. Detta skulle också medföra en spridning av kunskap om 
utbildningarnas fördelar som sprids till de andra universiteten. 
 
Pedagogiska erfarenheter visar att lärarnas diskussioner kring betygskriterierna är en 
avgörande faktor för att skapa likvärdighet och samsyn vid betygsättningen. För att kunna 
”kalibrera” betygsättningen av examensarbeten måste institutionerna, för sig och 
tillsammans, diskutera och bestämma sig för nivåer för betyg.  
 

Betygsättning av examensarbeten inom ett utbildningsprogram – 
kalibrering 

Samsyn och olikheter i bedömningsprocessen kommer ofta fram i diskussioner mellan lärare. 
Ett lärarkollegium måste gemensamt sätta upp kriterier för bedömning för att den ska bli 
rättsäker och rättvist bedömd. Bedömning och betygssättning av examensarbetet kanske är 
det svåraste vi har i utbildningen beroende på att betyget är en sammanvägning av flera olika 
bedömningar som innehåller både element av kunskapsnivå, innehåll, och form. 
 

Betygsättning av examensarbeten  

Universitetslektor Gunilla Lindholm, landskapsarkitektprogrammet i Alnarp, har med 
strategiska medel för pedagogisk utveckling undersökt hur lärare inom 
landskapsarkitektprogrammet sätter betyg på examensarbeten och argumenten för varför de 
sätter de betyg som de bestämt sig för. Hennes rapport heter Betygsättning av 
examensarbeten i landskapsarkitektprogrammet – samsyn och oenighet.32 
I rapproten beskriver Gunilla Lindholm hur hon valde ut fyra examensarbeten som redan var 
godkända och därmed var dess rapporter redan publicerade via Epsilon33. Hon anordnade en 
tvådagars workshop och lät de närvarande lärarna läsa fyra rapporterna och att sedan 
betygsätta rapporterna. Vid workshopen deltog c:a 20 lärare. De delades in i fyra grupper och 
fick redovisa vilka individuella betyg de satt på respektive rapport (betygskalan var 
Underkänt, 3, 4 och 5). Se resultatet i tabellen nedan. 
 

                                                           
32 Lindholm, Gunilla, 2012: Betygsättning av examensarbeten i landskapsarkitektprogrammet – samsyn och oenighet. SLU-rapport. 
Utbildnings-webbsidor på SLU:s Medarbetarportal, www.slu.se   
33 Epsilon är namnet på SLU:s databas för publicering av examensarbeten. 

http://www.slu.se/
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Efter det att lärarna gjort en jämförelse mellan sina individuella betyg fick varje lärare 
beskriva vilka kriterier som de utgått ifrån och hur de viktade ihop bedömningarna för olika 
aspekter till slutbetyget. Sedan fick varje grupp i uppgift att, inom gruppen, försöka komma 
överens om hur de skulle sammanväga (vikta) de olika kriterierna för ett slutligt betyg. 
Slutligen redovisades gruppernas arbeten för alla deltagarna. Se resultatet i tabell 1 på nästa 
sida. 
 
Resultatet visar att betygsspridningen minskade efter gruppernas överenskommelser men 
endast för rapport A och C, och bara med ett betygsteg. De båda rapporterna B och D hade 
samma spridning i betyg som före gruppernas överenskommelse om gemensamt betyg. 
 
Från detta resultat har Gunilla Lindholms dragit slutsatsen att betygen är beroende av vem 
som examinerar arbetet. Examinatorer måste diskutera sina värderingar med varandra och 
detta får en kalibrerande effekt. Trots diskussioner och värdering i grupper med lärare visar 
studien att olikheterna i betyg fortfarande är stora mellan olika grupper. Bland 
examinatorerna råder en stor enighet om att rättvisa i betygsättningen är viktigt och att 
formerna för examination bör förändras genom mer extern insyn och kalibrerande samtal 
liksom att betygskriterierna bör få större tydlighet och läsbarhet.  
 
Målbeskrivningar och betygskriterierna måste skrivas så tydligt att alla studenter och lärare 
förstår dem och kan utgå från dem i examinationsprocessen. 
 
Tabell 1. Lärarnas betyg för fyra examensarbetens rapporter. Den andra kolumnen visar lärarnas 

individuella bedömning, spridningen är störst för rapport B. Den tredje kolumnen visar 
betygen som lärargrupperna satte efter diskussioner, spridningen är fortfarande lika stor för 
rapport B.  

 
Rapport Betyg vid individuell bedömning Betyg vid gruppers bedömning 
A 3, 4 och 5 3 och 4 
B U, 3, 4 och 5 U, 3 och 5 
C 3, 4 och 5 3 och 4 
D U, 3 och 4 U, 3 och 4  

 
Lindholm menar att betygen på examensarbetena idag inte är rättvisa. Betyget avspeglar inte 
arbetets kvaliteter. Även om kalibrerande samtal har goda effekter utgår de från externa 
faktorer såsom kollegialitet, gruppdynamik eller tillfälligheter när det bör utgår från de 
skrivna kriterierna.  
 

”Det finns behov av tydligare riktlinjer för hur man i examensarbetet hanterar professionskunnande 
respektive akademiskt författarskap, i fråga om uppläggningen av arbetet, i valet av handledare och 
examinatorer, under handledningen samt i betygskriterierna. Det bör klargöras om alla arbeten ska ha 
samma format eller om studenten ska kunna välja mellan olika slags arbeten med olika krav och 
kriterier.”  

 
Citat från Lindholms rapport 
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För att från detta arbetssätt göra bedömningar inom SLU så lika och rättvist som möjligt bör 
SLU samordna seminarier för att åstadkomma ett liknande arbetssätt. Vid sådana seminarier 
kan man använda sig av examensarbete som läses av examinatorer från olika institutioner. 
Utgående från erfarenheter från flera sådana seminarier kan SLU sedan skriva 
rekommendationer för några olika typer av examensarbeten. 
 
För att kunna ”kalibrera” betygsättningen av examensarbeten måste dels institutionerna, för 
sig, och hela SLU, diskutera och utveckla bedömning och betygssättning av examensarbeten 
bl.a. genom att skriva tydliga och entydiga betygskriterier.  
 
Resultatet av undersökningen, där grupper av lärare fick bedöma fyra examensarbeten enskilt 
och i grupp och ange vilka kriterier de utgått från och hur viktningen genomförts, visar att 
betygen är beroende av vem som examinerar arbetet. Diskussioner och värdering i grupper 
kalibrerade betygssättningen inom gruppen men inte mellan grupperna. Lindholm menar att 
även om kalibrerande samtal har goda effekter utgår de från externa faktorer såsom 
kollegialitet, gruppdynamik eller tillfälligheter när det bör utgår från de skrivna kriterierna. 
 
