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Sammanfattning 
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsområdet vid Högskolan Dalarna 
beslutade i maj 2007 att avsätta medel för utvecklingsarbete inom lärarutbildningen och att 
bjuda in fem av utbildningens kurser och deras respektive kursansvarige lärare att 
medverka, med utvecklingsansvarig för lärarutbildningen som samordnare.  
 
Syftet med arbetet skulle, enligt nämndens beslut, vara 
 

• att kartlägga och utveckla examinationen i relation till kursens mål 
• att studera och analysera konsekvenser av att kursens mål formuleras som 

förväntade studieresultat 
• att använda aspekterna examensmål, studenters rättssäkerhet och relationen 

undervisning – examination som ”underström” i arbetet för att generera idéer  
för utveckling inom dessa områden 

 
De fem kurser som, efter intresseanmälan, kom att ingå i projektet var Lärares uppdrag 
(PG1001), Idrott I (ID1001), De estetiska ämnenas didaktik (PG2016), Självständigt arbete i 
matematik (MD2001) samt Avancerad litteraturteori (EN3020).  
 
Projektet genomfördes under vårterminen 2008, parallellt med att kurserna pågick. Arbetet 
bedrevs dels inom respektive kurs, där kursens lärare, under ledning av kursansvarig lärare, 
utformade betygskriterier och därigenom fick ytterligare verktyg för att analysera och 
vidareutveckla kursens förväntade studieresultat, dels inom den arbetsgrupp som utgjordes 
av de fem kursansvariga lärarna. I arbetsgruppen, som hade ett gemensamt arbetsmöte per 
månad, utgjorde erfarenheter från de olika kurserna underlag för kursövergripande 
diskussioner och överväganden. Det är huvudsakligen de senare som redovisas i rapporten.  
 
Rapporten pekar på några av de konsekvenser som 2007-års högskolereform och 
övergången till ett resultatbaserat läroplanssystem har för utbildningen och för 
kursplanearbetet inom Högskolans lärarutbildning. Gruppens synpunkter och reflektioner 
gäller huvudsakligen kursmål, examination, bedömning och betygskriterier och framför allt 
relationen mellan dessa. I rapporten redovisas de aspekter som arbetsgruppen identifierat 
som nödvändiga att beakta vid det fortsatta arbetet med att utveckla lärarutbildningens 
kurser utifrån de förutsättningar som reformen ger. 

 
Som avslutning sammanfattas frågor som bör bli föremål för utredning, utveckling och 
beslut i nämnden för att en fortsatt utveckling skall vara möjlig inom de enskilda kurserna. 
De områden det gäller är     

 
• Strategi för de närmaste årens utveckling inom lärarutbildningen 
• Högskolereformen som pedagogisk och kunskapsteoretisk utmaning 
• Utveckling och uppgradering av utbildningsplanen  
• Riktlinjer och anvisningar för examination inom programmet 
• Tidens betydelse vid bedömning av studieresultat 
• Seminarier som stöd för utveckling 
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1. Inledning 
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningsområdet (UFL) vid Högskolan 
Dalarna, som har det övergripande ansvaret för lärarutbildningen och dess kvalitet, 
initierade läsåret 2006/07 ett utvecklingsarbete, som tar sin utgångspunkt i examinationen 
inom utbildningen. Att just examinationen valdes som utgångspunkt har flera orsaker. 
Främst berodde det på att examinationen är så central inom all utbildning. Det är vid 
examinationen som det visar sig vilka kunskaper och färdigheter som utbildningen faktiskt 
värdesätter, åtminstone i ett studentperspektiv. Och det är vid examinationen som 
kravnivån blir tydlig. Nämndens initiativ innebär att examinationen används som ”ingång” 
för studier och utveckling av sådana aspekter av utbildningen som har samband med 
examinationen, inte endast som ett studieobjekt i sig. 
 
Andra skäl för att utgå från examinationen var dels att kravnivån inom svensk lärar-
utbildning under de senaste åren har kritiserats starkt utifrån resultaten av flera nationella 
granskningar och utvärderingar, dels Högskolereformen 2007. Reformen innebär att 
utbildningens mål numera formuleras som förväntade studieresultat, vilket gör att frågan 
om vad som examineras och hur studenters prestationer bedöms, sätts i fokus på ett helt 
annat sätt än tidigare. 

 
Vid den nationella granskning av lärarutbildning som Högskoleverket genomförde 2004 
rekommenderades lärosätena att ”se över och skärpa kravnivåerna i utbildningen” 
(Högskoleverket 2005). Även regeringen krävde återrapportering från alla lärosäten som 
bedriver lärarutbildning när det gällde att ”åtgärda kvalitetsbrister som framkommit vid 
utvärderingen”, och att särskilt uppmärksamma examinationen och redovisa vilka åtgärder 
som vidtagits och vilka ytterligare åtgärder som planerades (Regleringsbrev 2007). 
Högskoleverkets påpekanden och rekommendationer är emellertid generella och riktade till 
samtliga lärosäten. Vilka eventuella ”kvalitetsbrister” som finns beträffande kravnivåer och 
examination inom lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna gav utvärderingen inte besked 
om, och relevanta ”åtgärder” kan knappast vidtas utan kunskap om var brister finns och 
vad som behöver åtgärdas. Utgångspunkt för åtgärder, och för förändring överhuvudtaget, 
måste vara synliggjorda svagheter i den egna utbildningen.  
 
UFL beslutade därför att under våren 2007 genomföra en översiktlig kartläggning av 
examinationspraxis inom de kurser som ingår i lärarutbildningen för att få underlag för 
beslut om fortsatt utvecklingsarbete. Kartläggningen (Mattsson, 2007) visade bland annat 
att examinationsformer och antal examinationer varierade kraftigt mellan olika kurser i 
utbildningen. Medan vissa kurser tillämpade kontinuerlig examination, där i stort sett all 
interaktion mellan lärare och studenter utgjorde en del av kursens examination, hade andra 
kurser endast en samlad examination för varje delkurs. Kartläggningen gav emellertid inget 
besked om skälen för att använda ett visst examinationssystem och vilken roll 
examinationen hade i relation till de respektive kursernas mål. Sådan kunskap kräver någon 
form av fallstudie; ett ingående studium av ett fåtal, strategiskt valda kurser för att få en bild 
av hur kursens mål, innehåll och examinationer förhåller sig till varandra och till 
utbildningen som helhet.  
 
En viktig uppgift för UFL under de närmaste åren är att följa utvecklingen av det 
resultatorienterade läroplanssystem som infördes hösten 2007, för att kunna ge riktlinjer för 
det fortsatta arbetet inom lärarutbildningen. Nämnden har därför ansett att ett pedagogiskt 
utvecklingsarbete som fokuserar sambandet mellan kursens mål och vad som examineras 
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kan ge underlag såväl för utveckling av examinationspraxis som för uppföljning och 
utveckling av det nya läroplanssystemet.  

1.1 Syfte 
UFL beslutade i maj 2007 att under läsåret 2007/08 avsätta medel för utvecklingsarbete 
inom lärarutbildningen med utgångspunkt i examinationen, och att bjuda in fem kurser eller 
”kurspaket” om 30 högskolepoäng vardera och deras respektive kursansvarige lärare att 
medverka, med utvecklingsansvarig för lärarutbildningen som samordnare.  
 
Syftet med arbetet skulle, enligt nämndens beslut, vara 
 

• att kartlägga och utveckla examinationen i relation till kursens mål 
• att studera och analysera konsekvenser av att kursens mål formuleras som 

förväntade studieresultat 
• att använda aspekterna examensmål, studenters rättssäkerhet och relationen 

undervisning – examination som ”underström” i arbetet för att generera idéer för 
utveckling inom dessa områden 

 

1.2 Arbetet i projektgruppen 
En utgångspunkt för arbetet var att medverkande kurser skulle representera olika ämnen, 
kurskategorier (allmänt utbildningsområde, inriktning respektive specialisering) och nivåer i 
lärarutbildningen. Varje ämne har sina egna traditioner och förutsättningar när det gäller 
examination och kurser har olika uppgifter inom lärarutbildningen beroende på om de 
utgör en del av det allmänna utbildningsområdet eller ingår i en inriktning. Dessutom bör 
kraven på en kurs – och i en kurs – som ligger tidigt i utbildningen vara annorlunda än 
kraven på och i en kurs som ligger längre fram i utbildningen. Genom att arbeta med olika 
slag av kurser fick arbetsgruppen tillgång till många olika aspekter av examinationen i 
utbildningen, och framför allt av examination i relation till förväntade studieresultat.  
 
De fem kurser – representerade av respektive kursansvarig – som gavs under våren 2008, 
och som efter intresseanmälan kom att medverka var: 
 

• PG1001: Lärares uppdrag  Göran Morén 
• ID1001: Idrott I  Gunn Nyberg 
• PG2016: De estetiska ämnenas didaktik  Kerstin Ahlberg 
• MD2001: Självständigt arbete i matematik  Eva Taflin 
• EN3020: Avancerad litteraturteori  Mats Tegmark 
 

Lärares uppdrag, som ingår i ämnet pedagogiskt arbete, utgör utbildningens första kurs och 
läses av alla lärarstudenter. Kursen Idrott I utgör den första kursen i inriktningen Idrott och 
kan även läsas som specialisering. De estetiska ämnenas didaktik för verksamhet inom förskola, 
förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år är en av de ämnes- eller kunskapsområdes-
didaktiska kurser som ingår i respektive inriktningsblock. Kursen motsvarar 15 högskole-
poäng inriktning och 15 högskolepoäng allmänt utbildningsområde. Dessa tre kurser 
tillkom i samband med lärarutbildningsreformen 2001 och har sedan dess genomförts en 
eller två gånger per läsår. Mindre revideringar av kursplanerna har gjorts vid några tillfällen, 
varav den senaste, som genomfördes under läsåret 2006/07, innebar att kursernas mål 
formulerades som förväntade studieresultat. 
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Kursen Avancerad litteraturteori är en ny kurs som kan läsas som specialisering efter den 
obligatoriska inriktningen om 120 högskolepoäng i engelska. Kursen Självständigt arbete i 
matematik gavs under våren 2008 på grundnivå 2, eftersom ämnet matematikdidaktik ännu 
inte hade rätt att ge kurser på avancerad nivå. Med utgångspunkt i denna kurs utformades 
och fastställdes under våren en kursplan för den kurs på avancerad nivå som skall ingå i 
inriktning matematik. 
 
Av nedanstående tabell framgår bland annat de respektive kursernas omfattning, antal 
registrerade studenter under våren 2008, antal examinationer i var och en av kurserna samt 
betygsfördelningen åtta veckor efter avslutad kurs.  
 
 
Tabell 1. Kursöversikt 

 
Kurs Kurstyp Nivå Antal 

hp 
VFU     Antal
            delk 
 

Antal
kursmål

Antal
exam1

Antal
stud 
 

U G VG Ej bet

PG1001 AUO Gr 1 30 6 hp       4   9 36   44  - 27   4 13 
ID1001 inr/spec Gr 1 30 -             4   6  30  31  - 21    2   8 
PG2016 inr +AUO Gr 2 30 15 hp 6 12  20 -   9   6   5 
MD2001 inr/spec Gr 2 15 - 4   1    1 -   -   -   1 
EN3020 spec Avanc 15 - 2 12    4 1   -   3     - 
 
 
Arbetet planerades och inleddes i december 2007 och pågick till och med slutet av 
vårterminen 2008. Gruppen formulerade som mål för sitt arbete att identifiera sådana aspekter 
av relationen examination – förväntade studieresultat som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet inom 
det nya läroplanssystemet.  
 
Gruppens arbete bedrevs parallellt med att kurserna genomfördes, med ett gemensamt 
arbetsmöte per månad. Arbetsgruppen fick därför kontinuerligt del av överväganden, 
synpunkter och upplevda svårigheter från de respektive kurserna och kunde fungera som 
ett extra ”bollplank” för varandra, utöver lärarna i den egna kursen. Projektet kunde därför 
i viss mån fungera som en extra resurs för utveckling av kursen. Arbetsmötena var i regel 
disponerade så att någon av de kursansvariga lärarna presenterade en aspekt av relationen 
mål – examination i den egna kursen, som sedan diskuterades. Vid vårterminens slut 
sammanfattade varje deltagare arbetet i sin kurs, dels som underlag för det fortsatta arbetet 
inom kursen, dels för denna rapport.  
 
Rapporten inleds med en kort redogörelse för 2007-års högskolereform i relation till 
lärarutbildningen. Därefter redovisas de aspekter som arbetsgruppen identifierat som 
nödvändiga att beakta vid det fortsatta arbetet med att utveckla lärarutbildningens kurser 
utifrån de förutsättningar som reformen ger. 
 
 

 
 

                                                 
1 Inklusive examinerande seminarier 
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2. 2007-års högskolereform och lärarutbildningen 
Reformeringen av den högre utbildningen i Sverige, i linje med Bolognaprocessen mot en 
gemensam europeisk ”Higher Education Area” (EHEA) år 2010,  påbörjades ganska sent, i 
jämförelse med andra länder i Europa (Bologna Process Stocktaking Reports 2005 & 2007). 
Propositionen ”Ny värld – ny högskola” (2004/05:162) presenterades i maj 2005, 
riksdagsbeslutet fattades i februari 2006 och en reviderad lagstiftning kom sommaren 2006. 
Men nu var det bråttom. Den nya lagstiftningen skulle börja gälla från och med 
höstterminen 2007, varför alla utbildnings- och kursplaner måste arbetas om under loppet 
av några månader.  
 
I de beslut som fattades sommaren 2006 ingick ingen ny examensordning för 
lärarutbildningen. Man hade svårt för att besluta hur lärarexamen skulle infogas bland 
övriga yrkesexamina, som antingen fanns på grundnivå eller på avancerad nivå. Sedan 2001 
fanns endast en lärarexamen med en poängomfattning som varierade mellan 180 och 330 
högskolepoäng, beroende på vilken nivå i ungdomsskolan som den studerande utbildades 
för. Den konstruktionen var knappast möjlig att föra in i det nya systemet eftersom det 
föreskrev att varje examen från och med hösten 2007 skulle ha en bestämd 
poängomfattning. Problemet löstes på så sätt att lärarexamen fick bilda en egen kategori i 
examensordningen. Till de två tidigare examenskategorierna, examen på grundnivå respektive 
examen på avancerad nivå, fogades en tredje, examen på grund- eller avancerad nivå, för 
lärarutbildningen. Examensordning för lärarexamen kunde därmed fastställas i mars 2007. 
Konsekvensen, för lärarutbildningens vidkommande, blev att de nya kursplanerna fick 
utarbetas och fastställas utan att det fanns vare sig examensordning eller utbildningsplan för 
lärarexamen. Först i maj 2007 fastställde Utbildnings- och forskningsnämnden för 
lärarutbildningsområdet en utbildningsplan i enlighet med den nya examensordningen 
(UFL 07-05-27).  

2.1 Högskolelagen och högskoleförordningen 
Högskolelagen har reviderats när det gäller de strukturella förändringar som Bologna-
processen innebär, det vill säga övergången från två till tre nivåer i examensstrukturen (SFS 
2006:173). För var och en av de tre nivåerna anges utbildningens övergripande mål. Lagen 
har emellertid behållit den form av ”mål” som tidigare gällde för grundläggande högskole-
utbildning och som egentligen utgörs av syften med utbildningen. Det innebär att den 
uttrycker vad utbildningen skall utveckla hos studenterna, inte vilka kunskaper studenterna 
skall uppnå.  För utbildning på grundnivå gäller exempelvis att 
 
 Utbildning på grundnivå skall 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 skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 
utveckla förmågan att 
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
• följa kunskapsutvecklingen, och  
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Hl, 1 kap, § 9) 

 
”Systemskiftet när det gäller att utveckla läroplanssystemet mot en ökad resultat- och 
lärandestyrning är osynligt i lagen”, menar Åsa Lindberg-Sand, pedagogisk utvecklare vid 
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Centre for Educational Development vid Lunds universitet, som är en av de forskare som 
följer Bolognaprocessen i Sverige (Lindberg-Sand, 2008, s 32).  
 
Högskoleförordningen har genomgått mer genomgripande förändringar. Bland annat anger 
examensordningen numera examensmål såväl för generella examina som för yrkesexamina. 
Målen är uppdelade i tre kategorier/kunskapsformer: Kunskap och förståelse, Färdighet och 
förmåga respektive Värderingsförmåga och förhållningssätt och uttrycker vad studenterna skall visa 
att de behärskar för att erhålla respektive examen.  
 
Alltsedan Högskolereformen 1993 har examensordningen angett specifika examensmål för 
yrkesexamina, uttryckta som de kunskaper och färdigheter studenten skulle ha utvecklat 
under studietiden. När det gäller examensmålen för lärarexamen uttrycktes de dels i ett 
övergripande mål ”För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de 
färdigheter som behövs för att ...”, dels genom ett antal specifika färdighetsmål,  ”Studenten 
skall vidare kunna omsätta ..., analysera ..., bedöma ... dokumentera .....,” etc. I realiteten var 
alltså de specifika examensmålen redan 1993 formulerade som förväntade studieresultat. I 
kursplanerna inom lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna har inte detta sätt att uttrycka 
utbildningsmålen fått något egentligt genomslag. Där har man snarare tagit fasta på 
Högskolelagen och formulerat syftet med kursen, eller angett vad studenterna skall tillägna 
sig eller bli bättre på (Mattsson, 2007). Endast i undantagsfall har kursplanerna föreskrivit 
vad studenterna skall uppnå eller vad de skall kunna efter avslutad kurs.  
 
Att examensordningens mål, i termer av vad studenterna skall kunna eller kunna göra för 
att få respektive yrkesexamen, inte ”sipprat ner” till kursplanenivå inom högskolans 
yrkesutbildningar kan bero på att professionsutbildningar sedan länge haft en svagare 
ställning inom akademin än utbildningar som avslutats med en generell examen. För 
generella examina fanns före 2007 inga mål utöver de som formulerades i Högskolelagen 
och därmed inga incitament för att ange resultatmål i kursplanen. 

 

2.1.1 Ny examensordning för lärarexamen 
Alla yrkesexamina, utom lärarexamen, är inplacerade på antingen grundnivå eller avancerad 
nivå, där examina som omfattar 240 högskolepoäng eller mer ligger på avancerad nivå och 
ställer andra krav på studenters kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Beträffande 
lärarexamen var, som tidigare sagts, nivåplaceringen komplicerad. Hur skulle en och samma 
examen som kan omfatta alltifrån 180 högskolepoäng till 330 högskolepoäng kunna 
placeras in i examensordningens beslutade två nivåer? Utan en förändring av lärar-
utbildningsreformen från 2001, då en gemensam lärarexamen infördes, tvingades man 
skapa en egen kategori i examensordningen för lärarexamen, en kategori som innebär att en 
och samma examensbeskrivning omfattar två skilda examensnivåer. Inom ramen för den 
gemensamma examensbeskrivningen skall därför de två examensnivåerna kunna urskiljas. 
Men endast ett av examensmålen ställer högre krav för examen på avancerad nivå. För 
samtliga lärarexamina skall studenten 
 

 /...../ 
-  visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera 
 över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att  
 därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen  
 inom ämnen och ämnesområden.  

 
För lärarexamen på avancerad nivå skall studenten dessutom  
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-  visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och  
 reflektera över både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat 

 
En examen på avancerad nivå kräver alltså en fördjupad förmåga att tillvarata, systematisera 
och reflektera över erfarenheter och forskningsresultat i förhållande till examen på 
grundnivå. För övrigt är målen identiska.  
 
