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FÖRORD
I den här rapporten behandlas hur ett urval programstudenter uppfattar examinationen vid
tre olika tillfällen under sin utbildning. De erfarenheter studenterna hade i mitten och i
slutet av sin utbildning speglas på ett intressant sätt mot studenternas förväntningar i
början av programstudierna.
Den omfattande studie som redovisas i rapporten och som grundar sig på både enkät- och
intervjudata har genomförts vid nuvarande enheten för kvalitet och utvärdering.
Rapporten publiceras emellertid i den rapportserie som utges av avdelningen för
utveckling av pedagogik och interaktivt lärande, UPI. Detta motiveras bl a av att den
bedöms vara av stort värde för den verksamhet UPI ansvarar för. Inte minst tror vi att den
kan komma att spela en roll i samband med diskussioner och utbildningar för akademiska
lärare kring just examinationsfrågor.
Rapportens författare – Towe Wiiand – ansvarar självständigt för innehållet, men under
arbetets gång har givetvis diskussioner som rör projektets upplägg, genomförande och
resultatredovisning förts vid nuvarande enheten för kvalitet och utvärdering.
Mot bakgrund av den pågående Bologna-processen blir examinationsfrågorna särskilt
angelägna att uppmärksamma och diskutera. Vår förhoppning är att rapporten kommer
att inspirera till eftertanke, debatt och ett aktivt utvecklingsarbete i fråga om
examinationen vid kurser och program vid universitetet.

Uppsala i januari 2005
Annika Lundmark
utvärderingschef
enheten för kvalitet och utvärdering

Karin Apelgren
avdelningschef
avdelningen för pedagogik och
interaktivt lärande
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När jag nu skriver dessa ord kan jag blicka tillbaka på många år där examination som
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arbetets gång. Ditt stöd och dina alltid lika uppmuntrande ord har varit ovärderliga. Ett
mycket varmt tack vill jag även ge Maria Björnermark som funnits där när jag behövt
någon att bolla tankar och idéer med eller när jag bara behövt några glada tillrop. Ett
speciellt tack vill jag vidare ge Olof Ingesson som på flera sätt varit mig behjälplig.
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Slutligen vill jag passa på att tacka mina närstående som under projektets gång haft både
tålamod och många bra synpunkter.
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SAMMANFATTNING
Det övergripande syftet med denna rapport är att – ur ett longitudinellt perspektiv –
belysa en grupp högskolestudenters upplevelse av och inställning till den examination de
möter under sin utbildningstid. I studien har studenter från två olika program inom det
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet ingått. Studien inleddes i slutet av
90-talet i samband med att studenterna påbörjade sina programstudier och den avslutades
sex terminer senare. Under studiens gång har enkät- och intervjudata insamlats vid tre
tillfällen, i början, i mitten och i slutet av utbildningen. Vid samtliga tillfällen har
studenterna besvarat en enkät. Den slutgiltiga svarsfrekvensen (efter tre genomförda
enkätomgångar) uppgår till 65%, vilket är en förhållandevis hög siffra i longitudinella
sammanhang. Vid respektive tillfälle uppgår svarsfrekvensen till 86%, 82% samt 92%.
Dessutom har ett urval studenter intervjuats. Vid det första intervjutillfället intervjuades
sammanlagt 40 studenter. I slutet av studien återstod 25 av dessa studenter, som då
intervjuats vid samtliga tre tillfällen.
För denna rapports räkning har sedan åtta av de intervjuade studenterna valts ut och deras
intervjuer presenteras i form av examinationsberättelser. Syftet med denna berättelseansats har varit att få så stor variation som möjligt vad det gäller studenternas upplevelse
av och inställning till examinationen. De tankar och funderingar som framkommer i
dessa examinationsberättelser kan inte göras rättvisa med några korta ord i en
sammanfattning. Den läsare som ändå vill skaffa sig en snabb överblick, hänvisas därför
till avsnittet efter respektive examinationsberättelse, kallad sammanfattande kommentar.
Av enkätresultaten framkommer att salsskrivningen är den utan tvekan vanligast
förekommande examinationsformen i början av utbildningen. Under den senare delen av
utbildningen är det betydligt mer jämnt fördelat mellan olika examinationsformer, även
om hemtentamen är den examinationsform som förekommer mest frekvent.
Genomgående under utbildningen är studenterna allra mest positivt inställda till
examinationsformer som hemtentamen, individuellt PM och uppsats. I slutet av
utbildningen är nästan nio av tio studenter positivt eller mycket positivt inställda till
hemtentamensformen. Större förändringar återfinns bland de examinationsformer som
studenterna är negativt inställda till. I inledningsskedet är studenterna mest negativa till
muntlig tentamen, salsskrivning med hjälpmedel samt seminarium. I slutet av
utbildningen är det istället salsskrivning, salsskrivning med hjälpmedel samt grupparbete
som studenterna av olika skäl ogillar.
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Den faktor som – genomgående under utbildningen – upplevs ha den mest gynnsamma
inverkan på studenternas lärande är vetskapen att det är deras förståelse och reflektion
som kommer att efterfrågas i examinationen. Mest negativt upplevs lärandet påverkas av
osäkerhet om vad som kommer att krävas av dem i samband med examinationen.
Det framkommer även att studenterna upplever att examinationen i början av
utbildningen har efterfrågat återgivande av fakta och detaljer ungefär i samma
utsträckning som de från början väntade sig. Mot slutet av utbildningen, i samband med
en förändrad examinationspraxis, märks dock en minskning av denna typ av frågor.
Däremot uppger studenterna att de har inriktat sin läsning inför salsskrivningarna mot
fakta och detaljer i större utsträckning än de från början tänkt sig. Allra tydligast är detta
i början av utbildningen. De studenter som i slutet av utbildningen upplever att
examinationen krävt återgivande av litteraturen har i större utsträckning än övriga
studenter examinerats med salsskrivningar och i mindre utsträckning med hemtentamina.
Ett av de mer negativa resultaten i undersökningen är att studenterna upplever att
examinationen, inte någon gång under utbildningen, har efterfrågat förmågor som analys
och kritisk granskning i samma utsträckning som de från början väntade sig, även om
skillnaden mellan förväntningar och krav är tydligast i inledningsskedet av utbildningen.
Det framkommer även att studenterna inte har inriktat sin studiestrategi inför
salsskrivningarna mot analys och kritisk granskning i samma utsträckning som de från
början trodde att de skulle komma att göra.
En viktig slutsats är att nybörjarstudenterna kan behöva hjälp att successivt skolas in i ett
examinationssätt som för dem ofta kan upplevas som både otryggt och osäkert. Det
faktum att osäkerhet om vad som kommer att krävas av studenterna i samband med
examinationen är den faktor som genomgående under utbildningen upplevs ha mest
negativ inverkan på deras lärande, talar för vikten av tydlighet och klart uttryckta
förväntningar från examinatorns sida.
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1

INLEDNING

Under en tre-årsperiod, i slutet av 1990-talet, bedrevs ett longitudinellt projekt vid
Uppsala universitet, där en grupp studenter följdes genom sin studietid. Det övergripande
syftet med projektet har varit att studera hur dessa studenter upplever och förhåller sig till
examinationen under utbildningen och hur deras upplevelser och förhållningssätt
eventuellt förändras under utbildningens gång. Det s k ”examinationsprojektet” inleddes
med en genomgång av relevant nationell och internationell litteratur inom området.1
Dessa litteraturstudier har sedan tjänat som utgångspunkt för den fortsatta studiens
upplägg och genomförande. Förhoppningen är att detta examinationsprojekt skall bidra
till att öka medvetenheten om examinationens betydelse för studenters lärande.

1.1 Ett studerandeperspektiv på examination
Under de senaste decennierna har intresset för examinationen inom den högre
utbildningen ökat dramatiskt, både i Sverige och internationellt.2 Det ökade intresset för
examination har, enligt min mening, sannolikt sin förklaring i att examinationens
styrande inverkan på studenters lärande bekräftats i studie efter studie.3 Att
examinationen har betydelse för de studerandes lärande råder det således inga tvivel om.
Däremot finns det förhållandevis lite forskning om hur olika examinationsformer upplevs
av studenter inom den högre utbildningen och på vilket sätt de olika formerna är
relaterade till studenternas studiestrategier.4
Mycket har således skrivits om examination, där examinationen som företeelse har
granskats ur både läroplans- och lärarperspektiv. Uppmärksamhet har även ägnats åt hur
examinationen som sådan bör konstrueras för att vara så tillförlitlig som möjligt.5 Men
flera författare menar att de studier som genomförts nästan uteslutande har kretsat runt
lärarnas uppfattningar av undervisnings- och inlärningsprocessen, vilket innebär att
studenternas upplevelser och erfarenheter av examinationen till viss del förblivit

1
2

3
4
5

Se Wiiand, 1998.
Hargreaves, 1989; Högskoleverket, 1997:39 R2. Under åren 1995-1997 har Högskoleverket bl a
genomfört ett riksomfattande examinationsprojekt ”nationell utvärdering av examinationen i
högskolan”.
Se t ex Miller och Parlett, 1974; Marton et al, 1977; Entwistle och Ramsden, 1983; Bäckström, 1992;
Ramsden, 1992; Lundmark och Andersson, 1997.
Enligt Bessman et al, 1985; Birenbaum, 1997.
Se t ex Wedman 1988, 1993.
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outforskade och närmast tagits för givna.6 Det tycks emellertid som att trenden håller på
att vända, till förmån för en ökad uppmärksamhet på studenten. Boud skriver:
The greatest conceptual shift which has occurred in recent times in Higher
Education has been from a perspective which focused on the teacher and what he
or she does, to a perspective in which student learning is central. 7
Detta innebär dock inte nödvändigtvis att forskningen allt mer utgått från ett
studerandeperspektiv, utan snarare att man har anlagt ett visst perspektiv på studenterna.
Ett studerandeperspektiv innebär enligt min mening snarare ett underifrånperspektiv, där
det är studenterna och deras upplevelser samt erfarenheter som är av centralt intresse.
Varför anser jag då att ett studerandeperspektiv på examinationen är så angeläget? Det
finns åtminstone två skäl till detta. Det första är att många frågor som rör studenterna och
deras studier – vilket även inkluderar examinationen – är så gott som omöjliga att
besvara utan ingående kunskaper om studenterna och deras situation. Hur ska vi t ex
kunna förstå examinationen och den inverkan den har på studenters lärande om vi inte
också försöker att förstå de olika innebörder examinationen kan ha för olika studenter?
Det andra skälet är att högskolepedagogisk forskning idag betonar en alltmer holistisk
uppfattning där examinationen inte kan studeras som ett enskilt fenomen skilt från
studenters lärande, undervisning eller kursen i sin helhet. 8
För att vi skall kunna uppnå en bättre förståelse för studenter och deras handlingar måste
vi således se hur lärandesituationen framstår för den lärande, t ex genom att försöka se
examinationen som studenterna ser den. Det är nämligen inte examinationen i sig, utan
snarare studenternas upplevelse av den och dess krav, som påverkar hur de sedan
kommer att förhålla sig till examinationen och till sina studier.9 Därför är det också
viktigt att försöka ta reda på hur olika studenter upplever den examination de möter
under sin utbildning. Det bör samtidigt påpekas att det inte är helt oproblematiskt att tala
om ett studerande- eller elevperspektiv.10 Naturligtvis kan jag som forskare inte se eller
uppleva världen på exakt det sätt som studenterna ser och upplever den. När jag som
forskare vill belysa studenters upplevelse av examination är det ofrånkomligen ur ett
perspektiv som är och förblir skilt från studentens perspektiv. Ett elev/studerandeperspektiv utgör därför snarare ett forskningsredskap och ett metodologiskt förhållnings6
7
8
9
10

Författare som t ex Hounsell, 1986; Thomson och Falchikov, 1998.
Boud, 1995a, s. 24.
Boud, 1995b; Beaty et al, 1997.
Entwistle, 1988.
Se t ex Wistedt, 1987; Lindblad, 1999.
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sätt där forskarens ambition är att lyfta fram och tydliggöra hur studenter uppfattar och
hanterar sin studiesituation.11

1.2 Examinationsbegreppet
Den engelska termen ”assessment” (vilken någorlunda motsvarar det svenska begreppet
examination12) kommer ursprungligen från ”ad sedere” som betyder att sitta ned bredvid.
Implikationen av dess etymologi13 är att den i första hand har att göra med att ge
vägledning och feedback till den lärande.14
I den nationella utvärdering av examinationen inom högskolan som Högskoleverket
genomfört definieras examination som:
En bedömning för godkännande eller underkännande av studenters kunskaper och
färdigheter i samt förståelse av ett ämne eller område efter en utbildnings/
inlärningsinsats.15
Fokus ligger i detta fall på själva bedömningen, som antingen leder till ett godkännande
eller ett underkännande av den individuella studentens prestationer.16 Bedömningen sker
enligt denna definition dessutom alltid efter en utbildnings- eller inlärningsinsats. Denna
definition inkluderar med andra ord inte t ex diagnostiska prov.17 I denna rapport har
examinationsbegreppet använts i samma bemärkelse som i Högskoleverkets definition
ovan.

11
12
13
14
15
16

17

Enligt Wistedt, 1987.
Den läsare som önskar en mer ingående genomgång av assessment-begreppet hänvisas till
”Examinationen i fokus”, Wiiand (1998).
D v s läran om ordens härledning.
Brown et al, 1997.
Högskoleverkets slutrapport ”Examinationen i högskolan”, 1997, s. 27.
En liknande definition görs av Askling och Lindberg-Sand, 1991, s. 25. Med examination avser de
”all sådan pedagogisk verksamhet inom en högskoleutbildning vid vilken studentens prestationer kan
underkännas.”
För fler exempel på olika definitioner av examinationsbegreppet, se Högskoleverkets slutrapport
”Examinationen i högskolan”, 1997.
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1.3 Syfte
Mot denna bakgrund är det övergripande syftet med denna rapport att belysa högskolestudenters upplevelse av och inställning till examination under utbildningens gång. Mitt
intresse är varken fokuserat enbart på studenten i sig eller på examinationen som sådan,
utan på relationen mellan studenten och den examination denne möter. Valet av titel,
”Examinationen som vägvisare”, anspelar just på denna relation och på den styrande
inverkan examinationen har på studenters lärande. Min strävan är således att försöka
förstå studenters skilda sätt att uppleva och förhålla sig till den examination de möter
under sina högskolestudier.
Utifrån detta övergripande syfte kan följande frågeställningar formuleras:
•

Hur upplever och förhåller sig olika studenter till den examinationspraxis de möter
under sin utbildning?

•
•

Förändras studenternas inställning till olika examinationsformer under utbildningens
gång? I så fall, på vilket/vilka olika sätt förändras den?
Är studenternas upplevelse av och inställning till examination på något sätt relaterad
till de olika förhållningssätt till studier som studenterna beskriver? I så fall, på vilket
sätt är de relaterade?

Dessa frågeställningar försöker jag belysa med hjälp av både enkät- och intervjudata. Det
är således utifrån ett studerandeperspektiv, i den mån man kan tala om att ta någon
annans perspektiv, som jag har försökt att fånga relationen mellan studenten och dennes
examination. De bilder och den förståelse jag på så sätt erhållit är med all sannolikhet en
annan än om jag valt att utgå från exempelvis ett lärarperspektiv.

1.4 Disposition
Denna rapport inleds med en redogörelse för undersökningens upplägg och
genomförande. I anslutning till detta presenteras ett urval av de mest centrala resultaten
från den kvantitativa delen av studien. Därefter följer de åtta examinationsberättelser,
vilka utgör huvuddelen av denna rapport. De syftar till att ge en så bred bild som möjligt
av olika studenters upplevelser av den examinationspraxis de mött under sin utbildning.
Avslutningsvis diskuteras de resultat som framkommit.
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2

STUDIENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE

2.1 Om studerandegruppen
För att studera om, och i så fall på vilket sätt, studenternas upplevelser av examinationen
har förändrats under utbildningen har en grupp programstudenter från två olika program
(A och B) inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet följts genom
studietiden.18 Samtliga studenter läste vid Uppsala universitet i slutet av 1990-talet.
Datainsamlingen – vilken har skett med både enkäter och intervjuer – har ägt rum vid tre
olika tillfällen, i början (termin 1), i mitten (termin 4) och i slutet av utbildningen (termin
6 och 7).
Det finns flera skäl till att valet föll på just dessa två program. För det första uppfyllde de
båda någorlunda de önskemål som fanns angående en relativt jämn könsfördelning, en
förhållandevis låg andel avhopp och god genomströmning, ett relativt varierat
examinationsutbud samt att utbildningen inte var längre än fyra år. Utöver detta
bedömdes studenter på de två programmen, bl a utifrån hur de brukar besvara
kursvärderingar och enkäter i andra sammanhang, vara förhållandevis benägna att deltaga
i studien. Mycket stora bortfall är som bekant ett av de största problemen med
longitudinella studier, så detta skäl är nog så viktigt. Dessutom fanns en välvillig
inställning från de aktuella institutionernas sida för detta projekt.
Det bör betonas att även om studenterna antagits till samma program har de inte
nödvändigtvis läst samma kurser under utbildningens gång. Det finns många olika
kombinationsmöjligheter och ett flertal olika ämnen inblandade, vilket innebär att ett
stort antal ämnen och institutioner berörs i denna studie. Vid det första intervjutillfället
har studenterna på respektive program emellertid följt samma studieplan, vilket innebär
att de i stort sett läst samma kurser och skrivit samma skrivningar.19 I samband med det
andra respektive tredje datainsamlingstillfället är studenterna däremot betydligt mer
spridda på olika kurser.

18
19

I grova drag rör det sig om utbildningar där ett 100-tal studenter påbörjar sina studier varje läsår.
Eventuellt med undantag av någon student som varit frånvarande vid själva examinationstillfället.
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2.2 Enkätstudien
Svarsfrekvens och bortfall
Vid det första enkätutskicket erhöll sammanlagt 88 studenter enkäten och tre datainsamlingar senare har totalt 57 studenter besvarat en liknande enkät vid samtliga tre
datainsamlingstillfällen. Svarsfrekvensen vid de enskilda datainsamlingstillfällena har
legat på 86%, 82% respektive 92%, varvid den slutliga svarsfrekvens hamnar på 65% (se
tabell 1 nedan). Det bör påpekas att detta är en relativt hög siffra i longitudinella
sammanhang.20 Den tredje enkäten finns som bilaga 2.21
Tabell 1. Den slutliga svarsfrekvensen efter samtliga tre datainsamlingstillfällen.

Program A
Program B
Totalt

Antal studenter som
erhöll enkäten vid det
första enkättillfället
27
61
88

Antal studenter som
besvarat enkäten vid
samtliga tre tillfällen
23
34
57

Slutlig svarsfrekvens
efter samtliga tre
enkättillfällen
85%
56%
65%

För att få en uppfattning om den grupp studenter som av olika anledningar valt att
besvara den första, men inte den andra enkäten, bestämde jag mig för att kontakta ett
urval av dem per telefon.22 Det visade sig ge värdefull information. Flera studenter hade
redan fyllt i enkäten, men glömt att posta den. Dessa enkäter inkom strax därefter. Men
sedan fanns det en del studenter som uppenbarligen inte hade fått enkäten, p g a att de
t ex befann sig utomlands under den aktuella terminen.
Sedan fanns det en grupp studenter som av olika anledningar helt enkelt inte ville besvara
enkäten. I de flesta fall handlade det om att de avbrutit utbildningen, vilket innebar att de
antingen läste något annat eller inte studerade överhuvudtaget.
I några enstaka fall var dock orsaken att studenterna upplevde ett så starkt obehag i
examinationssammanhang att det kändes för jobbigt att besvara enkäten. Dessa studenter
funderade allvarligt på att avbryta sina studier p g a den ångest de upplevde i samband
20
21

22

I detta bortfall inkluderas även de studenter som inte ens har nåtts av enkäten vid de två sista
datainsamlingstillfällena p g a okänd adress, utlandsvistelse eller dylikt.
Den enkät som bifogas med denna rapport är den tredje och sista enkäten. De andra två enkäterna,
som är lika omfattande som den sista, medföljer inte av utrymmesskäl. I bilagan kan den intresserade
ta del av hur de 57 studenterna har svarat på denna sista enkät.
Några få studenter ville inte prata om varför de inte besvarat den andra enkäten, vilket jag naturligtvis
respekterade.
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med examinationen. Denna typ av samtal var både ledsamma och svåra att genomföra. Å
ena sidan ville jag inte prata om något som kändes så jobbigt för personen i fråga att
tänka på, å andra sidan kände jag att detta var mycket värdefulla uppgifter för projektet.
Jag fick dock intrycket att dessa studenter tyckte att det kändes bra att prata med någon
utomstående om problemet. Några berättade att de funderat på att gå och prata med
någon på Studenthälsan eller liknande, men att det inte blivit av. Trots detta kändes varje
samtal som en svår balansgång.23

Enkätens upplägg
I inledningsskedet av studien utformades en pilotenkät som testades vid ett par tillfällen.
Den slutgiltiga enkäten kom i grova drag att täcka upp följande frågeområden (se även
bilaga 2):
•

Studenternas studiesituation (om de fortfarande läser, hur många poäng de tagit etc)

•
•

Vad som motiverar dem
Hur vanligt förekommande olika examinationsformer har varit

•
•
•

Studenternas inställning till de olika examinationsformerna
Hur de har klarat sig betygsmässigt
Eventuella upplevelser av tentamensångest

•
•

Faktorer som kan tänkas påverka deras lärande
Studenternas studiestrategi och preferenser vad gäller examination.

Det kvantitativa materialet är förhållandevis omfattande, men för denna rapports räkning
kommer ett urval av de mest centrala enkätresultaten att presenteras.24 Den första enkäten
besvarade studenterna redan i början av den första terminen, vilket innebär att de ännu
inte hade hunnit ha någon tentamen på den aktuella utbildningen. Tanken med detta var
att på så sätt komma åt studenternas förväntningar på examinationen. Den andra enkäten
besvarade studenterna någonstans i mitten av utbildningen (under den fjärde terminen på
programmet) och frågorna handlade då till stor del om hur studenterna tyckte att det
första året hade varit, men även om vilken inställning de nu hade till examinationen. Den
tredje och sista enkätomgången förlades till slutet av utbildningen (den sjunde terminen)
och speglar den inställning studenterna hade till examinationen i slutskedet av
utbildningen.
23
24

Jag försökte vara mycket lyhörd vid denna typ av samtal. Markerade personen i fråga att detta inte var
något som han eller hon ville diskutera, respekterade jag naturligtvis detta omedelbart.
Databearbetningen har skett med hjälp av Statwiev 4.02. De statistiska metoder som använts är
Spearman´s rangkorrelation samt Wilcoxon´s test. De samband och förändringar som anges är
statistiskt säkerställda på 5% signifikansnivå.
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2.3 Intervjustudien
Om urvalet av intervjupersoner
Målsättningen med urvalet av intervjupersoner var att få en så heterogen grupp studenter
som möjligt. Urvalet har därför skett utifrån ett flertal olika kriterier, baserade på de
uppgifter studenterna lämnat i sina svar på den första enkäten.
I den mån det var möjligt har följande urvalskriterier tagits i beaktande: kön, ålder,
tidigare erfarenhet av högskolestudier samt föräldrarnas utbildningsbakgrund. Utöver
dessa kriterier har hänsyn även tagits till hur studenterna beskrivit sig själva i enkäten
med avseende på: ambitionsgrad, de betyg de tror att de kommer att få under
utbildningen samt den arbetstid de tror att de kommer att lägga ner på sina studier. De
studenter som kom att ingå i intervjuundersökningen har således valts ut för att få största
möjliga spridning med avseende på dessa kriterier.