Kreativitet och språklig elegans - betygsättning av självständiga arbeten 

Gerd Johansson, Annika Djurle och Birgitta Båth genomförde under 2011 ett projekt med 
strategiska medel för pedagogisk utveckling vid SLU.34 Även i detta projekt belystes bedöm-
ningen av examensarbeten genom samtal mellan examinatorer. Projektdeltagarna menade att 
det generellt är lättare att bedöma om ett lärandemål uppfyllts om det är klart avgränsat d.v.s. 
att sammanblandning av olika förmågor undviks. Vid samtalen framkom att uttryck såsom 
"stor förmåga", "god förmåga" och "noggrann" uppfattas som diffusa och svårdefinierade. 
Deltagarnas åsikter var följande: 
 

Viktigt vid bedömningen av examensarbetet är förmågan att:  
- diskutera metodologiska ansatser samt förmåga att begränsa arbetets omfång, 
- bygga upp texten utifrån en logisk följd och att arbetet håller hög retorisk standard,  
- göra en syntes av egna resultat, att värdera egna resultat i förhållande till syfte och metod samt 

relatera egna resultat till primärlitteratur inom området, samt 
- analysera samt värdera datakvalitet och resultatens generaliserbarhet och validitet. 

 
Det självständiga arbetet växer fram i samarbete mellan student och handledare och det är 
ofta svårt att särskilja parternas insats. Svårigheten att bedöma arbetsprocessen och att 
avgränsa aktörernas bidrag till den slutgiltiga produkten talar mot en betygsgradering utöver 
godkänt/icke godkänt. För fler betygsnivåer talar att graderade betyg används i många länder 
och ofta utgör bedömningsunderlag i konkurrenssituationer. En fråga som tangerar denna är 
hur examinatorn ska kunna bedöma hur självständigt studenten genomfört sitt arbete. 
Sammanhanget i vilket arbetet genomförs lämnar olika mycket utrymme för studenten att 
visa självständighet. Examinatorerna poängterade också att studenten från starten av arbetet 
bör vara medveten om målgruppen för arbetet, att en populärvetenskaplig sammanfattning 

                                                           
34 Johansson, G, Djurle, A och Båth, B., Kreativitet och språklig elegans. Betygsättning av självständiga arbeten. Ett pedagogiskt 
utvecklingsprojekt genomfört vid SLU 2010-2011. 
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bör ingå i lärandemålen och att det finns behov av tydligare riktlinjer när det gäller 
oppositionen. 
 
Målbeskrivningar och betygskriterierna måste skrivas så tydligt att alla studenter och lärare 
förstår dem och kan utgå från dem i examinationsprocessen. 

 

Hur skapas samsyn om betyg? 

De skrivna dokumenten blir allt viktigare för att åstadkomma rättvis bedömning och betyg-
sättning. I arbetet med att formulera betygskriterier för målen (i kursplanen) har 
diskussionerna handlat om att inte vara för yvig och mångordig i formuleringarna, delvis för 
att ge examinator viss frihet i bedömningen. Detta kan ge upphov till att olika examinatorer 
viktar olika aspekter som bedöms på olika sätt. Vems uppfattning av vad som avgör ett lågt 
eller högt betyg ska gälla? Det finns bra verktyg för att bedöma kunskaps- och 
färdighetsnivåer som betygskriterierna bör skrivas utifrån. Blooms taxonomi35, beskriver 
kunskapsnivåer och är till god hjälp för att göra tydligt vilka kravnivåer lärarna ställer för 
olika aspekter i examensarbetet. De sex kunskapsnivåerna brukar tillskrivas att minnas, 
förstå, tillämpa, analysera, bedöma och skapa kunskap. I ett examensarbete skall studenten 
kunna förstå och tillämpa teoretiska kunskaper och metoder, datainsamlingstekniker, 
statistik, etc. Det krävs att studenten kan analysera data, metoder, andras och sina egna 
resultat och slutsatser, etc. I många arbeten ingår att göra bedömningar av olika metoder och 
resultat, göra etiska bedömningar och bedöma värdet av olika kunskaper. I den sista nivån, att 
skapa kunskap, ligger att kunna planera arbetet, att kunna reflektera över den samman-ställda 
undersökningen, inklusive resultaten och slutsatserna och, beskriva konsekvenser av dessa 
resultat, att kunna producera en hel rapport med alla ingående delar, samt att kunna föreslå 
och beskriva nya undersökningar för att nå ytterligare kunskaper inom området.  
 
En annan taxonomi som är avsedd för att göra bedömningar av studenternas prestation är 
SOLO-taxonomin36 (stucture of the observed learning outcomes). Denna taxonomi är till god 
hjälp för att se hur och vad studenten presterar i sina uppgifter och svar i examinationen. Den 
beskriver, kortfattat, följande nivåer av studenters svar på uppgifter:  

 
förstukturell nivå (missar poängen, saknar helt förståelse för frågan),  
enstrukturell nivå (svaret fokuserar på en enda aspekt),  
multistrukturell nivå (svaret innehåller flera aspekter men de saknar sammanhang),  
relationell nivå (visar i svaret förståelse genom att knyta ihop olika aspekter till 
sammanhang),  
utvidgad abstrakt nivå (svaret innehåller, förutom relationella nivån mer än vad som 
är givet, ny kunskap, händer sällan).  
 

                                                           
35 Andersson, L.W., Krathwohl, D.R. & Bloom, B.S. (red.) (2001) A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom’s 
taxonomy of educational objectives. New York: Longman 
36 Biggs, J.B. and Collis, K.F. (1982) Evaluating the Quality of Learning: the SOLO Taxonomy. New York: Academic Press. 
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De tre första nivåerna motsvarar svar som innehåller memorerade fakta men där förståelsen 
uteblir. I den fjärde nivån visar studenten att han/hon har förstått genom att beskriva samman-
hang och konsekvenser. Den sista nivån innehåller ny kunskap, alltså, i princip, nya 
forskningsresultat och de är inte så vanligt förekommande i examensarbeten. 
Betygskriterierna ska beskriva vad som skall bedömas i examensarbetet och på vilket sätt. 
Beskrivningar av nivåerna i SOLO-taxonomin kan hjälpa läraren att bedöma kunskapen som 
godkänd eller underkänd. En stor utmaning är sedan att beskriva skillnaden mellan de tre 
betygsgraderna 3, 4 och 5. Ett sätt att närma sig lösningen på detta problem är att utgå från 
några arbeten som fått högsta betyg och som anses som mycket bra av flera lärare och sedan 
beskriva vad som gör detta till ett högsta betygsarbete. Lärarna kan använda sig av de skrivna 
rapporterna från mycket goda arbeten, som förebilder för studenterna, och peka på vad man 
anser är akribi i skrivande och litteraturhänvisningar, etc. Studenten kan då ha lättare att 
förstå de krav som lärarna försöker beskriva i betygskriterierna.  
 