När det däremot gäller utbildningens längd och de medel som skall bidra till att målen 
uppnås, finns mera uttalade skillnader mellan de båda nivåerna. För examen på avancerad 
nivå, som skall omfatta minst 240 högskolepoäng, krävs kurser om minst 60 högskolepoäng 
på avancerad nivå samt ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng (eller två 
arbeten om 15 högskolepoäng vardera), medan examen på grundnivå, det vill säga en 
examen som omfattar mindre än 240 högskolepoäng, kräver ett självständigt arbete om 
minst 15 högskolepoäng. Medan andra yrkesexamina på avancerad nivå genomgående 
kräver mer kvalificerade kunskaper än examina på grundnivå, skiljer sig lärarexamina på de 
respektive nivåerna huvudsakligen beträffande utbildningens längd – åtminstone enligt 
examensordningen. 
 
En principiellt viktig förändring i den nya examensordningen är att ämneskunskapen lyfts 
fram på ett annat sätt än vad som tidigare varit fallet. Tidigare föreskrevs endast att 
lärarexamen kräver att studenten skall kunna 

 
- omsätta goda och relevanta ämneskunskaper i ämnen eller ämnesområden så att  
 alla elever lär och utvecklas 

 
vilket innebär att examensmålet huvudsakligen gällde didaktiska aspekter av ämnet. I den 
nya examensordningen finns, under rubriken Kunskap och förståelse, inte bara kravet att 
studenten skall ha egen kunskap inom ämnesområdet utan även vissa anvisningar om vilken 
typ av kunskap inom ämnesområdet som blivande lärare skall ha. Utöver det tidigare målet 
som gäller förmågan att ”omsätta” ämneskunskaper finns nu föreskrivet att studenten skall 
kunna 

 
- visa sådan kunskap inom ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den undervisning 

som utbildningen avser, inbegripet kunskap om ämnets eller ämnesområdets vetenskapliga 
grund, och om relevanta metoder inom verksamheten samt visa insikt om aktuella 
forskningsfrågor. 
 

2.2 Utbildningsplaner och kursplaner – konsekvenser av reformen 

2.2.1 Krav på utbildningsplan vid Högskolan Dalarna 
För utbildning som organiseras som program skall, enligt Högskoleförordningen (6 kap. 
16§), finnas en utbildningsplan. I utbildningsplanen skall anges   
 

1. de kurser som utbildningsprogrammet omfattar 
2. den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, och 
3. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller 

för att bli antagen till utbildningsprogrammet (särskild behörighet). I utbildningsplanen 
skall det också anges när utbildningsplanen eller en ändring av den skall börja gälla 
samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs (Hf 6 kap. 17§) 

 
Trots övergången till ett resultatorienterat system ställs exakt samma krav på utbildnings-
planen som tidigare. Det krävs inte att utbildningens mål skall framgå av utbildningsplanen. 
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Det föreskrivs alltså ingen läroplan som är knuten till examensnivån. I ett resultatorienterat 
läroplanssystem är detta nödvändigt, menar Lindberg – Sand (2008), som hävdar att ” /.../ i 
ett resultat- och lärandebaserat läroplanssystem utgörs den absolut väsentligaste delen av en 
utbildningsplan av målen för examen uttryckta som förväntade studieresultat.” (s 34). Det 
enda fullständiga läroplansdokument - ett dokument som behandlar mål, innehåll, 
uppläggning av undervisning, examination och läromedel - som idag regleras av 
Högskoleförordningen, är därför kursplanen.  
 
Det finns emellertid möjlighet för ett lärosäte att besluta att utbildningsplanerna skall 
innehålla riktlinjer och föreskrifter utöver det som förordningen kräver. Enligt de 
föreskrifter2 som utfärdats för utformning av utbildningsplaner vid Högskolan Dalarna 
skall även utbildningens mål anges. Det innebär att utbildningsplanen görs till ett läroplans-
dokument som är tydligt överordnat kursplanerna och styr målformulering och innehåll i de 
kurser som ingår i utbildningen. En utbildningsplan vid HDa skall innehålla 
 
1. Programmets mål 
 Mål enligt Högskolelagen 
 Examensmål enligt examensbeskrivningarna i Högskoleförordningen 
 Preciserade mål 
2. Huvudsaklig uppläggning 
3. Programmets kurser 
4. Examensbenämning 
5. Behörighetskrav 
6. Övriga föreskrifter Under denna rubrik kan, i förekommande fall, programspecifika föreskrifter 
anges. Eventuella övergångsregler gällande utbildningsplanen skall anges på denna plats. (CN 06-04-
11) 
 
Under rubriken ”Programmets mål” skall, enligt föreskrifterna, först Högskolelagens mål 
för den aktuella examen anges. Därefter (p.1.2) följer examensmålen enligt examens-
beskrivningen. Under båda dessa punkter skall lagens och förordningens formuleringar 
användas. Det innebär att dessa båda punkter kommer att innehålla två olika typer av 
”mål”: dels syftet med utbildningen enligt Högskolelagen, dels de resultat som studenterna 
skall uppnå. Den tredje punkten (p.1.3), som inte är obligatorisk, ger möjlighet att precisera 
målen inom ramen för examensbeskrivningarna och att därigenom ange utbildningens 
lokala profil. 
 
Den utbildningsplan för lärarutbildningen vid HDa som gäller från och med höstterminen 
2007 fick, som redan framgått, utarbetas under stor tidspress (UFL 07-05-27). Det fanns 
därför inte möjlighet att företa den genomgripande revidering av utbildningen som borde 
ha blivit följden av att resultatmål införts. Utbildningens struktur och kurser bibehölls i 
stort sett oförändrade, med undantag av att vissa kurser förlades till avancerad nivå och att 
utrymme skapades för ytterligare ett självständigt arbete för examen på avancerad nivå. 
Utbildningsplanen innehåller inga lokala preciseringar av utbildningens mål utan återger 
endast Högskolelagens mål samt examensbeskrivningen och saknar riktlinjer för 
progression mot examensmålen. Den uppfyller därför de formella kraven på en 
utbildningsplan, men utgör inte en genomarbetad läroplan för lärarutbildningen, där de 
förväntade studieresultaten kan fungera som utgångspunkt för utbildningens innehåll och 
struktur. 
 

                                                 
2 Manual för utbildningsplaner – reviderad med anledning av ny utbildnings- och examensstruktur. Fastställda 
av de centrala nämnderna 2006-04-19 och gäller för utbildningar som startar hösten 2007.  
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2.2.2 Krav på kursplan vid Högskolan Dalarna 
Högskoleförordningen (6 kap. 15§) innehåller även föreskrifter om vad som skall ingå i en 
kursplan.  
  
 I kursplanen skall följande anges   

1. kursens benämning 
2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå 
3. antal högskolepoäng som kursen omfattar 
4. kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-, magister- 

respektive masterexamen 
5. kursens mål 
6. det huvudsakliga innehållet i kursen 
7. den kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas 
8. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för 

att bli antagen till kursen (särskild behörighet) 
9. formerna för att bedöma studenternas prestationer 
10. de betygsgrader som skall användas 
11. om kursen är uppdelad i delar, och 
12. om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli 

godkänd är begränsat 
 
De punkter där dessa föreskrifter på något avgörande sätt skiljer sig från de som gällde fram 
till juli 2007 är punkterna 4 och 5. Vid p.5 har ”kursens mål” ersatt den tidigare 
formuleringen ”syftet med kursen”. Där sägs emellertid inget om att målen skall formuleras 
som förväntade studieresultat. Detta framgår endast av propositionen (2004/05: 162, s 93). 
  
De centrala nämnderna vid Högskolan Dalarna har även fastställt en manual för 
utformning av kursplaner för utbildningar som ges från och med hösten 20073.  
Beträffande kursens mål föreskrivs att 

                                                

 
Målen skall uttrycka den kunskap och förståelse samt de kompetenser en student förväntas 
uppnå genom utbildningen. 
 
Målen skall formuleras som förväntade studieresultat och uttrycka vad en student skall ha 
kunskap om och förväntas kunna göra i förhållande till denna. /.../ 
 
Detta kan beskrivas som  
- vad studenten förväntas kunna göra i form av aktivt verb 
- vad studenten skall ha kunskap om 
- hur studenten kan visa att kunskap och förståelse har uppnåtts 
I formuleringen av förväntade studieresultat skall alla dessa tre delar framgå. 

 
Istället för de tre kunskapsformer som examensordningen använder, det vill säga Kunskap 
och förståelse, Färdighet och förmåga respektive Värderingsförmåga och förhållningssätt, väljer 
manualen den mera inklusiva beteckningen ”kompetenser” för de två sistnämnda 
kunskapsformerna. I en senare ”lathund” (Bolognagruppen 2006-11-20) sägs uttryckligen 
att målen skall integreras i kursplanen och således inte presenteras under olika rubriker4.  
 

 
3 Manual för kursplaner vid Högskolan Dalarna. Fastställd av de centrala nämnderna 2006-04-19 och gäller 
för utbildningar som startar hösten 2007. 
4Lathund för kursplanearbetet – arbetsmaterial. Bolognagruppen 2006-11-20. Lokala riktlinjer och manualer 
utarbetas successivt och samlas på Bolognagruppens webbplats.  
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Enligt punkt 4 i Högskoleförordningens föreskrifter (ovan) skall kursens fördjupning i 
förhållande till examensfordringarna anges i kursplanen. Logiskt sett borde fördjupnings-
nivån för kurser inom lärarutbildningen anges i förhållande till examensfordringarna för 
lärarexamen. Men det är examensfordringarna för generella examina som skall vara 
utgångspunkten, inte examensmålen för yrkesexamina. Inom en yrkesutbildning kan det 
vara en nackdel att ange kursers fördjupningsnivå i förhållande till kraven för generell 
examen eftersom detta kan innebära att fokus förskjuts från utbildningens egna 
examensmål. En förklaring till att man ändå valt att göra så kan vara att det ses som 
önskvärt att studenter förutom yrkesexamen också kan avlägga en generell examen. Av den 
senaste nationella utvärderingen av lärarutbildning framgår detta tydligt. Bedömargruppen 
skriver i sin rapport att 
 

Huruvida det är möjligt för studenterna att ta ut en kandidat- eller magisterexamen i 
samband med sin lärarexamen varierar. Det är enligt bedömargruppen viktigt att 
lärarutbildningens uppläggning ses över i de fall där så inte är fallet. Att examensarbetet är 
en kandidat- eller magisteruppsats är en indikation på kvalitet i utbildningen. (HSV 2008, s 
55) 
 

Utifrån denna syn på utbildningskvalitet inom lärarutbildningen rekommenderas lärosätena 
att säkerställa ”att alla studenter har möjlighet att ta ut en kandidat- eller magisterexamen i 
samband med sin lärarexamen”.  
 
För generella examina stipuleras ett visst antal högskolepoäng med successiv fördjupning inom 
det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, exempelvis 90 högskolepoäng 
för kandidatexamen. Motsvarande krav tillgodosågs tidigare av A-, B- och C-nivåer inom 
ett ämne, som blev ett vedertaget sätt att ange kursers nivå och hur de byggde på och 
förutsatte varandra inom ämnet. Detta sätt att ange kursnivå har förts över även till kurser 
inom yrkesprogram vare sig de tillhört ett etablerat ämne eller utgjorts av flerdisciplinära 
kurser. Enligt den nya förordningstexten (p. 4), med betoningen av generella examina, är 
det tydligt att det är i ett huvudområdesperspektiv som kursens fördjupningsnivå skall 
anges. En konsekvens av detta är i själva verket att det ställs krav på ett fastställt 
huvudområde även inom yrkesutbildningar. 

 
Vid Högskolan Dalarna har beslutats att tre fördjupningsnivåer i förhållande till examens-
fordringarna skall urskiljas och de beteckningar som valts är Grundnivå 1, Grundnivå 2 
respektive Avancerad nivå. Olika lärosäten har hanterat nivåangivelse av kurser i relation till 
examensfordringarna på olika sätt. Detta innebär att det kan vara svårt att jämföra kurser 
redan på ett nationellt plan och skapar svårigheter när det gäller att underlätta internationell 
rörlighet, vilket är ett av Bolognaprocessens tre huvudsyften. På denna punkt krävs därför 
ytterligare överväganden och förtydliganden av förordningen. 
 

2.3 Högskoleverkets kvalitetsgranskning 
Den kvalitetsgranskning som Högskoleverket genomför av all högskoleutbildning utgör 
självfallet inte en del av den formella styrningen av utbildningen eller av dess 
läroplanssystem, men kan ändå i hög grad påverka hur lagen och förordningen tillämpas vid 
ett enskilt lärosäte. Det har länge varit känt att det är examinationen och vad som 
examineras som utgör de faktiska målen för utbildningen ur studenternas perspektiv, vad 
Snyder (1971) beskrev som en del av ”den dolda läroplanen”. På samma sätt kan 
Högskoleverkets kvalitetsgranskningar betraktas som en del av en faktisk styrning. Det som 
granskas kommer att bli det som lärosätena uppfattar som viktigt att fokusera vid 
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utveckling av utbildningen. Därmed kan kvalitetsgranskningen påverka i vilken utsträckning 
lärosätena utvecklar sin utbildning i linje med gemensamma europeiska överenskommelser. 
 
Högskoleverket har beslutat om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden 
2007-2012, anpassat efter de förändringar som infördes i utbildnings- och examens-
strukturen under 2007 (Högskoleverket, 2007). Inom ramen för Bolognaprocessen har 
utbildningsministrarna enats om vissa gemensamma riktlinjer för utvärdering och 
kvalitetssäkring av högre utbildning, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area (ENQA, 2005), och dessa ligger till grund för 
Högskoleverkets nya kvalitetssäkringssystem. 
 
Kvaliteten i kurs- och utbildningsplaner har hittills betraktats som en relativt underordnad 
aspekt av den totala utbildningskvaliteten vid Högskoleverkets granskningar. I ett 
resultatorienterat läroplanssystem är emellertid kurs- och utbildningsplaner mycket centrala, 
och det är därför intressant att se hur Högskoleverket avser att uppmärksamma dessa 
dokument i sina kommande granskningar. De anvisningar som för närvarande (aug 2008) 
gäller för verkets utvärdering av utbildning har ett enda kriterium under rubriken 
Styrdokument, nämligen ”att kursplanerna innehåller mål (förväntade studieresultat) som 
utarbetats i enlighet med examensordningen” (Högskoleverket, 2007, bil 2).  Detta är långt 
ifrån den ”careful attention to curriculum design and content”, som ENQA:s ”guidelines” före-
språkar. 
 
  The quality assurance of programmes and awards are expected to include 

- development and publication of explicit intended learning outcomes 
- careful attention to curriculum design and content (ENQA, 2005, s 16) 
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3. När kursmålen sätts på prov  
Att utforma målen för en kurs i termer av de studieresultat som studenterna förväntas 
uppnå innebär en övergång till ett annorlunda sätt att tänka om utbildning och att arbeta 
med kursplanering; en övergång till ett nytt läroplanssystem. Att formulera förväntade 
studieresultat är en viktig del av denna övergång, men de nya målen utgör endast den 
synliga ytan av läroplansskiftet, eller en konsekvens av skiftet. När uttryck som att 
”formulera” eller ”skriva” förväntade studieresultat används i denna rapport avses därför 
inte huvudsakligen slutsteget, det egentliga skrivandet, utan hela det tankearbete som måste 
föregå skrivandet. 
 
Om kursens mål uttrycker vad en student ska kunna för att få godkänt betyg på kursen 
måste undervisningen utformas så att det är möjligt att uppnå detta mål under den tid som står 
till förfogande och examinationen måste göra det möjligt för studenten att demonstrera sitt 
kunnande och för läraren att bedöma dess kvalitet. Den samordning av mål, undervisning och 
examination som krävs i ett läroplanssystem som baseras på studenternas studieresultat är 
kanske den mest avgörande skillnaden i förhållande till tidigare läroplanssystem. När 
kursplanen tidigare uttryckte syftet med kursen samordnades vanligen undervisning och 
examination, medan syftet kunde få en relativt övergripande och ibland mindre avgörande 
betydelse. 
 
Kravet på att examinationen skall pröva om och hur väl studenterna uppnått målen, de 
förväntade studieresultaten, gör också att examinationen kan fungera som en prövning av 
de uppställda målens kvalitet. Det är när kursen genomförs och examineras som det visar 
sig om målen är väl utformade; om de är tydliga beträffande vilka kunskaper och förmågor 
som skall uppnås och om de överhuvudtaget är möjliga att använda som utgångspunkt för 
bedömning av studenternas prestationer. Samtidigt måste examinationen utsättas för 
granskning med utgångspunkt i målen. Är examinationen konstruerad för att mäta 
studenternas måluppfyllelse? Ger den möjlighet att nivåbestämma studenternas förståelse 
och prestationer?  Skulle en annan examinationsform vara att föredra? 
 
Det är en sådan ”ömsesidig granskning” av mål och examinationer som de fem lärarna i 
arbetsgruppen har genomfört i sina respektive kurser, utifrån den första eller andra gången 
som kursen getts. Och det är frågor, synpunkter och slutsatser från dessa kurser som varit 
föremål för diskussion vid de gemensamma arbetsgruppsmötena och som redovisas i 
rapporten. Även om det i rapporten görs ett försök att separera frågor som anknyter 
närmare till målen respektive till examinationen, så är det i mötet mellan dessa båda som de 
blivit synliga och uppmärksammade. 
 

3.1 Först: ett memento 
Uppgiften att revidera kursplanerna och formulera mål i termer av förväntade studieresultat 
inom lärarutbildningens kurser inför hösten 2007 var egentligen omöjlig, åtminstone för 
lärare som hade ambitionen att göra ett professionellt arbete. Ett problem, som de delade 
med alla lärare som var involverade i denna fas av Bolognaprocessen, var naturligtvis 
bristen på tid och särskilda resurser för arbetet. Men det stora problemet, som endast 
drabbade lärarutbildningens kurser, var att det inte fanns några fastställda examensmål för 
utbildningen och därmed inte heller någon utbildningsplan, vid den tid då revideringen 
skulle ske. Den tidigare examensordningen och den tidigare utbildningsplanen hörde båda 
hemma i ett annat läroplanssystem och kunde endast i begränsad utsträckning användas 
som utgångspunkt för arbetet. 
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Varje kurs måste därför arbeta utan de referensramar som examensmål och utbildningsplan 
bör utgöra. Vad som fanns att tillgå var generella anvisningar och modeller för hur mål kan 
formuleras som förväntade studieresultat. De kursplaner inom lärarutbildningen som 
fastställdes inför hösten 2007 måste därför i många fall betecknas som ”gamla” kurser i ny 
”kostym”. Det pedagogiska utvecklingsarbete som krävs för att realisera en utbildning där 
studenternas förväntade och faktiska studieresultat står i fokus, kunde inte ens påbörjas.  
 
Och frågan är när det kan vara meningsfullt att investera tid och engagemang i ett sådant 
utvecklingsarbete; ett arbete som i sina huvuddrag innebär att examensordningen, lokala 
förutsättningar och en pedagogisk idé tas som utgångspunkt för en utbildningsplan, som i 
sin tur ger riktlinjer för de kurser som skall bära upp utbildningen. Det krävs en viss 
långsiktighet och stabilitet av en examensordning som skall utgöra utgångspunkt för ett så 
omfattande arbete. Den examensordning som, efter lång tvekan, fastställdes under våren 
2007 kommer emellertid inte att bli särskilt långlivad. Redan under hösten 2008 skall den 
pågående utredningen om en ny lärarutbildning redovisas5. Av utredningsdirektiven att 
döma finns det anledning att tro att utredaren kommer att föreslå en tämligen 
genomgripande förändring av lärarutbildningen i förhållande till den reformering som 
genomfördes så sent som 2001. Det finns också skäl att anta att regeringen vill ha beslut 
om en reformerad utbildning före valet 2010, vilket skulle kunna innebära ny examens-
ordning, ny utbildningsplan och nya kursplaner inför höstterminen 2010.  
 