Intervjuernas genomförande
Vid det första intervjutillfället intervjuades totalt 40 studenter. Denna grupp studenter har
sedan intervjuats vid ytterligare två tillfällen. Vid det sista intervjutillfället återstod
25 studenter. Intervjugruppen var vid det första tillfället jämnt fördelad över de båda
programmen och mellan könen. Åldersspridningen var relativt stor (18-45 år). Hälften av
studenterna hade sedan tidigare erfarenhet av högre studier, medan den andra hälften var
recentiorer.25 Vad gäller föräldrarnas utbildningsbakgrund kom en majoritet – nästan två
tredjedelar – från hem där någon av föräldrarna hade akademiska studier bakom sig.
Den första intervjuomgången ägde rum under den första terminens senare del. Alla
intervjupersoner hade då erfarenhet av åtminstone ett examinationstillfälle, vanligtvis i
form av en salsskrivning. Samtliga intervjutillfällen har skett relativt parallellt med
enkätinsamlingar.
Intervjuerna har i genomsnitt tagit en timme, men har varierat från allt mellan 30 minuter
till drygt två timmar. Samtliga intervjuer har bandats. Vid det andra intervjutillfället
intervjuades sammanlagt 33 av de studenter som ursprungligen intervjuades. De sju
studenter som inte kunde eller ville ställa upp denna gång hade antingen hoppat av
utbildningen eller tagit studieuppehåll. Några av dem läste ett annat ämne i en annan
stad, ett par hade börjat arbeta och en var sjukskriven. Målsättningen har dock hela tiden
25

D v s saknar erfarenhet av högskolestudier.
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varit att försöka få intervjuer även med de studenter som av olika anledningar hoppat av
eller tagit studieavbrott från utbildningen. Har de inte kunnat medverka vid en intervju
har de i flera fall ändå ställt upp på att kortfattat berätta om sina tankar runt utbildning
och examination, samt om sina framtidsplaner.
Intervjuerna har vid alla tre tillfällen varit semistrukturerade och utgått från ett antal
frågeområden (se bilaga 1).26 De frågor som där finns formulerade har inte fungerat som
någon absolut mall för intervjuerna, utan har främst utgjort en checklista som syftar till
att täcka de olika områden jag är intresserad av.
Intervjuerna från de två första intervjuomgångarna har transkriberats ordagrant, medan
intervjuerna från det tredje och sista tillfället istället har sammanfattats och endast delvis
transkriberats.27 Samtliga intervjuer har sedan sammanfattats. För att hålla intervjuerna så
levande som möjligt har jag lyssnat på bandinspelningarna flera gånger.
För denna rapports räkning har jag valt ut åtta av de studenter som intervjuats. Anledningen till detta står att finna i den berättelseansats jag valt att arbeta utifrån. Kriterierna
för urvalet har varit att få så stor variation som möjligt vad gäller studenternas
upplevelse av och inställning till examinationen under utbildningen. För att åstadkomma
en så bred bild som möjligt har även en av de studenter som enbart deltog i den första
intervjuomgången och som sedan tog studieuppehåll kommit att ingå. De övriga sju
studenterna har intervjuats vid samtliga tre tillfällen.
Förutom största möjliga variation har jag eftersträvat en någorlunda jämn könsfördelning,
lika andel studenter från hem med respektive utan akademisk tradition28 samt att båda
programmen finns representerade. Åldersspridningen är relativt stor, även om de flesta
var i 20-25-årsåldern när de påbörjade sina programstudier. Målsättningen har varit att få
en så bred bild som möjligt och på så sätt öka förståelsen för de olika sätt som
studenterna upplever och förhåller sig till examinationen. Jag vill här passa på att
understryka att examinationsberättelserna därför inte gör anspråk på att vara representativa varken för de 40 studenter som från början intervjuades eller för högskolestuderande i stort.

26
27
28

Av utrymmesskäl inkluderas endast den första omgångens intervjuområden.
Detta förfaringssätt har genererat i grova drag 1500 sidor intervjuutskrift totalt.
D v s hem där åtminstone en av föräldrarna har högskoleutbildning eller motsvarande.
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Anonymitet
För att försäkra mig om att mina intervjupersoner förblir anonyma har jag valt att utesluta
information som skulle kunna möjliggöra identifikation, som uppgifter om t ex yrkesdrömmar, andra ämnen som personen i fråga har läst, läser eller tänker läsa, uppväxtort,
tidigare eller parallella arbeten etc. Intervjupersonernas namn är naturligtvis fingerade
och åldern är enbart ungefärlig. Av denna anledning har jag även valt att inte precisera
vilka program som avses eller exakt när programstudierna bedrevs.

Citaten
För att öka läsbarheten har jag på olika sätt anpassat intervjupersonernas talspråk till
skriven text. Av denna anledning bör citaten betraktas som språkligt tillrättalagda
versioner av studenternas egna utsagor, i bemärkelsen att:
•

Jag har försökt att undvika talspråk som; dar, nån, å, dom etc. Däremot har jag valt att
behålla en del uttryck (t ex kolla) då dessa känns mer ’naturliga’.

•

Ibland har ordföljden ändrats för att på så sätt öka läsbarheten.

•

Enstaka ord eller ibland hela meningar som upprepats exakt har tagits bort (jag, jag
etc).

•

En del ord har ersatts med andra för att antingen garantera anonymitet eller för att
förklara/underlätta för läsaren [markeras med klamrar].

•

Icke betydelsebärande uttryck som t ex liksom har tagits bort ur i stort sett samtliga
citat.

•

Tecknen /…/ används för att markera att ord hoppats över och markerar på så sätt
gränsen mellan olika utsagor.

•

Uttryck i fetstil markerar att intervjupersonen tydligt betonat just detta i utsagan.
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2.4 Examinationsberättelser
Min ambition är – som tidigare nämnts – att försöka förstå olika studenter och deras
skilda upplevelser av examinationen. Ett sätt att göra detta är att konstruera olika
berättelser, eller kanske snarare ”examinationsberättelser”, utifrån en livshistorieansats.29
Min avsikt har inte varit att skapa så kallade ”kompletta” livsberättelser, då mitt fokus är
betydligt snävare än så. Snarare skulle det kunna liknas vid mer ”ämnesbaserade”
livsberättelser, vilka är mer begränsade över både tid och rum.30 Detta är ett
förhoppningsvis fruktbart sätt att försöka förstå hur en grupp högskolestudenter, under
sin utbildningstid, konstruerar och ger mening åt sina liv som studenter i allmänhet men
även åt sina mer specifika examinationserfarenheter.
Betraktat ur ett socialt konstruktionistiskt perspektiv kan studenternas examinationsberättelser därför ses som socialt konstruerade och situationsbundna versioner av dessa
examinationserfarenheter.
Enligt detta sätt att se sker mänskligt tänkande och handlande alltid i ett socialt
sammanhang. Även tentamensläsning, vilken skulle kunna uppfattas ske isolerat från
andra människor, äger utifrån detta sätt att se rum i en social praktik.31 Säljö skriver:
Allt handlande – till och med när eleven sitter ensam hemma och läser inför ett
prov – sker inom ramen för situerade sociala praktiker. Hur eleven beter sig, vad
man läser och vad man uppfattar som viktigt respektive mindre viktigt, bestäms av
vilka förväntningar man har på hur provet kommer att bli eller vilka frågor man
kommer att ta upp till diskussion i klassrummet.32
Med en sådan utgångspunkt anser jag att det blir, om inte meningslöst, så i alla fall
ganska ointressant att enbart intressera sig för individerna oberoende av det sammanhang
de verkar inom. Att t ex försöka kategorisera studenters olika uppfattningar om
examination utan att på något sätt relatera detta till dels den lärandemiljö de befinner sig
i, dels de erfarenheter och upplevelser de har med sig, känns därför mindre tilltalande.
Även intervjusituationen utgör ett mycket specifikt socialt sammanhang som i sig bidrar
till den utformning berättelsen kommer att få. Likaså gäller det att vid analysarbetet hålla
isär det Bruner beskriver som det levda livet, det upplevda livet och livet som det

29
30
31
32

Sk ”topical life histories” (fri översättning). Jmf t ex Bertaux, 1981; Bertaux 1982, Goodson, 1996.
Jmf Bertaux, 1981.
Säljö, 2000.
aa, sid 150.

11

berättas, där det är det sistnämnda (d v s berättelser om det levda och upplevda livet) jag
som forskare får och kan ta del av.33 Studenternas egna upplevelser kan jag naturligtvis
aldrig ”komma åt” annat än indirekt t ex genom att intervjua dem.

2.5 Att följa individuella studenter i ett longitudinellt perspektiv
En hel del forskning har bedrivits rörande examinationsformers effekt på studenters prestationer, medan mindre uppmärksamhet har riktats direkt mot högskolestudenters
inställning till examination och olika examinationsformer.34 Eller som Birenbaum
uttrycker det:
It is surprising to witness the paucity of the research regarding students’
assessment attitudes and preferences.35
I den forskning som har fokuserat på studenters upplevelse av och inställning till olika
former av examination, tycks det relativt ofta som att det är en specifik examinationsform
som har stått i centrum för uppmärksamheten, t ex muntlig tentamen36 eller
uppsats/självständigt arbete37. På så sätt vet man inte något om hur en och samma student
förhåller sig till de olika former av examination som förekommer under en utbildning.
En del av den forskning som bedrivits rörande högskolestudenters studiestrategier och
deras relation till examination har även varit av typen tvärsnittsstudier. Hittills har ingen
studerat hur svenska högskolestudenter upplever olika examinationsformer i ett
longitudinellt perspektiv.38 Det finns inte heller – mig veterligen – några direkt
motsvarande internationella projekt. Thomson och Falchikov genomförde en studie i
Storbritannien där syftet var att belysa hur examinationen påverkar studenters studie33
34
35
36
37
38

Bruner, 1986.
Enligt Birenbaum, 1997.
Aa, sid 72.
T ex Engfeldt et al, 1995.
Hounsell, 1986; Högberg et al, 1998; Eriksson et al, 1999.
Däremot har ett flertal longitudinella projekt genomförts i Sverige under de senaste decennierna, där
fokus varit delvis ett annat än vad det är i mitt fall. Det s k LONG-projektet (långtidseffekter av
högskolestudier) i Umeå under ledning av Sigbrit Franke-Wikberg är ett exempel från 70-talet, där
man bl a intresserade sig för hur en högskoleutbildning formar de studerandes föreställningar både
som privatpersoner och som professionella yrkespersoner. Ett annat exempel är Bäckström (1992)
som har studerat hur en grupp teologistuderande förändrades under sin utbildning i Uppsala.
Ytterligare ett exempel på ett longitudinella projekt som har bedrivits i Uppsala under ledning av
Sverker Lindblad (1999) är “Elevperspektiv på skola och levnadsbana“.
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strategier.39 Deras upplägg var dock inte renodlat longitudinellt, utan istället upplagt som
en tvärsnittsstudie, för att på så sätt få en uppfattning om studenternas kognitiva och
etiska utveckling.
Däremot har Wistedt i sitt avhandlingsarbete följt en grupp gymnasister (23 elever) under
tre år där hon intresserat sig för deras möjligheter till ett personligt lärande i skolan.40
Med hjälp av å ena sidan deltagande observation, intervjuer (både individuellt och i
grupp), informella samtal och å andra sidan skriftligt material i form av elevdagböcker,
skrivningar, uppsatser etc har hon försökt att beskriva de olika sätt som eleverna
uppfattar och hanterar olika krav i sin omgivning.41 Dessutom följer hon med hjälp av
berättelser sex av eleverna genom deras gymnasieår. Berättelsen framstår för mig som ett
intressant sätt att beskriva och förstå olika individers förhållningssätt till sina studier i ett
longitudinellt perspektiv.
Flera forskare har pekat på behovet av ett longitudinellt angreppssätt för att kunna följa
hur individuella studenter utvecklas eller förändras under utbildningens gång. I en
undersökning där gymnasie- och Komvux-studerandes sätt att erfara studier och
bedömningar (utifrån en fenomenografisk ansats) föreslås t ex att mer uppmärksamhet
borde riktas mot de individuella studenternas erfarenheter.42 Likaså föreslås att en
longitudinell studie skulle kunna användas för att studera hur den innebörd
examinationen har för studenterna utvecklas under utbildningens gång. Även en annan
forskare som intresserat sig för relationen mellan studenters kunskapsuppfattning, deras
studiestrategier och utfallet av deras lärande föreslår ett longitudinellt upplägg för att på
så sätt ännu tydligare kunna fokusera på huruvida uppfattningarna och studiestrategierna
är kontextuellt beroende.43
Jag menar att dessa påpekanden kan tjäna som en fingervisning om att ett longitudinellt
perspektiv kan fylla ett tomrum i den forskning som rör studenters upplevelse av och
förhållningssätt till examination. Min ambition har därför varit att utifrån ett
studerandeperspektiv (snarare än ett lärarperspektiv) och med ett longitudinellt angreppssätt studera de upplevelser och erfarenheter som studenterna gjort i mötet med olika
examinationsformer under sin utbildningstid.
39
40
41

42
43

Thomson och Falchikov, 1998.
Wistedt, 1987.
Utifrån detta material har Wistedt, 1987 kunnat urskilja tre olika sätt att uppfatta och hantera
problemet att skapa rum för lärande i skolan, nämligen ett disciplinerat, ett kritiskt och ett funktionellt
förhållningssätt.
Andersson, 2000.
Eklund-Myrskog, 1996.
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Då mitt datamaterial består av både enkätdata och intervjudata har jag använt mig av
både kvantitativa och kvalitativa analyser. Min avsikt är dock inte att betrakta denna
design som någon form av metodtriangulering, där resultaten från den ena typen av data
skall tjäna till att verifiera resultaten från den andra typen. Snarare tror jag att det berikar
med flera olika bilder eller infallsvinklar på hur högskolestudenter upplever examinationen under sin studietid. Den ena bilden är inte heller sannare eller mer riktig än den
andra. Tillsammans ger de däremot en betydligt fylligare och mer mångfasetterad bild än
vad de båda metoderna var för sig skulle kunna åstadkomma.
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3

ETT URVAL RESULTAT FRÅN
ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

I det följande avsnittet presenteras ett urval av resultaten från enkätundersökningen. Det
inleds med en redogörelse i grova drag av studerandegruppens sammansättning. Därefter
presenteras bl a de resultat som rör hur vanligt förekommande de olika examinationsformerna har upplevts vara under utbildningen. De alternativ som tagits upp i enkäten –
baserade på de två programmens examinationsutbud – är: salsskrivning, salsskrivning
med hjälpmedel, hemtentamen, individuellt PM, grupparbete, muntlig tentamen,
seminarium och uppsats.

I diagrammen anges de skillnader som är signifikanta med ”*”. De skillnader som
anges är alla statistiskt säkerställda vid 5% signifikansnivå.
Följande gäller:
”*”=signifikant skillnad mellan den första respektive andra datainsamlingen.
”**”= signifikant skillnad mellan den andra respektive tredje datainsamlingen.
”***”=signifikant skillnad mellan den första och den tredje datainsamlingen.

3.1 Studerandegruppens sammansättning
Könsfördelningen är jämn och består till hälften av män, till hälften kvinnor. Även
fördelningen mellan de som var recentiorer44 vid programmets start och studenter med
tidigare erfarenhet av högskolestudier är mycket jämn. Vad det gäller föräldrarnas
utbildningsbakgrund kommer drygt hälften av studenterna från hem där åtminstone
någon av föräldrarna har akademiska studier bakom sig. Åldersmässigt är en majoritet av
studenterna (sex av tio) under 25 år när de påbörjade sina programstudier.

44

D v s studenter som inte tidigare bedrivit högskolestudier.
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3.2 Hur vanligt förekommande har de olika examinationsformerna varit?
En fråga i enkäten handlade om hur frekvent olika examinationsformer har förekommit
under utbildningen (se bilaga 2, fråga 4). Inte speciellt förvånande visar sig salsskrivningen vara den klart dominerande examinationsformen under det första läsåret. Så
många som fyra av fem studenter bedömer att den förekommit ofta eller mycket ofta,
vilket kan jämföras med grupparbeten och seminarium som rankats som de näst
vanligaste formerna, där en tredjedel av studenterna bedömer dem som vanligt
förekommande.

Olika examinationsformers förekomst
Salsskrivning m
hjälpmedel

Muntlig tentamen**

Uppsats**

Individuellt PM**
I början av utb.
I mitten av utb.
Hemtentamen**

Seminarium

Grupparbete

Salsskrivning**

0

20

40

60

80

100

Procent

Figur 1. Diagrammet visar hur vanligt förekommande en viss examinationsform har upplevts vara i början
respektive i mitten av utbildningen. Procentangivelserna avser de studenter som svarat att examinationsformen i fråga förekommit ofta eller mycket ofta. Bedömningen har skett retrospektivt, varför svaren
härrör från det andra respektive tredje datainsamlingstillfället.45

45 Följande gäller:
”*” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive andra datainsamlingen.
”**” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den andra respektive tredje datainsamlingen.
”***” =signifikant skillnad (minst 5% sign.) mellan den första respektive tredje datainsamlingen.
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I slutet av utbildningen är förekomsten mer jämnt fördelad mellan de olika examinationsformerna. Allra vanligast har hemtentamen varit, då nästan två tredjedelar av alla
studenter bedömer att den förekommit ofta eller mycket ofta. Därefter följer seminarium
respektive individuellt PM, men även grupparbeten och uppsats bedöms ha varit relativt
frekventa. Endast en tredjedel av studenterna anser att salsskrivningen förekommit ofta
eller mycket ofta i slutet av utbildningen. Salsskrivning med hjälpmedel och muntlig
tentamen har knappt förekommit alls.

3.3 Studenternas inställning till de olika examinationsformerna
I en annan enkätfråga fick studenterna ta ställning till om de var positivt eller negativt
inställda till ett antal olika examinationsformer (se bilaga 2, fråga 5).
Av figur 2 nedan, framgår att studenterna i början av utbildningen är mest positivt
inställda till hemtentamen, individuellt PM och uppsats. Tre terminer senare delar
hemtentamen och individuellt PM på första platsen och därefter följer uppsatsen. Vid det
tredje och sista enkättillfället ligger hemtentamen fortfarande i topp då nästan nio av tio
studenter är positivt inställda, medan uppsatsen gått upp på andra plats, tätt följt av
individuellt PM.
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Figur 2. Diagrammet visar andelen studenter som uppgivit att de är positivt eller mycket positivt inställda
till en viss examinationsform, under olika skeden av utbildningen.46

Som framgår av figur 3 nedan, är studenterna till en början mest negativt inställda till
muntlig tentamen, följt av salsskrivning med hjälpmedel och seminarium. I mitten av
utbildningen, tre terminer senare, har fördelningen förändrats en hel del. Salsskrivningen
tillsammans med grupparbetet har då tagit platsen som de minst uppskattade examinationsformerna, medan salsskrivning med hjälpmedel hamnat på tredje plats. I slutet av
utbildningen rankas fortfarande salsskrivningen, nu tillsammans med salsskrivning med
46 Följande gäller:
”*” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive andra datainsamlingen.
”**” =signifikant skillnad (minst 5% sign.) mellan den andra respektive tredje datainsamlingen.
”***” =signifikant skillnad (minst 5% sign.) mellan den första respektive tredje datainsamlingen.
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hjälpmedel som de minst uppskattade examinationsformerna. Strax därefter hamnar
grupparbetet.

Andelen negativt inställda studenter till olika
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Figur 3. Diagrammet visar andelen studenter som uppgivit att de är negativt eller mycket negativt inställda
till en viss examinationsform, under olika skeden av utbildningen.47

Som en jämförelse kanske det bör nämnas att endast en fjärdedel av studenterna är
positiva till salsskrivningen i slutet av utbildningen (jämfört med de nio av tio som då är
positiva till hemtentamen). Omvänt kan sägas att endast var tjugonde student är negativt
47 Följande gäller:
”*” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive andra datainsamlingen.
”**” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den andra respektive tredje datainsamlingen.
”***” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive tredje datainsamlingen.
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inställd till hemtentamen i slutskedet av utbildningen, vilket kan jämföras med nästan
hälften av alla studenter som då är negativa till salsskrivningen som form.

3.4 Hur påverkar olika faktorer studenternas lärande?
I en annan enkätfråga (se bilaga 2, fråga 11) fick studenterna ta ställning till om de ansåg
att deras lärande påverkades positivt, negativt eller inte alls av ett antal givna faktorer.
Den faktor som studenterna – genomgående under hela utbildningen – uppger har
påverkat deras lärande mest positivt är vetskapen om att det är deras förståelse och
reflektioner som kommer att efterfrågas i samband med examinationen (se figur 4). Så
många som nio av tio uppger att detta har en positiv eller mycket positiv inverkan på
deras lärande. En annan faktor som tycks gynna lärandet är vetskapen om vad läraren
förväntar sig att de skall kunna vid examinationstillfället.
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Figur 4. I diagrammet illustreras andelen studenter som uppger att faktorerna i fråga har påverkat deras
lärande positivt eller mycket positivt under utbildningens olika skeden. För redogörelse av respektive
faktor, se bilaga 2, fråga 11.48

Vad det gäller vetskapen att det är återgivande av litteraturen som efterfrågas i examinationen visar sig en intressant förändring under utbildningens gång. Ingen annan
förändring vad det gäller dessa faktorer är så tydlig som denna. I inledningsskedet av
utbildningen uppger ungefär varannan student att deras lärande påverkas positivt av
vetskapen att det är återgivande av litteraturen som kommer att efterfrågas i
examinationen. I slutet av utbildningen har andelen minskat till en av fem studenter.
48 Följande gäller:
”*” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive andra datainsamlingen.
”**” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den andra respektive tredje datainsamlingen.
”***” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive tredje datainsamlingen.
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Istället upplever då så många som varannan student att detta har en negativ eller mycket
negativ inverkan på deras lärande. En annan faktor som studenterna ändrat uppfattning
om är den inverkan som betygen har på deras lärande. Överlag upplevs den få en allt mer
negativ inverkan under utbildningens gång.
Det visar sig att de studenter som i slutet av utbildningen anser att deras lärande
påverkats positivt av vetskapen att det är återgivande av litteraturen som efterfrågas i
examinationen i högre utsträckning än övriga studenter, är mer positivt inställda till
salsskrivningsformen. Dessa studenter har generellt även försökt att lära sig mer fakta
och detaljer inför salsskrivningarna och gillar skrivningsfrågor som kräver korta och
konkreta svar i högre utsträckning än övriga studenter.
Studerar vi istället de studenter som anser att deras lärande påverkas positivt av
vetskapen att det är deras förståelse och reflektioner som efterfrågas i examinationen,
visar det sig att de är mer positivt inställda till framför allt uppsatsarbete (men även
periodvis till muntlig tentamen, seminarium och hemtentamen). Muntlig tentamen och
seminarium tycks attrahera denna grupp studenter mest inledningsvis och hemtentamen i
mitten av utbildningen. Dessa studenter är, som man kanske kan vänta, dessutom mer
negativt inställda till skrivningsfrågor som kräver korta och konkreta svar än övriga
studenter och samtidigt mer positiva till skrivningsfrågor som kräver resonerande och
analyserande svar.
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Figur 5. Diagrammet visar i vilken grad olika faktorer upplevs ha påverkat studenternas lärande negativt
eller mycket negativt under olika skeden av utbildningen. För redogörelse av respektive faktor, se bilaga 2,
fråga 11.49

Som framgår av figur 5 ovan, uppger studenterna att deras lärande genomgående under
utbildningen påverkas mest negativt av osäkerhet om vad läraren förväntar sig att de
skall kunna vid examinationen (se även bilaga 2, fråga 11). Så många som två av tre
studenter upplever att avsaknaden av tydligt uttryckta förväntningar har en negativ
inverkan på deras lärande. Även mycket låga krav i samband med examination eller att
prestationen inte betygsätts anses av många ha en negativ inverkan på lärandet.
49 Följande gäller:
”*” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive andra datainsamlingen.
”**” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.)mellan den andra respektive tredje datainsamlingen.
”***” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.)mellan den första respektive tredje datainsamlingen.
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3.5 Vad motiverar studenterna i deras beslut att läsa vidare?
I en annan enkätfråga ombads studenterna att ta ställning till hur viktiga olika tänkbara
motiv varit för dem i deras beslut att läsa vidare (se bilaga 2, fråga 3).50

Motiv som upplevs viktiga för beslutet
att läsa vidare
Hotande
arbetslöshet
Pröva sig fram***
Uppfylla formella
krav***

I början av utb.
I slutet av utb.

Utv. som
person***
Eget intresse***
Stimulerande
arbete

0

20

40

60

80

100

Procent

Figur 6. Diagrammet visar hur viktiga olika motiv upplevts vara för studenterna i deras beslut att bedriva
universitetsstudier i början samt i slutskedet av utbildningen. Procentangivelserna avser de studenter som
uppgivit att motivet i fråga är viktigt eller mycket viktigt.51

Av figur 6, ovan, framgår att de viktigaste motiven för studenterna i inledningsskedet av
utbildningen tycks vara att få möjlighet till ett stimulerande arbete, att lära sig mer om
det som intresserar dem samt att utvecklas som person.
Mot slutet av utbildningen är möjligheten till ett stimulerande arbete och längtan efter att
utvecklas som person fortfarande viktiga motiv. Men det allra viktigaste motivet tycks nu
vara att skaffa de kvalifikationer som krävs för att få det arbete man önskar.