Studenter med funktionsnedsättning 

En vanlig fråga kring bedömning handlar om hur studenter med funktionsnedsättningen 
dyslexi ska bedömas och hur mycket stöd det är rimligt att handledare ger under 
skrivprocessen.  
Precis som på alla andra kurser ska läraren/ handledaren ge största möjliga stöd genom sin 
handledning. En student med dyslexi har rätt till olika hjälpmedel och olika resurser för att på 
detta sätt kompensera för nedsättningen, ibland rör det sig om att få längre tid för 
skrivprocessen. Studenten ska sedan bli bedömd efter resultatet på samma sätt som andra. 
Bedömningsprocessen ska följa de anvisningar som finns vid SLU. Vid frågor kan man vända 
sig direkt till SLU:s centrala studievägledare som arbetar med frågor kring lika villkor. 
Studenterna själva är den självklara kontakten eftersom de själva ofta är mycket kunniga om 
sin egen funktionsnedsättning och vet vilken typ av hjälp de är i behov av. 
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Ekonomiska förutsättningar 
 
Den största kostnaden för examensarbeten är handledarens tid. Samtidigt har under arbetet 
med denna rapport har gång på gång handledarens stora betydelse för examensarbetets 
genomförande och kvalitet framkommit. Hur mycket tid kan eller ska en handläggare lägga 
på ett examensarbete. Eller hur mycket tid kan studenten kräva? Och hur mycket kostar ett 
examensarbete?  
 
Eftersom inget examensarbete är det andra likt, är det svårt att ange en exakt handledningstid, 
generellt. En grov uppskattning är att det behövs minst en timmes handledning i veckan när 
examensarbetet väl pågår, fyra timmar att rekrytera, introducera och hjälpa studenten att 
komma igång med sitt arbete. Två till tre genomläsningar av olika versioner av rapporen tar 
sammanlagt sex timmar och redovisning tar en timme. Med dessa förutsättningar kräver ett 
arbete om 15 hp drygt 20 timmars handledningstid och ett arbete om 30 hp drygt 30 timmar. 
Detta är en miniminivå eller åtminstone en pressad tidsberäkning. Examinatorn beräknas 
behöva lägga ner fem timmar för att gå igenom ett arbete om 30 hp och möjligen lite kortare 
tid för ett arbete om 15 hp.  
 
Många lärare känner stress och olust och tycker inte de inte hinner med en god handledning 
av kandidatarbeten. Genom införandet av Bolognasystemet tillkom kandidatarbeten och 
därmed genomförs sedan några år fler examensarbeten vid SLU än tidigare. För att klara 
belastningen både ekonomiskt och vad gäller handledarkapacitet, har många institutioner 
rationaliserat arbetet med examensarbeten särskilt på kandidatnivå. Det finns institutioner 
som skurit ner budgeterad tid till 12 timmar inklusive examination för kandidatarbeten. Det är 
uppenbart att tiden för individuell handledning då blir mycket kort.  
 
Utöver handledare och examinator tillkommer allmänna kostnader som är svåra att uppskatta. 
Det gäller t.ex. arbetstid för kursledare och administrativ personal samt lokaler för 
examination och seminarier. I många examensarbeten vid SLU ingår någon form av 
datainsamling eller fältarbete som medför extra kostnader och som kan variera mycket mellan 
olika arbeten. Sammantaget är dock personalkostnaden institutionernas tyngsta kostnadspost 
för examensarbeten. 
 

Ersättning  

Ersättningen utgår till SLU och institutionerna utifrån beräkningar av antalet 
helårsprestationer (HÅP, som beskriver avklarade helårsprestationer) och antalet 
helårsstudenter (HÅS, som beskriver antalet helårs-kursregistreringar).37 Ersättningen har 
varit oförändrad under många år medan lönerna ökat. Det innebär i princip att ersättningen 
minskat vilket har urholkat institutionernas ekonomiska förutsättningar att ge god 

                                                           
37 HÅP är antalet helårsprestationer, d.v.s. antalet godkända prestationer som utgör 60 hp på ett år, HÅS är antalet helårsstudenter räknat 
som antalet registreringar om 60 hp. Man kan alltså säga att kvoten HÅP/HÅS visar i hur stor utsträckning studenterna lyckas med att bli 
godkända på de kurser som de har registrerat sig på (påbörjat). 
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undervisning. Detta är extra allvarligt för examensarbetet där individuell handledning och 
möten mellan lärare och student är så viktigt för att upprätthålla en god kvalitet. 
 
Examensarbeten ersätts olika mycket, beroende på inom vilken fakultet och 
utbildningsområde examensarbetet genomförs. Eftersom personalkostnad är den största 
kostnaden för de allra flesta examensarbeten och lönerna inom SLU torde vara ganska lika 
för handledare vid olika fakulteter förefaller den stora skillnaden i ersättning inte helt rättvis. 
 
Att skära ner resurserna till examensarbeten är en dålig affär. Det kan ge lägre 
genomströmning vilket, i sin tur, sliter på lärarresurserna, det kan medföra lägre kvalitet på 
arbetena och det fårkonsekvenser för utvärderingar av SLU:s utbildningar. Arbeten som 
omfattar 30 hp skulle förbättras och genomströmningen skulle troligen öka om studenterna 
fick möjlighet till mer handledning. Ett mål kan vara att tillhandahålla en och en halv till två 
timmars handledning per vecka, när väl examensarbetet startat. För att uppnå den 
handledningstiden behöver ersättningen till examensarbeten höjas. Examensarbeten 
omfattande 15 hp går bara att genomföra tack vare den stordrift som genomförs, vilken i sin 
tur får negativa effekter för studenter, lärare och arbetenas kvalitet. En bedömning är att ett 
examensarbete som omfattar 15 hp kräver c:a 2/3 av resurserna för ett arbete om 30 hp men 
för närvarande är tilldelningen bara halva intäkten. 
 
Ersättningen till examensarbeten har under flera år förstärkts genom en s.k. stimulanspeng. 
Under 2011 har stimulanspengens effekt diskuterats och ifrågasatts. Det är omöjligt att mäta 
effekten av stimulanspengen. Det finns ett förutbestämt antal examensarbetande studenter 
som inte påverkas av stimulanspengen. Men en förstärkning av ersättning till examensarbeten 
får två goda och mycket viktiga effekter: den ger handledarna större möjligheter att hjälpa 
studenterna till bättre kvalitet och det ger en tydlig signal till institutionerna och forskarna att 
studenternas arbeten med examensarbeten är viktigt. Det sista är nog så viktigt på ett 
universitet där forskning annars prioriteras högt. 
 
Resurser till examensarbeten måste vara rimliga och inbjuda och kräva av institutionerna att 
hålla en hög kvalitet i genomförande, handledning och examination. 
 

Examensarbetets administration 

I SLU:s system kallas examensarbeten en kurs och administreras därför enligt befintliga 
rutiner. För institutioner som erbjuder examensarbeten i mer än ett ämne, på olika nivåer och 
för flera program kan antalet examensarbeten och kurstillfällen bli stort. Här finns risker att 
examensarbeten inte utlyses under rätt termin, att studenter anmäler sig till fel examensarbete, 
att registrering blir fördröjd, osv. Detta är i grunden inga stora problem men det kan föra med 
sig extra arbete och irritation. En god förståelse och servicevilja hos alla parter kan lösa 
många knutar.  
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Hanteringen av examensarbeten som en kurs och vårt system med parallella kurskoder och 
anmälningskoder är ovanligt för många internationella studenter och de har rent allmänt 
svårare att hitta information och förstå den komplicerade strukturen med examensarbete med 
flera nivåer och många ämnen, dessutom med olika rutiner för anmälan. Informationen på 
engelska bör vara enkel att hitta och förstå.  
 