Hur ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i förväntade studieresultat skall bedrivas, för 
att inte behöva starta om från början när ny examensordning föreligger, är en grannlaga 
fråga för UFL att besluta om. Eventuellt kommer många att anse att det inte är 
meningsfullt att göra något alls, i väntan på nya beslut. Följden blir i så fall att de kursplaner 
och den utbildningsplan som utformades och fastställdes under extremt ogynnsamma 
förutsättningar, kommer att gälla under flera år framåt. 

 

3.2 Samband mellan kursens mål och omfattning 
För en kurs som omfattar ett fåtal högskolepoäng måste målen avpassas så att de är möjliga 
att uppnå efter endast några få veckors studier. När de förväntade studieresultaten omfattar 
en mindre del av en utbildning skapas därför ett tvång, men också en möjlighet att 
formulera specifika lärandemål. Motsatsen gäller för en mer omfattande kurs, som både kan 
och måste arbeta med mer övergripande mål, formulerade på en högre abstraktionsnivå, för 
att inte antalet mål ska bli oöverskådligt. Risken för ett detaljfixerat och fragmenterat 
perspektiv på vad studenterna skall lära sig blir därför större ju mindre kursen är, medan en 
större kurs kan ha mål som gäller mer svårfångade och långsamt framväxande kunskaper 
och färdigheter. I gengäld medför alltid en större kurs en risk att målen blir alltför vaga och 
generella.  
 
Med avseende på omfattning fanns tre olika kurstyper representerade i projektet. Två av 
kurserna omfattade 15 högskolepoäng vardera. De övriga tre omfattade alla 30 
högskolepoäng. Två av dem var emellertid indelade i betygsatta delkurser av varierande 
storlek medan den tredje saknade delkurser och gav betyg först när kursen som helhet 
genomförts. Lärandemålen för samtliga kurser var formulerade för kursen som helhet och 
var alla relativt komplexa. Vart och ett av målen avsåg såväl kunskaper som förmåga att 

                                                 
5 En ny lärarutbildning. Regeringens kommittédirektiv 2007:103. 
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tillämpa dem, kunskaper inom olika områden och förmågan att integrera dessa. Efter 
avslutad kurs, skall studenten exempelvis kunna 
 

- välja innehåll, gestaltningsformer och arbetssätt i relation till gruppens och den 
enskilde individens lärande och till verksamhetens mål (PG2016) 

 
- skapa goda lärandesituationer utifrån kunskaper om barns och ungdomars motoriska, 

fysiska, psykiska och sociala utveckling (ID1001) 
 

- självständigt applicera litteraturteori i analyser av litterära texter, samt argumentera för 
egna tolkningar av litterära verk på ändamålsenlig engelska (EN3020) 

 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå (MD2001) 

 
- förstå hur kunskap kan konstrueras och gestaltas i och genom olika typer av språk, och 

i olika sociala sammanhang (PG1001) 
 

De två kurser som var uppdelade i betygsatta delkurser saknade specifika mål för respektive 
delkurs och varje delkurs svarade ofta mot flera av kursens samlade mål. Vid examination 
och bedömning av studenternas prestationer konstaterade lärarna att det skulle vara en 
fördel att formulera mål på delkursnivå. 
 

3.2.1 Om delkurser 
Kurser inom humaniora och samhällsvetenskap har vanligen omfattat en termins studier, 
det vill säga 30 högskolepoäng, medan det ofta förekommit kortare kurser inom natur-
vetenskapliga ämnen. Ur ett studiemedelsperspektiv, och även med tanke på lärosätets 
intäkter, kan det vara en nackdel med alltför omfattande kurser, där betyg ges först då 
kursen som helhet är fullgjord. En student som behöver mera tid för ett enskilt 
kursmoment kan inte tillgodoräkna några poäng alls innan kursen som helhet är fullgjord. 
Det kan i värsta fall innebära att hon eller han tvingas avbryta sina studier av ekonomiska 
skäl. Om utbildningen istället består av ett antal mindre kurser, som bokförs efter hand som 
de godkänns, minskar denna risk. Ofta har därför kurser inom hum-sam-området delats i 
ett antal delkurser som betygsatts var för sig. Delkursbetygen har därefter sammanförts till 
ett slutligt kursbetyg, vanligen genom ett rent administrativt beslut. Det innebär att man har 
kunnat formulera tämligen komplexa och integrerade mål för kursen som helhet och ändå 
successivt kunnat registrera ”avklarade” poäng.  
 
En princip för uppdelning av en kurs i delkurser har kunnat vara att särskilja olika 
färdigheter och kompetenser och betygsätta dem var för sig för att återkomma med en 
fördjupande kurs inom området på nästa nivå i ämnet. Vanligtvis har emellertid indelningen 
främst gjorts för att tillmötesgå studenters önskemål om mindre moduler. Traditionen inom 
ett ämne har då haft stor betydelse för vilka indelningar som gjorts. Tidigare, när målen inte 
uttryckte vilka resultat studenterna skulle uppnå utan snarare utgjordes av syftet med 
kursen, kunde det tänkta innehållet skäras ganska godtyckligt, på olika ledder, till lagom 
stora delkurser som tillsammans svarade mot kursens syften. Men vad innebär det nya 
läroplanssystemet för möjligheten att dela en kurs i ett antal delkurser idag?  
 
När målen formuleras som förväntade studieresultat måste bedömning och betygsättning 
ske på den nivå som målen finns, det vill säga bedömningen måste göras i relation till de 
förväntade studieresultaten. För att kunna uppnå mer komplexa mål behöver studenterna 
en väl tilltagen studietid för att hinna studera ett fenomen ur olika perspektiv och för att 
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kunna analysera och bearbeta centrala frågor inom området. Ett belysande exempel är 
delkursen Vetenskaplighet och pedagogiskt arbete (4½ hp) inom kursen Pedagogiskt arbete I. Det 
kursmål som studenterna inom denna delkurs skulle uppnå var 
 
  Efter avslutad delkurs skall studenten kunna 
  /.../ 

- använda olika teoretiska redskap för att undersöka pedagogiskt arbete ur olika 
aspekter, redovisa dessa iakttagelser samt reflektera över och kommunicera resultatet 
av sina iakttagelser i tal såväl som skrift (PG1001) 

 
Kursens lärare kunde snart konstatera att detta mål var omöjligt att uppnå inom ramen för 
tre veckors studier och att examination och bedömning kom att avse ett, som de menar, 
”tomt” återgivande av kurslitteraturen. Istället för att formulera om kursens mål, valde man 
att stryka denna delkurs inför ht 2008 och integrera delkursens mål och innehåll i övriga 
delkurser, som fick mera utrymme. 

 
Exemplet kan illustrera att övergången till ett nytt läroplanssystem, med lärandemål som 
strukturerande princip, skapar andra förutsättningar för hur en större kurs kan delas och 
hur delkurser kan avgränsas. Under rubriken Innehåll i kursplanen, som inte förändrats 
sedan tidigare, sägs beträffande denna delkurs 
 

Studenten introduceras under momentet i ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt genom 
att studera vetenskapsteori samt olika analysredskap, där betydelsen av kön, klass, och 
etnicitet särskilt prövas. Stor vikt läggs också vid skrivande som redskap för kritisk 
reflektion, kommunikation och lärande. (PG1001) 

 
Delkursen bidrog således tidigare till att lyfta fram och synliggöra ett kunskapsområde och 
kompetenser som lätt tas för givna inom utbildningen. Betyg på delkursen var då inte 
knutet till ett bestämt mål utan snarare till det innehåll som behandlats inom kursens ram 
och slogs samman med betyg från andra delkurser, där frågor inom samma kunskaps-
område också behandlats. I det nya systemet, där betyg på delkursen avser hur väl 
studenten uppnått delkursmålet, kom den istället att medverka till en trivialisering av vad en 
akademisk yrkesutbildning innebär, eftersom målet var alltför komplext för den tid som 
stod till buds. 
 
Om kurser inom dagens läroplanssystem skall kunna byggas upp av ett antal mindre 
delkurser, måste först frågan om hur kursen skall ”skäras” bli ordentligt genomarbetad. Om 
inte progression i olika avseenden utgör en central utgångspunkt för delningen, kan de olika 
delkurserna lika gärna utgöra separata kurser. Vad som återstår är annars att arbeta med 
större kurser med relativt komplexa mål och att endast betygsätta kursen som helhet. 
Huvudfrågan måste ändå vara vilka kunskapsformer och förmågor som utbildningen skall 
leda till, om och hur de kan vara möjliga att uppnå och vilken kursstorlek som är mest 
lämplig.  
 
Det är emellertid inte undervisningen, och hur den kan göra det möjligt för studenterna att 
uppnå målen, som ägnats störst uppmärksamhet inom Bolognaprocessen. Fokus ligger 
snarare på mätbarheten i de mål som formuleras. Det förhärskande synsättet idag tycks vara 
att lärandemålen för en kurs skall vara enkla och mätbara. The Bologna Handbook (2006) som 
ger råd och anvisningar för utformning av lärandemål menar att de skall ange exakt vad 
studenterna skall kunna eller kunna göra efter en avslutad studieperiod. Samma 
utgångspunkt har många av de anvisningar för formulering av förväntade studieresultat som 
producerats vid lärosäten eller av olika organisationer under senare år. Åsa Lindberg-Sand 
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(2008), som har granskat såväl svenska som internationella anvisningar, säger att det klart 
mest framträdande kravet handlar om att det enskilda lärandemålet ska vara utformat så att 
det går att mäta eller bedöma i examinationen. 
 
Om det bedöms som nödvändigt att arbeta med relativt omfattande kurser för att uppnå 
och examinera mer komplexa kunskapsformer, och ändå kunna ge studenterna ”credit” för 
avklarade delkurser, kan en lösning kanske vara att inom kursen ge en avslutande delkurs, 
som kräver att kunskaper från tidigare delkurser integreras; en delkurs som svarar för mer 
komplexa mål. Tidigare delkurser blir då steg på vägen mot dessa mål och en avslutande, 
integrativ delkurs skulle tillmätas mycket stor betydelse i det samlade kursbetyget. Kanske 
75 – 80 procent även om den endast omfattar 25 procent av kursens omfattning i poäng. 
Om en progressionsprincip av det slaget används måste man emellertid vara medveten om 
risken att bygga in en kunskapssyn som innebär att enskildheter och fakta måste föregå 
helheter, förståelse och analysförmåga. 
 

3.2.2 Syftet med kursen – i kursplanen 
Flera kursplaner anger ett syfte med kursen, i form av ”övergripande mål”, som föregår 
beskrivningen av de enskilda lärandemålen. I kursplanen för Pedagogiskt arbete II sägs 
exempelvis att 

 
Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar den didaktiska grunden för 
pedagogiskt arbete med fokus på barns lärande inom det estetiska området och lärares 
yrkesutövning i skolan. (PG2016) 

 
Ett klart formulerat syfte, som är tydligt relaterat till examensmål och utbildningsplan, är en 
növändig utgångspunkt vid planering av en kurs, för att kunna formulera relevanta 
lärandemål och för att kunna välja vilka av dessa mål som bör ingå i kursplanen. 
Övergången till ett resultatbaserat system har hittills huvudsakligen fokuserat utformningen 
av enskilda lärandemål (Lindberg-Sand, 2008). Det är vikten av att varje mål, med hjälp av 
ett aktivt verb, uttrycker vad studenterna skall kunna göra, att varje mål kan examineras och 
att antalet mål bör begränsas till 4 – 6 för en enskild kurs, som vanligen poängteras. Men ett 
mål kan aldrig vara så tydligt att det kan förstås på ett entydigt sätt utanför sitt 
sammanhang. Det är sammanhanget som ger målet dess mening, och det mest näraliggande 
sammanhanget utgörs av övriga mål i kursen. Om kursens syfte inkluderas i kursplanen kan 
fokus flyttas från det enskilda lärandemålet till vad målen tillsammans uttrycker, till det 
sammanhang som det enskilda målet utgör en del av.  
 
Dels kan detta bidra till att synliggöra helheten, i synnerhet om kursen består av ett antal 
delkurser med sina specifika mål. Dels kan syftet fungera som en form av ”strävansmål”, 
och därmed markera att de förväntade studieresultaten är en tröskelnivå för ett godkänt 
betyg som inte skall tolkas som ett ”tak” för studenternas ambitioner. Därmed kan syftet 
också vara till hjälp när betygskriterier för betyget väl godkänd formuleras.  

   
Syftet kan även fungera som läsanvisning för studenterna när det gäller kursens förväntade 
studieresultat. Det kan vara svårt för en student att utifrån de enskilda kursmålen bilda sig 
en uppfattning om helheten och förstå kursmålens roll i denna helhet. Om kursens syfte 
anges i kursplanen kan det bidra till att målen blir lättare att tolka.  

18 
 



3.2.3 Utbildningsplanen får ökad betydelse 
Svensk lärarutbildning är, liksom övrig utbildning inom högskolan, starkt modulariserad.  
Trots att Högskoleförordningen sedan 1993 anger examensmål - i form av förväntade 
studieresultat - för yrkesexamina, sker ingen examination på den nivån. Examen ”uppstår”  
egentligen som summan av resultaten på de enskilda kurserna.  
 
Det tidigare läroplanssystemet, som hade innehåll eller undervisningsstruktur som centrala 
organiserande element, gjorde det relativt enkelt att modularisera studiegången, menar 
Lindberg-Sand (2008). En tänkt progression när det gäller lärandets utveckling kan vanligen 
inte utläsas av innehållsfokuserade läroplaner. Övergången till ett läroplanssystem baserat 
på läranderesultat gör progressionen mer problematisk, särskilt i en studiegång som redan 
är uppdelad i moduler eller kurser på innehållslig grund.  
 

I det nya systemet förutsätts både att läranderesultaten från olika moduler/kurser ska 
kunna bygga på varandra och att man av läroplanerna ska kunna få en uppfattning av hur 
progressionen mot examensmålen är tänkt att fortskrida. (a a, sid 9) 

 
Detta medför att utbildningsplanen måste ges en ökad betydelse i förhållande till vad den 
tidigare haft. Den kan inte vara ett huvudsakligen juridiskt och administrativt dokument 
utan måste därutöver uttrycka en kunskapsteoretisk och pedagogisk idé som grund för 
progression och för vilka krav som skall ställas av utbildningens olika kurser. Enskilda 
kursplaner kan inte ge underlag för att visa sådana samband. 

 
Lärarna i detta projekt konstaterade att flera av de ämnesövergripande examensmålen 
riskerar att försummas om inte utbildningsplanen ger riktlinjer för var i utbildningen de 
skall behandlas. I de aktuella kurserna saknas exempelvis sådana mål som i examens-
ordningen finns under rubriken Värderingsförmåga och förhållningssätt. De mål som gäller 
förmåga att förmedla och förankra demokratins värdegrund och att tillämpa regelverk som 
syftar till att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 
saknas inom kurser som innehåller en stor del av den verksamhetsförlagda utbildningen, 
där de borde ha en given plats.  
 
Arbetet med att utforma betygskriterier har varit betydelsefullt eftersom det visat att det är 
helt nödvändigt att utbildningsplanen bryter ner examensordningens mål och formulerar 
”etappmål” beträffande de kunskaper och färdigheter som krävs för examen. En av lärarna 
konstaterar exampelvis att målen för Pedagogiskt arbete I, som är den inledande kursen i 
utbildningen 
 

bör vara av den arten att det går att beskriva VG-kunskaper som inte framstår som lika 
avancerade som det som krävs på mer avancerade nivåer. Men detta får inte innebära att 
kraven för godkänt blir triviala, vilket kan vara en risk om man vill ’spara på krutet’ för att 
beskriva högre kunskapsnivåer.  

 
Om inte utbildningsplanen  bryter ner examensmålen och ger anvisningar beträffande såväl 
innehåll som nivå i relation till examensmålen för de kurser som skall bära upp 
utbildningen, saknas en viktig utgångspunkt för bedömning. Vårens arbete visade 
exempelvis att ett prognostänkande gärna förs in i bedömningssituationen i kurser som 
ligger tidigt i utbildningen och som endast har examensmålen att relatera studenternas 
prestationer till. Tidigare utbildningsplaner för lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna har 
huvudsakligen gett riktlinjer och anvisningar beträffande innehållet i utbildningen. Detta är 
inte tillräckligt i ett resultat- och lärandebaserat läroplanssystem eftersom lärare och 
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kursansvariga då saknar anvisningar till hjälp när det gäller att avgöra ”hur långt på väg” 
mot examensmålen som studenterna skall hinna inom ramen för en aktuell kurs. 

 
Modulariseringen kan vara särskilt problematiskt inom utbildningar där examen ger någon 
form av behörighet för ett visst yrke, som exempelvis lärarexamen. Till grund för 
examensbeviset ligger då inte bara lärarens bedömning av studentens prestationer under 
utbildningstiden utan även en prognostisk bedömning av hur väl studenten kommer att 
klara uppgiften som lärare. En utbildning som har lett fram till ett godkänt resultat innebär 
att studenten har bedömts lämplig för den framtida yrkesverksamheten.6 En sådan 
bedömning kräver ofta en samlad värdering av studentens utveckling under hela 
utbildningen och har därmed en annan karaktär än en mer avgränsad bedömning av 
prestationen under ett visst utbildningsmoment. Ett examinationssystem som är utformat 
så att det skall ge upphov till en jämn poängproduktion, kan medverka till en fragmentering 
av utbildningen som kan motverka utbildningens övergripande syfte. En utbildningsplan 
som ger tydliga anvisningar beträffande progression mot examensmålen kan i någon mån 
balansera detta. 

 

3.2.4 Examensarbetet som prövning av examensmålen  
Från slutet av 80-talet och framåt infördes ett examensarbete i allt fler utbildningar, som 
den examinationsuppgift som skall visa progressionen mot examensmålen. Examensarbetet 
kom då i många fall, även i yrkesutbildningar, att i högre grad inramas av ett 
ämnesperspektiv än av de fastställda examensmålen (Lindberg-Sand, 2008). B- eller C-
uppsatsen, och de krav den ställde inom respektive ämne, blev en måttstock som användes 
för examensarbeten inom lärarutbildningen vid Högskolan. Det medförde att generella krav 
på vetenskaplighet och på formalia blev viktigare vid handledning och bedömning av 
examensarbeten än frågan om hur väl de visade studentens förmåga i relation till 
examensmålen.  
 
Examensarbetet inom lärarutbildningen har kunnat ta sin utgångspunkt antingen i ett 
bestämt undervisningsämne eller i mera ämnesövergripande, allmänpedagogiska, socio-
logiska eller psykologiska frågeställningar. Det innebär att lärare med olika disciplinär 
hemvist har handlett studenterna och bedömt deras arbete. Därmed har det funnits behov 
av samverkan mellan handledare, för att kraven på studenternas prestationer skulle vara 
likartade oavsett ämnesval. Resultatet av det arbete som under åren lagts på att åstadkomma 
en gemensam syn på vilka kvalitetskrav som skall ställas på examensarbeten inom 
lärarutbildningen har hittills inte undersökts. Det kan antingen ha medfört att kraven ställts 
mycket högt, att de utgjorts av summan av krav från handledarens egen disciplin och krav 
som andra discipliner ställer, eller att de ställts relativt lågt genom att utgöras av en minsta 
gemensam nämnare som handledare kunnat komma överens om.  
 