50

Denna enkätfråga fanns enbart med i enkäten i början respektive i slutet av utbildningen.

51

Följande gäller:
”*” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive andra datainsamlingen.
”**” =signifikant skillnad (minst 5% sign.)mellan den andra respektive tredje datainsamlingen.
”***” =signifikant skillnad (minst 5% sign.)mellan den första respektive tredje datainsamlingen.
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Det kan vara intressant att notera att de studenter som motiveras i hög utsträckning av att
lära sig mer om det som intresserar dem i början av utbildningen är mer positiva till
seminarium än övriga studenter. Mot slutet av utbildningen är det framförallt individuella
PM som dessa studenter är mer positivt inställda till än övriga studenter. Dessa studenter
är även, både i början och i slutet av utbildningen, i högre utsträckning än övriga
studenter inriktade på att försöka analysera och kritiskt granska kurslitteraturen och
mindre på att försöka lära sig fakta och detaljer inför kommande skrivningar.

3.6 Vilken plats har återgivande av fakta och detaljer i examination
respektive i studenternas studiestrategier?
I ett par frågor fick studenterna ta ställning till i vilken utsträckning de upplevde att
examinationen hade krävt att de skulle återge en mängd fakta och detaljer från
kurslitteraturen, samt huruvida de själva hade försökt att lära sig så mycket fakta och
detaljer som möjligt inför de salsskrivningar de haft (se bilaga 2, fråga 16 och 23).
Det kan vara värt att notera att det vid det första tillfället handlade om studenternas
förväntningar, d v s hur de trodde att examinationen skulle komma att utformas samt hur
de trodde att de själva skulle komma att gå tillväga, medan det vid de två efterföljande
tillfällena istället handlade om hur de upplevt att det faktiskt varit under det senaste
läsåret.
Som framgår av figur 7 nedan, pekar dessa resultat på att studenterna i mitten av
utbildningen upplevt att examinationen har efterfrågat återgivande av litteraturen ungefär
i samma utsträckning som de från början väntade sig. Mot slutet av utbildningen, i
samband med att examinationsutbudet också till stora delar förändrats, märks dock en
signifikant minskning av denna typ av reproducerande frågor.
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Figur 7. Diagrammet visar dels i vilken utsträckning studenterna tror/tycker att examinationen kommer att
kräva eller har krävt återgivande av litteraturen respektive huruvida studenterna tror att de kommer att
försöka eller har försökt att lära sig så mycket fakta och detaljer som möjligt inför de salsskrivningar de
haft. Procentangivelserna visar andelen studenter som uppgivit att dessa påståenden stämmer ganska bra
eller mycket bra.52

Vad det gäller studenternas eget förhållningssätt framkommer det att de under resten av
utbildningen i något högre utsträckning har inriktat sin läsning inför salsskrivningar mot
fakta och detaljer än vad de från början trodde att de skulle göra.
Det kan vara intressant att notera att de studenter som i slutet av utbildningen haft en
examination som de upplever har krävt återgivande av fakta och detaljer i signifikant
högre utsträckning än övriga studenter bl a uppger:
•

att de ofta examinerats med salsskrivningar

•
•
•

att de sällan examinerats med hemtentamina
att de är positivt inställda till salsskrivningar
att de försökt att lära sig så mycket fakta och detaljer som möjligt inför
salsskrivningarna.

52 Följande gäller:
”*” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive andra datainsamlingen.
”**” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.)mellan den andra respektive tredje datainsamlingen.
”***” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.)mellan den första respektive tredje datainsamlingen.
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3.7 Vilken plats har analys och kritisk granskning i examination
respektive i studenternas studiestrategier?
I ett par andra frågor fick studenterna ta ställning till i vilken utsträckning de upplevde att
examinationen hade krävt att de analyserade och granskade kurslitteraturen kritiskt, samt
huruvida de själva hade försökt att analysera och kritiskt granska litteraturen (se bilaga 2,
fråga 15 och 24).
Det kan vara värt att notera att det även här, vid det första enkättillfället, handlade om
studenternas förväntningar, d v s hur de trodde att examinationen skulle komma att
utformas samt hur de själva trodde att de skulle gå tillväga, medan det vid de två
efterföljande tillfällena istället handlade om hur de upplevt att det faktiskt varit under det
senaste läsåret.
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Figur 8. Diagrammet visar i vilken utsträckning studenterna tror/tycker att examinationen kommer att
kräva/har krävt analys och kritisk granskning (nedre staplarna, motsv fråga 15) respektive huruvida de har
försökt att analysera och kritiskt granska kurslitteraturen inför de salsskrivningar de har haft (övre
staplarna, motsv fråga 24). Procentangivelserna visar andelen studenter som uppgivit att dessa påståenden
stämmer ganska bra eller mycket bra.53

53 Följande gäller:
”*” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive andra datainsamlingen.
”**” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den andra respektive tredje datainsamlingen.
”***” =signifikant skillnad (minst 5 % sign.) mellan den första respektive tredje datainsamlingen.
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Som framgår av figur 8 ovan pekar dessa resultat på att åtta av tio studenter tror att de
kommer att inrikta sin läsning inför skrivningar på analys och kritisk granskning (motsv
fråga 24) och att sju av tio studenter från början av utbildningen tror att examinationen
kommer att ställa krav på analys och kritisk granskning (motsv fråga 15).
I mitten av utbildningen blir det tydligt att examinationen inte riktigt har motsvarat
studenternas förväntningar. Inte heller har studenterna försökt att analysera och kritiskt
granska litteraturen inför salsskrivningarna i den utsträckning de från början trodde att de
skulle göra.
I slutskedet av utbildningen tycks examinationen överlag ha krävt något mer analys och
kritisk granskning än vad den gjorde i mitten, men den når fortfarande inte upp till de
nivåer studenterna förväntade sig i början av utbildningen. Detta förhållande gäller även
studenternas egen studiestrategi, d v s studenterna har inte inriktat sin läsning mot analys
och kritisk granskning i samma utsträckning som de från början föreställde sig att det
skulle göra.
Värt att poängtera här är det faktum att studenterna i slutskedet av undersökningen läser
många olika kurser och att de följaktligen inte examineras på ett enhetligt sätt. Mot denna
utgångspunkt kan det vara intressant att notera att de studenter som i slutet av
utbildningen upplever att examinationen har krävt analys och kritisk granskning i
signifikant högre utsträckning än övriga studenter uppger:
•
•
•

att de har examinerats med hemtentamen
att de har examinerats med individuellt PM
att de nu fokuserar mer på det de själva är intresserade av än vad de gjorde i början

•

att de har försökt att analysera och kritiskt granska litteraturen inför de
salsskrivningar de haft
att de nu har bättre självförtroende än vad de hade i början av utbildningen
att de har läst all litteratur.

•
•

3.8 Fler resultat
I det följande avsnittet redovisas ytterligare några områden inom vilka studenterna tycks
ha ändrat inställning under utbildningens gång. Inom parantes anges den enkätfråga som
avses. För enkäten, se bilaga 2.
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Vid en jämförelse av svaren från det första respektive andra datainsamlingstillfället
framkommer att studenterna i mitten av utbildningen:
•

inte upplever det som lika svårt att veta hur de ska läsa inför skrivningarna (fråga 12)

•
•
•

tycker att det blivit enklare att ta ut det centrala i kurslitteraturen (fråga 13)
inte längre är lika inriktade på att försöka få så bra betyg som möjligt som de var i
början av utbildningen (fråga 17)
har fördelat den tid de lägger ner på sina studier mer ojämnt över kursen än vad de

•

från början hade tänkt sig (fråga 29).
inte har lärt sig lika mycket av de grupparbeten de haft som de från början trodde att
de skulle göra (fråga 34).

Vid en jämförelse av svaren från det andra respektive tredje datainsamlingstillfället
framkommer att studenterna i slutet av utbildningen inte lika ofta använder någon form
av ”teknik” som t ex ramsor för att memorera fakta och detaljer (se fråga 31).
Studenterna beskriver även sig själva som mindre välorganiserade än tidigare under
utbildningen (fråga 28).
Jämförs enkätsvaren från det första respektive sista datainsamlingstillfället visar det sig
att studenterna i slutet av utbildningen:
•

generellt har fått bättre betyg än vad de från början trodde att de skulle få (fråga 8a),
trots att de inte tycker att det är lika viktigt som tidigare med höga betyg (fråga 17)

•

inte värdesätter tydliga och detaljerade direktiv i samma höga utsträckning som i
början av utbildningen (fråga 18)
ogillar skrivningsfrågor som kräver korta och konkreta svar i större utsträckning än

•
•
•

tidigare (fråga 21)
inte använder olika slags ”tekniker” för att memorera fakta i samma utsträckning som
i början av utbildningen (fråga 31)
beskriver sig själva som mindre välorganiserade än tidigare (fråga 28).

3.9 En kort sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att salsskrivningen är den – utan konkurrens –
klart vanligast förekommande examinationsformen i början av utbildningen. Under den
senare delen är det däremot betydligt mer jämnt fördelat mellan de olika formerna, även
om hemtentamen tycks ha förekommit mest frekvent. Överlag är studenterna positivt
inställda till examinationsformer som hemtentamen, individuellt PM och uppsats under
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hela utbildningstiden, medan de är mer negativt inställda till former som salsskrivning,
salsskrivning med hjälpmedel och grupparbeten. Det tycks som att det har skett större
förändringar med avseende på de former som studenterna av olika skäl ogillar under
utbildningens gång.
Den faktor som studenterna, genomgående under utbildningen, upplever har den mest
gynnsamma inverkan på deras lärande är vetskapen att det är deras egen reflektion och
förståelse som efterfrågas i examinationen. Mest negativt uppges deras lärande påverkas
av osäkerhet om vad läraren förväntar sig att de ska kunna i samband med
examinationen. Den inlärningspåverkande faktor som förändras mest över tiden är
vetskapen om att det är återgivande av litteraturen som kommer att efterfrågas i
examinationen, något studenterna överlag upplever får en allt mer negativ inverkan på
deras lärande allt eftersom utbildningen fortskrider.
Under den första delen av utbildningen upplever studenterna att examinationen har krävt
ungefär så mycket återgivande av fakta och detaljer som de från början väntade sig. I
slutskedet av utbildningen, då även examinationsutbudet till stor del har förändrats,
upplevs examinationen överlag inte efterfråga lika mycket detaljkunskaper längre. Tittar
vi däremot på hur studenterna gått till väga när de läst inför en salsskrivning
framkommer att de inriktat sig på att memorera fakta och detaljer i högre utsträckning än
de från början trodde att de skulle göra.
Förhållandet är närmast det omvända när man studerar hur studenterna har upplevt
examination och studiestrategi med avseende på analys och kritisk granskning. Det
framkommer nämligen att studenterna upplever att examinationen inte har krävt så
mycket analys och kritisk granskning som de från början förväntade sig. De har inte
heller inriktat sin läsning inför salsskrivningarna mot detta i samma utsträckning som de
från början trodde att de skulle göra.
Det visar sig även – vilket man också kan vänta sig – att studenterna i mitten av
utbildningen inte längre tycker att det är lika svårt att veta hur de ska gå tillväga när de
ska läsa inför en skrivning. Likaså upplever de att det med tiden blivit allt lättare att ta ut
det centrala i litteraturen. Betygen anses inte heller vara lika viktiga längre, samtidigt
som studenterna överlag fått bättre betyg än vad de från början trodde att de skulle få.
Mot slutet av utbildningen – när examinationsutbudet också förändrats en del – har
studenterna, förutom att de blivit än mer negativt inställda till salsskrivningar, även blivit
mer negativt inställda till skrivningsfrågor som kräver korta och konkreta svar. De
använder inte heller lika ofta någon form av memoreringsteknik.
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4

ÅTTA EXAMINATIONSBERÄTTELSER

4.1 Anders
Bakgrund: Anders är drygt 20 år och uppvuxen i en familj där föräldrarna har
motsvarande gymnasieutbildning. Han har aldrig tidigare läst på universitet eller
högskola när han påbörjar program A.
När Anders läste på gymnasiet tillhörde han definitivt inte den ambitiösa sorten. Han
tyckte att skolan var ”allmänt tråkig” och gjorde det han skulle, men absolut inget mer.
Efter gymnasiestudierna arbetade han sedan i fem år. Ett tag hade han tanken på att driva
en egen rörelse, men den idén gav han upp. Han insåg att det kanske inte var fullt så
glamouröst som han först hade trott. Dessutom värdesätter han andra saker i livet för
mycket, för att tycka att det är värt att arbeta långt mer än 40 timmar i veckan. En
bidragande faktor till att han övergav tanken var att han blev arbetslös.
Anders bestämde sig för att läsa på Komvux med målsättningen att sedan kunna läsa
vidare. Han läste in nya betyg i alla ämnen utom i dem han redan hade fyror i och fick
ihop till medelbetyget 4.7 – i gymnasiet hade han 3.0 när han slutade. Anders som
tidigare inte varit speciellt ambitiös tyckte att det kändes kul att studera och fann plötsligt
att han inte gjorde mycket annat än att läsa.
Tidigare hade Anders inställningen att han inte kunde studera. På senare tid har han dock
börjat inse att det snarare är inställning och motivation det handlar om. Sedan han
började läsa på Komvux bestämde han sig för att inte längre ge upp så fort det var något
han inte förstod. Istället för att kasta boken i väggen och ge upp (som han gjorde tidigare
när han körde fast) satt han fem timmar extra i stället, berättar han. Det gav resultat. När
Anders var färdig med Komvux-studierna sökte han till universitetet och blev antagen till
ett av de program han hade sökt.

”Det var man lite rädd för, att man skulle vara en outsider.”
När vi träffas vid det första intervjutillfället har Anders precis börjat läsa på programmet
och hunnit göra en skriftlig tentamen. Allt känns mycket bättre än vad han hade hoppats.
”Jag trodde man skulle känna sig som en idiot ungefär”, säger Anders och skrattar lite.
Det var man lite rädd för, att man skulle vara en outsider och inte, framförallt inte
klara det. Det var väl det jag var mest rädd för, att misslyckas på en gång för det
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hade känts väldigt jobbigt, även om det är rätt så vanligt. Jag menar, det är ju inte
ovanligt att man missar några tentor.
Han tyckte att den första skrivningen (i form av en traditionell salsskrivning) var bra,
även om den inte överensstämde med hans förväntningar. ”Jag hade förväntat mig så
otroligt mycket mer alltså”, berättar Anders. Han hade väntat sig omfattande frågor som
krävde att man fick med alla detaljer samtidigt som man skulle kunna analysera och
redogöra för några väldigt diffusa frågor. Så blev det inte, även om han knappt förstod
två av skrivningsfrågorna, minns Anders. Den andra salsskrivningen var mer som han
hade förväntat sig och krävde att man skulle jämföra olika teorier. Nu i efterhand inser
han att det inte krävs riktigt så mycket av en som student som han först hade trott och att
man inte måste kunna uttrycka sig strikt akademiskt för att klara av universitetsstudierna.
När Anders förberedde sig inför den första salsskrivningen läste han all litteratur, utan att
stryka under i texten och fick sedan panik när han inte kom ihåg något efteråt. Han läste
då litteraturen ännu en gång och strök under sådant som han uppfattade som viktigt.
Sedan utgick han från föreläsningsanteckningarna och kollade upp dem i litteraturen.
Inför den andra skrivningen bestämde han sig direkt för att hoppa över en av böckerna,
något han aldrig trodde att han skulle komma att göra.
Den första tentan, innan jag skrev den då fick jag sådan jäkla ångest för jag kände
att jag har inte kunnat lärt mig allt som står här./…/ När man får en lapp att ’köp
de här böckerna’ och så köper man dem för tusen kronor och sen tycker man ju att
man borde kunna det här, för så lärde jag ju mig på Komvux. Där lärde man sig
allt som stod där och sen så skrev man bra, medan nu var det tvåtusen sidor och så
kände man så här att ’varför sitter jag och läser det här’ när jag lär mig kanske
25%, då kändes det rätt fånigt.
Han insåg ganska snart att han inte klarade av att förkorta anteckningarna tillräckligt, 200
sidor kurslitteratur skulle generera 100 sidor anteckningar. Det skulle till slut resultera i
att han satt med tre A4-block med anteckningar, vilket inte direkt skulle underlätta
studierna, konstaterar Anders och skrattar lite. Istället kom han på att han kunde utgå från
föreläsningsanteckningarna och koncentrera sig på de avsnitt som behandlade detta i
böckerna. Han vet fortfarande inte vilket sätt som passar honom bäst. ”Vissa de läser ju
bara, de skriver ingenting”, säger Anders. Själv känner han att han måste få skriva ner det
som är viktigt för att lära sig.
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Inför de första salsskrivningarna tyckte Anders att det kändes som att han inte behärskade
allt. Han visste att han var tvungen att gallra bort det som inte var väsentligt, men tyckte
samtidigt att det var otroligt svårt.
Det är ju det som jag tycker känns så konstigt om jag jämför med Komvux. För
varje gång nu när jag går till tentan så känner jag att ’jag kan inte’. /.../ Skulle
någon flyga på mig och säga ’svara på det’ så kan jag inte göra det, utan jag har
någon slags helhetsbild och sedan utifrån den får man svara och plocka bitar.
Inför den första salsskrivningen var Anders mycket nervös och trodde knappt att han
skulle klara godkänt. Han berättar att han alltid har varit väldigt orolig i
examinationssammanhang och tror att det kommer att förbli på det sättet. Det visade sig
att Anders fick VG, men själv tycker han inte att hans svar var så bra. ”Det blev mer
bondsvenska” som han uttrycker det.
Det är det som är lite konstigt. När man går från tentan så undrar man ’har jag
klarat mig?’ och så får man VG. Då undrar man egentligen själv i alla fall om man
har förstått. Då kan man ju fråga om man är värd det betyget om man inte fattat att
man klarat det.
Efter den andra salsskrivningen – som var väldigt omfattande – trodde Anders däremot
att han klarat sig och att han med lite tur skulle få VG, vilket han också fick. Något som
Anders upplever som mycket givande och som en viktig förberedelse inför skrivningarna
har varit att träffas i grupp och diskutera, med föreläsningsanteckningarna som
utgångspunkt. Om Anders skulle få göra om skrivningarna i dag (utan chans till
repetition) tror han att han skulle klara G men inte få VG. ”De här detaljkunskaperna som
man sitter och trycker in två dagar innan, in i det sista, det tror jag försvinner rätt så
kvickt,” säger Anders. Kvar blir istället någon slags helhet.
Om ett par, tre år hoppas Anders att han blivit bättre på att kortfattat ta ut det viktigaste
ur litteraturen. Han tror inte heller att han kommer att lägga ner riktigt lika mycket tid på
studierna när allt inte känns så nytt och otäckt längre. Anders funderar så här:
Vet jag att jag ska läsa så gör jag det. Jag blir nog ingen party-dåre vart än tiden
lider, det tror jag inte. Men det kommer ju att komma perioder, det tvivlar jag inte
en sekund på, när man tycker det är pest och pina [att plugga].
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”Jag vet mera vad jag vill och inte vill.”
När vi träffas vid det andra intervjutillfället, tre terminer senare, läser Anders fortfarande
på programmet. Han trivs bra, även om utbildningen kanske inte varit så praktiskt
inriktad som han skulle önska och han är relativt säker på att han kommer att fullfölja
den. ”Annars överlag så tycker jag att jag är jättenöjd med mitt val av utbildning. Jag tror
den passar mig som handsken,” säger Anders.
För närvarande läser han inför en hemtentamen. En av böckerna har han läst från pärm
till pärm, utan att göra några understrykningar. En annan bok hoppade han över en del
kapitel i. Han berättar att han inte längre antecknar utifrån litteraturen, utan enbart tar
föreläsningsanteckningar. På så sätt har han ändrat sig en del från hur han lade upp sina
studier under den första terminen på universitetet. ”Kvantitativt sett läser jag nog mindre
nu än vad jag gjorde då. Jag var ju nästan hysterisk i början om jag tittar tillbaks”, säger
Anders.
Anders minns att han i början av utbildningen läste all litteratur och antecknade från
samtliga böcker, vilket genererade en mängd anteckningar. Nu är han inte längre lika
stressad inför examinationen och det tror han beror på att han har haft flera
hemtentamina. Det är en oerhörd skillnad, tycker Anders.
Inför hemskrivningarna har han och en kurskamrat träffats och diskuterat. Utifrån
litteraturen och föreläsningsanteckningarna har de sedan gemensamt arbetat fram en
struktur – i stora drag – för de olika frågorna. Dessutom brukar de diskutera om det är
något särskilt som de inte förstår. En del av lärarna har förespråkat att de ska sitta i grupp
och diskutera skrivningsfrågorna, något Anders upplever som positivt. På så sätt blir
examinationen även en inlärningssituation.
Trots att Anders nu lägger ner mindre tid och engagemang på studierna tror han inte att
han lär sig mindre eller presterar sämre jämfört med tidigare. Han tror att det beror på att
han inte blir lika stressad längre och att han blivit bättre på att ta ut det som är viktigt och
centralt i kursinnehållet. Anders berättar att han är mer benägen att hoppa över en del av
litteraturen vid en hemtentamen jämfört med en salsskrivning, samtidigt som han tycker
att han har lärt sig mycket mer på hemskrivningarna än på salsskrivningarna.
Anders minns de första hemskrivningarna han gjorde. ”Man satt säkert 16 timmar om
dagen med en fråga och skrev tills ögonen blödde. Man var ju som ett vrak efter den
veckan,” berättar Anders. I början av utbildningen kändes det väldigt viktigt att inte bara
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återge det som stod i litteraturen, så Anders var noga med att diskutera och resonera,
samtidigt som han försökte att väva in egna tankar och reflektioner i svaren.
Inför de två senaste hemskrivningarna har han däremot övergått allt mer till att söka efter
”svaret” i kurslitteraturen och sedan följa resonemanget där. Därefter har han
omformulerat svaret en aning. Anders märkte redan på den förra hemskrivningen att det
handlade mer om att han skulle kunna redogöra för ämnet ifråga än att diskutera det. En
del av frågorna var väldigt korta och gick ut på att man t ex skulle redogöra för en viss
teori. ”Jag menar en sådan fråga ska du redogöra för och ingenting annat,” konstaterar
Anders.
Så här långt har Anders fått VG på samtliga tentamina, med ett undantag. Han skrev
nämligen G en gång och då blev han ”jäkligt besviken”. Han är fortfarande lite bitter
över den skrivningen, även om han inser att han inte borde vara det. Att ”bara” få
godkänt på en tentamen överlever han, men däremot tycker han att det skulle vara väldigt
jobbigt att bli underkänd. Anders resonerar så här om huruvida han ändrat inställning till
studierna eller inte sedan han började läsa på programmet;
Jag tycker fortfarande att jag är här av anledningen för att jag vill läsa och lära
mig någonting. På så vis tycker jag inte att inställningen där har förändrats.
Snarare att jag vet mera vad jag vill och inte vill. Sen kanske jag tar lite lättare på
studierna specifikt, att läsa.
Anders tycker däremot inte att han har sänkt kraven på sig själv. ”Men det är väl det
också som är lite paradoxalt, att jag lägger ner mindre tid och samtidigt förväntar jag mig
att jag ska göra bra resultat,” säger Anders. Han tror att det beror att han automatiskt
höjer kraven när det har gått bra. På den här hemtentamen som han skriver på för
närvarande, vill han helst ha ett VG. Däremot bryr han sig inte speciellt mycket om vad
han har lärt sig eller vad som finns kvar efter den här kursen, eftersom han inte tycker att
kursen som sådan är speciellt intressant.
För närvarande är han mycket mer positivt inställd till hemtentamina än till
salstentamina. Fördelen med hemtentamen, som han ser det, är att han inte blir lika
stressad och att han inte försöker memorera fakta på samma sätt som inför en
salsskrivning (t ex genom att lära sig en ramsa utantill, vilket han gjorde i början av
utbildningen). Anders minns en salsskrivning som han hade, där han hade hittat på ett
slags system för att han lättare skulle komma ihåg ett antal olika punkter. Han berättar:
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Och så höll jag för och så rabblade jag det där tjugo gånger och så tänkte jag ‘va
bra, då kommer jag ihåg det där’ och sen så släppte jag det. Och så kom jag till
tentan och då skrev jag ner det där på en liten lapp och så hade jag det och kunde
använda mig av det. /…/ [Men] jag kan ju inte det där, jag fattar ju inte vad det är.
Anders framhåller att denna strategi inte går att använda i samband med en hemtentamen.
Det är helt enkelt inte meningsfullt, eftersom det då krävs att man kan förklara och visa
att man verkligen har förstått det man läst, resonerar Anders. Kan man inte det, utan
istället mer eller mindre återger delar av texten så förutsätter han att man inte blir
godkänd.
Nu ska Anders skriva en B-uppsats tillsammans med några andra studenter och tycker att
det känns både kul och spännande. Det är en form som han tror kommer att passa honom
väldigt bra och han ser verkligen fram emot att skriva den.
De examinationsformer som Anders tycker gynnar lärandet på bästa sätt är examinerande
seminarium och hemtentamen. Seminarieformen uppskattar han speciellt mycket
eftersom den ofta resulterar i nya uppslag och samtidigt erbjuder feedback. Helst skulle
han vilja ha mer feedback på examinationen och inte enbart ett betyg som nu oftast är
fallet. Han önskar även att det skulle vara fler utvärderingar. Likaså vore det bra om man
i början av kursen kunde diskutera för- och nackdelar med olika examinationsformer och
att man sedan fick möjlighet att välja en form, tycker Anders.
Under den senaste tiden har Anders börjat fundera en hel del över sin framtid. Som det
känns nu funderar han återigen i banor av att starta en egen rörelse och då har han en bra
bakgrund med den här utbildningen, resonerar Anders.