Institutionerna bör se över utbudet av examensarbetskurser så att administration och 
anmälningskoder minskar. Informationen till internationella studenter måste vara mycket 
tydlig. 
 

 
 
 
Uppföljning och åtgärder 
 
SLU har goda rutiner för kursvärderingar. Det elektroniska kursvärderingssystemet Evald 
som SLU använder har flera fördelar, bl.a. att kursvärderingarna är lätta att producera och 
distribuera till studenterna och genererar sammanställningar av resultaten på ett smidigt sätt. 
Eftersom kursvärderingen som verktyg kräver speciell hantering för att behålla studenternas 
anonymitet fungerar det inte lika smidigt för examensarbeten på institutioner där det bara 
genomförs ett begränsat antal arbeten per termin. För att lösa dilemmat med anonymitet 
skulle kursvärdering för examensarbetet kunna tillåtas vara öppen i ett år i taget. Kursledaren 
kan då göra en sammanställning av resultatet med synpunkter från studenter och handledare 
årsvis till en rapport som distribueras till studierektor, prefekt och programnämnd. Kollegiet 
kan sedan gemensamt diskutera vilka förbättringar som behöver genomföras. En viktig del i 
detta kollegiala utvecklings- och förändringsarbete är diskussioner om hur genomströmning 
av studenterna kan förbättras.  
 

Genomströmning 

Genomströmningen38 är ett viktigt nyckeltal i uppföljningen. I arbetet med denna rapport 
sökte arbetsgruppen ta reda på genomströmningen för examensarbeten vid SLU. Det gick inte 
att få tillräcklig upplösning på data från Ladok eftersom en registrering på kurs endast visar 
vilken termin som studenten startar ett examensarbete. En student som startar sitt arbete 
under vårtermin kan ju ha börjat under tiden januari till juni. På yrkesutbildningarna vet 
institutionerna oftast när studenterna startar sitt arbete men på mer generella program är det 
svårare att använda Ladok för uppföljningen. I arbetet med denna rapport sammanställdes 
genomströmningen för två examensarbeten per fakultet: på ett treårigt kandidatprogram och 
på en längre yrkesutbildning, tabell 2 och bilaga 3. Men i arbetet med denna rapport har det 
visat sig vara mycket svårt att få hjälp av utbildningsadministratörerna på ett flertal 

                                                           
38 Genomströmning definieras som den procentuella andel av registrerade studenter som fullföljer en kurs. Man kan välja att mäta den vid 
olika tidpunkter; direkt efter stipulerad tid för kursen eller efter 6 mån, ett år, etc. 
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utbildningar med att ta fram data. Ett fullständigt urval skulle ha inneburit data från följande 
program: Skogsmästarprogrammet, Jägmästarprogrammet, Kandidatprogrammet Etologi och 
djurskydd, Veterinärprogrammet, Lantmästarprogrammet, Landskapsarkitektprogrammet 
(Alnarp), Landskapsingenjörsprogrammet, Kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap 
och Agronomprogrammet – ekonomi.  
 
Tabell 2. Genomströmningen, räknat i procent, och genomsnittlig tid, räknat i antal veckor, för 

godkända examensarbeten.  
Program Registrerade på 

ex.-arbetet/år 
Antal avslu-
tade/antal reg. 

Genom-
ström-
ning (%) 

Genomsnitts tid för 
godkända ex.arb. (veckor) 

Skogsmästare 2007 
2008-2010 

21/33 64 
50-89  

 

Jägmästare 2010 76/80 95 12 
Etologi och djurskydd 2009 

2010 
29/35 
33/40 

83 
82 

15 
9 

Biologi och miljövetenskap 2010-2011 21/21 100 22 
Landskapsarkitekt     
Biologi och miljövetenskap 2008-2011 21/21 100  22 
Agronom, husdjur 2010 32/32 100 12 
Agronom, ekonomi 2008-2009 65/76 86  54 
 
SLU har ansvar för att även externa examensarbeten fungerar med god genomströmning. Det 
är viktigt att SLU kommer överens med externa uppdragsgivare om ramarna för arbetet så att 
förväntningarna hålls på en realistisk nivå. Examensarbetet får inte framställas som en möjlig 
lösning på frågeställningar. Det finns deadlines som ska hållas och det finns sällan tid för att 
ändra och göra om, om något moment misslyckas. Det är viktigt att handledare och externa 
parter accepterar att arbetet utförs av en student under utbildning och inte av en fullfjädrad 
forskare.  
 
Det är förvånande att det inte på ett lätt och tydligt sätt går att ta fram statistik om exami-
nationsfrekvens och om hur länge studenter är registrerade som examensarbetare. De 
uppföljningar som kan göras med hjälp av Ladok kan ge upphov till felaktiga slutsatser. 
Ladok är uppenbarligen inte ett bra redskap för att följa upp tidsåtgången för examensarbeten. 
Vi har fått tolka att registrering av studenten till examensarbetet sker i början av terminen. 
Det framgår dock inte av Ladok vid vilket datum registreringen sker. 
 
Ladok kan idag inte användas som ett instrument för att mäta genomströmningen på 
examensarbetskurser med god noggrannhet. Ett verktyg för detta behöver utvecklas. 
 
Genomströmningstiden av de 21 examensarbeten som påbörjats 2010 och 2011 på kandidat-
programmet Biologi och miljövetenskap (15 hp) var i medeltal 22 veckor, d.v.s. 2,2 gånger så 
lång tid som stipulerade 10 veckor. Endast 7 arbeten (33 %) var avklarade inom 15 veckor 
efter registreringen.  
 
Antalet registerade på Agronom-ekonomprogrammets examensarbete (30 hp) under perioden 
2008 och 2009 var 76 stycken, av dem hade 65 stycken avklarat kursen vid uppföljningen i 
februari 2012. Genomströmningstiden för de avklarade examensarbetena var i medeltal 54 
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veckor, d.v.s. 2,7 gånger längre än stipulerade 20 veckor. Det är anmärkningsvärt att tiden för 
slutförandet är så lång. Endast 17 arbeten (22 %) var avklarade inom 30 veckor efter 
registreringen. 
 
Det finns flera troliga förklaringar till att tiden för slutförandet är så lång, t.ex. så 
sammanfaller inte registreringen på kursen med det egentliga arbetet med projektet. För 
arbeten som innehåller praktiska försök under sommarsäsongen blir tiden för genomförande 
av examensarbetet med nödvändighet utsträckt. Studenterna läser ibland parallellt med andra 
kurser och projektet går då på deltid. En del studenter får anställning före avlagd examen och 
slutför inte sitt arbete under stipulerad tid, utan återkommer och slutför det mycket senare. 
Institutionerna och handledarna känner troligen till varför arbetena tar så lång tid men det 
finns inga rutiner inom SLU för att snabbt få tillgång till sådan information. Rutiner för 
kursvärderingar av examensarbetet är, generellt sett, dåliga vilket också gör att det inte finns 
sammanställd kunskap om orsakerna till den låga genomströmningen. För att få en 
uppfattning om den egentliga tiden för arbetet måste värdena för genomströmningstiden 
jämföras med den totala genomströmningstiden för att ta ut examen och om studenterna läser 
fler poäng än de som ryms inom examen. Som tidigare beskrivet i den här rapporten kan 
tidsförlängningen få stora konsekvenser för studenten: det kan röra sig om flera hundra tusen 
kronor om man räknar på utebliven anställning och årslöner, studenten kan tappa förtroendet 
för lärosätet och sin egen förmåga, etc.   
 