Lärarutbildningens examensmål har hittills inte haft någon framträdande roll i arbetet med 
att utveckla examensarbetet. Många gånger framställs examensarbetet som ett mål i sig, och 
utbildningsmoment tidigare i utbildningen planeras som förberedelse för detta arbete, som 
exempelvis särskilda metodkurser och mindre uppsatsarbeten. Målen för utbildningen 
förläggs därmed inom utbildningen, inte i en framtida yrkesverksamhet. När examensmålen 
uttrycker vad studenterna ska behärska då de genomfört sin utbildning, bör ett avslutande 

                                                 
6 Lärarutredningens förslag Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52), som innebär att legitimation 
krävs för rätt att anställas som lärare utan tidsbegränsning, kommer att förändra lärarutbildningens roll i detta 
avseende. Förslaget innebär att ett handlett och bedömt provår skall följa på lärarexamen innan legitimation 
kan utfärdas.   
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examensarbete mera utgöra ett medel för att pröva om och hur väl en enskild student 
uppfyller dessa krav.  
 
Examensmålen är många och vitt skilda och det krävs att utbildningsplanen ger tydliga 
anvisningar om vilka av målen som ska prövas med hjälp av ett examensarbete. För 
närvarande är examensarbetet tudelat för lärarexamen på avancerad nivå. Inom ramen för 
inriktningsblocket genomförs ett arbete om 15 högskolepoäng, vanligen under utbild-
ningens femte termin, medan ett avslutande arbete om 15 högskolepoäng genomförs under 
den sista eller näst sista terminen. Detta ställer ytterligare krav på tydligt ställningstagande 
beträffande vilka uppgifter de olika arbetena skall ha i relation till examensmålen.  
 
I de anvisningar som för närvarande ges i utbildningsplanen beträffande examensarbetet7 är 
det svårt att spåra någon tanke om att examensarbetet skall utgöra ett tillfälle för studenten 
att visa och för lärare att bedöma hur väl examensmålen uppnåtts. Istället betonas arbetets 
roll som ett medel för studenten att rent allmänt befästa sitt yrkeskunnande och som en 
viktig komponent i samverkan mellan Högskolan och dess partnerområden. 

 
Inom kursen skall ett examensarbete om 15 högskolepoäng fullgöras. Syftet med detta 
arbete är att stärka den blivande lärarens yrkeskompetens, där självständighet och förmåga 
till kritisk analys är centrala värden. Examensarbetet skall ta sin utgångspunkt i angelägna  

  utvecklingsområden/frågeställningar vid studentens partnerområde och därigenom  
  kunna bidra till utveckling av skolans verksamhet. Val av ämne för arbetet skall  
  därför ske i dialog med pedagogiskt ansvariga vid partnerområdet och med berörda  
  vetenskapliga handledare vid Högskolan. Målet är att verka för uppbyggnad av  
  övergripande och långsiktiga forsknings- och utvecklingsteman som stöder  
  verksamhetsutveckling inom skolan och som bidrar till att generera skolrelevant  
  forskning och bygga forskningsmiljöer vid Högskolan. (Utb plan, fastställd 070524) 
 
Om examensarbetet på ett tydligare sätt ska fungera som avslutande examinationsuppgift i 
lärarutbildningen och visa studentens progression mot examensmålen, kommer det att 
krävas en starkare styrning av ämnesvalet och därmed kanske en förändrad inriktning på 
samverkan med partnerskolorna beträffande examensarbetet.  

 
 

                                                 
7 En arbetsgrupp arbetar för närvarande med frågan om examensarbetet i lärarutbildningen och vilka 
uppgifter arbetet skall ha.  
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4. Examination 

4.1 Information i kursplanen om examination och bedömning 
Enligt Högskoleförordningen (6 kap 15§) skall ”formerna för att bedöma studenternas 
prestationer” anges i kursplanen. De anvisningar för utformning av kursplan, som fastställts 
vid Högskolan inför hösten 2007, använder rubriken Examinationsformer, men av anvis-
ningarna framgår att det krävs något mer än en beskrivning av vilka examinationsformer 
som används. 

   
Här anges på vilket sätt studenternas prestationer bedöms och vad som krävs  
för att uppfylla fordringarna på kursen, t.ex. om vissa moment är obligatoriska, 
inlämningsuppgifter, praktikperioder, verksamhetsförlagda moment etc.  
/.../ 
Det är dock viktigt att studenterna får klart för sig grunderna för hur de skall bedömas. 
Examinationens pedagogiska betydelse måste beaktas så att det råder tydlig överens-
stämmelse mellan kursens mål, examinationsformer och arbetsformer. (CN 060419) 

 
Det är bedömningen av det som studenten presterat vid examinationen som står i fokus för 
anvisningarna, inte vilka examinationsformer som används. I den senare tillkomna 
”lathunden” (061120) modifieras dessa anvisningar på ett par väsentliga punkter. Dels gäller 
det synen på obligatorisk närvaro som examinationsform, dels vikten av att prestationer 
redovisas inom en bestämd tid. Enligt anvisningarna ovan skall såväl formerna för att bedöma 
studenternas prestationer som vad som krävs i form av närvaro och fullgjorda 
inlämningsuppgifter anges under rubriken examinationsformer. I ”lathunden” sägs 
emellertid att obligatorisk närvaro inte ska anges under rubriken Examinationsformer. 
 

Inte minst bör kravet på att en prestation skall redovisas inom viss tid utgöra en del i 
examinationen. Att föreskriva obligatorisk närvaro som en del i examinationen kan inte 
anses vara högskolemässigt. Istället bör målen formuleras så att de förutsätter medverkan i 
vissa moment eller visar på särskilda arbetsformer. 

 
Högskoleverket, som har tillsyn över universitet och högskolor, besöker några lärosäten 
varje år för att kontrollera hur de lagar och förordningar som gäller för verksamheten 
efterlevs. Studenternas rättssäkerhet är en särskilt viktig utgångspunkt för tillsyns-
verksamheten och en av de aspekter som undersöks är hur väl lärosätet uppfyller 
Högskoleförordningens krav beträffande kurs- och utbildningsplaner. De tre rapporter från 
tillsynsbesök som genomfördes under 2007, vid universiteten i Karlstad och Umeå samt vid 
Malmö högskola (HSV rap 2008:24R, 25R resp 28R), pekar samtliga på brister när det gäller 
hur examinationen beskrivs i kursplanen.  
 
Högskoleverket betonar att regler i kursplaner om innehåll, examinationsformer och 
betygskriterier dels utgör grunden för examinators myndighetsutövning när han eller hon 
fattar beslut om betyg, dels skall informera studenterna om hur kursen examineras och att 
det därför är viktigt att kursplanerna är tydliga på denna punkt.   

 
En exemplifierande uppräkning kan därför inte anses ge studenterna tillräckligt med 
information om hur examinationen ska gå till, och kan därmed inte anses vara förenlig med 
högskoleförordningens bestämmelser (HSV 2008:24R, sid 23 ). 

 
Det är intressant att notera att vid de lärosäten där lärarutbildningens kursplaner tillhörde 
de som granskades, var det just dessa som kritiserades för att vara otydliga när det gäller 
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examination. Ett av lärosätena kritiseras också för att vilja ge utrymme för studenterna att 
medverka vid beslut om examinationsform. Formerna för bedömning ska framgå av 
kursplanen och det kan därför inte anses förenligt med förordningen att vänta till 
kursstarten med dessa beslut, menar Högskoleverket (2008:28R).  
 
Även vid verkets uppföljande utvärdering av lärarutbildningen 2007 påpekas brister såväl 
när det gäller examinationspraxis som hur kursplanen informerar om examination och 
bedömning, särskilt inom AUO. 
 

Många kursplaner inom AUO har skrivningar rörande examinations- och undervisnings-
former som är otydliga, och i vissa fall saknas beskrivningar helt i fråga om hur en kurs 
examineras eller vilka undervisningsformer som tillämpas. (HSV 2008:8R, s 33) 

 
Inom lärarutbildningen har lärare ibland avstått från att i förväg besluta i detalj hur 
examinationen ska gå till. Då det ingår som ett av utbildningens examensmål att studenterna 
ska ha kunskap om och förmåga att genomföra bedömning av elevers kunskapsutveckling 
har man ansett att det är värdefullt för studenterna att medverka vid beslut om vilka 
examinationsformer som ska användas inom den egna utbildningen. Detta kan visa sig 
omöjligt i ett system där målformulering och beslut om hur måluppfyllelse ska mätas och 
bedömas måste gå hand i hand. Redan då målen formuleras måste det beslutas hur 
examinationen ska gå till. Studenterna kan i efterhand medverka vid granskning av 
överensstämmelsen mellan mål och examination och därmed bidra till förbättringar av 
kursplanen, men de kan svårligen påverka den egna kursen och dess examinationer. 
 
I kursplanerna inom projektet har informationen om examination och bedömning i de 
flesta fall inte förändrats i samband med revideringen av kursens mål. Det innebär att det är 
examinationsformen som fokuseras och att det inte sägs särskilt tydligt hur bedömningen 
av studenternas prestationer görs. I respektive kursplaner sägs följande angående kursens 
examinationsformer: 
 

De studerande examineras fortlöpande, varvid såväl arbetet i seminariegrupper som 
verksamhetsförlagda studier är examinerande, och därmed obligatoriska. Examination sker 
muntligt, skriftligt eller i gestaltande form genom både individuellt och gruppvis 
genomförda uppgifter. Den studerandes yrkesprofessionella utveckling bedöms genom att 
samtliga examinationsinslag sammanvägs av lärarlaget. (PG2016) 

 
Seminarier, laborativa pass och redovisningar är examinerande och därmed obligatoriska. 
Examinationsformerna är såväl skriftliga, muntliga som gestaltande. Den personliga 
rörelsekompetensen utgör också examinationsunderlag. Betygen rapporteras som fyra 
moment.(ID1001) 

 
Obligatoriska aktiviteter är examinerande och skall ses som en del i ett fortlöpande lärande 
med bl. a. estetiska och IT-baserade gestaltningar. För att summera och sammanfatta 
innehållet i delkurserna förekommer även skriftliga och muntliga examinationsformer. 
(PG1001) 

 
Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten, skriftliga 
inlämningsuppgifter och muntlig tentamen. (EN3020) 

 
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning. Betyg rapporteras som ett 
moment. (MD2001) 
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Reformen innebär att examination och bedömning skall mäta studenternas måluppfyllse 
och därför måste knytas mycket tätare till kursens mål än vad som tidigare varit fallet. 
Exempelvis måste en kurs som innehåller betygssatta delkurser ge information om 
examination och bedömning i relation till respektive delkurs. En generell beskrivning av 
vilka examinationsformer som används, utan att dessa motiveras genom hänvisning till 
kursens mål, ger knappast den information som studenterna behöver. Å andra sidan är det 
viktigt att kursplanen inte är så detaljerad att den måste omarbetas varje gång kursen ges. 
 

4.2 Examinationens uppgift   
I rapporten Examination som kvalitetskontroll i högskolan (SOU 1991:44), som utarbetades på 
uppdrag av högskoleutredningen, definieras examination som   
 

... all sådan pedagogisk verksamhet inom en högskoleutbildning vid vilken studenternas 
prestationer kan underkännas.” (s 25).  

 
Enligt denna definition är det kontrollaspekten som utgör examinationens kärna, det vill 
säga möjligheten att bedöma och betygsätta den enskilde studentens kunskaper och 
förmåga. Examinationen kan emellertid ha flera olika funktioner inom en utbildning, såväl 
avsedda som oavsedda. Intervjuer som genomfördes inom Högskoleverkets examinations-
projekt under senare delen av 1990-talet (Högskoleverket 1997) visar att lärare inom 
högskolan såg på examinationens funktioner på sex kvalitativt skilda sätt: som inlärning, 
kontroll, motivation, styrinstrument, feedback och självinsikt. Bakom dessa uppfattningar 
kan man urskilja två huvudperspektiv:  
 

a) examination som kontroll   
b) examination som feedback och därmed som instrument för inlärning och 

medvetandeskapande.  
 
Det innebär, menar rapportförfattarna, att man kan se examinationen å ena sidan ur ett mer 
byråkratiskt perspektiv, där kontrollen och samhällets krav på kompetensbedömning och 
kunskapsgaranti står i centrum. Å andra sidan kan man se examinationen ur ett inlärnings-
perspektiv där studentens kompetensuppbyggnad står i centrum.  
 
Att examinationer kan ha olika uppgifter, såväl summativa som formativa, innebär inte att 
varje examination ska sträva efter att fylla så många av dessa uppgifter som möjligt. Chris 
Rust vid Oxford Brookes University understryker att ”all too often we do not disentangle 
these functions of assessment” (Rust, 2002), vilket kan medföra att ingen av uppgifterna 
kan fullgöras optimalt. Högskoleutredningen (SOU 91:44), som betonar vikten av att både 
kontroll- och inlärningsperspektiven beaktas, anser att en överbetoning av eller en ensidig 
inriktning på vissa krav, som exempelvis objektiv provkonstruktion eller examinationen 
som inlärningstillfälle, kan leda till att examinationssystemet får en endimensionell 
utformning, så att vissa av dess funktioner inte beaktas. Men då avses examinations-
systemet, det vill säga de samlade examinationerna, inte en enskild examination. 

 
I anvisningarna för Högskoleverkets nya granskningscykel, 2007 – 2012, av högskolornas 
kvalitetsarbete betonas vikten av att lärosätet uppfyller kravet på att examinationen har både 
ett kontroll- och ett inlärningsperspektiv. 
 

All bedömning och examination av de studerande ska ske utifrån målen i examens-
ordningen och lokalt formulerade mål (förväntade studieresultat). Bestämmelser, 
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tillvägagångssätt och kriterier för bedömning och examination ska vara tydligt formulerade 
och tillgängliga för de studerande. 
 
All examination ska genomföras på ett professionellt sätt. Det innebär att examinationen 
ska vara individuell, tillförlitlig och relevant och utgå från vedertagen kunskap om 
bedömning och betygsättning. 
 
Examinationen ska utformas så att den uppfattas både som kunskapskontroll och som 
inlärnings- och utvecklingstillfälle. (Högskoleverket 2007, bilaga 1:Bedömningsgrunder vid 
granskning av lärosätenas kvalitetsarbete) 

 
Även vid utvärdering av utbildningar kommer Högskoleverket att lägga större vikt än 
tidigare vid examination och hur bedömning av studenters studieresultat görs. Där betonas 
examinationen som ett medel att säkerställa att examensmålen uppnås. De ”aspekter och 
kriterier vid utbildningsutvärdering” som presenteras lyfter fram examinationen och 
betonar att krav skall finnas klart dokumenterade exempelvis i form av betygskriterier och 
framgå av instruktioner för tentamina, examensarbeten och annan examination (HSV 2007, 
bilaga 2). 

 

4.2.1 Fortlöpande examination: för att examinera en process ... 
I flera av projektets kurser används termen ”fortlöpande” för att informera om kursens 
examination, medan vad som skall ske fortlöpande varierar. En av kurserna (PG1001) 
beskriver examinationen vid obligatoriska aktiviteter som del av ett fortlöpande lärande, vilket 
kan tolkas som att inlärningsaspekten är överordnad kontrollaspekten och att 
examinationen huvudsakligen är ett medel för att ge formativ feedback. En annan 
(PG2016) informerar om att studenterna examineras fortlöpande, vilket kan innebära att allt 
som studenten gör under kursen bedöms och utgör en del av underlaget för betyg på 
kursen. I en tredje kurs (EN3020) tillämpas fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten. En 
fjärde kurs (ID1001) slutligen, använder inte termen fortlöpande men anger att ”Seminarier, 
laborativa pass och redovisningar är examinerande och därmed obligatoriska.”, vilket kan 
tolkas som att läraren vid i stort sett all kontakt med studenterna bedömer deras 
prestationer. 
 
Det finns flera skäl till att det är förhållandevis vanligt att lärare väljer någon form av 
”fortlöpande bedömning” inom lärarutbildningens kurser, framför - eller i kombination 
med - en mer traditionell avslutande examination. En orsak kan vara att målen för 
utbildningen innefattar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är svåra för 
studenten att visa upp i form av en ”produkt”, vid ett specifikt examinationstillfälle – och 
som därmed inte är möjliga att bedöma vid en sådan examination, som exempelvis 
samarbetsförmåga, självkännedom och empatisk förmåga. Det är en väsentlig skillnad 
mellan examinationer som bygger på att studenten kan redovisa någon form av produkt av 
sitt studiearbete, och examinationer som innebär bedömning av inlärningsprocessen. Den 
senare formen av bedömning kan vara nödvändig inom sådana kunskapsområden där 
”produkten” är svårfångad men ändå utgör ett viktigt mål.   

 
Det framgår dock inte av kursplanerna om det är en specifik form av kunskap som bedöms 
vid den fortlöpande examinationen. Detta kan innebära att även kunskaper av 
produktkaraktär bedöms fortlöpande, vilket gör viktningen av olika bedömningar 
betydelsefull. Tidiga bedömningar kan inte ges samma vikt vid sammanvägning av olika 
examinationer som bedömningar som görs längre fram i kursen, eftersom kursens mål 
uttryckligen avser vad studenten skall kunna vid avslutad kurs. Fortlöpande bedömning 
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kräver därför utförliga riktlinjer för såväl vad som ska bedömas som hur bedömningen ska 
gå till och hur resultaten av bedömningen ska relateras till övriga examinationer och 
bedömningar inom kursen. Det finns en uppenbar risk att fortlöpande bedömning, som 
sker utan tydliga kriterier och riktlinjer, blir godtycklig och svår att överklaga. 
  
Oavsett om ”fortlöpande bedömning” avser bedömning av en process eller  återkommande 
bedömningar av en produkt är det centralt att utgångspunkten utgörs av frågan: På vilket 
sätt kan studenten redovisa de kunskaper och färdigheter som lärandemålen efterfrågar? 
För studenterna innebär det stora skillnader om det är en avgränsad produkt eller hela 
inlärningsprocessen som bedöms. En produktbedömning ger större frihet i studie-
situationen. Undervisningen behöver inte vara obligatorisk och ”produkten” finns i konkret 
mening utanför studenten. Om den kritiseras eller underkänns är bedömningen 
sammankopplad med produkten, som kan göras om och förbättras. Vid en kontinuerligt 
bedömd inlärningsprocess är förhållandena helt annorlunda. Ofta krävs obligatorisk 
närvaro och det kan vara svårt att skilja mellan anpassning och inlärning. ”Produkten” är 
osynlig och mer integrerad i studentens hela personlighet vilket gör att kritik och 
underkännande kan drabba hårdare. Ett underkännande kan vara svårt att reparera 
eftersom en omtentamen knappast kan organiseras om bedömningen avser en process, 
vilket kan medföra att hela kursen måste göras om.  
 
 
4.2.2 ... eller för att reglera studenternas studiearbete 
När fortlöpande examination används i den mening som beskrivits ovan, är det nödvändigt 
att studenterna deltar i undervisningen för att examinationen ska kunna genomföras.  
Detsamma gäller också många av de undervisningsformer som idag används inom 
lärarutbildningen; de förutsätter att studenterna är närvarande. För att det överhuvudtaget 
ska vara möjligt att genomföra ett seminarium krävs att studenterna är närvarande och att 
de bidrar aktivt till arbetet i seminariegruppen. För att garantera kontinuitet i närvaron vid 
seminarier görs de därför ofta till en del av examinationen och studenter som inte deltagit 
får kompensera detta med någon form av inlämningsuppgift.    
 