”Jag vill ha mina poäng och bli klar och komma härifrån.”
När vi träffas vid det tredje och sista intervjutillfället (den sjunde terminen) läser Anders
fortfarande på programmet. I stort sett är han nöjd med programmet och tycker att han
har valt rätt utbildning, även om vissa delar har varit mindre bra, framför allt vad gäller
de krav som ställts på studenterna.
På något vis är väl kraven ganska låga på studenterna, och på något vis, jag
menar man sjunker in i det där till slut. Så jag har genomgått någon slags
förändring från att vara väldigt ambitiös till att anpassa mig till vad som
efterfrågas.
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Anders berättar att han ibland fortfarande kan han känna viss oro vid salsskrivningar,
men absolut inte lika starkt som i början. Han har dock förvånats av att han – nu på slutet
av utbildningen – har börjat känna ångest vid muntliga presentationer och till viss del
även vid seminarier. Det enda som tycks kunna minska oron är att han förbereder sig
väldigt väl.
Det senaste året har det inte gått riktigt lika bra betygsmässigt för Anders som tidigare.
Han har fortfarande haft fler VG än G, men det har varit lite mer blandat. Anders tror inte
att framtida arbetsgivare kommer att lägga speciellt stor vikt vid betygen. I början tyckte
han att det var förhållandevis angeläget att få bra betyg och att det viktiga var vad han
presterade i studierna. Nu hoppas han att ett VG betyder mindre för honom idag än vad
det gjorde i början av utbildningen. Anders konstaterar att han medvetet försöker att inte
ta studierna på samma allvar som tidigare, utan istället sätta dem i sitt rätta perspektiv
och inse att de inte betyder allt.
Till en början hade jag föreställningen att bara det är ett G så är det jättebra. Sen
märkte jag att det gick att få VG och det är klart att det är jäkligt kul och på något
sätt en bekräftelse på att man kanske inte är så korkad som man tyckte att man var
från början. Och jag tyckte väl att det var rätt viktigt att få bra betyg, att få VG.
Men jag insåg väl framförallt under förra terminen, att det började likna ett
sjukligt beteende, att man tycker att det är så viktigt att få ett bra betyg i
kombination med att all energi läggs på skolan och det man presterar där. [Det]
gjorde att jag inte mådde särskilt bra av det.
Nu på slutet av utbildningen har han lagt ner väldigt lite tid jämfört med tidigare och
beskriver sig själv som ”ohyggligt slö”. Anders känner att han har svårt att motivera sig
och att sätta sig med sina böcker. Som han ser det avspeglar sig detta på betygen och på
den kunskap han får med sig. ”Jag vill ha mina poäng och bli klar och komma härifrån,
och då tar det emot att sätta sig och då får man ju köpa läget efteråt också. Det är ju mitt
eget fel.”
Inför det senaste examinationstillfället – en salstentamen – läste han igenom litteraturen
och antecknade det han tyckte var relevant. Han tycker själv att han har blivit lite bättre
på att skumläsa och att sovra bland litteraturen. ”Förut kunde jag sitta och stryka under
en hel sida. Nu kanske det bara blir en tredjedel i stället för en hel sida,” konstaterar
Anders. Den största skillnaden mot tidigare är att han nu väljer bort vissa delar av
litteraturen helt. ”I slutänden så hinner jag inte med allting och då får man prioritera,”
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konstaterar Anders. Generellt sett har det även blivit mindre tid över för gruppdiskussioner, vilket han ibland kan sakna.
Anders tycker att salsskrivningen kan vara en bra examinationsform om man framförallt
är ute efter att kontrollera vissa kunskaper. Dessutom menar han att man som student
tvingas ha kännedom om det mesta i kursen och på så sätt får man lite mer bredd, jämfört
med t ex PM eller hemtentamen där man kan läsa mer selektivt. Däremot passar
salsskrivningen inte speciellt bra i de ämnen han hittills läst och det finns andra
examinationsformer som han lärt sig betydligt mer på, menar Anders.
När Anders började läsa på universitetet hade han aldrig hört talas om hemtentamen
tidigare. ”Det tyckte jag var ett mycket märkligt fenomen,” berättar Anders och skrattar.
De största fördelarna med hemtentamen tycker han är att man får tid att läsa och fundera
i lugn och ro. Det känns också som att man får fördjupad kunskap som sitter kvar länge,
när frågorna syftar till förståelse istället för återgivande av faktakunskaper, konstaterar
Anders. Salsskrivningarna anser han oftast resulterar i alldeles för ytliga kunskaper.
Individuella PM påminner mycket om hemtentamen, men med den skillnaden att man går
mer på djupet, konstaterar Anders. Vid grupparbeten lär han sig oftast ganska mycket,
men ibland tycker han att det blir väl många grupparbeten och de gångerna blir det
stressigt. Dessutom beror utfallet till mycket stor del på gruppkonstellationen, menar
Anders. Generellt sett tycker han dock att det är en ganska bra form.
Seminarium har han en lite blandad inställning till. På ett sätt tycker han inte om dem och
det beror på att han mot slutet av utbildningen blivit nervös i dessa sammanhang. Snart
ska de ha ett examinerande seminarium där de kan få betygen icke godkänd, godkänd
eller väl godkänd. Anders tycker att det är bra att alla på så sätt måste deltaga aktivt i
diskussionen, samtidigt som han är tveksam till om det är så bra att prestationen
betygsätts. Men i de fall seminarierna sker under ”goda former” och resulterar i
diskussion snarare än enbart redogörelser tycker han att det är en bra examinationsform.
Muntlig tentamen har han ännu aldrig haft, men han tror att det skulle vara en mycket
påfrestande form.
Anders har en del kvar att skriva på C-uppsatsen som han påbörjade terminen innan.
Precis i början tyckte han att det kändes väldigt bra. ”Jag var väldigt uppjagad och tyckte
att det skulle bli fantastiskt kul,” berättar Anders. ”Problemet var att jag kom igång
väldigt sent. Jag hade problem att hitta ett ämne och jag hade tusen idéer varje dag och
skrev massor av PM och lämnade in, som var mer eller mindre uppskattade.” Dessutom
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var det lite problem med handledningen och det drog ut på tiden innan han fick någon
handledare. Nu har det dock ordnat sig och Anders tycker att den handledare han har nu
har varit väldigt bra. Anders berättar att han är lite nervös inför ventileringen av
uppsatsen, eftersom han vet att den inte är helt ”klockren”. Samtidigt tycker han att de
inte borde låta en uppsats ventileras förrän den i princip är godkänd. Vad det gäller
oppositionen oroar han sig lite för att få opponera på en alltför svår uppsats, eftersom det
kräver så mycket att läsa in sig på en sådan.
Anders tror att han kommer att få godkänt på uppsatsen. Han skulle gärna ha skrivit den
tillsammans med en kurskamrat, eftersom han vet att de skulle inspirera och stödja
varandra, men det fick de inte göra. Helst borde det finnas ett mer uttalat krav på att
uppsatserna ska lämnas in i tid och att de som lämnar in sin uppsats senare inte kan få
VG, resonerar Anders.
I en del avseenden tycker Anders att han har förändrats som person sedan han började att
läsa på universitetet.
Jag har väl fått lite bättre självförtroende på så sätt att jag tror mer på mig själv. I
början tyckte jag att det berodde på att jag hade tur eller att det var snälla
föreläsare. Och nu har jag gått över till att bli allt mer kritisk och tycker att de
skulle kunna höja nivån. /.../ Jag trodde att jag skulle ha hyggligt svårt att klara
mig och jag sa att ‘bara jag klarar tredje gången på tentan, då får jag vara glad’
och så har det ju inte varit.
Han har även fått ett annorlunda förhållningssätt både till sig själv och till sin omgivning.
”Jag trodde nog innan att saker och ting var mer svart eller vitt. Det fanns inte så mycket
alternativ och jag köpte lätt saker som folk sa,” berättar Anders. Till viss del gör han väl
det fortfarande och ibland önskar han att han var lite mer kritiskt lagd. Anders har i alla
fall kommit fram till att det inte finns några enkla sanningar och att det alltid finns ett
flertal olika sätt att se på saker och ting.
Jag [har] fått en förståelse och vetskap om att det inte är på ett visst sätt, utan
saker och ting uppfattas på olika sätt och jag har på något sätt börjat forma min
verklighet.
Mest nytta tror Anders att han kommer att ha av att ha skaffat sig något slags
förhållningssätt både till individer och till omgivningen i allmänhet. Han vet helt enkelt
lite mer om vem han är, vart han vill och vad han står för. ”Någon slags tankeverksamhet
har dragit igång, något nytt mot förr som jag inte reflekterade över,” säger Anders. Det är
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nog främst detta som Anders tror att han kommer att ha med sig, snarare än de mer
explicita kunskaperna som han från början hade förväntat sig att utbildningen skulle
generera. ”Då trodde jag att det skulle vara oerhört mycket mer konkret,” förklarar
Anders. Ganska långt in i utbildningen stod han på sig och efterlyste mer konkreta
kunskaper. Men nu har han ändrat sig och värderar istället det som han har med sig idag
betydligt högre än vad han skulle ha värderat det praktiska och ”matnyttiga”.
Om Anders skulle ge ett råd till en nybliven student skulle det vara något som det tog
honom själv tre år att komma fram till:
Ta det för vad det är. Det är en utbildning som ger dig ett certifikat att du klarat av
studierna på universitetsnivå när du är klar och det kommer att ta dig vidare
någonstans. Sedan om du har VG eller G är inte avgörande.
Som det ser ut just nu har Anders sökt ett jobb som eventuellt kan bli aktuellt till nästa
termin. Han bedömer dock att det inte är särskilt troligt att han får det. Skulle han trots
allt bli erbjuden det skulle han hellre tacka ja till jobbet än att skriva D-uppsatsen som
återstår. Samtidigt skulle det kännas som att han inte riktigt slutfört utbildningen. ”Jag
vet inte riktigt hur jag ställer mig till det,” konstaterar Anders, som helst skulle vilja
känna att utbildningen var ett avslutat kapitel innan han gav sig ut på arbetsmarknaden.

Sammanfattande kommentar
Man kan säga att för Anders karaktäriseras den första terminen framför allt av osäkerhet
och en strävan att anpassa sig till universitetsmiljön. Han är mycket motiverad och lägger
ner både energi och arbete på sina studier. Det ger resultat, i form av bra betyg, även om
han själv till en början verkar ha svårt att tro på sin egen kapacitet. Salsskrivningsformen
är den enda examinationsform han hunnit prova på vid det första intervjutillfället, men
han tycker att den genererar onödigt mycket stress och ångest.
Efter några terminer på programmet spelar betygen fortfarande en relativt central roll i
Anders tillvaro. Varje VG fungerar som en bekräftelse på att han faktiskt klarar av att
läsa på universitetet och att han dessutom gör det bra. Självförtroendet i
studiesammanhanget är på så sätt nära förbundet med de betyg han fått. Att inte klara VG
betraktas som ett nederlag i sig. I mitten av utbildningen läser Anders fortfarande
förhållandevis tentamensinriktat, eftersom han är mån om att få bra betyg, samtidigt som
han gärna vill lära sig för sin egen skull. Är kursen ointressant för Anders personligen, är
det sistnämnda dock av underordnad betydelse. Hemtentamen och seminarium är de
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examinationsformer han upplever som bäst för lärandet, då de erbjuder möjligheter till
diskussion och reflektion. På så sätt blir även själva examinationen ett inlärningstillfälle.
Men det kräver dock att examinationen är väl utformad och efterfrågar något mer än
återgivande av det som står i litteraturen. Dessutom tycker Anders att det är skönt att
slippa ifrån memoreringsmomentet.
Mot slutet av utbildningen har Anders ändrat sitt sätt att läsa en hel del och skumläser
numer i större utsträckning. Han har inte heller längre samma dualistiska kunskapsuppfattning som han hade till en början. Han ser m a o inte världen i svart eller vitt, utan
har börjat inse att det finns många olika sätt att se på företeelser i vår omvärld. Länge
efterlyste han mer konkreta inslag i utbildningen, men allteftersom har han istället börjat
värdesätta att han lärt sig att lära.
Under utbildningens gång har Anders kommit att reflektera över den betydelse han
tidigare tillskrivit studierna som sådana och framför allt har han börjat ifrågasätta
betygens betydelse för självförtroendet. Sakta men säkert har han även börjat betrakta
studierna som ett medel att nå målet, d v s ett spännande och stimulerande arbete, till
skillnad mot i början då det var studierna i sig som utgjorde målet.
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4.2 Maria
Bakgrund: Maria är drygt 20 år och uppvuxen i en familj utan akademisk tradition.
Hon har, när hon påbörjar program A, redan läst flera år på universitetet.
Maria beskriver sig själv – under grundskoletiden – som väldigt lat. Hon tyckte att det
saknades utmaningar, så istället satt hon och fantiserade. Efter ett tag tyckte hon att hon
hade hamnat i ett fack som ’korkad’ och det gillade hon inte. Hon berättar att de andra
skrattade åt henne när hon sa att hon visst kunde, så hon bestämde sig för att visa dem.
När Maria gick ut gymnasiet hade hon toppbetyg. Hon berättar:
Jag gick ut med fem och noll så jag är väl en toppstudent eller vad man ska säga.
Fast jag gillade inte riktigt hur det var uppbyggt på gymnasiet. Det var väldigt
mycket korvstoppning och väldigt opedagogiska prov där det verkligen belönades
att plugga in fakta. Det gillade jag inte. /.../ Men tyvärr var man ju tvungen att
korvstoppa i sig detaljer också, men jag avskydde det.
Maria minns inte riktigt när hon bestämde sig för att läsa vidare på universitetet. Hennes
föräldrar har inte ens någon utbildning på gymnasienivå, så det finns ingen tradition i
hennes familj att läsa vidare, berättar Maria. Hon tror att hon hade tankar på att läsa
vidare redan under gymnasieåren, samtidigt som det inte var drömmen om
universitetsstudier som drev henne till de toppbetyg som hon då fick. ”Vi lever ändå i ett
samhälle där man måste bevisa sig själv hela tiden”, förklarar Maria. Så på sätt och vis
handlar det om någon slags revansch. Direkt efter hon avslutat sina gymnasiestudier
började hon läsa på universitetet. Så här långt har hon läst ett antal fristående kurser,
varav en del parallellt.

”Det kan hända att jag behåller prestationsångesten av praktiska skäl.”
När vi träffas vid det första intervjutillfället, har Maria precis börjat läsa på programmet.
Hon har räknat ut att hon precis kommer att hinna avsluta programmet innan hennes
studiemedel tar slut. Vad hon vill jobba med när hon är färdig vet hon inte riktigt.
Maria anser att kurserna på programmet har varit intressanta medan examinationen, i
form av salsskrivningar, däremot varit mycket opedagogisk. ”Det var ju sådana där
korvstoppningstentor där man ska smocka in så mycket fakta som möjligt i huvudet och
sedan spy ut det på tentan. Sen glömmer man det,” berättar Maria. Som tur var, menar
Maria, krävde några av skrivningsfrågorna att hon behövde tänka till lite.
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Bäst tycker Maria att hon lär sig när hon sätter in saker i sitt sammanhang och försöker
att relatera till annat. Målsättningen är alltid att få ett grepp om relationen mellan olika
fenomen. Är boken hennes egen skriver hon marginalanteckningar, men ofta lånar hon
kurslitteraturen. ”Böckerna [blir] alltid längre än från pärm till pärm, eftersom jag får så
mycket associationer”, berättar Maria. Ofta drabbas hon av lätt panik innan själva
skrivningen, men det känns som att hon måste ha sådan panik för att det ska gå bra, säger
Maria.
När hon tentamensläste inför den första salsskrivningen läste hon inte allt, utan
koncentrerade sig på det som hade lyfts fram under föreläsningarna. Hon kände dock att
hon hade för lite tid över inför den första skrivningen, eftersom hon hade så många andra
åtaganden vid sidan av studierna. Hon tittade en del på gamla skrivningar för att få en
uppfattning om vilken typ av frågor hon kunde vänta sig. Inför den andra salsskrivningen
hade hon lite mer tid och läste då nästan all litteratur. Hon hade dock hoppats, efter att ha
talat med läraren, att skrivningsfrågorna skulle vara mindre av faktakaraktär på den andra
salsskrivningen, men så blev det inte riktigt. Maria berättar:
De kamouflerar [frågorna]. Istället för att skriva ’rabbla upp allt du vet om det och
det’ skriver de ’jämför det där jättestora begreppet med det här jättestora
begreppet’ och så lägger de till en massa ord så att det blir en väldigt långt
formulerad fråga. Fast egentligen är det ’rabbla upp allt du vet om det här’.
Som svar på sin kritik av faktafrågor berättar Maria att hon ofta fått svaret ”ja, men de är
lätta att rätta”. Hon konstaterar att det tyvärr alltför lätt verkar bli att man som lärare tar
en genväg och tar ”det som är lätt att mäta istället för att mäta rätt sak”. Salsskrivningar
mäter mest hur man klarar en sådan konstlad situation som salsskrivningen utgör och hur
mycket korvstoppning man kan tillgodogöra sig, tycker Maria.
Maria fick VG på båda salsskrivningarna. Hon brukar få VG på det mesta. Än så länge
har hon inte blivit underkänd på någon tentamen, men om hon skulle bli det skulle hon
väl upptäcka att ”jorden inte går under”, säger Maria. Om hon fick göra om
skrivningarna här och nu, utan förberedelser, tror hon inte att hon skulle klara VG,
eftersom det tyvärr var en ganska stor andel faktafrågor. De frågor som däremot krävde
att hon tänkte till skulle hon nog fortfarande klara bra, tror Maria.
Om ett par, tre år hoppas Maria att hon har mognat och kommit längre med sig själv. Det
kommer i så fall att innebära att hon inte längre måste bevisa något och då kommer hon
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inte heller prestera lika bra. ”Men det kan hända att jag behåller prestationsångesten av
praktiska skäl”, säger Maria.
Hemtentamen är enligt Maria en bra form, eftersom den för det mesta kräver att man
måste tänka efter själv. Samtidigt är den jobbigare, tycker Maria. Uppsatser är också bra.
Hon har skrivit både A-, B- och C- uppsats. Uppsatsarbetet tenderar dock lätt att bli lite
för pretentiöst, tycker Maria. Seminarierna har hon däremot varit lite besviken på. Det
har varit lite för mycket redovisning och för lite diskussion för Marias smak.
Om det är något som Maria tycker borde ändras, så är det att examinationen borde gå mer
på djupet. Det bästa är om examinationen stimulerar till att se helheten, att se saker från
ett nytt perspektiv och att man sedan kan applicera det på något, tycker Maria. För övrigt
anser Maria att det inte är riktigt så bra på universitetet som ”alla” säger. Hon tycker
snarare att det ibland är både inskränkt och konservativt. Själv har hon anammat det
akademiska språket och lärt sig att uttrycka sig på ett visst sätt, eftersom det är det som
belönas. Men det betyder inte nödvändigtvis att det är bättre, menar Maria.

”Det är en sorts överlevnadskunskap”
När vi träffas vid det andra intervjutillfället – tre terminer senare – läser Maria
fortfarande på programmet. För närvarande läser hon dock ett biämne och snart ska hon
skriva en uppsats i detta ämne. Just nu tycker hon att det är så roligt att läsa biämnet att
programmet känns lite avlägset. Hon trivs så bra att hon väldigt gärna skulle doktorera
inom ämnet, men tror att det kan vara svårt att finansiera forskarutbildningen.
Vid det senaste skrivningstillfället examinerades Maria med en hemtentamen. Vanligtvis
brukar hon inte hinna läsa så mycket före tentamensperioden, eftersom hon har så många
andra intressen utöver studierna. Inte heller denna gång hade hon hunnit läsa igenom
litteraturen innan hon fick hemskrivningen, vilket gjorde att hon en dag satt tolv timmar i
sträck och svarade på två av frågorna. Ofta blir hon sittande dygnet runt dagarna innan
hemskrivningen skall vara inne, berättar Maria. Har hon inte fått någon aha-upplevelse
under tiden hon läser, tycker hon inte att det hon läst är speciellt viktigt. Under tiden hon
läser brukar hon alltid försöka att omtolka sin världsbild. På så sätt blir det lättare att
komma ihåg det hon läser.
[Jag] har ett ständigt pågående projekt om att utveckla min världsbild och mig
själv. Det är primärt egentligen, mot att klara tentor och sånt. Fast man är tyvärr
tvungen att klara dem också, för att man ska kunna fortsätta [studera].
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Maria skriver inte speciellt mycket anteckningar medan hon läser. Att besvara gamla
skrivningar eller instuderingsfrågor tycker hon är ”jättetrist”. Detaljfrågor tycker hon inte
om, även om hon var duktig på den sortens inlärning under gymnasieåren. Men ibland är
hon fortfarande tvungen att memorera fakta och detaljer, även om det inte ger henne
mycket. Maria menar att en hemtentamen som sådan inte är någon garant för att man ska
slippa ifrån denna typ av frågor. Ibland krävs det t ex inte mycket mer än återgivande av
litteraturen, menar hon.
Det låter som att man skulle behöva tänka, men egentligen behöver man inte det.
För allt det där tänkandet finns redan skrivet i böckerna. Så det låter som väldigt
bra frågor, men det är inte det. Dessutom är det precis samma frågor som vi
tidigare har haft, fast lite annat formulerade bara.
Ibland tycker Maria att det känns som att hon måste ha tentamensångest för att lyckas
med själva korvstoppningsmomentet. Men hon har börjat vänja sig vid att ”alltid ha
panik”. Ännu har hon inte blivit underkänd på någon tentamen, men det är några
uppgifter som hon inte lämnat in. Först sista natten – inför en salsskrivning – kan Maria
tvinga sig igenom de avsnitt hon inte orkat läsa tidigare. Inför hemskrivningar känner
hon snarare stress än ångest. Första terminen resulterade ”ångesten” i att hon blev
blockerad, berättar Maria. Numera bidrar den snarare till att hon får saker gjorda.
När hon läste de ämnen som var direkt knutna till programmet drevs hon främst av
möjligheten att få ett bra arbete, medan nu när hon läser biämnet drivs hon mer av sitt
eget intresse. Maria tycker inte att hon läser mer effektivt nu än tidigare. ”Jag har nog
alltid varit ganska bra på [att göra] urval av vad som är det viktiga”, säger Maria.
Under tiden som hon läst på programmet har hon verkat för att det ska bli fler
hemskrivningar, även om det inte får bli för mycket av den varan heller, säger Maria.
Hon förklarar:
Det får inte bli för mycket rutin i det där. Det kan bli det och då blir det tråkigt./.../
Jag tycker att det blir lite tråkigt när man hela tiden på precis samma sätt redogör
för precis alla avsnitt man har läst./.../ Det här som inte överraskar någonting utan
som bara är ‘jaha, nu sitter man och gör samma sak om och om igen’. Det känns
som att hela livet bara är en enda lång hemtenta ibland, och därför är det så bra
om det kommer något överraskande moment igen så man hajar till lite grann.
Om Maria får bestämma skriver hon hellre ett individuellt PM än ett grupp-PM. Hon
tycker att det är både enklare och effektivare att skriva själv. Uppsatser tycker hon om att
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skriva och ser dem som ett bra tillfälle att fördjupa sig, utan att det blir så splittrat.
Seminarier kan också vara bra, menar Maria. Hon har alltid tyckt att det är kul att
diskutera. Vissa gånger är hon aktiv, andra gånger är hon mindre aktiv. När hon är aktiv
brukar hon vara väldigt aktiv och det är hon enbart när andra sitter tysta, berättar Maria.
Vid ett seminarium är det alltid möjligt att tycka något utan att behöva anstränga sig
särskilt mycket, menar Maria. Seminarier kan på så sätt vara både lärorika och samtidigt
erbjuda en möjlighet att slippa undan.
Den examinationsform som Maria tycker är bäst för hennes eget lärande är nog
uppsatsen, eftersom hon då får möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som hon själv tycker
är intressant. Man formulerar t o m frågan själv, säger Maria. Fick hon själv välja
examinationsform på en intressant kurs, skulle hon gärna göra ett långvarigt fältarbete
vilket sedan skulle resultera i en större uppsats.
Efter tre terminer på programmet har Maria haft mest VG och några enstaka G. Hon har
fortfarande inte fått underkänt på någon tentamen, men hon har några uppgifter som hon
ännu inte har lämnat in. Om Maria ser något mönster vad det gäller betygen, skulle det
vara att hon generellt har haft fler G på salsskrivningar, än på någon annan
examinationsform. Det tror hon beror på att hon inte gillar korvstoppning. Däremot
upplever hon sig som relativt skicklig på att läsa av lärarna och vad de förväntar sig.
Jag har lyckats få VG på sådant som jag inte läst /.../ Mycket kan man väl leva på
sådant som man lärt sig förut och sedan är det väl också mycket att man lärt sig
hur man ska tänka. Jag är ganska bra på att läsa av hur lärare tänker och vad som
ligger bakom en fråga. Det var så jag klarade mig igenom högstadiet och
gymnasiet. Det var så förutsägbart. /.../ Man lär sig lite grann en mall hur det
fungerar och den är ganska användbar. Snygga formuleringar kommer man tyvärr
ganska långt med. /.../ Det är en sorts överlevnadskunskap och den har jag ju
lyckats lära mig i alla fall. Den kommer jag ju alltid att ha nytta av.
I framtiden skulle hon väldigt gärna vilja forska och göra ett omfattande fältarbete, men
hon skulle även kunna tänka sig att arbeta med något som ligger mer i linje med det
programmet syftar till.
Jag vill inte sitta som någon chef på något företag någonstans och jäsa./…/ Jag vill
inte vara chef [över någon]. Jag tycker inte om att bestämma över andra, men jag
tycker inte om när någon bestämmer över mig heller. Så forskarens roll lockar väl
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mig, för att det är lite vid sidan av. Man får liksom hugga från sidan, inte
underifrån eller uppifrån.