Antalet registrerade på Agronomprogrammet – husdjur:s examensarbete (15 hp) under 2010 
var 32 stycken, av dem hade alla avklarat kursen vid uppföljningen i februari 2012. Genom-
strömningstiden för de avklarade examensarbetena var i medeltal 12 veckor, d.v.s. 1,2 gånger 
längre än stipulerade 10 veckor. Av de 32 arbetena var 29 stycken (91 %) var avklarade inom 
15 veckor efter registreringen. 
 
Att det finns en stor osäkerhet i statistiken och att det är svårt att tolka data från Ladok i 
uppföljningar illustreras av siffror från Skogsmästarutbildningen. Av examensarbeten (15 hp) 
som registrerades 2007-2009 varierar examinationen för olika terminer från 50 till 89 %. 
Tiden från registrering till examination varierar från 4 till 176 (drygt tre år) veckor. Båda 
siffrorna är orimliga mått på genomströmningen. Troligen har, i det första fallet, 
examensarbetet varit mer eller mindre klart när studenten första gången registreras och i det 
andra faller har studenten gjort avbrott innan det till slut blivit tid att göra det klart. I 
genomsnitt var 18 % av studenterna klara med arbetet inom 15 veckor. 
Skogsmästarprogrammet har den lägsta genomströmningen av de program vi undersökt. Det 
beror, enligt utsaga, på att skogsmästarstudenterna är mycket eftertraktade på 
arbetsmarknaden och därför får anställning innan avlagd examen.  
 
På jägmästarnas kandidatarbeten (15 hp) är genomströmningen större. Av de studenter som 
registrerades under vårterminen 2010 var 85 procent godkända redan tidigt under våren och 
95 procent godkända innan vårterminens slut. Att genomströmningen är så god för 
jägmästarnas kandidatarbete beror, troligen, på de att de genomförs under en välorganiserad, 
sammanhållen kurs. Av Ladok framgår att av 80 st. registrerade studenter på examensarbetet 
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blev 76 st godkända samma termin. Genomströmningen var i medeltal 11 veckor. Endast fyra 
studenter var vid uttag av data inte klara.  
 
Vid den skogliga fakulteten gjordes under hösten 2011 en uppföljning av jägmästarnas 
examination av de som antogs till utbildningen under ht03, ht04 och ht05, det vill säga 8, 7 
respektive 6 år efter kursstart. Av de som antogs hade 55-70 procent tagit ut examen. En 
trolig anledning att inte fler hade tagit ut examen kan vara att de inte blivit klara/godkända på 
sina examensarbeten. En del studenter hade hoppat av utbildningen tidigare, också. Av de 
som hade minst 180 hp godkända kurser var 16, 23 respektive 31 procent registrerade på 
examensarbeten men hade inte avslutat eller blivit godkända på det. Eftersom examensarbetet 
ofta ligger mycket sent i utbildningen kan det vara just oavslutade examensarbeten som 
minskar examinationsfrekvensen.  
 
Eftersom genomströmningen ser ut som ovanstående inventering föreslås att examensarbetets 
kursledare tillsammans med institutionernas studierektorer och universitetets 
utbildningsledare arbetar med rutiner för återkommande uppföljningar av examensarbetena, 
en gång per termin.  De studenter som är registrerade men ej godkända bör institution 
(kursledaren) kontakta och hjälpa så att de bli klara inom en rimlig gräns, förslagvis 50 % 
över den stipulerade tiden, ett rimligt mål, vilket motsvarar 30 veckor för en kurs om 30 hp. 

 
Genomströmningen ser bra ut för examensarbeten på kandidatnivå. På den avancerade nivån 
är både den genomsnittliga tiden för avklarade examensarbeten för lång och den totala 
genomströmningen till godkända examensarbeten alldeles för låg. 
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Slutsatser 
 
Sammanfattning de slutsatser som framkommit i rapporten. 
 
För att arbetet ska löpa smidigt för student och handledare måste studenten fortlöpande 
genom utbildningen få träna de färdigheter och kunskaper som behövs för att genomföra ett 
examensarbete. Det är inte meningen att examensarbetet skall innehålla träningsmoment. De 
kurser som ligger före i utbildningen måste ta ansvar för att denna träning sker och att det 
sker genom en ämnesintegrerad, systematisk träning med en tydlig progression genom hela 
utbildningen.  
 
Med hjälp av webbaserat stöd får studenten större tillgänglighet och valfrihet att söka 
information och planera sitt arbete. Webbaserat material hjälper handledarna att frisätta tid 
för mer direkt handledning. När lärarkollegier lägger resurser på att arbeta gemensamt med 
webbaserat stöd blir resultatet att det bästa urvalet av information och stöd som kollegiet kan 
uppbåda publiceras på webben och blir tillgängligt för både studenter och personal. Bygg ut 
och samla fakulteternas och institutionernas regler och anvisningar för exjobb, samt olika 
stödfunktioner på SLU:s webbsidor. Administrationen och informationen om examensarbeten 
ska vara enkel och tydlig.  

Programnämnderna, eller motsvarande, måste se över hur studenterna förbereds inför 
examensarbeten, genom hela utbildningen. De generella färdigheterna som problemlösning, 
muntlig och skriftlig kommunikation, litteratursökning, självständigt arbete, kritiskt och 
vetenskapligt förhållningssätt, hantering av ordbehandlings- och kalkylprogram, ska tränas 
under utbildningen, innan examensarbetet. 

SLU bör utveckla kompetensen hos handledare med olika former av utbildningar, både för 
doktorander som medverkar i utbildningen och erfarna handeldare. En stor utmaning för 
framtiden är kvalitetsaspekter på examensarbetet; att kunna erbjuda studenter handledare som 
har kunskap och kan lägga ner tillräckligt med tid och engagemang på handledningen. 
Ersättningen till examensarbeten bör ses över och görs rimlig i förhållande till studenternas 
förväntningar på handledning och lärarnas förväntningar och krav på examensarbetenas 
kvalitet. Utgående från gemensamma riktlinjer inom SLU bör varje institution kunna beskriva 
vad man anser är en rimlig handledarsinsats. 

Examinationen av examensarbetet måste vara rättsäker och rättvis. Ett arbete ska bedömas 
och betygsättas på samma sätt inom SLU, oberoende av institution, handledare och 
examinator. Verktygen för att klara detta är entydiga mål och betygskriterier. Examinatorer 
vid samma institution måste kalibrera sina bedömningar mot varandra genom olika metoder 
som innefattar att läsa och bedöma samma examensarbeten. Förhoppningen är att ett sådant 
agerande utvecklar såväl synen på examination av examensarbeten som examinationen av 
VFU39-moment och reguljära kurser.  
 