Det kan emellertid också förhålla sig så att examinationen används som medel för att 
reglera studenternas individuella studiearbete. Om läraren misstänker att studenterna inte 
förstår att deltagande i undervisningen på ett väsentligt sätt bidrar till att kursmålen kan 
uppnås, kan det föreskrivas, i kursplanen eller på annat sätt,  att det krävs att studenten har 
deltagit vid samtliga eller ett visst antal av kursens seminarier och gruppövningar och att 
samtliga studieuppgifter har fullgjorts för godkänt betyg. Bedömningsaspekten är då relativt 
underordnad och ”bedömningen” kan utgöras av en enkel notering om närvaro eller 
fullgjord arbetsinsats.  John Biggs (2003) varnar för en sådan användning av examinationen 
och säger att ”Issues of learning should not be confused with issues of discipline”. Närvaro 
i sig kan svårligen användas som kriterium för godkännande eftersom något tydligt 
samband mellan närvaro och läranderesultat knappast finns.  

 
Vad som skall prövas och läggas till grund för betyg är läranderesultaten, inte hur 
studenterna arbetat för att komma dit (om det inte är just processen som skall bedömas). 
För att examinationsbegreppet inte skall ”urvattnas” genom att användas för att även 
beteckna arbetsformer eller till och med närvaro, kan det vara en fördel att föra in 
bestämmelser om närvaro och andra typer av kurskrav som gäller studenternas studiearbete 
under rubriken ”arbetsformer” i kursplanen eller i kurshandboken. Att studiearbetet 
genomförts på ett tillfredsställande sätt, exempelvis i form av närvaro och fullgjorda 
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studieuppgifter, kan då utgöra en förutsättning för att få delta i en viss examination utan att 
vara en del av examinationen.  
 

4.2.3 Examinationsbegreppet måste förtydligas 
Inte minst i det perspektivet att examinationen och vad som examineras är starkt styrande 
för vad studenter uppfattar som kursens mål, hur de väljer att disponera sin studietid och 
vad de väljer att fokusera (ex Snyder, 1971), är det angeläget att examinationen är tydlig och 
att det tydligt framgår vilka krav som ställs. Ett diffust examinationsbegrepp ger en diffus 
bild av vilka krav som ställs. En del av förklaringen till att lärarstudenter uppger att de inte 
är medvetna om vilka krav som ställs eller om det överhuvudtaget ställs några krav inom 
lärarutbildningen (Högskoleverket 2005) skulle kunna vara att utbildningen arbetar med ett 
otydligt examinationsbegrepp som medverkar till att kraven blir otydliga.  

 
Vid Högskolan Dalarna finns anvisningar8 och ordningsregler för examinationen, men de 
gäller nästan uteslutande skriftlig salstentamen. Dessa anvisningar innehåller utförliga 
upplysningar om exempelvis krav på anmälan till tentamen, tillåtna och otillåtna hjälpmedel, 
tentamensvaktens befogenheter, hur och när resultat skall meddelas och bestämmelser 
angående omtentamen. För andra examinationsformer saknas motsvarande anvisningar helt 
och de är därmed nästan osynliga i Högskolans styrdokument. Det ligger då nära till hands 
för studenter som tar del av dessa anvisningar att läsa in ett metabudskap i dem: 
examination = salstentamen. Om andra examinationsformer inte heller i kursplanen eller 
vid den konkreta undervisningen och examinationen är tydligt avgränsade och definierade 
förstärks detta budskap. 
 
Hemtentamina, praktiskt lärararbete, muntliga examinationer, insatser vid seminarier, 
utställningar och presentationer av olika slag; för alla typer av examinationer inom 
lärarutbildningen finns regler och föreskrifter. Men de är utformade för en specifik 
examination inom en enskild kurs. Mer generellt utformade, gemensamma riktlinjer för 
vanligt förekommande examinationsformer inom lärarutbildningen skulle inte endast bidra 
till en mera enhetlig praxis utan också tydliggöra dessa examinationsformer och vara ett 
stöd för lärare och studenter. Rapporten från Högskoleverkets senaste granskning av 
lärarutbildningen (Högskoleverket 2008:8R) ger en rad rekommendationer, som bör beaktas 
om och när sådana riktlinjer formuleras, exempelvis 

 
• Säkerställ att det finns tydliga bedömningskriterier och bedömningsrutiner 

kopplade till VFU (s 38) 
• Säkerställ att individuell bedömning sker vid examination i grupp (s 54) 
• Utöka och förstärk den individuella återkopplingen efter examination för att 

främja lärandeprogressionen hos enskilda studenter (s 54) 
• Utveckla metoder och kriterier för den individuella bedömningen av 

examensarbeten skrivna i par/grupp (s 55) 
 

4.3 Examinationen i sitt sammanhang 

4.3.1 När examination studeras 
När Högskoleverket under 2005 lät genomföra en undersökning av examinationen inom 
några yrkesutbildningar vid högskolan, med utgångspunkt i lärarutbildningen, tycks de 

                                                 
8 Studieadministrativa bestämmelser. DUC 2007/838/10 
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huvudsakliga slutsatserna ha formulerats redan innan undersökningen påbörjades 
(Högskoleverket 2006). I sitt förord till rapporten, där särskilt lärarutbildningen 
kommenteras, konstaterar universitetskanslern bland annat att   
 

Studien visar att examinationen inom lärarutbildningen utmärks av att det förekommer 
mycket få inslag av traditionella tentamina som prov och salsskrivningar. Merparten av 
examinationen sker genom hemtentamina eller andra uppgifter som ska genomföras enskilt 
eller i grupp. 
/.../ 
De examinationsformer som vanligen används inom lärarutbildningen – där bedömningen 
av svaren ofta är mer komplicerad och där studenterna som regel ges möjlighet till 
kompletteringar i efterhand – leder mer sällan till betyget underkänd. (a a, s 5) 

 
Till grund för dessa slutsatser ligger två godtyckligt valda examinationer inom lärar-
utbildningen vid ett svenskt lärosäte samt intervjuer med två lärare och en student vid 
samma lärosäte! Men det är inte undersökningsmetoden och kanslerns långtgående 
slutsatser som skall kommenteras här. Det är istället det faktum att undersökningen och 
rapporten utgör ett belysande exempel på hur examinationen inom högskolan ofta studeras 
och beskrivs. Man bortser från att examinationen utgör en del av ett mycket komplext 
sammanhang av examensmål, undervisningsformer, övriga examinationer och examina-
tionssystemet som helhet. Examinationen studeras som en verksamhet för sig och det finns 
en tendens att fokusera mer lättavgränsade traditionella examinationsformer eller att 
likställa examination med frågan om hur enskilda prov utformas.  
 
I det konkreta arbetet ligger emellertid utformningen av ett enskilt prov långt fram i 
processen och utgör endast slutsteget i planeringen av examinationen i en kurs. Studier av 
examinationen skulle därför kunna bidra bättre till den kunskap som högskolans lärare 
behöver, om de studerade och problematiserade examinationen i sitt sammanhang. 
Eventuellt kan det nya läroplanssystemet, där examinationen får en tydlig roll i relation till 
kursens mål, göra det mer intressant att studera examinationen i relation till den kontext där 
den faktiskt finns, inte endast i relation till andra examinationer inom andra utbildningar. 
Då kan även så kallade icke-traditionella examinationsformer bli föremål för större intresse. 
 

4.3.2 När examination planeras 
Vid kursplanering är det viktigt att skilja mellan examinationer som är innehållsmässigt knutna 
till kursens mål och undervisning, som mäter den kunskap och de färdigheter som de 
förväntade studieresultaten avser och examinationer som är i tid och rum knutna till 
undervisningen i kursen, och i själva verket utgör en del av undervisningen. I det första 
fallet handlar det om ”alignment” (Biggs, 2003), att examinationen är samordnad med 
kursens mål, i det senare fallet om att examination och undervisning är identiska eller 
kanske sammanblandade.  
 
Att en examination är så nära knuten till undervisningen att den samtidigt utgör en del av 
undervisningen är ingen garanti för att den är samordnad med kursens mål. Det är möjligt 
att det, åtminstone under en övergångsperiod, kan vara välbetänkt att undvika sådana 
examinationer som är starkt knutna till eller utgör en del av undervisningen för att inte 
frestas att förväxla de två formerna av anknytning och för att förändra tidigare praxis, där 
examinationen innehållsmässigt oftast knöts till undervisningen och inte till målen. Oavsett 
hur examinationen avgränsas mot andra inslag i utbildningen, utgör dock kärnan i all 
examination en bedömning av studenternas kunnande i relation till kursens mål. 
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5. Bedömning, betyg och betygskriterier 

5.1 Grupp- respektive kriterierelaterade betyg 
Ett lärosäte kan, enligt Högskoleförordningen, besluta om vilka betyg som skall användas 
vid bedömning av studenternas kunnande.  
 

Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om 
inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem. (6 kap. 19§) 

 
Paragrafen är emellertid otydlig när det gäller vad som kan föreskrivas av lärosätet, eftersom 
den inte skiljer mellan betygssystem, med de två huvudtyperna grupp- respektive 
kriterierelaterade betyg, och betygsskala, som avser hur många betygssteg som används och 
hur dessa steg betecknas.  
 
Ett renodlat grupp- eller normrelaterat betygssystem är nog svårt att hitta exempel på inom 
den svenska högskolan. Där har man vanligen använt någon form av kriterierelaterade 
betyg, som ibland inneburit ett odefinierat kriteriebaserat system där i princip varje lärare 
fått avgöra vad ett visst betyg skall representera. Kriterierna kan ha utgjorts av antal poäng 
på en viss tentamen eller andra, mer kvalitativa kriterier. De kriterier som använts har inte 
nödvändigtvis varit kända av vare sig studenter eller av examinerande lärare förrän efter det 
att bedömning och betygsättning gjorts. Ibland har då läraren tillämpat en kombination av 
de två systemen. Om en kriterierelaterad bedömning exempelvis fått till resultat att en 
mycket stor andel av studenterna skulle underkännas, har läraren kunnat besluta att sänka 
kraven för betyget godkänd för att minska denna andel. Det innebär att även betyg inom ett 
kriterierelaterat systemet i viss mån påverkats av den aktuella studentgruppen, som fått 
utgöra den norm som prestationerna relaterats till. En uppfattning att studenternas 
prestationer, i idealfallet, skall vara någorlunda normalfördelade kan ha funnits även när 
läraren ansett sig tillämpa kriterierelaterade betyg. Om betygsfördelningen varit mycket skev 
har därför examinationen och betygskriterierna fått bära skulden och följaktligen 
omprövats. 
 
Vid Högskolan Dalarna finns inget explicit beslut om vilket betygssystem som skall 
tillämpas. De centrala nämnderna9 anser emellertid att ett målrelaterat betygssystem är en given 
konsekvens av att målen formuleras som förväntade studieresultat, det vill säga mål som 
studenten skall uppnå för att godkännas. Högskolan har beslutat att tre betygsskalor med två, 
tre respektive fyra betygssteg kan användas, nämligen Underkänd/Godkänd, 
Underkänd/Godkänd/Väl godkänd eller Underkänd/3/4/5. Vilken betygsskala som skall 
användas inom en enskild kurs beslutas i samband med fastställande av kursplan. Inom 
Högskolans lärarutbildning tillämpas sedan 1998 graderade betyg, det vill säga Underkänd, 
Godkänd och Väl godkänd.  
 
I framtiden blir det angeläget att studera hur det målrelaterade betygssystemet tillämpas. 
Det är ju inte de förväntade studieresultaten i sig som är det centrala, vare sig för den 
enskilde studentens examensbevis eller vid nationella och internationella jämförelser av 
utbildningar, utan det studieresutat som studenten faktiskt uppnått. En konsekvent och 
professionell tillämpning av målrelaterade betyg kan garantera en god överensstämmelse 
mellan förväntade och uppnådda studieresultat. Om däremot den målrelaterade 

                                                 
9 Detta framgår dels av en problematiserande PM 07-10-04 från Högskolans Bolognagrupp, med rubriken 
Betyg; system, skalor och kriterier, dels av denna grupps slutrapport till de centrala nämnderna 08-01-16. 
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bedömningen påverkas av den tanke som ligger till grund för ett normrelaterat system, och 
som egentligen är oförenlig med ett målrelaterat, nämligen att betyg i en kurs bör fördelas 
enligt vissa bestämda procentsatser, försvagas sambandet mellan förväntade och uppnådda 
studieresultat. 
 
En strikt tillämpning av ett målrelaterat betygssystem ger inget utrymme för statistiska 
fördelningskurvor överhuvudtaget. Men vilken typ av måttstock, annan än studenternas 
prestationer, kan lärare använda för att avgöra om kursmålen är satta på lämplig nivå, om 
förväntade studieresultat är realistiska i relation till kursens nivå och omfattning eller om 
betygskriterierna är tillräckligt tydliga för att kunna gradera studenternas prestationer? 
Oavsett hur specifika och detaljerade kursmålen är och hur väl betygskriterierna avspeglar 
relevanta nivåskillnader beträffande måluppfyllelse, kommer lärarens kunskaper, erfaren-
heter och omdöme att ha en avgörande betydelse vid bedömningen. Ett synliggörande av 
dessa, många gånger oformulerade kunskaper, blir nödvändigt för att lärare gemensamt 
skall kunna utveckla såväl kursmål som bedömningskriterier. 
 

5.2 Formativ och summativ bedömning 
En formativ bedömning görs för att ge feedback under pågående studieperiod. Både lärare 
och studenter behöver veta om de är på rätt väg och resultatet av en formativ bedömning 
kan bidra såväl till enskilda studenters lärande som till att förändra och förbättra 
undervisningen. En summativ bedömning har ett annat syfte. Den görs för att bedöma 
kvaliteten i ett studieresultat eller en prestation vid en bestämd tidpunkt, för att sätta ett 
betyg. Men även en summativ bedömning kan ge feedback beträffande både studentens 
framsteg och i vilken utsträckning undervisning och arbetsformer bidrar till att studenterna 
tillägnar sig avsedda kompetenser, i synnerhet om betyget kompletteras med ytterligare 
kommentarer. Gemensamt för båda typerna av bedömning är att studenternas förmåga 
värderas i relation till målen för utbildningen. Den summativa bedömningen ställer 
emellertid högre krav på att studenten verkligen ges möjlighet att visa bestämda aspekter av 
sitt kunnande och att det är möjligt för läraren att göra en bedömning i relation till ett eller 
flera av kursens lärandemål, eftersom den skall resultera i ett betyg, som kan ha en 
avgörande betydelse för studentens möjlighet att fortsätta sina studier.   
 
Det faktum att en uppgift utformas och fullgörs som underlag för en summativ bedömning, 
kan emellertid göra den mindre lämpad i ett formativt perspektiv. Vid alla former av studier 
och lärande är det ofrånkomligt att studenter någon gång missuppfattar en text eller ett 
sammanhang och drar ogrundade slutsatser, på vägen mot ökad förståelse och bättre 
underbyggda tolkningar. I ett lärandeperspektiv är det angeläget att studenter uppmuntras 
att ”avslöja” missuppfattningar och ogrundade slutsatser på ett tidigt stadium, för att de 
skall kunna korrigeras, och det är en av den formativa bedömningens uppgifter att upptäcka 
och peka på den typen av problem. I en situation där studentens kunnande är föremål för 
summativ bedömning och betygsätts gör studenten allt för att inte avslöja sina svårigheter 
och om missuppfattningar påpekas kan det leda till försvar från studentens sida snarare än 
till öppenhet för alternativa lösningar. John Biggs (2003), som hör till dem som anser att det 
är problematiskt att knyta en formativ bedömning till en summativ bedömningsuppgift, 
menar att den formativa bedömningen framför allt är en viktig del av undervisningen. 
 

Indeed, the effectiveness of different teaching methods is directly related to their ability to 
provide formative feedback. (a a, s 142) 
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De som företräder en motsatt uppfattning och anser att formativ bedömning bör knytas till 
examinationen, gör det ofta med hänvisning till att det måste löna sig, i form av bokförda 
studieprestationer, att fullgöra inlämningsuppgifter, för att studenter skall utnyttja 
möjligheten att få feedback. Eileen Trotter (2006) är en av dem, och hon menar att det är 
orealistiskt att begära att studenter skall redovisa och lämna in fullgjorda uppgifter enbart 
för att få formativ feedback. Hon förespråkar ”kontinuerlig summativ bedömning”, som 
innebär att kursens olika studie- och inlämningsuppgifter bedöms, och sammantaget svarar 
för en mindre andel av kursbetyget. I en kurs inom företagsekonomi som hon redovisar, 
viktas studieuppgifterna till 10 procent av kursbetyget medan uppsatsarbete och slut-
examination värderas till 15 respektive 75 procent.  
 
Trotter understryker betydelsen av att väga den tidsinsats som en kvalificerad bedömning 
av studieuppgifter kräver av läraren, mot nyttan för studenterna i ett lärandeperspektiv. 
Själv använder hon en enkel fyrfältstabell för att kategorisera olika bedömningsmetoder 
med hänsyn till nytta och resurskrav. 
 

’Stars’ are both educationally effective and management and resource efficient while 
’WOTs’ (waste of time) are neither. ’Big Macs’ (fast food but ultimately lacking in taste)  
are those methods that are highly efficient but not necessarily very effective educationally 
while a ’Persian Cat’ (exquisite to look at, fussy and time consuming to look after) is highly 
effective in educational terms but require a great deal of staff time in supervising and 
assessing. (a a, s 509) 

 
Den kontinuerliga summativa bedömning som hon förespråkar, och som värderas högt av 
de studenter hon intervjuat, kategoriseras som en persisk katt. 
 
Om det skall krävas en examination för att göra en formativ bedömning blir konsekvensen 
att examinationen i en kurs kan bli mycket omfattande, att examinationssystemet 
expanderar (Lindberg-Sand, 2003). Vid Högskoleverkets senaste granskning av lärar-
utbildning uppmärksammas en sådan tendens, och i bedömarrapporten konstateras att 
 

Tendensen är att studenten prövas vid väldigt många tillfällen under sin utbildning. Vid 
några platsbesök uppger studenter att utbildningens kravnivåer har höjts sedan den förra 
utvärderingen genom att man infört fler examinationstillfällen snarare än att de enskilda 
examinationskraven höjts.” (HSV 2008:8R, s 54) 

 
Att en examination som har en summativ bedömning som sitt huvudsyfte även kan utgöra 
underlag för formativ feedback, innebär inte att det krävs en examination för att kunna ge 
formativ feedback. I ett undervisnings- och inlärningsperspektiv bör formativa bedöm-
ningar, som feedback till både studenter och lärare, genomföras så ofta som möjligt under 
en kurs. Summativa bedömningar däremot behöver inte alls genomföras så ofta. Om därför 
huvudsyftet med en viss bedömning är att ge feedback på studenternas insatser, är 
examinationen, med dess strikta krav på betygskriterier och rättssäker bedömning, ett 
mycket resurskrävande alternativ. Att hitta alternativa sätt att ge feedback är därför både 
pedagogiskt och ekonomiskt motiverat.  
 
Även en formativ bedömning bör givetvis göras i relation till kursmålen, men den kan göras 
mera informellt och kan med fördel ske i form av självbedömning eller genom att 
studiekamrater bedömer varandras insatser. Förmågan att bedöma den egna kompetensen i 
relation till aktuella arbetsuppgifter och – under utbildningstiden – i relation till 
examensmålen är viktig att utveckla. I examensordningen för lärarexamen uttrycks detta i 
det mål som säger att en lärarexamen kräver att studenten skall 
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- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin 

kompetens i det pedagogiska arbetet. 
 