”Jag tycker att det ska vara en uppgift som får en att tänka ‘aha, så kan man ju
se det, nu förstår jag vad jag kan använda det här till’.”
När vi träffas vid det tredje och sista intervjutillfället är Maria på sluttampen av
utbildningen och håller på att skriva en C-/D-uppsats. Parallellt med uppsatsarbetet ägnar
hon sig även åt en läskurs som hon snart är klar med. När hon är färdig tänker hon ta ut
en magisterexamen i två ämnen. ”Jag kommer att vara förfärligt välutbildad,” säger
Maria med glimten i ögat.
Maria tycker att upplägget på programmet har varit lite annorlunda mot vad hon
förväntade sig. I början av utbildningen tyckte hon att det verkade finnas en hel del
resurser, medan det varit betydligt kärvare på de högre nivåerna. Det har inneburit att det
nästan inte förekommit någon undervisning och att det blivit väldigt mycket självstudier
mot slutet av utbildningen, berättar Maria.
När hon tänker tillbaks hade hon nog förväntat sig att möta ett levande, akademiskt
samtal, men så har det inte riktigt varit. ”Jag hade nog trott att det skulle finnas mer
brinnande diskussioner med folk som läser saker och ting,” säger Maria. Innan hon
började läsa på universitetet kände hon nästan ingen som hade läst vidare, men hon
tyckte ändå inte att det var så ”farligt”, eftersom det var många andra som också var helt
nya när hon började läsa på universitetet.
Maria tycker att det kan vara kul med ”helt vansinniga” skrivningsfrågor som får en att
tänka till, samtidigt som hon inser att det finns vissa problem med denna typ av frågor.
”Man måste ju ha något slags kontrollmoment antar jag. Men det kan man ju göra på
olika sätt. Om det bara är ett kontrollmoment, då tycker jag att man har misslyckats lite,”
säger Maria.
Jag tycker verkligen att man ska lära sig någonting av själva examinationen. Jag
tycker att det är så oerhört tråkigt om man har lärt sig en massa saker, om det nu
är en hemtenta eller någon annan form av examination, men där man ska rapa upp
allt man redan har lärt sig. Då blir det tråkigt och då blir det inte bra. /.../ Jag
tycker att det ska vara en uppgift som får en att tänka ‘aha, så kan man ju se det,
nu förstår jag vad jag kan använda det här till’.
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Sedan tycker hon att lärare ibland gör studenter en björntjänst när de på ett lägre stadium
inte rättar sådant som t ex formaliafel som man sedan ändå måste kunna inför t ex Celler D-uppsatsen. Feedback är bra och det behöver man mer av, menar Maria.
Maria har under studietiden fått VG på det mesta, så även på den D-uppsats hon redan
skrivit. Hon har fortfarande aldrig blivit underkänd, även om hon blivit försenad med en
del uppgifter. Maria konstaterar att hon nu fått lite mer distans till betygen och att hon
inte längre tycker att det är lika viktigt med VG. Men uppsatserna är hennes ”hjärtebarn”
och av den anledningen känns det också viktigt att få VG på dem, menar Maria. Själv
tror hon inte att betygen spelar så stor roll när man söker jobb, men att de däremot är
viktiga om hon vill söka till forskarutbildningen.
Maria tycker att hon har ändrat studiestrategi i en bemärkelse. Nu försöker hon att skriva
ner alla tankar och funderingar direkt i datorn, i stället för på en massa papperslappar.
Tyvärr, enligt Maria själv, styrs hennes studier i stor utsträckning av kraven från
biblioteken, på så sätt att hon måste prioritera den bok som det kommer krav på. Efter en
jobbig familjerelaterad händelse har hon ändrat om sitt liv och tar inte längre på sig lika
mycket åtaganden vid sidan av studierna. På så sätt har hon fått mer tid över till studierna
och känner sig inte lika stressad längre.
På frågan om hon ändrat inställning till studierna svarar Maria: ”Jag har inte ändrat
inställning, men jag har ändrat förutsättningarna.” Hennes inställning har varit i stort sett
den samma hela tiden, men förutsättningarna har skiftat och nu har hon ändrat dem mer
aktivt. ”Det är typiskt att man ska lyckas göra det så här i slutet på studierna”, suckar
Maria lite uppgivet.
Hemtentamen tycker hon är en betydligt bättre examinationsform än salsskrivningen.
Den har i och för sig sina nackdelar, t ex att man kan skjuta upp arbetet på ett sätt som
inte är möjligt med en salsskrivning, konstaterar Maria. En annan nackdel kan vara att
man hoppar över den litteratur som inte är relevant i sammanhanget. Men samtidigt
tycker hon att man har större frihet och att man kan göra mer av själva
examinationstillfället. På så sätt lär man sig mer. Man är helt enkelt tvungen att gå
tillväga på ett annat sätt, konstaterar Maria.
Gränsen mellan vad som är hemtentamen och ett individuellt PM är ganska otydlig,
menar Maria. Men är det så att hon får chans att formulera PM-uppgiften själv så tycker
hon att individuellt PM är den bästa formen och dessutom roligare att skriva än en
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hemtentamen. Vid dessa tillfällen lägger hon också ner oerhört mycket arbete och
engagemang i uppgiften.
Grupparbeten har hon däremot inte mycket till övers för. ”Det har jag alltid hatat,” säger
Maria. Hon fortsätter:
Det beror ju på, men som det faktiskt är så brukar jag hata det. Jag tycker inte om
när man ska behöva prestera någonting i en grupp. /.../ Det blir så inkonsekvent
ofta och folk blir bara irriterade på varandra för det är en sådan press att man ska
hinna klart innan jul och sådana där saker. Folk brukar bli vansinniga på mig för
att jag har ett sådant kontrollbehov, för jag vill ju veta att allt stämmer ihop med
varandra. Jag avskyr när man säger emot sig själv. /.../ Tanken är att det ska var
någonting enhetligt och det blir ju aldrig det.
Generellt sett är Maria inte speciellt förtjust i grupparbetsformen. ”[Men] om man nu
absolut ska ha grupparbeten, där folk ska prestera, så kan man väl åtminstone ta bort
möjligheten att få olika betyg,” föreslår Maria, som tycker att det är onödigt att alla blir
osams p g a skiftande betygsambitioner.
Seminarier tycker hon är bra, även om de kan genomföras på mer eller mindre bra sätt.
Oftast tycker hon att de tyvärr enbart blir ett upprepande av sådant man redan lärt sig. De
spännande diskussionerna har man ofta redan haft på ett kafé och det blir aldrig lika bra
när man ska redovisa de tankarna, menar Maria.
Så här långt har hon skrivit en C- och en D-uppsats och nu håller hon på med ännu en
uppsats. Det finns – som Maria ser det – både roliga och tråkiga delar i uppsatsarbetet.
Själv känner hon att hon har blivit bättre och bättre på att skriva uppsats. Maria
konstaterar att hon är väldigt självgående och inte har något behov av täta och
inplanerade kontakter med handledaren.
Maria tror inte att hon förändrats som person sedan hon började läsa på programmet, i
alla fall inte p g a studierna. Hon anser i så fall att hon påverkas mer av livet utanför
universitetets väggar. Egentligen vet Maria inte om utbildningen överhuvudtaget har så
stor betydelse i arbetslivet, fast det låter hemskt att säga det. ”Jag tror mer att folk
utnyttjar studietiden som ett sätt att möta folk och få kontakter och skaffa meriter genom
att engagera sig i annat, på sätt och vis. Det är ju egentligen ett stort mingel-party
ibland,” säger Maria och skrattar. Själv vill hon inte bli en sådan som ”springer runt på
mässor i dräkt”. Det är inte riktigt hennes stil. Egentligen utbildar man sig själv, eftersom
det är så lite undervisning, menar Maria.
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Maria tycker att utbildningen har givit henne en bra grund att stå på, i alla fall om hon
kommer att fortsätta med forskarutbildningen. Däremot är hon är lite kluven till
programmet som sådant. Det har inte riktigt den forskningsinriktning som hon skulle
vilja ha och inte heller riktigt den inriktning mot det kommande yrket som andra kurskamrater önskar.
I framtiden skulle Maria allra helst vilja ägna sig åt forskarstudier, men finansieringen är
ett problem. Hon berättar att hon verkligen har försökt att intressera sig för ett arbete som
ger lite mer ekonomisk trygghet, men just nu kan hon inte se något alternativ som känns
speciellt lockande. Så som det ser ut för närvarande vet hon inte riktigt vad som väntar
när hon är färdig med studierna.

Sammanfattande kommentar
För Marias del innebär den första terminen på programmet ingen större omställning. Hon
har redan läst på universitetet en längre tid och har hittat ett förhållningssätt till studierna
som fungerar. Redan från början av utbildningen är hon mycket kritisk till salsskrivningsformen, som hon anser kräver allt för mycket memorering av faktakunskaper.
Maria är mån om att prestera bra betygsmässigt (vilket hon också gör) och har ännu
aldrig blivit underkänd på någon tentamen, samtidigt som hon alltid läser med målet att
utveckla sin egen världsbild. På så sätt kan Marias studiestrategi betraktas som dels
direkt tentamensinriktad, dels inriktad på att stimulera och utveckla det egna lärandet.
Den läsning som sker precis innan ett salsskrivningstillfälle är däremot oftast uteslutande
inriktad på att hon ska klara skrivningen så bra som möjligt.
Maria är – och har alltid varit – skicklig på att läsa av lärarna och vad det är de förväntar
sig i olika examinationssammanhang. Efter några terminer på programmet är det primära
målet för Maria visserligen fortfarande att omtolka och utveckla sin världsbild, samtidigt
som det av praktiska och ekonomiska skäl är nödvändigt att hon tar sina poäng för att
behålla rätten till studiemedel. Examinationsformer som hon uppskattar är hemtentamina,
seminarium och uppsatsarbete. Salsskrivningsformen ogillar hon fortfarande, precis som
grupparbeten, speciellt där det finns möjlighet till olika betyg. Huruvida studierna
betraktas som ett medel eller som ett mål i sig, beror på den relation Maria har till ämnet
ifråga. När hon började läsa på programmet betraktade hon framför allt studierna som ett
medel att nå målet – ett bra arbete, medan studierna i sig utgjort målet de gånger hon läst
ett ämne som engagerat och intresserat henne mycket personligen.
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Mot slutskedet av utbildningen har Maria, efter en jobbig familjerelaterad händelse,
omprioriterat en hel del i sitt liv och bestämt sig för att inte längre ta på sig lika mycket
vid sidan om studierna. Likaså har hon allt mer börjat tona ner betygens betydelse och
känner att det inte längre är lika viktigt med höga betyg. På så sätt har hon fått en lugnare
tillvaro.
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4.3 Mattias
Bakgrund: Mattias är ca 20 år och uppvuxen i en familj med lång akademisk
tradition. Han har, när han påbörjar program A, aldrig tidigare läst på universitet.
När Mattias beskriver sig själv som elev under gymnasietiden, använder han ord som
pratglad, lite stökig, uppkäftig och framåt. Betygen varierade en hel del mellan olika
ämnen, till stor del beroende på vad han var intresserad av. För Mattias var det ett
naturligt beslut att läsa vidare. Han kommer från en familj som i flera generationer läst
vid Uppsala universitet. I stort sett alla som han känner är akademiker.
Ända sedan jag föddes, hela släkten är ju en, vad heter det, en familj som alla har
läst på universitetet. Det är flera generationer nu som har läst just här. Det är
ganska kul faktiskt. /.../ Alla som man känner, alla som man umgås med har
pluggat, inte [just här], men de är akademiker. Det är inte så konstigt egentligen,
det är nog hemifrån.
Mattias berättar att han aldrig ens tänkt tanken att han inte ska läsa vidare. ”Nej, men det
måste man göra. Som det ser ut just nu, man kommer ingen vart. Förut kunde man klara
sig utan, men det gör man inte längre. Det är omöjligt,” säger Mattias. Innan han
bestämde sig för vilket program han skulle läsa pratade de tillsammans igenom de olika
alternativen hemma och diskuterade om de var bra eller inte.

”Vissa pluggar ju så de håller på att dö. Men jag har inte tid. Jag har så mycket
annat att göra.”
När vi träffas vid det första intervjutillfället berättar Mattias att han inte är riktigt lika
”gnistrande” här som han var på gymnasiet. Det känns inte heller helt självklart att han
kommer att fortsätta att läsa på programmet. Men han har i alla fall bestämt sig för att gå
ett år och sedan får han se om han byter och börjar läsa något annat istället.
Mattias tycker att de första två salsskrivningarna låg på en relativt hög nivå, vilket han i
och för sig också tycker att de ska göra på högskolenivå. Han hade dock förberett sig på
den gamla typen av skrivningar från gymnasietiden och blev därför lite överrumplad.
Den andra salsskrivningen passade honom inte alls. Mattias beskriver sin läsning inför
skrivningarna som ”närmast katastrofal”. När jag ber honom berätta hur han gick tillväga
när han läste inför den första salsskrivningen, säger han:
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Ja, det var ju [under] katastrofala former. Inför tentor, vi har ju tentor i slutet av
varje månad så att säga. Då rör jag inte boken i tre och en halv vecka. Jag öppnar
inte en bok alltså. Jag sitter och sover. Jag tar bara anteckningar på föreläsningar,
knappt det. Jag kopierar ibland av tjejer som sitter och skriver. Sedan när det är
fyra dagar kvar ungefär, som jag gjorde på sista [tentan], då kör jag stenhårt. Då
sitter jag bara hur mycket som helst alltså och bara pluggar hur mycket som helst.
Och det har funkat hittills. Det har funkat hela gymnasiet och det har funkat hela
mitt liv. Så jag kör vidare tills jag får en omtenta. /.../ För mig funkar det. Men det
funkar inte för andra. För vissa pluggar ju så de håller på att dö. Men jag har inte
tid. Jag har så mycket annat att göra.
Oftast utgår Mattias från föreläsningsanteckningarna och kalkylerar vad som kommer att
tas upp på skrivningen. De böcker eller avsnitt som inte behandlats på föreläsningarna
hoppar han därför oftast över. Ibland tittar han även lite på gamla skrivningar. Mattias
berättar att han för närvarande enbart studerar för att klara skrivningen, då ämnet ifråga
inte intresserar honom. När han läser försöker han hitta samband mellan de olika delarna,
eftersom han tycker att det är det enklaste sättet att lära sig. Studerar gör han enbart på
natten, då det är lugn och ro.
Inför den första skrivningen var Mattias väldigt nervös. I vanliga fall brukar han vara
väldigt säker på sig själv, men nu visste han definitivt inte hur det skulle gå. Hans far
ringde direkt efteråt och bedömde att han borde ha klarat den eftersom han svarat på alla
frågorna. Mattias fick VG på den första salsskrivningen och G på den andra.
Mattias berättar att han hade läst på ett annat sätt inför den andra skrivningen om han
bara hade vetat hur den var upplagd. Då skulle han ha läst mer jämförande och försökt att
studera skillnader och likheter. På frågan om hur han tror att det skulle gå om han fick
göra om skrivningen här och nu, svarar han:
Ja, det skulle nog gå bra. Inte nu menar du?! Nej godnatt. Jag pluggar ju på ett
sånt sätt så att en vecka efter, eller några dagar efter provtillfället, så har jag
glömt hälften, lätt.
Om ett par år tror Mattias att han kommer att vara ”ännu värre”. Han tror att om han
lägger ner lite tid nu, så kommer han att lägga ner ännu mindre tid om ett år. Skulle det
däremot visa sig att det ämne han då läser är väldigt intressant, kanske det blir
annorlunda. Mattias tror att en muntlig tentamen skulle passa honom bra, medan han är
betydligt mer skeptisk till hemtentamensformen.
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[Hemtentamen] tycker jag är ett skämt, ett stort skämt alltså. /.../ Vi säger att man
får hem frågorna och kan man få annat än alla rätt? Jag fattar inte. Är det någon
som någonsin har åkt på någon sådan? /.../ Det går inte att misslyckas. Jag tror
inte det. Det är omöjligt. /.../ Jag förstår inte syftet med det.
Uppsatsen är däremot något han ser fram emot att skriva och han tror att arbetet kommer
att bli både intressant och spännande. Han har bestämt sig för att ta uppsatsarbetet seriöst
och han har redan idéer om vad han skulle vilja skriva om. Likaså är det bra med PM,
tycker Mattias. De borde skriva fler sådana. Däremot gillar han inte seminarier och
kommenterar dem så här:
Seminarier är töntigt. Det är de f-n e´ mig. /.../ Vi hade något feministiskt, ja något
sådant där. Jag köpte inte ens boken. Jag hade inte förberett mig ett piss inför det
och så satt jag tyst. Jag är inte intresserad av sånt där. Jag satt tyst och sa
ingenting. Jag har inte sagt någonting på något seminarium. /.../ Jag fattar inte
varför vi har seminarium för, helt allvarligt.
Mer feedback är inget som Mattias själv är speciellt intresserad av, även om han tror att
många andra skulle uppskatta det. ”Personligen bryr jag mig inte,” säger Mattias. ”För
mig spelar det ingen som helst roll faktiskt, i och med att jag bara är här för att få de där
poängen.”

”Det låter helt sjukt att jag är här på universitetet, inte för att läsa och lära mig,
utan för att få den här examen.”
När vi träffas efter tre terminer, i samband med det andra intervjutillfället, läser Mattias
fortfarande på programmet. Som det ser ut för närvarande har han inte längre några som
helst planer på att hoppa av utbildningen. Studentlivet trivs han mycket bra med och
beskriver det som ”helt succéartat”. Ofta är han ute och roar sig tre gånger i veckan.
Examinationen har än så länge varit väldigt lätt, berättar Mattias. Han har blivit godkänd
på alla kurser och har bara blivit underkänd på en fempoängstentamen (som nu är
avklarad). Vanligtvis ligger han på gränsen mellan godkänd och icke godkänd. Den enda
gången han har fått VG var på den första salsskrivningen, men då lade han också ner mer
arbete. Som Mattias ser det handlar det om prioriteringar och det finns annat som han
prioriterar högre än att få VG på kurserna. Mattias tror inte heller att betygen spelar
någon roll när man söker jobb. Det viktiga är att man har en examen. Så här resonerar
Mattias:
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Jag vill ha en examen inom [detta] område. Sen om jag får VG eller G, för mig
spelar det ingen roll. Utan det vet jag själv att det inte kommer att spela någon roll
sen heller när jag söker jobb, utan jag tror på mig själv. Jag tror det funkar, plus
att jag skulle aldrig kunna ha så mycket kul som jag har nu om jag skulle plugga.
Mattias tycker inte att han ändrat sitt sätt att läsa, jämfört med hur han lade upp sina
studier i början av utbildningen. Han har aldrig haft svårt att se sammanhang och tycker
inte direkt att det har blivit svårare med tiden. Möjligtvis läste han mer ”gymnasialt” i
början, i bemärkelsen att han t ex gjorde understrykningar. Efter den allra första
salsskrivningen insåg han även att han inte behövde läsa riktigt så mycket som han då
hade gjort.
Inför en av salsskrivningarna – som han klarade med nöd och näppe – tentamensläste han
de sista fem dagarna. Innan dess hade han inte läst något alls. Han utgick då enbart från
gamla skrivningar och läste endast en liten del av kurslitteraturen. Mattias för aldrig
anteckningar på föreläsningar, utan menar att det för det mesta räcker att tänka logiskt
och fundera över vad läraren förväntar sig. Dessutom får de ofta kopior på OH-bilderna.
Mattias berättar:
Vid en vanlig tenta, då blir det ju så här att då går jag oftast efter gamla tentor.
Det är nästan uteslutande [så] för då får jag koll på vad de vill veta och sen utgår
jag från det. Det låter helt sjukt att jag är här på universitetet, inte för att läsa och
lära mig, utan för att få den här examen. Men det är en sanning för jag vet vad jag
vill lära mig och vad jag inte vill lära mig.
Mattias tycker inte att han lärt sig någonting överhuvudtaget under utbildningen, med ett
undantag. Det var när han läste en kurs som har direkt relevans för det han tänker sig att
arbeta med i framtiden. Men oftast tycker han att det känns som att han aldrig använder
huvudet, förutom vid själva tentamenstillfället.
Hemskrivningar är han numer positivt inställd till eftersom de är lättare att göra,
samtidigt som han lär sig mer på dem. Mattias menar att en stor del av arbetet är avklarat
bara man lär sig att slå i böckerna – förslagsvis utifrån innehållsförteckningen – och kan
man sedan citera lite och göra lite sidhänvisningar så är det inte mycket kvar, konstaterar
Mattias. Hemtentamen är också den examinationsform som han anser är allra bäst för
hans eget lärande. Om han fick chansen att själv välja hur han skulle examineras på en
kurs skulle han föredra hemtentamen oavsett om kursen ifråga var intressant eller ej,
eftersom det är en form som passar honom väldigt bra.
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Seminarierna har däremot inte fungerat så bra, tycker Mattias. Då brukar han mest sitta
tyst och lyssna och försöka uppfatta vad som är väsentligt. På så sätt får han en bild av
vad kursen handlar om. Än så länge har han aldrig blivit underkänd på något seminarium
och förklarar det med att: ”femtio procent av alla tjejer de säger inte ett knyst på hela
terminen. Så om jag sitter tyst på något seminarium, det reflekterar ju inte lärarna över.”
Mattias tycker inte heller om PM-skrivande och de han har skrivit har inte blivit speciellt
bra. Uppsatsen däremot ser han fram emot att skriva. Mattias planerar att arbeta intensivt
var femte vecka för att sedan ta det lugnt under en fyraveckorsperiod. Det är inget han
tror kommer att bli något problem.
När Mattias är färdig med utbildningen skulle han vilja tillbringa ett par år utomlands och
sedan arbeta sex, sju år här hemma i Sverige för att på så sätt skaffa sig lite
branscherfarenhet. Efter det skulle han vilja starta ett eget företag. Forskarutbildningen
har han inte betyg för och dessutom skulle inte tidsplaneringen fungera, menar Mattias.
Han har nämligen tänkt sig att hinna flytta till sin hemstad, ”skaffa kottar” och starta eget
när han är i 30-årsåldern.