                                                           
39 VFU står för verksamhetsförlagd utbildning, en typ av praktik med målbeskrivningar och betygssättning som för andra reguljära kurser 
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Institutioner och fakulteter måste arbeta med kalibrering av betygsättning av examensarbeten. 
Betygskriterier ska vara så entydigt och tydligt skrivna så att studenter och lärare kan tolka 
dem på samma sätt. Betygskriterierna ska vara grundade på kunskapstaxonomier som Blooms 
taxonomi och SOLO-taxonomin och det ska finnas tydliga beskrivningar av hur bedömningar 
av olika aspekter av examensarbetet viktas ihop till slutbetyget.  
 
Genomströmningen är alldeles för lång för examensarbeten på flera av de program där data 
funnits tillgänglig. I studierna av genomströmningen har två stora problem identifierats: 
Ladok har inte tillräckligt bra funktioner för att snabbt få ut data och administratörer vid SLU 
har inte delat med sig av data, eller kanske inte har data, för uppföljningen. Det förekommer, 
allt för ofta, att studenter inte blir klara med sitt arbete i utsatt tid och därigenom får sin 
framtida karriär fördröjd, detta framgår tydligt på flera program. Eftersom konsekvenserna 
blir stora är det viktigt att lärare som är engagerade som handledare, kursledare och 
examinator arbetar efter goda rutiner vad gäller administration, handledning, examination och 
uppföljning.  
 
Genom rutiner för återkommande uppföljningar, en gång per termin, av vilka studenter som 
är registrerade men ej godkända kan institutionerna kontakta och hjälpa dem att bli klara 
inom en rimlig gräns, exempelvis inom fem veckor över den stipulerade tiden vilket 
motsvarar 25 veckor för en kurs om 30 hp. 
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Rekommendationer 
Rekommendationerna är grundade på de slutsatser som är skrivet om i rapport. De är 
grundade på principer om effektivitet och tydlighet. 
 
Examensarbetets syfte 

• Examensarbetet ska i första hand behandlas som ett utbildningsmoment.  
• I examensarbetet ska studenten få arbeta med forsknings- eller näringslivsanknutna 

utvecklingsprojekt.  
 
Administration  

• Administrationen av examensarbetet ska vara tydlig och effektiv. 
• All information om examensarbetet ska vara publicerad på SLU:s webbsida för 

examensarbeten, även länkar till de institutioner som har egna instruktioner och 
dokument 

• Kursledaren ska ha ett tydligt uppdrag att se till att all administration sker effektivt. 
 
Handledning 

• Handledare vid SLU bör ha utbildning i att handleda. 
• Externa handledare bör få tydlig information om de förutsättningar och krav som SLU 

ställer på effektivitet, handledningstid och bedömning.  
• Handledare ska kunna erbjuda studenten hög kvalitet i handledningen vad gäller tid, 

engagemang och kunnighet. 
 
Examination 

• Bedömning och betygsättning ska vara rättvis och rättsäker. 
• Betygsättningen bör kalibreras, eller nivelleras, inom ett program och dess 

institutioner genom diskussioner inom lärarkollegiet. 
• Tydliga och entydiga betygskriterier ska finnas lättillgängliga på SLU:s webbsidor. 
• Det ska finnas en tydlig skillnad mellan examinators och handledarens uppdrag, vad 

gäller återkoppling och stöd till studenten. 
 
Generella färdigheter 

• Lärare inom SLU bör ge studenterna tillfällen att träna generella färdigheter och bör 
ge strukturerad återkoppling till studenterna. 

• Programnämnden eller motsvarande ska se till att studenten får systematisk och 
ämnesanknuten färdighetsträning under hela sin utbildning med fokus på de första 
åren under utbildningen. Det bör finnas tydliga riktlinjer inom SLU för detta. 

 
Uppföljning och utvärdering 

• Det ska finnas rutiner för uppföljning av examensarbetets kvalitet och 
genomströmning inom varje utbildningsprogram vid SLU. 

• Programnämnden eller motsvarande ska följa upp genomströmningen av examens-
arbeten och ta reda på anledningar för förseningar som är längre än 5 veckor utöver 
stipulerad tid.  
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Bilaga 1  

Befarade flaskhalsar på väg mot godkänt examensarbete 
 
Under ett seminarium i arbetsgruppen som arbetat med denna rapport definierades vad som 
ansåg kunde utgöra flaskhalsar eller hinder under examensarbetet. I nedanstående text ingår 
även kommentarer som beskriver förslag till agerande eller förhållningssätt 
 
Projektet har inte en tillräcklig avgränsning.  

 
Studenten kan göra ett omfattande projektbeskrivning som kan bli svår att genomföra. Studenten 
behöver handledarens råd för avgränsningen.  
 

Att formulera uppgiften och de frågor som studenten vill göra undersökningar av och få 
svar på kräver en genomtänkt process.  

 
För att motverka att tiden under själva kursperioden inte blir ineffektivt utnyttjad kan lärare, under 
tidigare kurser på utbildningen, informera studenterna om det kommande examensarbetet och ge 
studenterna i uppgift att formulera sitt examensarbete före examensarbetet startar, gärna i kontakter 
med andra lärare, forskare eller personal i näringslivet. 

 
Studenten har dålig insyn och förståelse för ett givet projekt.  

 
För många studenter är det svårt att förstå vad projektet går ut på och har svårt att komma in i ett arbete 
som en forskargrupp eller arbetsgrupp i en annan organisation redan arbetar med. Introduktionen till 
projektet måste göras med omsorg. Studenten kan få direkta olustkänslor om de arbetar med något 
han/hon inte förstår sammanhangen för eller har en otydlig bild av hur projektet passar in i de större 
sammanhangen. Det medför, i sådana fall, en sämre motivation för arbetet. Just kunskapen om hur 
examensarbetet passar in i ett större sammanhang är ofta det mest medverkar till hög motivation för 
uppgiften. Informera mera - frågor och svar kan vara god medicin och tiden det tar betalar sig ofta i 
slutändan!  

 
Hur lång tid bör studenten planera för olika delar av arbetet i sin tidsplan? Det finns stora 
skillnader mellan empiriska projekt och litteraturprojekt vilket tyder på att det praktiska 
arbetet med experiment och insamling av data tar mer tid än vad den totala projekttiden 
tillåter.  

 
Det blir en viktig avvägning mellan tid för praktiskt arbete, sammanställning och analys av data samt 
tid för skrivandet. Processen att skriva innebär inte endast handarbetet med att uttrycka orden och 
meningarna utan är ett verktyg för strukturerat tänkande - struktur för nya insikter och kunskap, 
intellektuell utveckling och reflektion som genererar nya idéer, utveckling av analytisk skärpa och 
tillfredsställelsen av att få syntetisera allt i en sammanhållen enhet. Det tar tid! Det ska få ta tid! 
Handledaren har mer erfarenhet av hur lång tid olika delar brukar ta och måste därför hjälpa studenten 
med avgränsningar och ge råd i planeringen. De studenter som gör Minor Field Studies (MFS), klarar 
inte att bli klara i tid eftersom deras fältarbete inte medger tid för själva skrivandet. Studenterna måste 
informeras om denna risk som studievägledning för dem när de anmäler sig till MSF. Lärosätets 
personal måste vara medveten om att examensarbetet är en del av undervisningen, inte en del av 
forskningen och huvudsyftet är alltså inte att studenten ska medverka till att ta fram nya 
forskningsresultat. Med det perspektivet kan handledaren och studenten dra ner på ambitioner som 
ligger utanför ”kursen” examensarbetet och i stället fokusera på ett arbete som har hög kvalitet inom 
den planerade tiden. 
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De praktiska momenten kan misslyckas eller tar för lång tid.  
 