Om självbedömning görs till ett reguljärt inslag i utbildningen kan den därför tjäna två 
syften: dels som formativ bedömning, dels som ett sätt att uppnå detta specifika examensmål. 
Då krävs emellertid att studenterna har tillgång till relevanta bedömningskriterier och att 
deras egna bedömningar då och då görs till föremål för bedömning av läraren eller av 
studiekamrater. Detsamma gäller beträffande studiekamraters bedömning av varandras 
insatser. För samtliga lärarexamina skall studenten 
 

- visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och 
utveckling i förhållande till verksamhetens mål ... 

 
och för undervisning i grundskolan och i gymnasieskolan skall studenten dessutom 
 

- visa mycket god kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt 
god kunskap i betygssättning. 

 
Inom just lärarutbildningen finns det därför mycket goda skäl att utveckla den typ av 
formativ bedömning som genomförs av studenterna själva eller av deras studiekamrater. 
  

5.3 Betygskriterier 

5.3.1 Val av bedömningsområden 
Det första steget vid formulering av betygskriterier är att bestämma vilka bedömnings- 
områden som skall användas. Skall vart och ett av kursmålen utgöra ett bedömningsområde 
eller skall ett bedömningsområde utgöras av en förmåga som är gemensam för flera av 
målen? Bedömningsområdet kan även ”skära” de sammanlagda kursmålen på helt andra 
sätt, beroende på vilka examinationsformer som används och vad de ger möjlighet att 
bedöma.  
 
De kurser som utgjorde underlag för arbetet inom detta projekt hade i de flesta fall 
sammansatta och mycket omfattande mål. Varje mål gällde flera olika förmågor och 
kunskapsformer och flera kunskapsområden. I samtliga kurser utgjordes 
bedömningsområdena av de enskilda kursmålen, men kurserna valde olika principer för 
utformning av betygskriterier. Kriterierna var antingen utformade  
 

a) i relation till enskilda examinationer, eller  
b) i relation till vart och ett av kursens mål, eller 
c) i relation till de samlade kursmålen. 

 
För att ett kursmål skall kunna fungera som bedömningsområde måste bedömnings-
aspekten ha tagits i beaktande redan då målen formulerades. Som utgångspunkt vid 
målformulering krävs en uppfattning om helheten i de läranderesultat som studenterna skall 
uppnå inom kursens ram. Det är utifrån helheten man kan avgöra vilka mål som är 
relevanta, vilken roll ett enskilt mål har i denna helhet och därmed även hur det skall 
bedömas. Därefter följer en analys av vilka perspektiv som är fruktbara att skilja på, vad en 
viss kompetens består i och hur olika grader av kompetensen kan urskiljas. Därmed har 
man i princip bestämt vilka examinationsformer som skall användas, vad de olika 
examinationerna skall pröva och hur resultaten skall bedömas, redan då målen formuleras. 
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När man, som exempelvis Stefan Ekecrantz (2007) vid Universitetspedagogiskt centrum vid 
Stockholms universitet, anser att betygskriterier skall skrivas som preciseringar av de 
förväntade studieresultaten, förutsätts att bedömningsaspekten funnits med redan då målen 
formulerades. De förväntade studieresultat anger då huvudsakligen vad godkända studenter 
kan och betygskriterierna anger hur väl de kan detta.  

 
När betygskriterier skulle formuleras inom projektets kurser fanns inte dessa förut-
sättningar. Målen hade i många fall formulerats utan ingående analys av vilka kompetenser 
som avsågs, hur kompetenser och kunskaper skulle bedömas och om de överhuvudtaget 
var möjliga att synliggöra och bedöma vid en examination. När betygskriterier skulle 
formuleras befann sig lärarna därför i den situationen att flera av kursens mål var svåra att 
bedöma och att examinationerna, som fanns sedan tidigare, inte hade utformats för att 
pröva studenternas kunnande i relation till de förväntade studieresultaten. Arbetsgruppen 
konstaterade att ett fortsatt kursplanearbete inom detta läroplanssystem kräver ”alignment”, 
det vill säga ett tydligt samband, framför allt mellan mål, examination och bedömning. Det 
innebär att det bör finnas en genomtänkt idé om vilka bedömningsområdena eller 
bedömningsaspekterna skall vara, redan då kursmålen formuleras.  

 

5.3.2 Att urskilja nivåer av kunnande  
När förväntade studieresultat formuleras som mål för en kurs ska de, enligt Högskolans 
anvisningar, formuleras som tröskelvärden för betyget godkänd.  
 

De mål som sätts upp för en kurs är den lägsta tröskel som krävs för godkänt.  
Betygsgraderingarna över detta talar om hur mycket bättre än minimikraven en  
student lyckats och genom betygskriterier kan kraven för de olika betygsnivåerna 
tydliggöras. (CN 060419).  

 
Det innebär att målen skall ange såväl vad studenterna skall kunna som hur väl de skall 
kunna detta för att godkännas på kursen. Redan vid formulering av kursmål måste därför 
läraren ha en klar uppfattning om vilka olika prestationsnivåer som kan urskiljas inom ett 
bestämt kunskapsområde, vilka som bör urskiljas inom den aktuella kursen och vilken som 
är den lägsta nivå som skall accepteras för betyget Godkänd. 

 
Lärare med lång erfarenhet av att undervisa och bedöma lärarstudenters förmåga inom ett 
visst kunskapsområde har ofta en god uppfattning om vilka kunskaper som utgör ämnets 
eller kunskapsområdets ”kärna” i ett lärarutbildningsperspektiv, på vilka kvalitativt olika sätt 
dessa kunskaper kan behärskas, och vilken nivå som är rimlig att förvänta att studenter skall 
uppnå. Formulering av betygskriterier kan i sådana fall innebära att man sätter ord på en 
kunskap som redan finns, men som kanske varit oformulerad. Men om läraren är mer 
oerfaren eller saknar kunskap om vad som kännetecknar kvalitativt skilda nivåer av  
kunnande inom området, krävs ett mer omfattande arbete. Examensordningen för 
lärarexamen ger ingen vägledning för detta arbete. Snarare tvärtom, eftersom den endast 
genom tillägg av uttrycket ”fördjupade kunskaper” vill ange en så avgörande nivåskillnad 
som den mellan examen på grundnivå respektive avancerad nivå (se sid 8). ”Fördjupade 
kunskaper” säger något om dessa kunskaper i relation till kunskaper på grundnivå, men 
säger ingenting om kunskaperna i sig. ”Betygskriterierna ska i ett målrelaterat system 
motsvara ett omdöme om vad och hur väl en individuell student kan något” skriver 
Ekecrantz (2007). Han menar att det är helt nödvändigt att lärare med ledning av kriterierna 
kan svara på frågor som exempelvis Vad kan en student som fått betyget Väl godkänd som 
en student med betyget Godkänd inte kan?, och Vad kan/kan inte inte en student som 
underkänts?. 
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5.3.3 Globala eller analytiska betygskriterier 
I projektets kurser utformades, som tidigare sagts, tre olika typer av betygskriterier. I två av 
kurserna formulerades samlade betygskriterier för hela den kurs eller det kursavsnitt som skulle 
betygssättas, i en kurs formulerades kriterier för vart och ett av kursens mål, medan två kurser 
utformade kriterier för de enskilda examinationer som tillsammans utgjorde underlag för betyg. 
Med undantag av den kurs där redovisning av ett självständigt arbete utgjorde den enda 
examinationen (MD2001), innehöll alla kurser flera examinationer. Oavsett om betygs-
kriterier formulerats för kursen som helhet eller för enskilda examinationer, måste därför 
bedömningar göras vid varje enskild examination för att vid kursens slut sammanföras till 
ett betyg för kursen.     
 
De samlade eller globala betygskriterier som gällde en hel kurs beskrev varje betygsgrad med en 
sammanhängande text som omfattade flera olika kompetenser. En fördel med sådana 
kriterier är, menar Ekecrantz (2007),  att de gör det möjligt att ge en samlad bild av vad som 
kännetecknar olika kvalitetsnivåer. Globala kriterier markerar också att det är helhets-
bedömningen som är den viktiga. Nackdelen är att gränserna mellan olika kvalitetsnivåer 
kan vara svåra att tydliggöra när kriterierna omfattar flera olika kunskapsformer och 
kunskapsområden. Ett alternativ kan vara att arbeta med mer specifika bedömnings-
områden, att bryta ner kursmålen ytterligare genom att analysera vilka kunskaper och 
kompetenser som är centrala inom ett bestämt mål och att använda dessa som 
bedömningsområden. Man kommer då att kunna utforma mer specifika eller analytiska 
betygskriterier, gärna i matrisform, som gör det lättare att se hur olika aspekter bedöms. En 
nackdel är att det inte framgår direkt av dessa delbedömningar på vilka grunder det samlade 
betyget sätts. 
 
En mer ingående analys av kursmålen visade sig också nödvändig då betygskriterier 
formulerades för enskilda examinationsuppgifter. De kriterier som först formulerades 
preciserade huvudsakligen vad som skulle behandlas, exempelvis i en skriftlig uppgift, för att 
den skulle godkännas. Det visade sig då i flera fall att preciseringen av kursmålen innebar att 
nya mål tillfördes. Hur väl, det vill säga vilken nivå som krävdes för olika betyg framgick 
mindre tydligt av kriterierna. För att beteckna kraven för Väl godkänd användes gärna 
kraven för godkänt betyg som utgångspunkt och betyget Väl godkänd innebar då 
”fördjupade” kunskaper eller ”god” förmåga i relation till godkänd nivå. Det förekom också 
att det för Väl godkänd krävdes att studenten gjorde något mer än vad som krävdes för 
betyget Godkänd. Betygskriterierna för Väl godkänd kunde då inledas med orden 
”Dessutom skall ...”. I flera fall visade det sig att det som, enligt betygskriterierna, krävdes 
för Väl godkänd men inte för betyget Godkänd, fanns formulerat redan i kursmålen och 
där utgjorde tröskelnivå för godkänt betyg. I och med att de tidigare målen uttryckte en 
riktning för studierna snarare än en nivå som studenterna skulle uppnå, har en 
huvudsakligen språklig revidering i flera fall lett till att målen för godkänt betyg, det vill säga 
de förväntade studieresultaten, satts orimligt högt.  

 
En examination innebär alltid krav på att ett kunnande skall kunna synliggöras för att någon 
bedömning skall vara möjlig. Annars finns inget att bedöma. Enligt Kvale (1993) utgör 
detta ”examinationens samtidiga förutsättning och förbannelse”. Situationen och 
sammanhanget har alltid stor betydelse för vilka kompetenser som är möjliga för 
studenterna att visa. Detta är en given utgångspunkt för den lärare som konstruerar en 
examinationsuppgift, men kanske inte lika självklar för studenterna. Det framgår inte heller 
av examensmålen under vilka omständigheter studenten skall ”visa” det kunnande som 
krävs. Då betygskriterier utformas för en specifik examination är situationen given. Det är i 
just den situationen och inom ramen för den uppgiften som de beskrivna kraven för olika 
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betyg är giltiga. Om däremot kriterierna gäller kursen som helhet, kan det vara nödvändigt 
att de preciserar i vilket sammanhang eller under vilka omständigheter som kunnandet 
bedöms. En av kurserna ger till exempel följande beskrivning av vad som krävs för betyget 
Godkänd: 
 

Studenten visar i sina läsjournaler, på seminarierna och vid den avslutande tentamen att 
han/hon har en god förståelse av teoriernas särdrag och begreppsapparat genom att ge 
egna belysande exempel, samt genom att reflektera över teoriernas och de teoretiska 
texternas förtjänster och tillkortakommanden. (EN3020) 

 

5.3.4 Krav på tydliga betygskriterier 
När kursplanerna omarbetades inför hösten 2007 fick lärarna i de flesta fall nöja sig med att 
formulera om de syften som kursen hade sedan tidigare till förväntade studieresultat. Det 
innebär att målen i allmänhet uttrycker vad studenterna skall kunna vid avslutad kurs utan 
att specificera hur väl. I det fåtal fall inom projektets kursplaner där målen säger något om 
vilken nivå som avses är det vanligen i generella termer, som exempelvis ”grundläggande 
färdigheter”, ”skapa goda lärandesituationer” och ”stor förtrogenhet”. Vad dessa nivå-
angivelser innebär, i det sammanhang där de används, är en kunskap som erfarna lärare 
inom kunskapsområdet successivt har byggt upp. För en student som saknar kontextuell 
kunskap kan de sakna innebörd eller betyda något helt annat än lärarna avsett.  
 
Om kursmålen saknar eller har en mycket generell nivåangivelse, krävs ett mer omfattande 
arbete när betygskriterier formuleras. Dels måste kriterier utformas såväl för godkänt betyg 
som för betyg däröver, och den viktigaste gränsdragningen är då den mellan godkänt betyg 
och underkänt. Dels måste kriterierna vara så tydliga att de kan användas för att bedöma 
och gradera studenternas kunskaper och dessutom vara utformade så att studenterna kan 
förstå vad som avses.   

  
Flera av de texter som beskriver framväxten av resultatbaserade utbildningar med ”learning 
outcomes” som uttryck för studieresultat, förlägger ursprunget till 1960- och -70-talens 
USA och arbetet med att formulera exakta ”behavioural objectives” för en utbildning (ex 
Kennedy m fl, 2006). De hänvisar gärna till en av ”rörelsens” förgrundsgestalter Robert 
Mager och hans, vid den tiden, inflytelserika bok Preparing Instructional Objectives (1984, andra 
upplagan). Där förespråkar han mycket detaljerade utbildningsmål, i form av observerbara 
resultat. Med hjälp av dessa ”instructional objectives” och ”performance outcomes” 
försökte han definiera den inlärning som skulle följa av undervisningen och hur denna 
inlärning skulle bedömas. 
 
När rötterna till dagens resultatbaserade system förläggs till ”behavioural objectives”-
rörelsen är det begripligt att betoningen kommit att ligga så starkt på exakta mål, på att 
studenterna skall kunna visa resultatet av sitt lärande och att det skall kunna bedömas. I det 
perspektivet kan man också förstå det nyvaknade intresset för Blooms taxonomier, framför 
allt den som avser det kognitiva området (Bloom, 1956) och även SOLO-taxonomin (Biggs 
& Collis, 1982). De ger generella kriterier för att bedöma skilda nivåer av kunnande och 
förståelse, som kan appliceras på många kunskapsområden. Särskilt Bloom förefaller 
attraktiv idag eftersom han preciserar de olika nivåerna med hjälp av aktiva verb och hans 
egna verblistor senare kompletterats i flera omgångar. Men de är fortfarande generella och, 
tänker man sig, applicerbara på de flesta områden. 
 
Redan under 1970-talet uppstod emellertid alternativa synsätt när det gäller vilken typ av 
”learning outcomes” som är viktiga att fokusera. Närmast till hands ligger väl Ference 
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Marton och hans doktorander som studerade inlärningens ”utfall” i form av studenters 
kvalitativt skilda uppfattningar av ett studerat fenomen (ex Marton m fl, 1977). Om lärare 
vid bedömning av studenters prestationer tar sin utgångspunkt i detta perspektiv, är 
uppgiften en helt annan än då Blooms kognitiva taxonomi används. När det studieresultat 
som skall bedömas utgörs av mer eller mindre kvalificerade uppfattningar av ett visst 
fenomen, ligger kvaliteten och nivån inbyggda i uppfattningen och kan inte beskrivas i 
generella termer. Läraren måste själv ha sådan kunskap om det studerade fenoment som 
innebär att han eller hon vet vilka kvalitativt olika uppfattningar som är möjliga att ha och 
hur dessa uppfattningar förhåller sig till varandra, vilka som är mer respektive mindre 
kvalificerade. Det är kunskaper som läraren bygger upp successivt och som kan vara svåra 
att omvandla till tydliga betygskriterier som kan presenteras för studenterna i förväg. Om 
ett sådant perspektiv på kunnande, förväntade studieresultat och på bedömning läggs till 
grund för ett läroplanssystem krävs en annan typ av mål. De måste vara ”open-ended”. De 
ger därför andra möjligheter till helt nya typer av förståelse än de mer slutna mål och 
kriterier som kan komma att dominera kursplaner som i grunden baseras på idén om 
”behavioural objectives”.  
 
Det ”martonska” perspektivet, som utgår från att inlärning innebär att en individ successivt 
bygger upp alltmer kvalificerade uppfattningar av fenomen i omvärlden, kan inte appliceras 
på alla former av kunskaper och kunskapsmål. Det kräver att det finns något som kan 
förstås på kvalitativt skilda sätt. Detsamma gäller även andra perspektiv och olika 
taxonomier; de kan bara användas för att beskriva vissa former av kunnande. Men 
lärarutbildningen innehåller många olika ämnen och kunskapsområden därmed även olika 
kunskapsformer. Det kunnande som utbildningen kräver i ett ämne kan innebära något i 
grunden annorlunda än kunnande inom ett annat ämne. Det behövs därför olika 
taxonomier eller olika utgångspunkter för bedömning. Att den av Blooms taxonomier som 
avser kognitiva färdigheter helt enkelt blivit ”Blooms taxonomi” säger förmodligen något 
viktigt om olika kunskapsområdens historia och status inom högskolan. Den gäller sådana 
kunskapsformer som akademin har arbetat med sedan mycket länge. 
 
En kurs där Blooms kognitiva taxonomi är helt otillräcklig som utgångspunkt vid 
bedömning är Idrott I, som ingick i projektet.  En lärare i idrott förväntas själv behärska 
rörelseaktiviteter som ingår i den undervisning som hon eller han skall bedriva. Ett av 
kursens lärandemål är därför att studenten efter avslutad kurs skall kunna 

 
- visa grundläggande färdigheter i och insikter om de olika rörelseaktiviteter som  

ingår i kursen samt värdera dessa och andra rörelseaktiviteter ur ett hälso- och 
rörelsedidaktiskt perspektiv (ID1001) 
 

Simning, dans och skidåkning är exempel på färdigheter som kräver sina egna 
betygskriterier och som dessutom tar lång tid att öva upp för en student som inte behärskar 
dem vid antagning till utbildningen. För en bedömning inom dessa områden krävs kriterier 
som beskriver urskiljbara nivåer av den färdighet det gäller, som exempelvis den 
vidareutveckling av Blooms taxonomi inom det psykomotoriska området som urskiljer fem 
olika nivåer (Dave 1970, ref i Kennedy m fl, 2006). Där beskrivs lärandet som en utveckling 
från ren imitation till att kunna utföra en rörelse eller en rörelsesekvens ”flytande”, med full 
behärskning och ”utan att tänka”. Vägen går över förmåga att genomföra en rörelse eller en 
aktivitet genom att följa instruktioner, ökad precision och förmåga att samordna och att modifiera 
aktiviteter utifrån vad situationen kräver. 
 
Syftet med exemplet är endast att understryka att skilda färdigheter och kunskapsformer 
kräver sina egna betygskriterier och att utvecklandet av ”kunskapsformsspecifika” kriterier 
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måste vara en viktig del av de närmaste årens arbete. Generella mallar, anvisningar och 
förslag på verb kan bara ha ett begränsat värde vid detta arbete och riskerar att resultatet 
stannar vid nivåbeskrivningar som exempelvis grundläggande respektive fördjupad kunskap eller 
förmåga respektive god förmåga, beskrivningar som kan appliceras på alla kunskapsformer men 
som blir meningsfulla endast om de relateras till en viss kontext.  