”Jag vill inte sticka härifrån. Jag trivs alldeles för bra.”
När vi träffas vid det tredje och sista intervjutillfället läser Mattias fortfarande på
programmet. Han har nyligen haft ett kortare studieuppehåll, då han varit ute och rest i
flera månader. Nu ska han försöka att skriva en C-uppsats. Dessutom har han ett par
tentamina som släpar. Som det känns nu skulle Mattias vilja fortsätta studera ett tag till
och kanske dra ut lite på tiden. ”Jag vill inte sticka härifrån,” säger Mattias. ”Just nu har
jag ingen som helst vilja att börja jobba, utan jag trivs alldeles för bra här. Jag har
alldeles för roligt.” Ekonomin utgör inget hinder för honom. Den här terminen får han
inga studiemedel alls. ”Pengar är inget problem. Det behöver jag inte tänka på, på det
sättet”, berättar Mattias.
På frågan hur han tycker att programmet har varit rent allmänt och om han är nöjd med
det, svarar Mattias: ”Om jag ska vara ärlig. Jag tycker att det jag har läst har varit totalt
värdelöst. Men jag går ju enbart här för att få ut en examen. Det är det enda jag vill ha
egentligen. Det är som ett körkort.” Han fortsätter:
Jag får ju ut det jag vill ha, så det spelar ingen roll. Besviken? Nej, absolut inte.
[Men ] visst hade det kanske varit halvkul att lära sig någonting, att man kommit ut
och känt att jag verkligen lärt mig något.
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På de fåtal kurser som Mattias trots allt tycker har varit intressanta har han däremot satsat
både tid och energi. Men generellt sett tycker Mattias att programmet inte har givit
honom de kunskaper som han tror sig komma att behöva. Det har däremot givit honom
något annat, nämligen utrymme för andra aktiviteter och nationsliv. Mattias resonerar så
här:
Men samtidigt klagar jag inte. Jag är absolut nöjd att jag gick det här
[programmet]. Hade jag läst t ex teknisk fysik hade man inte kunnat få göra något
annat än att plugga. Nu har jag istället kunnat engagera mig på sidan om, på
nationer och liknande och det har varit hur kul som helst. Så det är jag absolut
helnöjd med. Samtidigt kan jag i och för sig [se] att jag har lärt mig vissa grejer på
det här. Jag har lärt mig hur man ska läsa och inte läsa. Jag har lärt mig hur man
tar ut det viktigaste. /…/ Det tror jag är grymt viktigt att kunna ta fram det som är
viktigast ur en text och kortfattat kunna redogöra för det.
Mattias berättar att han har väldigt lätt för att lära sig. ”Annars skulle det inte gå att köra
så här,” konstaterar han. Dessutom har han fallenhet för just den här typen av ämnen och
då fungerar det att läsa på det sätt som han gör. Nationslivet ger honom ett stort socialt
utbyte och samtidigt har han lärt sig en hel del annat som att t ex hålla tal inför flera
hundra personer.
Hemtentamen är fortfarande en form som passar Mattias, eftersom han då kan sitta och
skriva på nätterna. Dessutom tycker han att det är mycket enklare än t ex en
salsskrivning, samtidigt som man tvingas att motivera sitt svar, vilket man inte gör på
samma sätt vid en salsskrivning. På så sätt är hemskrivningar bra eftersom man verkligen
måste tänka efter, resonerar Mattias. Det går ju inte att bara rapa upp allt – som det gör
på en salsskrivning – utan man måste ha ett visst sammanhang och röd tråd i det hela,
menar Mattias.
Salsskrivningar är mycket gymnasiegrejer. Man pluggar in allting i skallen och
sedan skriver man av sig och sedan en vecka senare är allt borta. Har man
hemtentor får man tänka igenom lite mer, att tänka i de banorna och då sitter det
bättre, än om man sitter och trycker in en massa fakta i skallen och skriver ner det
sen. Det tycker jag i alla fall. Det ger mig mer.
När Mattias började att läsa på universitetet trodde han att det skulle vara mycket svårare
än vad det faktiskt visade sig vara. ”Från början jobbade jag som ett as och fick VG och
sedan tänkte jag att det här behövs ju inte”, berättar Mattias. Efter det har han lagt ner allt
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mindre tid på sina studier. Däremot beskriver han sig själv som väldigt effektiv när han
väl jobbar. ”Så när jag väl vill, då smäller det,” säger Mattias och skrattar.
Individuellt PM är bra tycker Mattias, men inte lika bra som att skriva uppsats.
Uppsatsen är lite större och ger på så sätt mer. ”Och så får man mer utdelning, alltså
poängmässigt, på det sättet. Och det känns skönare. Jag jobbar ju bara för poäng, det är ju
det jag jobbar för,” påminner Mattias.
Grupparbeten gillar han generellt inte, men det beror till stor del på gruppkonstellationen.
De måste passa mig, annars går det inte, säger Mattias. Han berättar om ett grupparbete
som han skrev tillsammans med några manliga kurskamrater:
Vi satt och drack öl och gjorde övningen, bara en sådan grej. Och sen har jag gjort
vissa grupparbeten med vissa tjejer som är helt inne i det här och det går bara inte.
Det är ingen effektivitet /…/ utan de ska gnata om varenda liten grej och kan inte
bestämma sig. Jag blir vansinnig.
Seminarierna har han nu mot slutet av utbildningen blivit något mer positivt inställd till.
”Men det är ju lättvindiga poäng, åh vad lättvindigt. Man sitter bara och diskuterar”,
konstaterar Mattias. Han beskriver sig själv som ganska aktiv, i alla fall de gånger när
ämnet i fråga är relativt kul. Muntlig tentamen har han aldrig haft och han tror inte heller
att han skulle gilla det. Om det däremot – mot förmodan – var ett intressant ämne skulle
han kunna tänka sig det. Men som det är nu är han inte speciellt förtjust i någon kurs och
tror dessutom att han skulle behöva lägga ner mer tid på studierna om han tenterades
muntligt, vilket han inte har någon lust att göra.
Om det är något som borde ändras så är det kraven i samband med seminarier och
hemskrivningar. De borde definitivt höjas, konstaterar Mattias som menar att det t ex är
alldeles för lättvindigt med en hemtentamen på en 10-poängskurs. Han tycker att det
skulle varit bättre om de hade haft två stycken hemskrivningar på fem poäng vardera.
Det tror jag skulle ge mer. För jag tror att hemtentor är en väldigt bra
examinationsform, för då tvingar man studenten att tänka och inte bara rabbla upp
fakta. Utan här måste de tänka och motivera framförallt, varför de säger så och
komma med egna värderingar och egna funderingar kring ämnet. Just det här med
egna funderingar tror jag är skitbra.
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Mattias tycker att det är otroligt viktigt att man får studenterna att verkligen tänka till.
Och det är något som lärarna verkligen skulle kunna utnyttja mycket, mycket mer än vad
de gör för närvarande, menar Mattias.
Så här långt har Mattias skrivit två mindre uppsatser i grupp. Han tycker att det ska bli
både kul och intressant att skriva C- och D-uppsatsen. Däremot känns det inte viktigt att
få VG på dem. Han tror inte heller att framtida arbetsgivare kommer att bry sig om hans
betyg – i alla fall inte på de jobb han kommer att söka. Mattias är glad att han får skriva
uppsatserna ensam och att han slipper arbeta i grupp.
Inför C-uppsatsen har han tagit kontakt med några företag. Han har funderingar på att slå
ihop uppsatserna till en C-/D-uppsats (på 20 poäng). ”Det är ingen tvekan. Det är
självklart att jag ska ha examen”, säger Mattias. Han tror inte att han kommer att vara en
sådan som hoppar från jobb till jobb, utan när han väl har bestämt sig kommer han
snarare att satsa på att göra en ”guldklocke-karriär” inom företaget. Genom att skriva
uppsats på uppdrag av företaget hoppas han på så sätt få in en fot där. ”[Fast] jag vet inte
om jag är så jäkla karriärsugen heller om jag ska vara ärlig”, säger Mattias.
Det faktum att han ofta skjutit upp arbetet till sista stund är inget som kommer att bli
något problem i det här fallet, menar Mattias, eftersom han tycker att det ska bli kul att
skriva uppsats. Därför tror han inte heller att det blir något bekymmer att komma igång.
Den handledare han kommer att ha beskriver han som ganska ”soft” och Mattias tror att
han kommer att få relativt stor frihet att lägga upp arbetet som han själv vill. ”Åh vad
skönt. Nu kan jag sitta och skriva när jag vill och var jag vill och hur jag vill och det är ju
skönt.”
Handledningen kommer troligtvis att fungera bra, tror Mattias. Innan han lämnar in något
utkast till handledaren tänker han ta hjälp av sina vänner – som är doktorander – så att
det är så lite fel som möjligt när handledaren sedan får utkastet. Oppositionen är däremot
ingenting som han ser fram emot. ”Gud vad trist det är,” säger Mattias. Han tycker att det
är otroligt tråkigt att läsa igenom andras uppsatser. ”Det är så trist så det finns inte. Men
det är viktigt och bra, men jag tycker att det är otroligt tråkigt. Usch,” suckar Mattias.
Mattias berättar att B-uppsatsen – som de skrev i grupp – inte blev speciellt bra.
”Katastrof alltså, usch, nej den vart inte bra.” Men nu känns det annorlunda, tycker
Mattias och den här gången vill han göra ett bra jobb. B-uppsatsen brydde han sig inte
om, men den här uppsatsen ska han visa upp för företaget. ”Så det här kommer jag att
engagera mig i, ungefär [för] första gången på hela tiden i Uppsala,” berättar Mattias.
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Tanken är att han på så sätt ska få in en fot på företaget, för att sedan förhoppningsvis få
en trainee-plats där.
Mattias tycker definitivt inte att han förändrats som person under utbildningen. Han är
nog samma person nu som när han började att läsa. Däremot tycker han att han har
utvecklats i att kunna ta ut det viktiga och att sedan sätta in det i ett annat sammanhang,
något som han tror att han kommer att ha mycket nytta av i framtiden. Att samla in fakta,
sortera dem och säga det på ett enklare sätt, är också viktigt att kunna, menar Mattias.
Mattias konstaterar att många studenter verkar ha alldeles fel studieteknik. ”De pluggar
hur mycket som helst och ändå åker [de],” säger Mattias. Han har funderat en del över
vad det kan beror på.
Det är helt omöjligt för mig att förstå hur man kan läsa så mycket och ändå inte
förstå. Jag skulle tro, eller vad jag kan gissa på, är att de inriktar sig så mycket på
specialkunskaper, att de försöker plugga in varenda kursiv grej. /.../ Och då missar
de sammanhanget, tror jag. För förstår man sammanhanget då är det bara enkelt
för då faller bitarna på plats. Men har man 3000 olika bitar utan att hitta ett
mönster, vad svårt det måste vara. /.../ Men jag tror att vissa har det nog otroligt
virrigt uppe i skallen när det är 3000 olika bitar och ingen passar. Då är det svårt.
Då kan man plugga till dödagar, man förstår ändå inte. För har man inget
sammanhang då är det kört. Det tror jag i alla fall.
Mattias menar att dessa studenter inte har sett ”the big picture”. ”Egentligen borde de
sätta sig ner och tänka ‘vad f-n är det jag ska läsa? Vad går det ut på?’ innan de börjar
läsa.” Om han själv höll i en kurs skulle han börja väldigt övergripande med vart han
ville komma i slutänden, så att studenterna på så sätt hade slutet klart för sig, i stället för
att gå igenom allt punkt för punkt.
När Mattias tänker på framtiden, så är det först och främst uppsatserna som ligger på tur.
Kanske kommer han sedan att läsa ytterligare någon kurs, utanför själva programmet.
Vad som sedan händer när han är klar beror delvis på vad hans flickvän vill. Men när han
är 30 år och de har ”skaffat kottar”, då vill han flytta till en mindre stad. Han börjar gärna
med en traineeplats på ett företag och sedan vill han bli en form av mellanchef på ett
mindre eller medelstort företag. ”Jag måste vara chef, det går inte annars. Det funkar
inte,” säger Mattias. ”Jag måste vara i en ledande befattning. /…/ Det har jag varit i hela
mitt liv.” Men Mattias är noga med att poängtera att han inte vill jobba ihjäl sig, då slutar
han hellre.
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Mitt mål med livet är bara att ha ett skönt och lyckligt liv. Inte att försöka göra en
karriär. Pengamässigt, på det sättet, behöver jag inte bry mig, så det är ganska
skönt. Utan det är mer att ha ett skönt liv och det innebär absolut inte att stressa.
Jag är så långt från magsår nu, så jag vet inte hur jag skulle kunna få det.
Helst skulle han vilja gå i pension vid 55. ”Det vore livskvalité det”, konstaterar Mattias
med ett leende.

Sammanfattande kommentar
När Mattias börjar läsa på programmet vet han inte riktigt hur mycket arbete han behöver
lägga ner på sina studier för att klara skrivningarna. Dessutom känner han sig osäker på
om detta är rätt utbildning för honom. Hemtentamen är han skeptisk till och seminarium
gillar han inte, medan individuellt PM är en form som tilltalar honom. Från första
terminen är Mattias på det klara med att han bara är ute efter att ta sina poäng.
Studiestrategin är på så sätt utpräglat tentamensinriktad redan från början. Mattias
tentamensläser alltid i sista stund och har inga ambitioner att komma ihåg något efter
själva tentamenstillfället. Eftersom Mattias målsättning framför allt är att klara
skrivningarna är det egna lärandet av underordnad betydelse (i de ämnen som intresserar
honom lägger han däremot ner både tid och engagemang). Följaktligen är han inte heller
speciellt intresserad av feedback i samband med examinationen. Utmärkande för Mattias
berättelse är hans mycket instrumentella inställning till studierna. Betraktat ur hans
perspektiv fyller utbildningen framför allt två viktiga syften – dels ger den ett certifikat
att han genomgått en högre utbildning vilket öppnar viktiga dörrar på arbetsmarknaden,
dels berättigar den till studiemedel som underlättar för Mattias att engagera sig i bl a
nationslivet.
Efter några terminer på universitetet har Mattias inte längre några planer på att hoppa av
utbildningen. Han trivs allt för bra med studentlivet. Så här långt har han bara haft en
enda omtentamen. Ofta ligger han på gränsen mellan G och IG, vilket i Mattias ögon
innebär att han lagt ner alldeles lagom med tid och arbete, då han har klarat sina poäng
och samtidigt frigjort tid till annat som betyder mer för honom än vad studierna gör.
Studierna förlägger han fortfarande alltid till slutet av kursen. Mattias har ändrat
inställning till examinationen i en del avseenden. Seminarier är han fortfarande inte
speciellt förtjust i, medan hemtentamen är en form som han börjat gilla allt mer. Den
sistnämnda formen tilltalar honom dels för att den inte känns så arbetskrävande och för
att det passar honom att sitta hemma och skriva, dels för att han tycker att han trots allt
lär sig mer på det sättet. Mattias tycker emellertid inte att han lärt sig speciellt mycket
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och önskar att utbildningen var mer praktiskt inriktad. Betygen tycker han inte känns
speciellt viktiga, så länge han klarar godkändgränsen.
Mot slutet av utbildningen trivs Mattias fortfarande mycket bra med sin tillvaro, även om
han inte tycker att utbildningen som sådan givit honom speciellt mycket. Däremot tycker
han att han blivit bättre på att ta ut det viktiga och att kortfattat redogöra för detta. Han
anser dock att kraven i samband med hemtentamina och seminarier varit alldeles för låga
och att de definitivt borde höjas. Han är fortfarande positiv till hemtentamen och även till
uppsatsarbete (även om han ännu inte avslutat någon individuell uppsats). I slutskedet av
utbildningen är han även lite mer positiv till individuella PM och seminarium än tidigare.
Grupparbeten gillar han däremot inte. Mattias har för närvarande inga planer på att så
snart som möjligt bli klar med universitetsstudierna, utan tänker fortsätta att läsa en del
andra kurser. Men när han sedan är färdig vill han ut och jobba och skaffa sig
erfarenheter, för att sedan arbeta i någon form av chefsposition.
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4.4 Kajsa
Bakgrund: Kajsa är ca 20 år. Hon har, när hon påbörjar programmet B, redan läst
ett par terminer på universitetet. Hon kommer från en familj med akademisk
tradition.
Kajsa beskriver sig själv som förhållandevis ambitiös medan hon läste på gymnasiet.
Hon kunde ge 110 procent om hon tyckte om läraren, men det märktes direkt på betygen
i de fall hon inte gillade läraren. Då dalade betygen rejält. Hennes betyg varierade från
allt mellan 2:or till 5:or. Tredje året läste hon hur mycket som helst och höll nästan på att
”plugga ihjäl sig”, minns Kajsa. Anledningen var att hon ville försäkra sig om att få läsa
ett visst ämne på universitetet.
För Kajsa har det alltid varit självklart att diskutera hemma och hon har alltid älskat att
läsa. Gymnasiet betraktade hon främst som ett medel för att kunna läsa vidare. Hittills
har hon hunnit läsa ett par terminer på universitetet. Hon har haft lite olika idéer om vad
hon skulle vilja arbeta med, men har givit upp flera av dem av olika orsaker. Men nu har
hon nya planer.

”Med risk för att få en hammare i huvudet så tyckte jag faktiskt att det var
jättehemskt.”
När vi träffas vid det första intervjutillfället, har Kajsa precis börjat att läsa på
programmet och hon tycker inte alls om det. ”Med risk för att få en hammare i huvudet
så tyckte jag faktiskt att det var jättehemskt,” säger Kajsa. Programmet passar inte henne
och motsvarar inte heller hennes förväntningar. Hon hade hoppats att det skulle vara
högre klass på universitetsnivå och berättar:
Och så kom man hit där det bara såsade omkring människor i velourbyxor och det
var lektioner fem dagar i veckan – åtta till tio – och det var som att ta ett steg
tillbaka i något mellanting mellan gymnasiet och universitet. Och då tyckte jag att
då bara föll allting och så tänkte jag ’usch det här vill jag inte göra, jag vill inte bli
[detta], hemskt, hemskt, hemskt’.
Kajsa är kritisk till undervisningen som hon huvudsakligen anser består av föga
engagerande föreläsningar och dåligt upplagda seminarier. Grupperna är ofta för stora
och allt för mycket tid går åt till att behandla det som redan står i böckerna, tycker hon.
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Hon berättar att de fick en så kallad ”typskrivning” under den första kursens gång, som
ett exempel på hur skrivningen skulle kunna vara upplagd. Det visade sig senare att det
var exakt samma frågor som de sedan fick på den riktiga salsskrivningen. När Kajsa såg
den började hon först att skratta, men sedan blev hon nästan lite arg och tänkte: ”Nej vad
är det här? Ska det vara så här?”, berättar Kajsa. Men hon visste i alla fall att hon skulle
klara godkänt.
Ungefär en vecka innan den första salsskrivningen, började Kajsa på allvar att fundera
över vad hon egentligen skulle vilja göra med sitt liv.
Jag gick igenom allting som jag skulle vilja läsa och ringde upp alla som hade
någonting med det att göra, för att riktigt väga för och emot. För jag kände ändå
att okej jag är bara [ca 20 år] och jag har ju tid på mig, men ändå känns det som
att tiden rinner iväg. Jag vill hitta något nu som jag vill göra så att jag inte går och
blir en överliggare på 30 som man ser ibland, folk som hasar omkring. Jag vill
absolut inte bli så´n.
Efter att ha funderat ett tag kom hon fram till att ”hon kanske inte var så dum i huvudet i
alla fall”, berättar Kajsa, som bestämde sig för att inte fatta något avgörande beslut just
då. Under den första kursen såg hon till att läsa kurslitteraturen parallellt med
föreläsningarna. Hon gjorde understrykningar och skrev anteckningar. ”[Jag] håller på
och kladdar i marginalen och sånt där. Böckerna ser förfärliga ut, men det får man ju leva
med”, skrattar Kajsa. Hon tycker att det är ganska lätt att sålla, något som hon fick bra
träning på under de första terminerna hon läste på universitetet. En vecka innan
skrivningstillfället började hon med själva tentamensläsningen. Hon arbetade även
tillsammans med några kursare och diskuterade typskrivningsfrågorna. Själva
skrivningen var avklarad på en timme, men då gjorde hon också massor av slarvfel,
berättar Kajsa, som missade VG med några poäng. Den andra skrivningen har hon inte
skrivit ännu, eftersom hon prioriterade en annan kurs som hon läser parallellt med
programmet.
Om hon fick göra om den första salsskrivningen (utan någon chans till repetition) skulle
hon nog klara VG den här gången, tror Kajsa. Hon skulle anstränga sig för att formulera
sig bättre och inte göra så många slarvfel. Dessutom känns det som att det mesta sitter
kvar, eftersom ämnet var så intressant och fascinerande, konstaterar Kajsa.
Den första skrivningen tyckte Kajsa var lite väl gymnasial, i bemärkelsen att det var
väldigt mycket detaljer. Frågorna på den andra skrivningen verkade – efter vad Kajsa har
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hört – bättre eftersom man förväntades tillämpa sina kunskaper och kombinera ihop olika
teorier. Hade hon gjort den andra skrivningen hade det känts som att hon verkligen hade
presterar något, inte bara återgivit saker och ting ur minnet, konstaterar Kajsa.
På frågan vilken av de två typerna av skrivning hon föredrar, svarar Kajsa att det beror på
hur lat man är. Är man relativt lat, ja då är den första enklare, medan den andra
skrivningen kanske leder fram till nya insikter. Kajsa suckar lite och tycker att det känns
som att hon är så negativ, men kommer fram till att det troligtvis beror på att programmet
inte passar henne. Men böckerna är pedagogiska, lärarna trevliga och kunskaperna har
varit jättebra, konstaterar hon.
Om Kajsa hade examinerats med en muntlig tentamen i stället för med en salsskrivning
hade hon nog läst som vanligt, men med den skillnaden att hon hade varit ganska säker
på att få VG. Hon har alltid klarat sig bättre på muntliga tentamina och hemtentamina,
konstaterar Kajsa. Behärskar hon ämnet väl vill hon gärna visa det och då skulle hon
helst examineras individuellt. Var hon däremot mer osäker skulle det kännas bättre med
en muntlig grupptentamen. Men samtidigt kan det vara problematiskt om man kan mer
än andra menar Kajsa, eftersom det aldrig är kul att framhäva sig själv på andras
bekostnad. Kajsa är mycket negativt inställd till grupparbeten eftersom de nästan aldrig
blir jämnt fördelade arbetsmässigt. Därför föredrar hon att göra hela jobbet själv och få
det betyg hon förtjänar.
Tentamensångest har hon ännu inte känt av och hon har inte blivit underkänd på någon
tentamen. En del av hennes kurskamrater verkar däremot vara på väg att få magsår p g a
skrivningarna, men det är något som hon vägrar att få. Man måste ju jämföra tentamensprestationen mot arbetsprestationen, menar Kajsa. Vet man med sig att man läst alldeles
för lite, finns det ingen anledning att stressa upp sig inför resultatet. Men, säger Kajsa:
…har jag pluggat som en [galning] och verkligen slitit och så går man dit och
missförstår frågorna, men ändå svarar. /.../ Då skulle jag nog bli helt galen och gå
hem och grina och ringa mamma och beklaga mig och skrika att jag är dum i
huvudet och [att jag] aldrig mer ska plugga på universitetet.
De seminarier Kajsa har haft så här långt har hon inte tyckt varit bra, utan har snarast
liknat extraföreläsningar där läraren försökte få med allt som inte hunnits med under de
ordinarie föreläsningstillfällena. Dåligt strukturerade seminarier tycker hon är bortkastad
tid och generellt sett har nivån varit väldigt låg, menar Kajsa. Salsskrivningarna har
däremot varit relativt bra, även om hon gillar individuella PM bättre. PM är ofta bra att
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använda som diskussionsunderlag vid seminarier och det är ett helt idealiskt sätt att få
alla engagerade, eftersom det är svårt att smita undan denna form av examination, menar
Kajsa. Dessutom ger den viktig skrivträning, men då är det viktigt att de ventileras så att
man lär sig vad som kan göras annorlunda till nästa gång, resonerar Kajsa. Däremot
skulle hon inte gilla att skriva PM i grupp, eftersom hon helst vill göra saker och ting på
sitt eget sätt.
Kajsa tycker att det känns svårt att skriva uppsats när hon inte riktigt vet vad som
förväntas av henne. Den B-uppsats som hon skrev innan hon började på programmet fick
väldigt mycket kritik på ventileringen, även om det i stort sett hände alla på kursen. ”Men
det var absolut ett trauma, det var hemskt. Då kände man att här har jag lagt ner jobb i
fem veckor och det är inte värt ett ruttet lingon.” Så här berättar Kajsa om seminariet där
uppsatserna ventilerades:
Jag – och nästan alla andra också – var alldeles för upprivna för att ta till [oss]
det och det enda man hör är att min uppsats som jag har slitit med är värdelös. Det
är det enda man tänker på då. Sen så går man hem och gråter och tycker att livet
är orättvist och att jag hatar universitetsvärlden och jag ska jobba i kassan på
Konsum för resten av mitt liv, eftersom jag är så dum i huvudet.
Även om det var en traumatisk upplevelse har hon förhoppningsvis lärt sig något på
detta, resonerar Kajsa. Nu vet hon i alla fall lite mer om hur man skriver ett vetenskapligt
arbete och nästa gång kommer hon dessutom att vara bättre på att lägga upp och
strukturera uppsatsarbetet.