Detta är en vanligare orsak till förseningar än man kanske tror. Man hamnar i en Alfons Åbergsk ”ska 
bara..”-situation med att en komplettering eller nytt försök tar mer tid än vad som finns utrymme för i 
tidsplanen. Handledaren, återigen, måste följa upp tidsplanen och dra ner på ambitionerna så att tiden 
hålls. 

 
Ont om tid för handledningen.  

 
Om handledaren inte är tillgänglig för studentens frågor eller dröjer med att svara innebär detta en 
fördröjning av examensarbetet som ofta är tidspressat. En tydlig, strukturerad handledning med tydliga 
handledningstillfällen kan vara en lösning. Studenten ska vara väl förberedd för dessa 
handledningstillfällen, ska ha lämnat skrivet material i god tid före och förberett frågor till sin 
handledare. 

 
Den skrivna texten – språket.  

 
Det går åt mycket arbeta till att omarbeta texten så att den blir välstrukturerad och språkligt korrekt. 
Studenten behöver få rådet att starta sitt skrivande i god tid. I berättelser från handledare återkommer 
problemet med att en första versioner av uppsatsen/rapporten är strukturerad i punktform. Därifrån till 
flödande t.ex. tar det lång tid. Handledaren får flera versioner efter varandra där meningarna inte 
hänger ihop och studenten inte riktigt vet hur han/hon förväntas skriva. Visa studenten bra 
examensarbeten som exempel! 

 
Opponering – svårt att samordna eftersom studenterna blir klara vid olika tidpunkter. 

 
Institutionen bör schemalägga redovisningstillfällen med opposition vid fasta tidpunkter under året. 

 
Studenterna får jobb och blir inte färdiga med arbetet.  

 
Studentens och handledarens motivation avtar på grund av detta. Motivationen måste hållas uppe med 
att peka på vikten av att ha en avklarad examen, för studentens framtida karriär. 

 
På några praktiskt inriktade utbildningar har en del lärare själva inte skrivit ett 
examensarbete, hur ska de kunna handleda?  

 
De som ändå får handledningsuppdrag från utbildningen kan få stöd från en kollega som är mer van vid 
eget skrivande och att ge kommentarer till studenterna.  
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Bilaga 2 

Generella färdigheter i utbildning, nivådeskriptorer40 
 
Tabellen beskriver generella färdigheter för olika nivåer i utbildningen. Nivå 1-3 beskriver 
grundutbildningsnivåer och sedan följer masternivå och doktorsnivå. Tabellen kan användas 
av lärare som planerar en progression inom en utbildning och kan användas i diskussioner 
med studenter om vad som förväntas av dem i olika nivåer av utbildningen. 
 

Färdighet Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Masternivå Doktorsnivå 
Analys-
förmåga 

Kan analysera med 
handledning 
utifrån givna 
klassifikationer. 

Kan analysera en 
större mängd infor-
mation med viss 
handledning utifrån 
givna klassifika-
tioner och kan jäm-
föra alternativa 
metoder för data-
insamling. 

Kan analysera 
ny/abstrakt data 
och situationer 
utan handledning 
genom att 
använda en rad 
olika lämpliga 
tekniker för 
studien. 

Kan med kritiskt 
förhållningssätt 
analysera komplexa, 
ofullständiga eller 
motsägelsefulla 
områden och effektivt 
kommunicera 
resultatet. 
 

Kan med kritiskt 
förhållningssätt 
analysera komplexa, 
ofullständiga eller 
motsägelsefulla 
områden och effektivt 
kommunicera 
resultatet. 

Värderings-
förmåga 

Kan värdera 
reliabiliteten av 
data genom att 
använda bestämda 
tekniker eller att 
göra det under 
handledning. 

Kan själv välja 
lämplig teknik för 
värdering och kan 
värdera relevansen 
och signifikansen i 
insamlad data. 

Kan kritiskt 
värdera resultat 
som stöder 
slutsatser. Kan 
tillskriva icke 
stödjande 
information och 
aspekter som 
undantag eller 
motsägelser. 

Har en konceptuell 
förståelse som tillåter 
studenten att kritiskt 
värdera forsknings-
resultat. Har en 
akademisk skolning 
som ger möjlighet att 
tillämpa metoder och 
kan argumentera för 
olika alternativa 
tolkningar. 

Har en konceptuell 
förståelse och en 
kritisk kapacitet som 
tillåter studenten att 
självständigt kritiskt 
värdera forsknings-
resultat. Har en 
akademisk skolning 
som ger möjlighet att 
tillämpa metoder och 
kan argumentera för 
olika alternativa 
tolkningar. 
 

Problem-
lösnings-
förmåga 

Kan använda givna 
metoder/ verktyg 
nog-grant och 
korrekt för ett väl 
avgränsat problem 
och kan se 
komplexiteten i 
problem inom den 
egna disciplinen. 

Kan identifiera 
nyckelproblem och 
kan välja rätt 
verktyg/ metod för 
att lösa dessa på ett 
medvetet sätt. 

Är säker och 
flexibel i att 
identifiera och 
definiera kom-
plexa problem och 
kan använda 
lämpliga 
verktyg/metoder 
för att lösa dessa. 

Har förmåga att själv 
lära för en vidare 
professionell 
utveckling och kan ta 
hjälp av andra inom 
disciplinen på ett 
professionellt sätt och 
i rätt tid. 

Har förmåga att själv 
lära för en vidare 
professionell 
utveckling och kan ta 
hjälp av andra, både 
inom och utanför den 
egna disciplinen på ett 
professionellt sätt och 
i rätt tid. 

Förmåga till 
självstän-
dighet 

Kan ta ansvar för 
eget lärande med 
rimligt stöd. 

Kan ta ansvar för 
eget lärande med 
minimalt stöd. 

Kan ta ansvar för 
eget arbete och 
kan kritisera det. 

Är självständig och en 
kritisk student som 
kan guida andra. 

Är självständig och en 
självkritisk student 
som kan stödja andra i 
deras lärande. 

 
 
  

                                                           
40 Gosling, D. & Moon, J., (2002) How to Use Learning Outcomes and Assessment Criteria, www.seec.org.uk Översatt och sammanställd till 
tabell av Cecilia Almlöv. 

 

 

http://www.seec.org.uk/
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Underlag för bedömning av muntliga presentationer   Bilaga 3 
Tabellen41 kan användas för diskussioner inom lärarkollegiet om bedömningar av muntliga presentationer och 
kan även användas som information till studenter och som underlag för diskussioner med studenter.  