5.3.5 Betygskriterier behöver alltid tolkas 
Även de mest genomarbetade och välformulerade betygskriterier lämnar stort utrymme för 
tolkning. Både studenter, som skall använda kriterierna för att förstå vilka krav som ställs i 
kursen, och lärare, som skall bedöma studenternas prestationer, tolkar dem utifrån sina 
egna erfarenheter och förståelseramar.  
 
Skriftligt utformade betygskriterier i kurshandböcker eller andra former av kurspresentation 
är nödvändigt, men inte tillräckligt. De måste kommuniceras även i andra former till 
studenterna. Presentation och ytterligare förklaring av vad kriterierna innebär, i samband 
med kursstarten, kan bidra till att studenterna bättre förstår kursens mål, men alltför flitiga 
hänvisningar till kriterierna under kursen kan medföra att studenter blir fixerade vid betyg 
och kriterier. Bättre är, menar exempelvis Chris Rust (Rust m fl, 2003) vid Oxford Brookes 
University, att studenter ökar sin förståelse av vad kriterierna innebär, och därigenom av 
kursens mål, genom att själva använda dem. 

 
Om studenter, utifrån kursens betygskriterier, får bedöma och ge feedback på uppgifter av 
olika slag som deras studiekamrater fullgjort, måste de tränga in i vad kriterierna innebär på 
ett annat sätt än när de mer passivt tar del av dem. En del av den tysta kunskap och de 
förgivettaganden som lärares bedömning baseras på, men som inte framgår av kriterierna, 
kommer upp till ytan när kamratbedömningar genomförs och diskuteras. Bedömningen 
innebär därför en möjlighet till ökad kunskap om vad kriterierna innebär och vad studierna 
syftar till. Men detta är inte det enda – och kanske inte ens det viktigaste – motivet för att 
arbeta med ”peer-assessment”. Ett annat skäl för att göra det är att omfattningen av formativ 
bedömning och feedback kan öka betydligt, utan att lärarens arbetsbörda blir särskilt mycket 
större. Och ett tredje skäl: förmågan att bedöma prestationer och kunskapsutveckling i förhållande till 
fastställda mål och kriterier kan övas upp under utbildningen, något som är av stor betydelse för 
studenter inom lärarutbildningen. 

 
Skriftliga kriterier och bedömningsmallar innebär att vissa av de aspekter som lärarna utgår 
ifrån vid bedömning och betygsättning av studenternas prestationer har satts på pränt, men 
långt ifrån alla, och kanske inte ens de mest väsentliga. Det kan vara relativt enkelt att 
utforma bedömningsmallar som huvudsakligen innehåller en uppräkning av vad som skall 
finnas i en skriftlig uppgift för att den skall godkännas. Mallen kommer då i huvudsak att 
fungera som en avprickningslista. Kriterier som anger hur väl uppgiften skall genomföras för 
godkänt respektive väl godkänt betyg är betydligt svårare formulera.  
 
Projektet har visat att lärare ibland har en mycket stark tilltro till gemensamma, skriftliga 
kriterier och bedömningsmallar och till att de i sig kan garantera en likvärdig och 
transparent bedömning. De upplever därmed att behovet av att samtala om och att 
samordna bedömning och betygsättning minskar.  För att inte ”transparensen” och 
studenternas rättssäkerhet skall stanna vid de bedömningsaspekter som tämligen enkelt kan 
synliggöras krävs emellertid även i fortsättningen ett intensivt samarbete för att gemensamt 
utveckla både kriterier och bedömningspraxis. På sikt kan detta visa sig vara den största 
fördelen med det nya läroplanssystemet; lärare får i betygskriterierna en gemensam 
plattform för utveckling av kursen och undervisningen. 
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5.3.6 Viktning och helhetsbedömning  
En aspekt av bedömningen som, enligt arbetsgruppen, hittills ägnats alltför lite upp-
märksamhet är hur olika examinationer, delbedömningar eller kompetenser viktas i 
förhållande till varandra och vägs samman till ett betyg. Vare sig det rör sig om olika 
förmågor och kunskaper som prövas vid en och samma examination, kursmål som prövas 
med hjäp av flera olika examinationer eller betygssatta delkurser som skall sammanföras till 
ett samlat betyg för kursen som helhet, är det vanligtvis så att någon förmåga eller någon 
delkurs är mer avgörande än andra för den kompetens som utbildningen syftar till. Ofta har 
likhetstecken satts mellan momentets omfattning i poäng och dess relativa betydelse för det 
samlade betyget. Det behöver emellertid inte alltid finnas något tydligt samband mellan 
antalet poäng och momentets betydelse i relation till kursmålen. Ett visst antal poäng säger 
huvudsakligen något om hur länge studierna pågått, inte om kvaliteten i resultaten eller hur 
betydelsefulla de är i relation till examensmålen. 
 
Ett vanligt sätt att ange hur stor betydelse för det samlade betyget en viss examination har, 
och därmed de kunskaper som denna examination prövar, är att ge de olika examina-
tionerna procenttal i förhållande till helheten, som utgörs av det samlade betyget.  En 
avslutande, övergripande examination, som prövar studenternas kunskaper direkt mot 
kursens mål kan exempelvis utgöra 75 procent av bedömningsunderlaget, medan tidigare 
och mer begränsade examinationer kan åsättas ett lägre procenttal. Det viktiga är att 
procenttalen motsvarar den bedömning och viktning som faktiskt görs. Procenttalet blir då 
ett sätt att ytterligare förstärka och förtydliga kursens mål. 
 
Ett annat sätt att ge olika vikt till olika kunskaper, inom en tregradig betygsskala, kan vara 
att bedöma de förmågor som anses mest centrala i tre nivåer, medan andra kunskaper eller 
färdigheter endast bedöms som godkända eller underkända. Då krävs emellertid en viss 
konsekvens, så att inte en graderad bedömning ibland används där det är enkelt att gradera 
en viss kunskap i flera nivåer medan en kompetens som bedöms som mycket central, men 
som är svår att gradera, endast ges betygen Godkänd eller Underkänd. Oavsett vilken 
princip som används vid sammanvägning och i vilken form studenterna informeras om hur 
den görs, måste den helhet som kompetensen är en del av, vara utgångspunkt för hur en 
viss kompetens värderas. Det måste också framgå om en mycket god förmåga inom ett 
område kan kompensera för brister inom ett annat, eller om en viss lägsta nivå inom 
samtliga bedömningsområden är en förutsättning för ett godkänt betyg på kursen.  
 
Att i förväg bestämma hur olika förmågor skall värderas i förhållande till varandra innebär  
att man strävar efter att göra en ”helhetsbedömning” och försöker att vara så tydlig som 
möjligt beträffande de komponenter som ingår i helheten – och som samtidigt definierar 
denna helhet. En helhet existerar rimligtvis inte utan att någon gjort en viss avgränsning 
och bestämt att ”detta är helheten”. Det är emellertid inte ovanligt att lärare gör 
”helhetsbedömningar” i omvänd ordning, vilket innebär att ett sammanfattande betyg sätts 
utifrån olika examinationer och prestationer och först i efterhand kan läraren ange vad som 
utgör helheten, vilka aspekter som vägts in och vad som skiljer en godkänd prestation från 
en underkänd. Begreppet ”helhetsbedömning” har en så positiv laddning att det sällan 
problematiseras vad en sådan bedömning innebär och vad den kräver.   
 
En metod, som användes i en av kurserna i detta projekt, för att väga samman flera 
examinationer till ett samlat betyg, innebar att endast betygen Underkänd och Godkänd 
användes vid bedömning av enskilda examinationer medan det samlade betyget för 

38 
 



delkursen var graderat. Lärarna måste då antingen göra ytterligare en bedömning av 
examinationsuppgifterna inför sammanvägningen eller redan vid den första bedömningen 
använda graderade betyg, utan att dessa meddelas studenterna. Tillvägagångssättet har 
diskuterats bland kursens lärare och de har varit överens om att det är en fördel att vänta 
med en slutgiltig bedömning för att behålla möjligheten att göra en ”helhetsbedömning”. 
För denna slutgiltiga bedömning har emellertid inga gemensamma kriterier utarbetats. Det 
innebär att en lärare i kursen inte har kännedom om vilka kriterier övriga lärare använder 
vid bedömningen och att studenterna saknar kunskap om vilka kriterier som används, när 
graden av måluppfyllelse bedöms. Det kan också innebära att studenters personlighetsdrag 
och andra faktorer, som inte säger något om studentens kunskapsnivå i relation till 
kursmålen, tillåts påverka bedömningen. Det förefaller svårt att argumentera för ett sådant 
tillvägagångssätt inom ett system som strävar mot att göra bedömningar och betygssättning 
mer transparenta och rättssäkra. Exemplet visar emellertid att viktning och sammanvägning 
är ett område som behöver uppmärksammas. 

 

5.4 Ett extra betygssteg: Ännu ej godkänd  
Enligt Högskolans Studieadministrativa föreskrifter (2007) ska resultat av examination finnas 
tillgängliga i studiedokumentationssystemet Ladok senast fyra veckor efter det att examina-
tionen genomförts. Åtta veckor efter att de fem kurserna avslutats saknades betyg på kursen 
som helhet i Ladok för 25 procent av studenterna (tab 1). I några fall beror detta på att 
studenter avbrutit sina studier under terminen, men vanligare är att en student antingen inte 
godkänts vid en eller flera examinationer eller inte fullgjort de studieuppgifter som krävs. 
Läraren har då avstått från att fatta beslut om betyg i avvaktan på att studenten ska uppnå 
godkänt resultat. Studentens prestationer är inte godkända, men inte heller underkända – de 
är ”ännu ej godkända”. I princip skulle därför avsaknad av notering i Ladok, när kursen 
officiellt är avslutad, kunna betraktas som en extra betygsgrad.  
 
En student som, då kursen avslutats, inte varit klar med de uppgifter som krävs för ett 
godkänt betyg, har hittills, utan att begära dispens och vanligen utan omregistrering på 
kursen, kunnat fullgöra resterande uppgifter i sin egen takt. Ofta krävs inte att kursen i sin 
helhet är fullgjord för tillträde till en efterföljande kurs och i vissa fall har det därför kunnat 
dröja mycket länge innan uppgifterna redovisats och betyget rapporterats in. I själva verket 
innebär detta att vissa studenter har fått möjlighet att använda mycket längre tid för 
studierna än kursens poängtal indikerar. Detta har hittills inte betraktats som ett problem, 
då utgångspunkten varit att det är studentens kunskaper som skall betygsättas, inte hur eller 
under hur lång tid hon eller han arbetat. Däremot kan systemet medföra administrativa 
problem, eftersom det kräver att den examinerande läraren har god ordning i sina 
anteckningar även långt efter att en kurs avslutats och har möjlighet att ägna tid åt 
restuppgifter som lämnas in, trots att undervisningstiden sedan länge är förbrukad. 

 
Betygssteget ”ännu ej godkänd” kan också användas vid enskilda examinationer. Många 
gånger görs bedömningen att studenten måste göra vissa kompletteringar i en uppsats eller 
annan typ av examination för att arbetet skall bedömas som godkänt. Arbetet underkänns 
då inte utan återlämnas med kommentarer och med uppmaningen att göra de 
kompletteringar som krävs. ”Komplettering” har stora likheter med betyget Fx i 
översättningsnyckeln ECTS, som innebär att en prestation inte riktigt uppfyller kraven för 
godkänt betyg, men nästan. Uppmaningen att komplettera i något avseende för betyget Väl 
godkänd förekommer inte10.  

                                                 
10 Högskolan Dalarna har beslutat att inte använda betyget Fx vid överföring av betyg till ECTS. 
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Kompletteringen innebär formellt sett en omtentamen, men under andra förutsättningar än 
den ursprungliga examinationen. De studenter som får uppmaningen att komplettera sitt 
arbete får en viss handledning i form av kommentarer till den först inlämnade versionen, 
för att kunna prestera ett godkänt arbete. Någon sådan handledning ges inte till övriga 
studenter. Att ”komplettering” många gånger används som alternativ till omtentamen kan 
ha flera orsaker. Dels kan examinationsuppgiften vara sådan att det är svårt att utforma en 
likvärdig uppgift för omtentamen. Det kan vara fallet när examinationen är helt integrerad 
med undervisningen i kursen och i själva verket utgör en av kursens studieuppgifter. Dels 
innebär varje underkänd examination en extra arbetsbelastning för läraren med att utforma 
och bedöma ytterligare examinationer och att förklara och eventuellt också försvara 
beslutet att underkänna arbetet.  
 
En ”rest” vid tentamen, istället för ett underkännande, kan framstå som en fördel för 
studenten, då den ger ytterligare tid för att fullgöra en redan påbörjad uppgift och extra 
handledning från läraren med råd om hur uppgiften skall utvecklas. Vanligtvis finns dock 
den begränsningen att en komplettering inte kan leda till betyget Väl godkänd. I realiteten 
medför därför kompletteringen en nackdel för studenten i förhållande till andra former för 
omtentamen. Högskolans studieadministrativa anvisningar föreskriver nämligen att 
”Underkänd examination kan tenteras på nytt för på kursen gällande betygsskala.”(DUC 
2007/838/10). Vid en regelrätt omtentamen finns således inga restriktioner när det gäller 
möjligheten att få betyget Väl godkänd. 
 
Om det hittills har varit självklart att ge längre studietid till studenter som av någon 
anledning behövt det, för att uppnå den kunskap eller de färdigheter som krävs för godkänt 
betyg, blir situationen en annan när målen formuleras som förväntade studieresultat. Det är 
då långt ifrån lika självklart att betyg kan sättas oberoende av hur lång tid studenten använt 
för att uppnå dessa mål. ”Förväntade läranderesultat är alltid knutna till en lärandeperiod av 
en viss längd,” skriver Lindberg-Sand (2008, s 17), och under den tiden skall det lärande 
som förväntas i målet i huvudsak ha ägt rum. Om Bolognaprocessen och den jämförbarhet 
som eftersträvas inom EHEA mellan kravnivåer och betyg i olika europeiska länder skall 
tas på allvar, måste det faktum att vissa studenter inte hinner uppnå kursmålen under 
kurstiden hanteras på ett annat sätt än hittills. Hur detta skall göras bör vara en fråga för de 
centrala nämnderna vid Högskolan, eftersom den är principiellt mycket viktig. När 
Högskoleförordningen, och därmed även kursplanerna, reglerar såväl de studieresultat som 
skall uppnås som den tid som kan användas för att uppnå dem krävs genomtänkta 
strategier för att inte konsekvenserna skall bli förödande, för enskilda studenter men även 
för synen på kunskap och på högskolans uppgift. 

 

5.5 Lärare underkänner inte gärna  
Att avvakta med betygsrapportering tills studenten uppnått betyget Godkänd eller att tillåta 
komplettering inom ramen för en examination innan betyg sätts, kan ses som tecken på att 
lärare ogärna underkänner en students prestationer.   

 
En studie som genomfördes av Eleonor Hawe (2003) vid Auckland College of Education i 
Nya Zeeland visade många exempel på hur lärare kan ”trixa” för att kunna godkänna 
studentprestationer som, enligt deras egna kriterier och bestämmelser, egentligen skulle 
underkännas. ”It’s pretty difficult to fail”, konstaterade studenter som Hawe intervjuade. 
De menade att det krävdes mycket frånvaro och många oinlämnade uppgifter för att inte få 
ett godkänt betyg. 
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Hawes studie visar exempelvis att examinationer som inte motsvarade kriterierna för 
betyget Godkänd ändå kunde godkännas genom att läraren valde att utgå från andra, mer 
intuitiva kriterier och generella personlighetsdrag och motivera sitt godkännande med ”hon 
kommer ändå att bli en bra lärare”. Trots att fastställda inlämningstider för olika typer av 
studieuppgifter inte respekterades av studenterna, så bedömdes uppgifterna av läraren och 
kunde godkännas. Lärare i inledande kurser ville gärna ”ge studenterna en chans” och 
bedömde därför deras prestationer mycket välvilligt. De överlät därmed till senare kurser att 
göra mer rättvisande bedömningar.  Å andra sidan ansågs det inte ”fair” att underkänna en 
prestation under det avslutande året av lärarutbildningen på grund av den investering som 
hon eller han redan hunnit göra i utbildningen. Det förekom också att lärare som ville 
underkänna en studentprestation kunde utsättas för påtryckningar från kollegor som 
agerade som studentens advokat. 
 
Det tycks finnas en spänning mellan att använda betyg som mått på ett arbetes kvalitet och 
som ett instrument för uppmuntran. Hawe (a. a.) menar att den dominerande diskursen 
inom ungdomsskolan i Nya Zeeland handlar om att underlätta lärande, att skapa en känsla 
av framgång och att bygga upp elevernas självkänsla. Lärarutbildare med erfarenhet av 
verksamhet inom denna skolform kan uppleva en konflikt mellan synen på lärarens roll i 
skolan och uppgiften som ”gatekeeper”, att vara den som beslutar om vem som skall 
godkännas och få rätt att utöva läraryrket, som läraruppgiften inom lärarutbildningen 
innebär. Samma tveksamhet mot att underkänna prestationer, trots att de inte motsvarar 
fastställda krav, som Hawe pekar på inom lärarutbildning,  har noterats även inom andra 
akademiska utbildningar (ref av Hawe, 2003). Framför allt gäller det utbildningar som leder 
till människovårdande och ”altruistiska” yrken, som arbetsterapeut, sjuksköterska och 
socialarbetare. 
  
  It would appear that a committment to and concern for students overrides a dispassionate  
  consideration of the quality of their work or performance,  
 
menar Hawe (a a, s 379) och betonar behovet av utbildning när det gäller innebörden av 
målrelaterad bedömning.  

 
Många studier visar att såväl studenter som lärare ofta uppfattar betyg som ett omdöme om 
studenten som individ. Att misslyckas med en uppgift blir då liktydigt med att vara 
misslyckad som individ. En bidragande orsak till detta kan vara det relativa betygssystemet 
där betyget i praktiken blir ett omdöme om individen, i relation till andra individer, medan 
betyget i ett kriterierelaterat system mer tydligt framstår som ett omdöme om individens 
prestation.  
 
John Biggs (2003) menar att tendensen att uppfatta betyget som ett omdöme om individen 
hänger samman med frågan om var lärare och studenter förlägger orsaken till framgång 
respektive misslyckande. Om de har uppfattningen att framgång vid studier huvudsakligen 
beror på individens arbetsinsats och ansträngning, betyder ett underkännande att individen, 
genom ytterligare ansträngning, kan påverka resultatet. Om däremot resultatet ses som ett 
uttryck för något som är svårare att påverka direkt, som exempelvis förmåga eller 
begåvning, finns sämre möjligheter för studenten att kontrollera resultatet och betyget 
uppfattas snarare som ett omdöme om studenten som person. Biggs hävdar att det finns en 
markant skillnad mellan västvärlden och exempelvis Kina när det gäller attribution av 
framgång. I Kina betraktas arbetsinsats och ansträngning som avgörande för studieresultatet 
medan förmåga tillskrivs den största betydelsen i många andra länder, som kanske därmed 
uppfattar att ett underkänt betyg snarare fungerar demotiverande än motiverande. 
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Även läraren kan uppleva ett misslyckande om en student inte uppnår kursens mål. Den 
diskurs som råder idag, med exempelvis vidgat tillträde till högskolan och därmed en större 
variation beträffande förkunskaper och studievana bland studenterna, innebär en stark 
betoning av lärarens pedagogiska skicklighet och förmåga att bidra till att alla studenter 
utvecklas. Ett underkännande av studentens prestation blir därmed också ett under-
kännande av den egna undervisningen. Såväl resurstilldelningssystemet som studiemedels-
systemet bidrar också till att studenter och lärare har ett gemensamt intresse av att 
studenterna godkänns vid examinationen och därmed ”strömmar igenom” utbildningen.   