”Jag försöker plocka russinen ur kakan. Jag lär mig det som jag tycker är
verkligen intressant.”
När vi träffas tre terminer senare läser Kajsa fortfarande på programmet. Hon har dock
hunnit med ett sabbatsår, då hon läste ett par andra ämnen. Men nu är hon tillbaks på
programmet och dessutom har hon ett tillfälligt arbete vid sidan om studierna. På det hela
taget är hon betydligt mer nöjd med programmet nu, än vad hon var när vi träffades vid
det första intervjutillfället. Men allt är fortfarande inte bra.
Föreläsningarna har varit jättebra nu, och seminarierna har varit helt enormt bra
och så kommer man till tentan och det är gymnasienivå fortfarande på den. Som på
den här tentan, då var halva tentan bara årtal.
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När Kajsa läser gör hon anteckningar och sedan tentamensläser hon enbart utifrån dem.
Dessutom brukar hon ta hänsyn till det föreläsaren tycker är viktigt och på så sätt gallra
litteraturen i enlighet med detta. Men hon har alltid sitt eget intresse med i bakhuvudet.
”Jag försöker plocka russinen ur kakan. Jag lär mig det som jag tycker är verkligen
intressant. Sen kommer jag ihåg det också ett halvår senare och ja blir det VG blir det
VG”, konstaterar Kajsa Blir det inte det så spelar det inte så stor roll. Ibland tittar hon på
gamla skrivningar, men då är det mest för att se vilken typ av frågor som troligtvis
kommer på skrivningen.
Ser jag att det är mycket enpoängare och mycket sådana här årtal, då pluggar man
lite extra på det. Eller är det något där man ska dra lite samband, då kanske man
försöker sitta där och tänka lite mer på vad man läser så att man kan dra lite
paralleller.
Kajsa har märkt att hon ofta får sämre betyg på de kurser hon tycker är ointressanta, även
om hon själv tycker att det låter lite omoget. Vid muntliga framföranden och då hon får
skriva något självständigt går det däremot oftast väldigt bra. Allra sämst fungerar det vid
salsskrivningar. Kajsa förklarar:
Jag har så svårt att förstå varför jag ska banka in en massa böcker. Och sen så ska
jag [svara på] en massa fåniga frågor och det är överhuvudtaget inget djup i
frågorna alls. Det är inget utredande på något sätt. Sedan ska jag lämna in det och
förväntas vara jätteduktig och ha lärt mig allting utantill. Och så veckan efter har
jag nästan glömt bort allting. Jag tycker inte det är så bra. Jag tycker inte det ger
mig någonting egentligen.
Seminarierna tycker hon däremot har förändrats i positiv riktning och hon tycker att de är
både kul och givande. Oftast brukar hon vara väldigt aktiv och hon anser att diskussionsklimatet är betydligt bättre nu, jämfört med förra gången hon läste på programmet. Kajsa
tycker även att hon ändrat sitt sätt att studera en del sedan hon började att läsa på
universitetet.
Jag pluggar mycket mindre, eller jag pluggar mycket effektivare skulle jag vilja
säga. Förut läste jag allting hela tiden, all litteratur, vartenda litet ord. Jag strök
under varannan mening. Men jag skrev ju inte bättre på tentorna för det. Sedan
insåg jag att jag kan ju plugga hälften så mycket och ha fritiden kvar. Så det är nog
mest att jag har lärt mig att ta ut det som är viktigt och just inte känna att jag
måste ha VG för att kunna klappa mig själv på huvudet och säga ‘åh vad duktig jag
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är’ /.../ Så nu har jag lärt mig att sortera ut. Jag läser mer av det jag tycker om och
mindre av det jag inte tycker om.
Kajsa menar att det numer är hennes eget intresse som får styra nästan allting. Hon har
märkt att när hon inte längre tänker så mycket på den kommande tentamen så lär hon sig
mycket mer. Men samtidigt har hon också lärt sig att – i högre grad än tidigare – utgå
från det lärarna tycker är viktigt. Kajsa uppskattar att hon lägger ner betydligt mindre
arbetstid nu, jämfört med i början av utbildningen. Hon har inte heller samma krav på sig
själv att hon ska hinna göra allt och dessutom göra det väldigt bra. ”VG-stressen” har helt
enkelt släppt, konstaterar Kajsa.
Hittills under utbildning har Kajsa nästan enbart examinerats med salsskrivningar. Hon
har dock blivit allt mer kritisk till denna form och börjat se de ”enorma bristerna” med att
enbart ha salsskrivningar. Främst tänker hon då på de studenter som får extrem
tentamensångest i dessa sammanhang. I början av utbildningen visste hon inte vad det
fanns för alternativ till salsskrivningen, men nu har hon börjat inse att alla institutioner
inte är lika enkelspåriga. Så varför fortsätter de med det snäva examinationsutbudet på
hennes utbildning, frågar sig Kajsa.
Kajsa har lite ångest inför att skriva C-uppsatsen. Det låter så stort, så vuxet och
oöverkomligt. Samtidigt tycker hon att det känns bra att ha gjort en del misstag redan i
samband med den tidigare B-uppsatsen. Men hon skulle absolut inte vilja skriva
uppsatsen tillsammans med några andra.
Jag skulle bara förmodligen krevera och hata alla efter två veckor. När det är
någonting som jag har ansvar för, då vill jag ha fullt ansvar för det och när det
gäller [något] så stort som en uppsats, då vill inte jag att någon kommer in och
rubbar mina cirklar. För jag vill att det ska vara på mitt sätt. Det är kanske inte så
bra att säga [till] framtida arbetsgivare att ’hej, jag kan inte samarbeta. Anställ
mig gärna’.
Litteraturseminarium och PM-skrivande är de examinationsformer som Kajsa anser är
bäst för hennes lärande. Om hon själv fick välja hur hon skulle examineras, skulle hon
välja just denna kombination, vare sig kursen i fråga var intressant eller tråkig. Var
kursen ointressant skulle denna kombination i alla fall tvinga en att läsa litteraturen och i
diskussionen – när man går på djupet – blir ämnet ofta intressant, konstaterar Kajsa.
Så här långt har Kajsa mestadels fått G på de kurser hon har läst och än så länge har hon
inte blivit underkänd på någon skrivning. På de PM hon skrivit har hon däremot ofta fått
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VG. Kajsa tycker att det är kul att få VG, samtidigt som det egentligen inte känns
speciellt viktigt. Själv tycker hon att hon har gått från att lära sig för examinationens
skull, till att lära sig för sin egen skull.
Kajsas framtidsplaner börjar att ta form och hon har nu bestämt sig för vad hon skulle
vilja jobba med. Det är framför allt hennes arbete vid sidan av studierna som har bidragit
till att hon känner sig trygg i sina planer. Kajsa tror också – efter vad hon har hört från
andra – att det kommer att bli bättre och mer självständigt i slutet av utbildningen. Det är
först då som man verkligen börjar utvecklas i sitt ämne. ”Som det är nu så känns det som
att man är en stor koflock som bara föses runt, med en avslutande salsskrivning,” säger
Kajsa och skrattar.

”Jag lämnade ifrån mig hela min hjärna på papperet. Det var helt
fruktansvärt.”
När vi träffas vid det tredje och sista intervjutillfället läser Kajsa fortfarande på
programmet. Hon berättar att hon nyligen har haft ännu ett studieuppehåll, denna gång på
ett och ett halvt år. Nu har hon dock hoppat in igen för ”sjuttielfte gången”, som hon
uttrycker det. Hon är nyss hemkommen från utlandet där hon studerat under en termin.
Innan dess jobbade hon heltid under ett år. Det var väldigt kul, men det bidrog också till
att hon såg fördelarna med att studera, berättar Kajsa. Nu har hon bara tre terminer kvar
tills hon har sin magisterexamen. ”Men då är det tre uppsatser ’på raken’ som jag ska
göra”, berättar Kajsa. Hon har bestämt sig för att inte försöka arbeta parallellt med
studierna, eftersom hon insett att det är uppsatserna som i så fall blir lidande.
Kajsa tycker att hon håller på att växa ifrån den akademiska världen. ”Jag hade nog en
mycket mer romantisk bild av hur det skulle vara när jag kom hit än vad det egentligen
var. Och jag tyckte att, och det tycker jag fortfarande, att det satsas alldeles för lite på det
man egentligen ska lära sig.” Det viktiga blir då istället det akademiska än innehållet som
sådant, menar Kajsa. Hon tycker att det känns lite som att man från akademins håll
klamrar sig fast vid något som inte riktigt finns kvar längre. Allt eftersom har Kajsa blivit
allt mer säker på sin egen kapacitet oavsett om hon fått G eller VG på kurserna.
Innan så var jag väldigt osäker på vad jag klarade av, för jag tyckte hela tiden att
‘vad gör lilla jag här? Alla andra är så himla duktiga.’ Sedan inser man att ‘nä, så
är inte riktigt fallet’.
På frågan om betygen känns viktiga för Kajsa – som har haft fler G än VG – svarar hon:
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Nej, absolut inte. Jag tycker det är helt ointressant. Jag läser för att jag är
intresserad, så att jag kommer ihåg saker jag är intresserad av och struntar i saker
som jag inte är intresserad av. Och så tar jag med mig det som jag tycker är
intressant att komma ihåg.
Hon tror inte heller att eventuella arbetsgivare bryr sig speciellt mycket om betygen. I
gymnasiet var hon däremot väldigt ”pluggig” och tyckte att det var viktigt med höga
betyg. Kajsa berättar att hon själv alltid har varit förespråkare för att det är viktigt med
höga betyg och att det är angeläget med en bred betygsskala. ”Och det kan det väl vara
till viss del, men egentligen inte. Det viktigaste är vad man kommer ihåg sen”, resonerar
Kajsa.
Generellt sett tycker Kajsa att hon ändrat sitt sätt att studera sedan hon började läsa på
universitetet. Tidigare läste hon allt väldigt noga och gjorde understrykningar. Men efter
ett tag började hon inse att hon läste ungefär tre gånger så mycket som hon egentligen
behövde. ”Nu känner jag att jag försöker ta reda på ‘okej, vad vill examinatorn ha ut av
mig? Vad fokuserar de på?’ och sedan så får man ta lite lättare på allt annat,” berättar
Kajsa.
Salsskrivningar känns mest ”som ett nödvändigt ont”, tycker Kajsa. ”Jag måste ta det för
så är det bara.” Nu tycker hon inte att det är lika jobbigt längre, men tidigare var det
relativt ångestfyllt att skriva salsskrivningar. I samband med de allra första skrivningarna
var det kanske inte så jobbigt, men efter ett tag blev det allt mer ohanterligt.
Nu tycker jag bara att det är obehagligt, men då var det panik. Jag gick dit och var
helt psykotisk i två dagar efteråt. Jag kunde inte tänka. Samtidigt som jag skrev, så
försvann allting jag skrev ner, försvann ur min hjärna. Så när jag var klar var den
helt tom. Jag fick ingenting tillbaka, utan jag lämnade det ifrån mig. ‘Åh, titta vad
jag har lyckats lära mig’ [räcker fram papperet]. Och det var det. /.../ Jag
lämnade ifrån mig hela min hjärna på papperet. Det var helt fruktansvärt.
Nu för tiden kan hon ta med sig det hon är intresserad av ut igen. Även om Kajsa blivit
bättre på att hantera salsskrivningssituationen som sådan, är hon kritisk till att denna
form av examination fortfarande är så dominerande på utbildningen.
Det känns som att det ska vara så att alla ska sitta och ha ångest över sina
salsskrivningar för att det ska vara så och det alltid har varit så. Men då tycker
man att ‘ja, men varför måste det vara så?’ Det känns som att pedagogiken
avstannade någon gång förrförra århundradet och sedan har det inte hänt
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någonting. Men det är effektivt och billigt och jag förstår att [institutionen] inte
har råd med annat. Men jag tycker att det borde gå att utveckla, absolut. Det borde
vara en prioriteringsfråga att man värderar om vad det är vi ska ha ut av
universitetsstudierna, mer än en examen. /.../ Experimentera gärna med olika sätt
och utvärdera och se om det fungerar.
Hemtentamen tror hon inte att hon har haft, men hon är lite osäker. Det skulle nog vara
rätt skönt att sitta hemma och skriva, tror Kajsa. Individuellt PM tycker hon fortfarande
är en bra form. Hon har sparat i stort sett alla sina kurskamraters PM, eftersom hon
tycker att det är intressant att ta del av deras tankar och reflektioner.
Grupparbeten är hon fortfarande inte speciellt positiv till och dessutom tycker hon att de
är väldigt arbetskrävande att organisera. Fyra personer i en grupp kan fungera, men inte
fler än så. Är man fler än fyra blir det oftast komplicerat, eftersom det alltid är någon som
gör mycket mindre än de övriga och någon som måste ta på sig ledaransvaret, menar
Kajsa. Än så länge har hon aldrig varit med om något grupparbete där allt har fungerat,
där alla betett sig ansvarsfullt och tagit på sig uppgifter. ”Jag vill inte rida på någon
annan och jag vill inte att någon ska ha sitt namn på mitt papper som jag har gjort,” säger
Kajsa. Hon menar att deltagarna måste vara väldigt lika i ansvarsnivå för att ett
grupparbete ska ha en rimlig chans att fungera tillfredställande.
Seminarierna har däremot varit en positiv överraskning och Kajsa tycker att de varit
roligare än hon väntat sig. ”Det är som att man lär sig i bara förbifarten, en massa saker
som man kanske skulle ha sorterat bort om man hade läst in det,” säger Kajsa. Muntlig
tentamen är fortfarande en examinationsform som passar henne väldigt bra. Hon skulle
kunna tänka sig att tentera i grupp, men har bara gjort det individuellt än så länge.
Kajsa tycker inte att det känns speciellt märkvärdigt att skriva uppsats. ”Men problemet
är att det fokuseras väldigt mycket på formen och inte på innehållet och det tycker jag är
lite tråkigt,” säger Kajsa. Hon berättar:
Och då inser man att okej, jag är inte här för att lära mig något eller för att få
berätta någonting, utan för att lära mig ett system. Och det tar ju udden av det som
är roligt att lära sig. Och det kan jag bli lite besviken på. Det var ju det som jag
trodde att jag skulle hit för att göra. Det känns som att de inte tar vara på det som
alla studenter skriver om och det är lite tråkigt att man inte bryr sig om innehållet.
Utan istället; [med gnällig röst] ‘nu tycker jag att du har fel rubrik här och nu har
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du använt Harvardsystemet och blandat med något annat system och det tycker jag
inte är bra.’ Och???
Kajsa menar att det tyvärr är väldigt många som skriver en uppsats som inte ens de själva
tycker är viktig. ”[Men] man måste tycka att det man har att säga är viktigt,” anser Kajsa.
Sedan spelar det mindre roll om andra tycker att det är lika angeläget.
Att opponera på någon annan students uppsats tycker hon känns jobbigt. ”Jag tycker det
är urtråkigt. Det blir lite så där ‘nu ska jag säga saker som är dåliga, nu ska jag hitta fel
och så kanske man tycker att uppsatsen är bra,” resonerar Kajsa. Hon tycker att det vore
bättre att ha ventileringen i seminarieform och att alla skulle vara med och diskutera
innehållet. För hennes egen del känns det inte viktigt att få VG på uppsatsen.
Kajsa anser att hon förändrats en del sedan hon började att läsa på universitetet. Hon
tycker t ex inte längre att det är speciellt märkvärdigt att studera på universitet.
Eller jag tycker inte att jag är mycket duktigare än andra människor som inte
pluggar t ex. Och det är en ganska nyttig erfarenhet./…/ Det kom jag i och för sig
över ganska fort, men det var ändå något som jag tyckte, ‘det är så bra att läsa på
universitetet’.
Hon har även börjat inse att hon kan ha nytta av saker även om hon inte är så intresserad
av området i fråga. Sedan är det skönt att vara allmänbildad, konstaterar Kajsa. Likaså
känns det bra att hon går i land med saker hon föresätter sig. Men ofta behöver hon en
press utifrån för att få något gjort, t ex att andra är beroende av att hon får arbetet
avklarat. Kajsa känner att hon har mer pondus nu och hon har inte längre en lika naiv
uppfattning som i början av universitetsstudierna. ”Föreläsaren är inte Gud och
universitetet är inte Gud heller,” konstaterar Kajsa.
Tentamensångest är något som Kajsa nu har hunnit känna av ett antal gånger, speciellt
inför salsskrivningar.
Jag tycker att det är jobbigt att sitta och höra alla andra som raspar. De här stora
salarna är en mardröm. Jag tycker det är hemskt. De sitter och raspar och skriver
och själv har man kört fast. Ju mer man kör fast, desto blankare blir min hjärna.
Jag kan inte tagga ner och tänka klart.
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På ett sätt känns det som att hon lägger ner mer arbetstid nu, men kanske är det
egentligen mindre än tidigare. Samtidigt har hon blivit betydligt mer strukturerad. Nu
förlägger hon studierna till dagtid och ser till att vara ledig kvällar och helger.
Det är sånt där man lär sig efter ett tag. För mig tog det extremt lång tid att lära
mig, eftersom jag [var] otroligt odisciplinerad. Men förra året var jag ju tvungen
att lära mig, för om jag inte skärpte mig skulle [alla på jobbet] bli lidande.
Planera, herre Gud, det har jag aldrig gjort förut. Men man kände att det
underlättar ju onekligen.
Kajsa tycker även att hon ändrat inställning till studierna i allmänhet . ”Jag ser dem mer
som ett medel nu och inte som ett mål i sig självt”, berättar Kajsa. I början var det viktiga
just att studera, medan det inte var speciellt noga vad studierna skulle leda till. Men i
samband med att hon började arbeta övergick hon allt mer till att se studierna som en
förutsättning för att nå målet, att arbeta med något som känns kul och stimulerande.
Kajsa tror att hon kommer att ha mycket nytta av att hon klarar att ställa tydligare krav nu
än tidigare, på sig själv, på andra och på vad hon vill ha ut av saker och ting. Likaså anser
hon att det är värdefullt att hon lärt sig att se saker ur olika perspektiv och att hon
utvecklats på det sociala området, även om det sistnämnda inte enbart beror på
universitetsstudierna som sådana.
Det känner jag också att förra året [när jag jobbade] blev jag fantastiskt bra på att
hantera människor och det blir man på universitetet också till slut. När man sitter i
seminariegrupper och inser att ‘ja, jag har ju inte rätt jämt’. Och det är ju
intressant att lyssna på andra människor och jag har ju inte patent på sanningen.
Som det ser ut nu har hon tre terminer kvar på programmet och under den tiden har hon
tänkt att skriva sina uppsatser. Däremot har Kajsa sammanlagt fem terminer kvar som är
studiemedelsberättigade och de har hon planerat att ”köra rakt av”, som hon uttrycker
det. Sedan har hon sin magisterexamen. Hon konstaterar att hon skulle ha kunnat vara
klar med sina studier nu, men menar att hon inte hade varit lika duktig i sin profession då.
Något mer än så har hon inte planerat, för planeringen stämmer ändå aldrig in, säger
Kajsa och skrattar.

Sammanfattande kommentar
Redan från början är Kajsa relativt kritisk till utbildningen och menar att kraven är
alldeles för låga. Skillnaden är stor mot det ämne hon tidigare läste på universitetet. Hon
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trivs m a o inget vidare och har redan från början allvarliga funderingar på att läsa något
annat ämne istället, men bestämmer sig för att vara kvar ett tag till. Individuellt PM är en
examinationsform som tilltalar henne, då den ger både skrivträning och feedback.
Utmärkande för Kajsa är bl a att hon tycker att det är viktigt att ta vara på studietiden och
att försöka lära sig så mycket som möjligt. Därför betraktar hon också feedback som en
viktig förutsättning för denna utveckling. I och med att det är studierna i sig snarare än
examinationen som utgör själva målet, blir Kajsa frustrerad när hon känner att hon inte
lär sig och utvecklas så mycket som hon skulle vilja.
Efter ett sabbatsår, då Kajsa läste en del andra ämnen, är hon åter tillbaks på programmet.
Den här gången trivs hon betydligt bättre, även om hon anser att examinationen inte
ställer speciellt höga krav. Kajsa har börjat läsa mer effektivt och när hon nu läser inför
en tentamen utgår hon till stor del från det läraren tycker är viktigt och sållar bland
litteraturen, även om hon samtidigt försöker att tillgodose sina egna behov och intressen.
Hennes studiestrategi i samband med skrivningsperioderna har på så sätt blivit mer
tentamensinriktad än vad den var från början, i bemärkelsen att hon fokuserar mer på det
som troligtvis kommer att efterfrågas i samband med skrivningen. Betygen spelar
däremot inte en lika central roll för hennes självförtroende som de gjorde tidigare.
Salsskrivningen som form har hon blivit allt mer kritisk till och grupparbeten har hon
egentligen aldrig gillat. Litteraturseminarierna har hon däremot blivit allt mer positivt
inställd till under utbildningens gång och individuellt PM är en form som alltid har
tilltalat henne.
Mot slutet av utbildningen, efter ytterligare ett studieuppehåll med både utlandsstudier
och förvärvsarbete, är Kajsa åter tillbaks på programmet. Hennes självförtroende har
vuxit och hon har börjat känna sig allt mer säker på sin egen kapacitet och på vad hon
klarar av, oavsett vilka betyg hon får. Arbetslivet känns allt närmare förestående och
utbildningen har därför allt mer kommit att tjäna som ett medel, snarare än ett mål i sig.
Dessutom tycker hon att hon blivit betydligt mer strukturerad och välorganiserad än vad
hon var tidigare. Hon är fortfarande kritisk till salsskrivningar och grupparbeten, men
tycker att seminarierna överraskat positivt. Kajsa har även märkt att hon allt mer börjat se
saker och ting ur olika perspektiv, samtidigt som hon blivit bättre på att ställa krav, både
på andra och på sig själv.
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4.5 Marianne
Bakgrund: Marianne är 30+ och har när hon påbörjar program B aldrig tidigare
läst på universitet. Hon kommer från en icke-akademisk bakgrund.
Marianne beskriver sig själv som mycket ambitiös medan hon läste på Komvux. ”Det
tror jag man blir när man studerar som äldre. Man tar allvarligare på saker och ting och
man har större krav på sig själv,” konstaterar Marianne. Hon läste tre år på Komvux. Det
var jobbigt, men samtidigt väldigt roligt och hon kände att hon växte som människa.
Innan hon bestämde sig för att ta steget och läsa vidare hade hon yrkesarbetat under
många år.
Marianne vet precis vad hon vill få ut av programmet och har redan sitt mål klart för sig.
Därför känner hon sig också väldigt motiverad. Redan som barn hade Marianne
funderingar på att bli det hon nu är på väg att utbilda sig till. ”Det är ju [det här] jag vill
bli, det vill jag. Det känner jag med hela kroppen. Det har jag känt i [väldigt många] år,”
berättar Marianne. Tio år tidigare tog hon kontakt med en syokonsulent som visade sig
bli smått chockerad över hennes utbildningsplaner. Han upplyste henne om att det
knappast fanns någon framtid för henne inom detta yrke och frågade henne vad som
skulle hända om hon ångrade sig efter några år.
Han fick mig verkligen att se svart på det hela. Nej, det här vågar jag inte göra
[tänkte jag]. Jag har ju i alla fall familj och ja, jag har en utbildning, fast tjänst. Så
det får stanna där. /…/ Sedan har jag gått och varit lite smått ledsen för det där
och tänkt att jag vill ju bli det här.
Men efter några år bestämde Marianne sig för att det fick bli nu eller aldrig och hon läste
in det som saknades på Komvux. Marianne sökte till programmet, men blev inte antagen
första gången. Andra gången hon sökte gick det desto bättre.
Jag var överlycklig. Jag var jublande glad./…/ Att jag kan uppfylla det här som jag
har drömt om och som jag har planerat för. Ja, eller kanske uppfylla. Det här är ju
jättejobbigt, så att vi får ta en dag i taget.