Aspekt Betyg: Underkänt Underlag för betyg 3 Underlag för betyg 442 Underlag för betyg 5 
Innehåll och 
kunskap 
 

Innehållet motsvarar inte 
uppgiftens mål eller krav. 
Kunskapsbristen blir tydlig 
när studenten inte kan svara 
på frågor om innehållet.  

Presentatören har 
tillräckliga kunskaper för 
uppgiften och kan svara 
på frågor om innehållet. 
Presentationen kan 
utvecklas vad gäller 
kunskapens djup 
och/eller bredd samt 
anknytning till liknande 
sammanhang.  
 

Innehållet är relevant. Urval 
och begränsningar är väl 
avvägda. Visar stora kunskaper 
om stoffet. Presentationen 
redovisar hur kunskapen har 
använts och vilka konsekvenser 
den har inom ämnesområdet 
samt visar på en god 
helhetssyn. Kan behöva 
utveckla t.ex. användning av 
kunskaperna för andra 
problemlösningar, metodernas 
begränsningar, etc.  

Innehållet är relevant och har en god 
balans av faktamängd, metodbeskriv-
ning och slutsatser. Presentatören 
behärskar kunskapen; han/hon 
redovisar fakta på ett balanserat sätt 
och kan reflektera över kunskapen 
som redovisas. Gör jämförelser och 
kan dra slutsatser och värderar dem 
och det övriga innehållet i presenta-
tionen. Besvarar åhörarnas frågor 
med stor kunskapsförankring och 
självständiga resonemang. Har 
kunskap om ämnets aktuella 
forskningsresultat. 

Målgrupps-
anpassning 
och språk 

Presentationen är inte 
tillräckligt anpassad efter 
målgruppen vad gäller 
frågeställning, terminologi, 
slutsatser, engagemang, etc. 
Språket är inte anpassat: 
begrepp, termer, metoder 
och verktyg förklaras inte, 
alternativt förklaras där det 
inte är nödvändigt. Har svårt 
att nå ut med talet. 

Använder ett språk som 
är anpassat till 
målgruppens förkun-
skaper. Pratar tydligt och 
artikulerat. 
Presentationen kan 
behöva utvecklas vad 
gäller tilltal, tempo och 
förklaringar av metoder, 
resultat eller slutsatser.  

Presentatören använder ett väl 
fungerande språk och talar väl 
med god åhörarkontakt. Kan 
behöva utvecklas vad gäller 
användning av nya och 
komplicerade begrepp. 

Anpassar sig till målgruppen 
avseende språknivå, terminologi och 
förväntade kunskaper hos åhörarna. 
Svåra eller nya begrepp definieras 
och förklaras. Tempot är anpassat för 
målgruppen. Genom presentationen 
får åhörarna lagom utmaningar i 
presentationen av problemlösningar, 
metoder, slutsatser och nya 
perspektiv. 

Komposition 
 

Fyller inte ut den tid som är 
avsedd för presentationen, 
alternativt drar över tiden. 
Frågeställning och resultat är 
för otydliga. Presentationen 
saknar fokus och en röd tråd. 

Använder tiden så att 
presentationen slutförs 
på utsatt tid. Det finns en 
röd tråd och ett fokus i 
presentationen men det 
och tidsdispositionen kan 
utvecklas.  

Använder tiden på ett bra sätt 
och de olika delarna i presen-
tationen är väl balanserade 
vad gäller tidsdisposition. 
Fokus är tydligt och den röda 
tråden är utvecklad så att det 
hjälper åhöraren att följa pre-
sentationen och dess 
resonemang. 

Planerar tiden väl och effektivt. 
Inledning, avhandling och avslutning 
är tydliga och välavvägda. Förberedd 
och klarar av eventuella 
tidsförskjutningar på grund av 
åhörarnas frågor eller liknande och 
hanterar det väl. Det finns en tydlig 
röd tråd och en retorik som lyfter 
framställningen. 

Hjälpmedel  Användningen av eventuella 
hjälpmedel som bilder, 
föremål eller manus utnyttjas 
ineffektivt. Presentatören är 
bristfälligt förberedd vilket 
visas på olika sätt, t.ex. alltför 
stor manusbundenhet eller 
kan inte svara på frågor 
utanför det som står i manus. 

Hjälpmedel och exempel 
används på ett accep-
tabelt sätt men behöver 
utvecklas och bli mer 
effektivt.  
 

Hjälpmedel och exempel 
används på ett bra sätt för att 
stödja och understryka 
budskapet i presentationen. 
Textstorlek och textomfång i 
bilder är anpassat efter 
tillfället. Bilder understryker 
budskapet.  

Använder hjälpmedel på ett smidigt 
sätt, för att illustrera och förtydliga 
budskapet utan att hjälpmedlen tar 
över fokus från presentatören. Är väl 
förberedd och hanterar olika 
hjälpmedel, väl förberett, och på ett 
initierat sätt. 

Helhetsintryck 
av  
presentationen 

Presentationen upplevs inte 
som en helhet utan består av 
olika osammanhängande 
delar. Det saknas entusiasm 
och trovärdighet p.g.a. 
kunskapsbrister och 
bristande förberedelser.  

Presentationen är tydlig 
och är välplanerad, är 
kunskapsförankrad och 
har ett direkt tilltal. 
Presentatören skapar 
god kontakt med 
åhörarna och gör det 
möjligt att följa med i 
resonemang och 
slutsatser. 

Frågeställning, metod, resultat 
och slutsatser hänger ihop 
med en röd tråd. 
Presentationen är väl 
förberedd och den genomförs 
effektivt och med ett stort 
engagemang. Presentatören 
varierar rösten, kroppspråket 
och placeringen i rummet. 
Presentatören visar på stor 
närvaro i presentationen. 

Presentationen är trovärdig och väl 
genomförd utan några påtagliga 
brister. Presentatören visar på ett 
stort engagemang och involverar 
åhörarna genom att använda 
medvetet valda och effektiva 
kommunikationsformer. Framställ-
ningen känns levande.  

 

                                                           
41 Tabellen kan fungera som stöd vid bedömning av muntliga presentationer. Underlag för betyg 5 innehåller beskrivningar av en nästintill 
professionell presentation. Det som avgör skillnaden mellan betyg 4 och 5 är oftast helhetsintrycket. Alla ingående aspekter i en muntlig 
presentation bör tas i beaktande så att inte ett tillkortakommande i en av aspekterna får för stort genomslag i det slutliga betyget. 
Tabellens rader och kolumner kan lätt göras om till en checklista som kan utgöra bedömningsunderlag. Den klassiska retorikens grunder 
med logos, pathos och ethos ger en annan uppdelning som ger underlag och hjälp vid bedömningen, se t.ex. Konsten att tala. Handbok i 
praktisk retorik, Lennart Hellspong (2004), Studentlitteratur. Tabellen är producerad av Svante Axelsson utgående från ett material av 
Christina Grönvik. 
42 De högre betygen bygger på att presentationen, utöver det lägre betyget, uppfyller de kriterier som finns angivna under det högre. 
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