 
Om lärare av olika skäl väljer att ”inte se” brister i studentens kunskaper och förståelse kan 
inte heller studenten göras uppmärksam på dem. Därmed förlorar bedömningen sin 
viktigaste uppgift, menar Hawe (2003), nämligen den formativa användningen av 
information som medel att utveckla såväl studentens lärande som lärarens undervisning. 
Hon menar att det, framför allt inom en grundläggande lärarutbildning, är viktigt att lärarna 
kan vara goda förebilder när det gäller såväl summativ som formativ bedömning. 
 

5.5.1 Terapeutisk utbildning 
En debatt som nyligen startat, framför allt i Storbritannien, gäller det som omväxlande 
kallas ”the therapeutic turn in education” eller ”therapeutic education” och som anknyter till frågan 
om vad högskolans lärare ser som sin viktigaste uppgift, att bedöma eller att uppmuntra. 
Kathryn Ecclestone vid Oxford Brookes University, som skrivit flera uppskattade böcker 
om betyg och bedömning inom högskola och vuxenutbildning (ex Ecclestone 2002), är en 
av dem som startat och är aktiv i debatten. Hon menar att inom hela utbildningsväsendet, 
från förskola till universitet, har fokus, under de senaste 15 – 20 åren, alltmer förskjutits 
från kunskaper, färdigheter och förståelse av omvärlden till emotionellt lärande, 
”empowerment” och förståelse av det egna jaget. I den senaste boken, The dangeous rise of 
therapeutic education (Ecclestone & Hayes 2009), där titeln pekar på hur allvarligt författarna 
ser på denna förskjutning, ges en mängd exempel – alltifrån primary school till universitet 
och personalutbildning i arbetslivet – på hur den studerandes självkänsla och välbefinnande 
sätts i centrum vid all utbildning.  
 
Ecclestone hävdar att barn, i den offentliga diskursen, inte längre är vetgiriga och nyfikna, 
utan emotionellt bräckliga och ”at risk”. Media rapporterar nästan dagligen att andelen barn 
med någon form av emotionella eller psykiska problem ökar exponentiellt, och orsaken 
uppges ofta vara dålig självkänsla eller bristande emotionell intelligens.  Skolan måste 
därför, menar ansvarskännande politiker, kraftigt tona ner sin ambition när det gäller 
”traditionell” undervisning och prioritera utvecklingen av ”emotional literacy”. Detta 
förstärker bilden av elever som svaga, utsatta och sårbara och att lärarens främsta uppgift är 
att medverka till att öka deras självkänsla. Det är mycket belysande, menar Ecclestone och 
Hayes, att det brittiska utbildningsdepartementet, The Department for Education and 
Skills, under 2007 bytte namn till The Department for Children, Schools and Families.  

 
[This is] extremely significant because it erases ’education’ as a social and political aspiration 
for the first time. (a a, s 2) 

 
Ecclestone vill visa att samma utveckling sker inom hela utbildningssystemet, även inom 
universitet och högskolor. Istället för att betrakta den utmaning som det innebär för en 
student att ompröva tidigare uppfattningar i ljuset av ny kunskap, som nödvändig och i 
grunden positiv, skall studenter idag snarast ”skyddas” från sådana utmaningar. Språkbruket 
förändras; ordet ”utbildning” ersätts ofta med lärande, istället för att ”undervisa” bör lärare 
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idag underlätta lärande eller skapa miljöer för lärande, och även yrkesbeteckningen ”lärare” 
ifrågasätts och ersätts i många fall med mentor, handledare eller coach. Det tidigare språkbruket 
anses alltför knutet till läraren som auktoritet och är därför olämpligt när studenten skall 
sättas i centrum. Den student som idag sätts i centrum, menar Ecclestone, är emellertid 
studenten som bräcklig individ, inte som kompetent student. 
 
Andra exempel från den högre utbildningen som hon lyfter fram är introduktionsprogram 
vid olika högskolor. Idag handlar de ofta mer om vilka stödresurser som finns vid lärosätet 
för studenter som upplever det svårt att flytta hemifrån, att finna sig tillrätta i studiemiljön 
eller att klara kurskraven, än om det som studenterna kommit för att studera. Detta bidrar 
till att infantilisera och förminska studenterna, menar Ecclestone. Hon pekar också på att 
de avdelningar som under senare år vuxit mest vid universitet i Storbritannien är de som 
ryms inom ”student services”. Studenten blir inte längre en kunskapssökande individ som 
längtar efter utmaningar utan snarare svag och hjälpsökande. Och högskolans uppgift blir 
att tillhandahålla sådan hjälp.  
 

What sort of child, young person, adult, what sort of human being, is presupposed in this 
policy or initiative? We argue that the answer invariably will be someone vulnerable and 
diminished who needs an emotionally engaging, personally relevant ’education’ and  
a lot of emotional support. (Ecclestone & Hayes 2009, s 144) 

 
Ecclestone och andra som delar hennes uppfattning har givetvis mötts av mycket kritik 
(exempelvis Beard, Clegg & Smith 2007; Hunt & West 2006; Hyland 2005 och 2006). 
Kritikerna menar bland annat att det inte finns några belägg för att den ”therapeutic turn” 
som beskrivs skulle ha negativa konsekvenser för den studerande och för utbildningen. 
Många anser också att rädslan för denna ”vändning” utgår ifrån konservativa värderingar, 
ett utbildningsideal byggt på rationalism och en misstro mot förändring. 
 
Det finns anledning att följa denna debatt i samband med Bolognaprocessen och 
läroplansreformen eftersom den sätter fingret på den centrala frågan om vad som är 
utbildningens uppgift, i ungdomsskolan och inom högskolan. Därmed blir frågan viktig i 
dubbel bemärkelse för lärarutbildningen. 
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6. Att byta läroplanssystem tar tid och kräver resurser 
Det tycks som om reformens omfattande konsekvenser för arbetet på kurs- och 
utbildningsnivå har underskattats på såväl ett nationellt som på ett lokalt plan och att 
insikten om vad övergången till ett nytt läroplanssystem i realiteten innebär, nu successivt 
växer fram vid lärosätena. Av propositionstexten (2004/05:162) och förändringarna i 
Högskolelagen och -förordningen kan övergången framstå som relativt okomplicerad och 
huvudsakligen innebära en nivåplacering av kursen och en omformulering av tidigare syften 
till mål. Denna missbedömning kan vara en anledning till den mycket knappa resurs-
förstärkning som tilldelades svenska lärosäten och som förmodligen medfört att många 
lärosäten underskattat det arbete som övergången till ett nytt läroplanssystem innebär.  
 
Insikten om Bolognaprocessens omfattning och konsekvenser för lärare och deras under-
visning tycks också växa fram gradvis på ett internationellt plan. I juni 2006 pekar 
exempelvis The Bologna Handbook på att det är en formidabel uppgift att implementera 
förväntade studieresultat, att uppgiften kräver mycket omfattande personalutveckling och 
ekonomiska resurser. 
 

The implementation of learning outcomes is a formidable task that involves a huge staff 
development process as well as cost implications in terms of time and money. It is a 
massive undertaking to transform all curricula to be expressed in terms of outcomes and 
this process often takes years to accomplish. (Bologna Handbook, 2006, B2.3-1, s 14). 

 
Det påpekande som görs i citatet, att detta är en process som sträcker sig över flera år är 
viktigt. Det är först då en kurs genomförs som det visar sig om formuleringarna i 
kursplanen fungerar som riktlinjer för genomförandet och som stöd för studenternas 
lärande. Om exempelvis bristande samband mellan examinationer, betygskriterier och 
förväntade studieresultat visar sig, måste kursplanen revideras och processen upprepas. 
Detsamma gäller de enskilda kursernas relation till examensmålen och utbildningsplanen. 
För att kurserna tillsammans ska leda till att studenterna uppnår examensmålen måste 
förmodligen både utbildningsplan och ingående kurser revideras ett antal gånger.  
 
Lärandemålen kan riskera att bara bli en pappersprodukt, som visserligen kan ligga till 
grund för nationella och internationella jämförelser, men som inte motsvaras av det faktiska 
lärande som sker och den bedömning som görs i kursen, om inte läroplanssystemet och 
dess tillämpning ges en fortsatt uppmärksamhet på både lärosätes- och institutionsnivå. För 
lärarutbildningens del är det en viktig fråga för UFL att kontinuerligt följa och stödja 
arbetet och att medverka till att tid och pengar anslås för fortsatt utveckling av 
utbildningens kurser.  
 

6.1 Kritiska synpunkter måste beaktas 
Olika aspekter av Bolognaprocessen, och den läroplansreform som den innebär, har 
kritiserats både internationellt och nationellt. Kritiken gäller framför allt övergången till ett 
resultatbaserat läroplanssystem, som många menar kan leda till att den högre utbildningen 
förändras i grunden, om preciseringen av vilka kunskaper som skall uppnås drivs så långt 
som de flesta anvisningar idag förespråkar. Förväntade studieresultat rimmar illa med idén 
om att akademiska studier skall vara ”open-ended”. Målen kan på sikt komma att uppfattas 
lika mycket som ett ”tak” för utbildningen som en lägsta tröskel för godkänd nivå, och det 
kommer då att vara svårt att finna utrymme för det oväntade, för kunnande och för 
perspektiv som inte förutsetts när målen och betygskriterierna formulerades. I en artikel i 
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The Bologna Handbook (Kennedy m fl 2006) menar emellertid författarna att detta inte 
behöver ske, om fokus läggs på ”higher-order thinking and application skills” vid formu-
lering av förväntade studieresultat. De medger emellertid att 
 

/.../ if learning outcomes are written within a very narrow framework, this could  
limit learning and result in a lack of intellectual challenge to learners (a a, s 27). 

 
Även Åsa Lindberg-Sand (2008) uttrycker farhågor för att ett resultatbaserat system kan 
komma att begränsa den akademiska utbildningen. Hon anser dessutom att inte ens den 
mest långtgående precisering av målen kan göra utbildningar internationellt jämförbara och 
skapa den grund för mobilitet som är det ursprungliga syftet med Bolognaprocessen. 
Utbildningsmål kan bara förstås inom ramen för en bestämd kontext och en bestämd 
diskurs, menar hon, och de kan svårligen fungera som ”gemensam valuta” inom högre 
utbildning.  
 

Att utveckla ett någorlunda gemensamt läroplanssystem med utgångspunkt i 
läranderesultat i Europa handlar i det här perspektivet om att bygga upp en gemensam 
kultur kring hur vi förstår våra utbildningar i en långsiktig samverkan. Olika beskrivningar 
av läranderesultat och kvalifikationer i referensramar, examensmål eller i kursplaner 
kommer att förtjäna sin begriplighet genom att de används aktivt för att utveckla 
utbildning, undervisning och bedömning. (a a, s 46)   

 
I det fortsatta arbetet är det viktigt att ta kritiska synpunkter på största allvar och att följa 
utvecklingen och debatten i de länder som sedan länge tillämpar ett ”outcomes-based”-
system, bland annat Storbritannien. Det finns också kunskap och erfarenheter att hämta 
från den svenska ungdomsskolan och dess införande av ett kriteriebaserat betygssystem i 
början av 1990-talet. En samlad bild av forskningen om betygsreformen inom denna 
skolform visar att en sådan reform måste genomföras väl för att inte en rad oacceptabla 
konsekvenser skall uppstå (ex. Selghed 2004; Tholin 2006; Korp 2006). Forskningen visar 
bland annat på oreflekterade inslag av relativ bedömning inom ramen för ett mål- och 
kunskapsrelaterat system och att icke-kunskapsrelaterade aspekter får inverka på betyget.  
 
Även forskare som i många stycken är kritiska till det resultatbaserade läroplanssystem som 
nu genomförs på bred front i Europa, är genomgående positiva när det gäller den 
pedagogiska utveckling som kan komma till stånd om reformen genomförs väl (ex. 
Lindberg-Sand, 2008; Kennedy m. fl. 2006). En utbildning som bygger på förväntade 
studieresultat kräver ett tänkande i delvis nya banor och innebär ett mer systematiskt arbete 
när kurser utformas. På sikt kan detta leda till ett ökat intresse för kunskapsteoretiska och 
didaktiska frågor och till bättre examinationer och mer kvalificerade bedömningar.  
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7. Fortsatt utveckling 
Det arbete som genomförts under våren 2008, inom ramen för projektet, har skett på två 
plan. Dels inom respektive kurs, där lärarna tillsammans, under ledning av kursansvarig lärare, 
har utformat betygskriterier och därigenom fått ett viktigt verktyg för att analysera kursens 
förväntade studieresultat och i vilka avseenden de behöver utvecklas eller förändras. Dels 
inom arbetsgruppen, där erfarenheter från de olika kurserna gett underlag för kursövergripande 
diskussioner och överväganden. Det är huvudsakligen de senare som redovisas i denna 
rapport.  
 
Under arbetet har projektgruppen identifierat ett antal frågor som gäller Lärarprogrammet 
som helhet och som måste beaktas av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärar-
utbildningsområdet, för att en fortsatt utveckling skall vara möjlig inom de enskilda 
kurserna. Gruppen menar att nedanstående områden måste bli föremål för utredning, 
uppföljning, utveckling och beslut i nämnden: 

 
 Strategi för de närmaste årens utveckling inom lärarutbildningen 
Vid planeringen av det fortsatta arbetet är det angeläget att nämnden tar ett 
strategiskt grepp om den komplicerade helhet, som just nu styrs av (a) att Bologna-
processen och övergången till ett resultatbaserat läroplanssystem ännu befinner sig i 
ett inledningsskede och att mycket arbetet återstår, samt (b) den förestående 
reformeringen av lärarutbildningen. Det faktum att det inom mindre än tio år 
genomförs två genomgripande reformeringar av lärarutbildningen, utöver 2007-års 
högskolereform, gör det särskilt viktigt att försöka undvika ”reformutmattning” 
bland lärare och andra berörda och att planera för ett långsiktigt arbete. Inte minst 
viktigt är att nämnden arbetar för att Högskolan skall avsätta resurser för det 
fortsatta utvecklingsarbetet. 

 
 Högskolereformen som pedagogisk och kunskapsteoretisk utmaning 

Bolognaprocessen och den svenska Högskolereformen 2007 framstår i många 
sammanhang som en huvudsakligen administrativ reform, som ett led i skapandet 
av en gemensam Higher Education Area i Europa. ”På köpet” fick högskolan 
emellertid ett nytt läroplanssystem, där förväntade studieresultat utgör den 
strukturerande enheten för kurser och utbildningar. Detta resultatbaserade eller 
”outcomes-based” system skiljer sig i många viktiga avseenden från den svenska 
traditionen inom högre utbildning, och infördes i princip utan ingående genom-
lysning av konsekvenser för högskolans utbildningar, och för synen på den högre 
utbildningens uppgift. Systemet kan leda till en mycket instrumentell syn på 
utbildning, med enkla och tydligt mätbara mål och en successiv nedtoning av 
tidigare centrala ”bildningsmål”. Men systemet kan också leda till en vitalisering av 
utbildningen och en ökad tydlighet när det gäller det kunnande som studierna syftar 
till.  
 
En viktig uppgift för UFL, som har det övergripande ansvaret för kvaliteten i 
lärarutbildningen, blir att under de närmaste åren lyfta fram de pedagogiska och 
kunskapsteoretiska aspekterna av reformen. Där bör ingå att följa den nationella 
och internationella utvecklingen av resultatbaserade läroplanssystem, att följa upp 
utvecklingen inom lärarutbildningens kurser och att ge de riktlinjer som behövs för 
att styra utvecklingen. Ett medel i detta arbete bör vara en kontinuerlig uppföljning 
och utveckling av lärarutbildningens kursplaner.  
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 Utveckling och uppgradering av ubildningsplanen  

Utbildningsplanen är det enda läroplansdokument inom Högskolan där samlade 
riktlinjer och föreskrifter för en utbildning kan presenteras. Den är därmed UFL:s 
viktigaste instrument för att styra lärarutbildningen på ett sådant sätt att studenterna 
kan uppnå examensmålen vid utbildningens slut och för att garantera och utvärdera 
att de faktiskt gör det. Utbildningsplanen måste därför bryta ner examensmålen 
med hjälp av lokala tolkningar och ge anvisningar för de kurser som ingår i 
utbildningen beträffande såväl innehåll som progression mot examensmålen.  

 
 Riktlinjer och anvisningar för examination inom programmet 

Varje kurs inom lärarutbildningen arbetar idag utifrån sina egna principer när det 
gäller vilka uppgifter examinationen skall fylla, vilka krav som skall ställas vid olika 
examinationsformer, hur sammanvägning av olika examinationer skall göras samt 
om och när underkända resultat skall rapporteras. De anvisningar som ges i 
Högskolans studieadministrativa föreskrifter är just administrativa och gäller 
huvudsakligen skriftlig salstentamen. För lärarutbildningens kurser behövs 
gemensamma, pedagogiska och administrativa riktlinjer för vanligt förekommande 
examinationsformer, som kan bidra till en mer enhetlig praxis och vara en 
utgångspunkt för uppföljning av vilka krav utbildningen ställer. 
 
I ett resultatorienterat system har examensarbetet en viktig uppgift när det gäller att 
pröva om och hur väl en enskild student uppnått examensmålen. Riktlinjer för 
examination bör därför även omfatta examensarbetet och vilka utbildningsmål som 
skall prövas vid detta arbete.  

 
 Tidens betydelse vid bedömning av studieresultat  

Förväntade studieresultat är alltid knutna till en viss tid. Kursmålen avser det antal 
studieveckor som den aktuella kursen omfattar och kursbetyget borde därmed avse 
det läranderesultat som studenten uppnår under denna tid. Tidigare har det 
knappast ifrågasatts att individer behöver olika lång tid för att erövra bestämda 
kunskaper och färdigheter och studenter har kunnat examineras långt efter det att 
kursen avslutats, utan att det påverkat betyget. Hur skall detta hanteras när det 
tydligt sägs att det är studieresultat som skall bedömas, det vill säga kunskaper som 
erövrats under en bestämd tid och under speciella omständigheter? När 
Högskoleförordningen, och därmed även kursplanerna, reglerar såväl de 
kompetenser som skall uppnås som den tid som får användas för att uppnå dem 
krävs genomtänkta strategier för att inte konsekvenserna skall bli förödande, för 
enskilda studenter men även för synen på kunskap, på lärande och på högskolans 
uppgift. 

 
 Seminarier som stöd för utveckling 

Oavsett hur tydliga kursmålen är och hur väl betygskriterierna avspeglar relevanta 
nivåskillnader beträffande måluppfyllelse, kommer lärarens kunskaper, erfarenheter 
och omdöme att ha en avgörande betydelse vid bedömningen. Ett synliggörande av 
lärares, många gånger oformulerade kunskaper, blir nödvändigt för att lärare 
gemensamt skall kunna utveckla såväl kursmål som betygskriterier. Ett forum där 
erfarenheter från en kurs presenteras och diskuteras tillsammans med lärare från 
andra kurser och andra ämnesområden kan bidra till synliggörande och till 
utveckling. Arbetsgruppen rekommenderar UFL att organisera ett månatligt 
seminarium för att bidra till utvecklingen av målrelaterad bedömning.  
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