”Skulle han inte godkänna mig då skulle jag bli jättebesviken alltså. Då skulle
mitt självförtroende åka ner i skorna för ett tag i alla fall.”
När vi träffas vid det första intervjutillfället har Marianne precis börjat läsa på
programmet. Hon tycker att det känns bra så här långt, men berättar att hon känner sig
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splittrad eftersom hon har sin familj att tänka på. Ibland har det varit svårt. ”Det har varit
väldigt jobbiga stunder,” säger Marianne, men nu tycker hon att det känns lite bättre.
Framförallt hade hon väntat sig andra undervisningsmetoder. De hon har stött på så här
långt tycker hon känns lite föråldrade. Den första kursen var visserligen intressant, men
hon upplevde att det var alldeles för mycket litteratur på allt för kort tid.
Jag har känt mig helt ställd vissa dagar. Vem ska jag fråga? Vart ska jag vända
mig? För det här har jag inte riktigt förstått.
Hon önskar att grupperna generellt skulle vara mindre och att det fanns mer tid till
förfogande. I början av utbildningen blev de ganska snabbt indelade i smågrupper och det
har tagit relativt lång tid innan de har lyckats hitta ett någorlunda fungerande sätt att
jobba tillsammans på. Speciellt i början fungerade gruppen mindre bra och det hände
ibland att någon av gruppmedlemmarna överhuvudtaget inte kom till de möten som
avtalats.
Marianne tycker att det är svårt att veta vad hon ska koncentrera sig på när hon läser.
”Ska jag läsa allt för säkerhets skull?” frågar hon sig. ”[Men] det är ju omöjligt och det
här har [jag och mina kurskamrater] pratat mycket om /…/ att det är som någon slags
gissningslek.” Hon tror att hon skulle lära sig mer om hon fick någon form av
instuderingsfrågor, eftersom det då blir mer konkret exakt vad hon förväntas kunna.
Inför den första skrivningen var Marianne inställd på att hon skulle bli väldigt nervös,
men när hon såg andra som nästan höll på att bryta ihop blev hon istället lugn. Däremot
blev hon väldigt förvånad när hon fick se skrivningen och såg att det var så få frågor.
Jag blev jätteförvånad. Är det de här åtta frågorna? Jag tror det var åtta och så
var det några a, b och c. Jag hade ju pluggat in årtal, namn, en massa fakta som
jag inte… Ja, jag trodde att det kanske skulle vara typ 50, 60 frågor när det var ett
så jättestort område. Så jag blev lite överraskad och så var det mer utredande än
vad jag hade tänkt mig, utredande svar och som från gymnasiet är man ju van med
kanske några få ord eller en mening ’så här är det’. [Men] jag förstår att det är så
här på universitetet. Det är en helt annan undervisningsnivå, så att när jag gick ut
därifrån tyckte jag att det här kändes jätte jättebra, men det tyckte ju inte [läraren]
då, för [läraren] tyckte inte att jag skrivit uttömmande [nog].
När Marianne fick reda på att hon inte blivit godkänd på skrivningen fick hon en smärre
chock och tänkte att ”det här kan inte vara sant”. Det kändes plötsligt som att hon inte var
någonting värd och det kändes definitivt inte roligt, berättar Marianne. Men sedan
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försökte hon att tänka på att hon i alla fall fick bra betyg när hon läste in ämnet i fråga på
Komvux. Någonstans inom sig vet hon att hon kan det här, men just då tyckte hon att det
kändes tungt. Marianne hade aldrig fått den typskrivning som flera av de andra
kurskamraterna hade fått. På något sätt hade hon missat den. Men en sak har hon i alla
fall lärt sig. På nästa skrivning tänker hon skriva desto mer, konstaterar Marianne.
Inför den andra skrivningen visste hon lite mer vad som skulle komma att tas upp, i alla
fall i den första delen (skrivningen var uppdelad på två olika delområden). När hon var
klar tyckte hon att det kändes väldigt bra. I alla fall kändes den första delen bra, där
läraren hade varit klar och tydlig med vad de förväntades kunna. Hon vet i och för sig
inte riktigt hur det har gått, men hon tror att det har gått bra. Den andra delen kändes
desto mer osäker, för till den visste hon inte alls vad som var viktigt och allt var så
luddigt, menar Marianne. Sedan gjorde hon även ett PM som hon själv blev mycket nöjd
med och hon hoppas att läraren också kommer att bli det. ”Men som sagt var, jag har
ingen aning om vad [läraren] tycker,” säger Marianne och skrattar.
Men det vet jag, skulle han inte godkänna mig då skulle jag bli jättebesviken alltså.
Då skulle mitt självförtroende åka ner i skorna för ett tag i alla fall. Då tänker jag
gå till honom och fråga. Då får han motivera varför. Åh, nu känner jag mig
aggressiv. Jag har ingen anledning att göra det för jag tror säkert… /…/ Jag var
rätt så självsäker tidigare, men när det här hände med den här [skrivningen], då
fick jag mig en liten knäck. Jag tar inte allting för givet nu.
Marianne har upptäckt att det är väldigt viktigt att gå på föreläsningar och att ta
föreläsningsanteckningar. Annars går man miste om mycket, menar Marianne som även
har kommit fram till att hon måste skriva anteckningar för att komma ihåg saker och ting
bättre. Likaså är det viktigt att börja läsa i god tid, konstaterar hon. När hon läser tar hon
ut viktiga nyckelord i texten och försöker få ett sammanhang. Sedan tittar hon även på
gamla skrivningar och försöker på så sätt få en uppfattning om hur skrivningarna har
lagts upp. Inför den andra skrivningen försökte hon att skumläsa litteraturen, eftersom
hon har kommit fram till att hon inte kan vara fullt så ambitiös som hon önskar att hon
kunde vara. Om ett par, tre år tror Marianne att hon kommer att vara mycket säkrare på
hur och vad hon ska läsa och tror att studierna då kommer att vara mer inriktade på
hennes framtida yrke.
Om Marianne hade examinerats med en muntlig tentamen istället för salsskrivning hade
hon nog inte läst speciellt annorlunda. ”Jag vet inte om man kan studera på något annat
vis,” säger Marianne. Hon tror inte heller att hon skulle vara speciellt orolig och menar
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att det nog kan vara en fördel att tentera muntligt ibland, eftersom man då lättare kan
förklara hur man tänker.
Hemtentamen har hon aldrig haft och hon vet inte heller hur det går till, så hon har lite
svårt att föreställa sig hur det skulle vara. Marianne berättar dock att hon har hört att det
är väldigt jobbigt och en vän som hon har talat med menade t o m att det var bland det
värsta denne varit med om. PM tyckte hon att det var kul att skriva, men – som redan
nämnts – är hon lite orolig för att hon inte kommer att få godkänt. Seminarier har hon
däremot hunnit prova på. Hon tycker att det är lite synd att det är så många som alltid är
tysta och inte säger något, samtidigt som det finns några som sitter och rynkar på näsan
när andra pratar. Det gör inte direkt situationen lättare för de studenter som är lite blyga
eller försiktiga, menar Marianne.
Om det är något som Marianne tycker borde ändras så är det föreläsningsformen, vilken
känns relativt förlegad. Dessutom önskar hon att det skulle finnas mer omfattande
instuderingsmaterial, mer klara besked om vad som är viktigt att läsa inför skrivningen
och mer tid till att ställa frågor. Det är tillräckligt stressande ändå och därför borde
osäkerhetskänslan göras så liten som möjligt, menar Marianne. Helst skulle hon vilja
hinna arbeta mer med kursmaterialet, kanske träffas efteråt med kurskamraterna och
diskutera anteckningar och inte – som det är nu – att var och en går hem till sig efter
föreläsningarna. På så sätt är hon lite besviken, samtidigt som hon känner sig glad över
att få möjligheten att läsa på universitetet.
Jag vill ju att det här [ska vara att] lära för livet, lära för ett framtida yrke. Jag vill
ju inte att det bara ska stoppas in i huvudet och tas fram vid skrivningen, för att
sedan fifflas undan, för [att ge plats] åt nästa ämne så att säga. Usch, det låter som
jag bara sitter och klagar men… Jag tycker det är jätteroligt. Det måste jag också
säga. Jag är lycklig och stolt och tycker att det är toppen att jag får göra det här.
Jag känner mig privilegierad. Jag har en fast tjänst sedan [många] år tillbaka
[och] jag kan ta tjänstledigt och gå på universitet. Helt otroligt.

Studieuppehållet
När jag kontaktar Marianne tre terminer senare för att boka tid för den andra intervjun
berättar hon att hon, av personliga skäl, tagit studieuppehåll från programmet. För att
värna om hennes anonymitet preciseras inte skälen ytterligare.
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Sammanfattande kommentar
För Mariannes del kännetecknas det första året av både glädje och frustration. Glädje
över att äntligen få chans att förverkliga sina drömmar och samtidigt frustration över
gammaldags undervisningsformer, omfattande litteraturmängder och avsaknaden av
någon att fråga om hjälp när allt känns nytt och frågetecknen hopar sig. Samtidigt som
studierna tycks vara en källa till glädje, upplever Marianne många gånger att det är svårt
att veta vad hon skall koncentrera sig på i samband med tentamensläsningen och hon
känner sig ibland villrådig.
Upplevelsen att bli underkänd vid det allra första tentamenstillfället tar hårt på Mariannes
självkänsla. Hon var inte alls förberedd på att bli underkänd, så beskedet kom mer eller
mindre som en chock. Mariannes studiestrategi inför denna första skrivning kan
beskrivas som atomistisk, d v s inriktad på små detaljer utan inbördes sammanhang. När
hon läste fokuserade hon framför allt på faktakunskaper som namn, årtal och andra
detaljer. För Marianne kändes det som det självklara sättet att läsa på. Så har hon gått
tillväga tidigare och det har alltid fungerat bra.
Efter detta har hon blivit lite mer fundersam på vad som egentligen krävs och hon tar
inget för givet längre. För att göra känslan av osäkerhet lite mindre påtaglig önskar
Marianne mer konkret stöd t ex i form av instuderingsmaterial och mer tid till att ställa
frågor till läraren. Likaså skulle klara besked om vad som är mest centralt i kursen – och
därmed viktigast att kunna – minska osäkerhetskänslan. Ett större utbyte studenter
emellan, är även det något som Marianne skulle uppskatta.
Vid den kontakt som togs inför det andra intervjutillfället framkom att Marianne tagit
studieuppehåll, av personliga skäl.
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4.6 Stina
Stina är ca 20 år och har när hon påbörjar program B aldrig tidigare läst på
universitetet. Hon kommer från en icke-akademisk bakgrund.
När Stina läste på gymnasiet ”pluggade” hon ganska mycket och hade bra resultat på
proven, i alla fall i de ämnen hon gillade. På högstadiet kunde hon ofta hela texter
utantill, men det var inte längre möjligt på gymnasiet då textmängden var relativt
omfattande. Under högstadietiden var hon väldigt imponerad av en av sina ämneslärare
och det var nog då som idéen att läsa vidare föddes, berättar Stina. Dessutom har hennes
föräldrar alltid varit inriktade på att hon ska fortsätta att studera och på olika sätt
uppmuntrat henne. Innan hon började läsa på programmet, läste hon ett år på
folkhögskola.

”Allting som stod försökte jag lära mig /…/ och då lärde jag mig alla ord som
fanns.”
När vi träffas vid det första intervjutillfället har Stina precis börjat läsa på programmet.
Hon är lite osäker på om hon trivs på programmet eller inte och funderar på om det här
verkligen är det hon vill göra. Som det känns nu skulle hon kunna tänka sig att ta ett
sabbatsår och sedan fullfölja programmet. Samtidigt är hon väldigt intresserad av ett helt
annat område och skulle även kunna tänka sig en utbildning i det.
Stina tycker att den första salsskrivningen som de hade på utbildningen var relativt bra.
Hon berättar att de under kursens gång fick en typskrivning som senare visade sig vara
identisk med den riktiga skrivningen. ”Jag tycker faktiskt att det är ganska okey att göra
så,” säger Stina. För hon hade ju ändå läst på allt annat, eftersom hon inte kunde veta att
de skulle få typskrivningen. ”Fast jag hade lite intuition där. Jag trodde det skulle komma
samma då, så jag hade pluggat jättemycket på den då,” erkänner Stina. Hon hade
nämligen hört av en annan person – som läst kursen tidigare – att de fått en tentamen som
var identisk med typskrivningen.
Inför den första skrivningen blev studierna väldigt koncentrerade till veckan innan
tentamen. ”Jag satt ju och råpluggade dygnet runt sista veckan. Det är inte så smart, men
ja, jag gjorde det i alla fall,” berättar Stina. Hon gjorde mindmaps och försökte att se
olika samband. Det fungerade förhållandevis bra. Hon koncentrerade sig på huvudboken
och utgick sedan huvudsakligen från föreläsningsanteckningar och typskrivningen.
Utifrån detta urval försökte hon sedan att lära sig allt, ordagrant. ”Jag försökte faktiskt
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lära mig allting, så det var jättemycket”, berättar Stina. ”Allting som stod försökte jag
lära mig /…/ och då lärde jag mig alla ord som fanns.”
Stina berättar att hon aldrig brukar vara nervös inför skrivningar och att hon inte var det
den här gången heller, eftersom hon var ganska säker på att klara den. När hon såg
frågorna blev hon jätteglad. ”Wow, det här kan jag ju”. Efter en timme var hon klar, men
hon ville inte gå först så hon satt och renskrev allt i två timmar. ”Jag trodde jag skulle få
[VG]. Det trodde jag nog. För jag kunde ju alla ord och ja, jag kunde ju allting,” berättar
Stina. Hon fick VG och hade alla rätt på skrivningen.
Den andra salstentan tyckte hon var lite svårare. Efteråt kändes det som att det kanske
gick vägen. Men det beror lite på hur de rättar, konstaterar Stina, som ännu inte har fått
reda på resultatet. Det svåraste var att tillämpa teorierna i praktiken. Hon berättar:
Jag skrev alla teorier, men jag var inte så bra på att utveckla dem. Jag vet inte, hur
mycket ger de för att jag skrivit rätt teori eller hur mycket ger de för att jag
utvecklar teorin? Jag kunde redogöra för en teori, men jag kunde inte skriva hur
den teorin såg ut på svenska [förhållanden] för det kommer jag inte ihåg hur det
var. Jag kunde inte tillämpa. /.../ Så det beror precis på vad de sätter mest poäng
på. Så det kan gå, men det beror precis på vad de tycker.
Helst skulle Stina vilja ha i stort sett alla rätt, då hon är van att kunna allt och inte gillar
att misslyckas.
Hemtentamensformen har hon ännu inte provat på, men hon känner sig lite tveksam till
den och funderar över hur tillförlitlig den egentligen är. Man kan ju ringa till varandra
och det går ju inte att kontrollera, resonerar Stina. Uppsatsarbetet är inte heller något som
lockar henne. ”Usch, usch, usch, nej det ser jag inte fram emot,” suckar Stina.
Specialarbetet på gymnasiet tyckte hon nämligen var jättejobbigt, trots att hon skrev om
ett intressant ämne. Seminarierna har däremot varit väldigt kul och de har haft ett mycket
bra diskussionsklimat i hennes grupp. Det är den roligaste formen av alla, konstaterar
Stina.

”Jag vågade inte säga någonting och [om jag som tjej] ska säga något så måste
det vara jäkligt bra för att de ska lyssna på mig.”
När vi träffas tre terminer senare, i samband med det andra intervjutillfället, läser Stina
fortfarande på programmet. För närvarande ägnar hon sig åt att skriva en 10poängsuppsats. Generellt hade Stina väntat sig att programmet skulle vara både svårare
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och jobbigare och att man skulle behöva läsa mer, än vad som har varit fallet. Oftast
nuddar man bara vid saker och går inte på djupet, menar Stina. Hon har bestämt sig för
att inte fullfölja programmet eftersom studiemedlen inte räcker till för att läsa mer av
detta ämne. Istället kommer hon att läsa ett annat ämne för att på så sätt få ihop till sin
magisterexamen.
Det senaste examinationstillfället hon hade var en salsskrivning. Hon kom inte igång att
läsa i början av kursen, eftersom böckerna var slut på förlaget. Därför fick hon läsa desto
mer intensivt under den sista veckan. Hon fick även en gammal skrivning att titta på och
där var det mycket detaljer, berättar Stina, så hon försökte helt enkelt att lära sig så
mycket detaljer som möjligt.
Vanligtvis brukar Stina inte känna sig speciellt orolig i examinationssammanhang.
Möjligtvis kan hon få ångest för att hon inte har lärt sig tillräckligt mycket. De gånger
hon inte har lagt ner så mycket arbete känner hon ingen tentamensångest alls. Det är
värre om hon har läst mycket, då skulle det vara jobbigt att bli underkänd, tycker Stina.
Hon har blivit underkänd vid ett tillfälle, men den skrivningen har hon klarat nu.
När Stina skriver en salsskrivning är hon genomgående väldigt kortfattad i sina svar. Hon
tycker att skrivningarna är enormt enkla, ungefär som på gymnasienivå. ”Det är
detaljfrågor. Man behöver inte ha någon större förståelse för det man har läst för att klara
tentan,” berättar Stina. ”Jag tycker det är dåligt. Jag tycker att det är skitdåligt faktiskt.”
Tyvärr – enligt Stina själv – har hon inte ändrat sitt sätt att studera speciellt mycket sedan
hon började att läsa på programmet. Hennes strategi är lika ”kass” som den alltid har
varit. Hon läser alltid i sista stunden, gör understrykningar och mindmaps. Generellt
skriver hon inte heller lika mycket egna anteckningar utifrån litteraturen som tidigare och
ibland hinner hon bara läsa understrykningarna. Stina tycker att hon läser lite effektivare
nu och berättar att hon t ex använder innehållsförteckningen för att ta ut det som är
viktigt. Tidigare kunde hon lära sig i stort sett hur mycket som helst.
Inför den senaste skrivningen hann Stina nästan läsa igenom all litteratur. Hon menar att
kan hon läsa tre dagar före en skrivning och ändå klara sig så måste skrivningarna vara
lätta. Ska man ha förståelse för något krävs det att man börjar betydligt tidigare. Men
som det är nu så är det inte förståelsen som är det viktiga för Stina, utan hon läser enbart
för att klara tentamen.
Jag kan få sådana lustkänslor när jag läser. Det har jag alltid kunnat få, men
samtidigt har jag en sådan, jag vet inte om man kan kalla det för inställning, men
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jag har alltid en sådan här jobbighetskänsla /…/ innan jag börjar att plugga till
någonting. Jag hade väldigt svårt att komma igång, oerhört svårt. Men sen när jag
väl kom i gång så känner jag bara ’wow’ vad roligt det är. Tills man har läst
samma sak i en vecka, då vill jag bara spy. För då tycker jag det är skittråkigt. Jag
kan inte läsa en sak för länge för då blir jag trött på det./…/ I och för sig, det är ju
så om man läser någonting väldigt intensivt, det kanske är därför man blir trött på
det. Om man skulle läsa det lite mera utjämnat kanske man inte skulle bli lika trött
på det.
En bra hemtentamen kan i och för sig kräva att man har läst hela boken och inte bara ett
kapitel där man ”hittar” svaren, resonerar Stina. Men än så länge har de hemskrivningar
hon haft medfört att hon blivit slarvig i läsningen och att hon hoppat över sådant som inte
täcks av frågorna. ”Jag lade nog ner mer tid på att bläddra i boken nästan än att läsa i den,
bara för att jag skulle hitta svaren på frågorna,” berättar Stina. Skulle hon däremot ha läst
litteraturen innan, skulle det kanske varit mer givande.
Salsskrivning är den examinationsform som Stina anser är bäst för hennes lärande,
eftersom hon då läser och reflekterar över allt som hon tror är väsentligt. Om Stina läste
en intressant kurs och själv fick välja examinationsform skulle hon däremot välja
hemtentamen, men då med argumentet att hon skulle få möjlighet att utveckla sina egna
tankegångar. Men det beror lite på vilken typ av ämne det handlar om, resonerar Stina.
Läste hon en ointressant kurs skulle hon välja salsskrivning, eftersom de vanligtvis är
avklarade på fyra timmar och för att man inte behöver skriva så mycket.
För närvarande skriver Stina en 10-poängs uppsats. Hon tycker att det är relativt kul att
skriva, samtidigt som det är svårt att lägga sig på rätt nivå, eftersom hon anser att hon har
väldigt höga krav på sig själv. Ibland tycker hon att det är svårt att leva upp till de egna
förväntningarna och just därför är det extra viktigt att handledaren följer upp arbetet så
att något blir gjort, tycker Stina.
Seminarier kan vara bra, men det beror till stor del på vem som håller i det och vilka som
är med i gruppen. Ibland känns det som om seminarieledarna missförstår henne med flit,
tycker Stina. Hon berättar:
Jag kände att på [en tidigare kurs] var jag väldigt pratig och då vågade jag säga
att ‘jag förstår inte’ och så där. Men jag kände att man får inte säga att man inte
förstår för då blir de ‘jaha, förstår inte du?’ och så där. Jag vågade inte säga
någonting och så känner man det som tjej också att /…/ om jag ska säga något så
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måste det vara jäkligt bra för att de ska lyssna på mig. Annars kommer de ju bara
[att tänka] ‘det var väl det jag visste att hon var dum i huvudet’. Så känns det.
Så här långt har Stina huvudsakligen klarat G på kurserna, men hon har fått några VG.
De gånger hon har börjat läsa koncentrerat och med lite mer framförhållning har hon
lyckats få VG, samtidigt som hon menar att ett VG inte spelar någon större roll, även om
det är en extra krydda för självförtroendet. Stina är nöjd med betygen hon fått, men
däremot inte med sin egen insats, eftersom hon inte alltid tycker att hon varit värd ett
godkänt betyg.
Tidvis har det varit ganska jobbigt på programmet och Stina har känt sig utanför och mått
dåligt. Hon tycker att stämningen har varit ganska kylig. Tidigare har hon sagt att hon
aldrig skulle arbeta som det hon nu har tänkt sig, fast hon nog innerst inne visste att hon
skulle hamna där i alla fall, säger Stina och skrattar. I och för sig skulle hon gärna forska,
”det skulle vara jättespännande”, men först skulle hon vilja jobba lite där emellan.

”Jag ser det inte som ett livsprojekt längre kan man säga.”
När vi träffas vid det tredje och sista intervjutillfället har Stina gjort ett studieavbrott och
läser inte längre på programmet. Istället läser hon ett annat ämne. Året innan var hon
fortfarande kvar på programmet och skrev på en C-uppsats som hon inte hunnit bli färdig
med. Dessutom läste hon en kurs på D-nivån. Hon har en del andra ämnen kvar att läsa
för att sedan kunna arbeta med det hon har tänkt sig.
På det stora hela tycker Stina att de senaste åren har varit både intressanta och jobbiga.
Just nu har hon inte speciellt stor motivation, berättar Stina. Kanske skulle hon tycka att
det hon läste var mer intressant om hon hade varit lite mer motiverad. ”Jag tror att det har
varit ganska länge nu, de senaste två åren i alla fall, som jag har varit rätt trött på att läsa
överhuvudtaget”, säger Stina. ”Man behöver lite förändring i tillvaron.” För att göra
något åt detta har hon bestämt sig för att börja läsa på en annan ort i stället, för att se om
det känns bättre.
Stina kommer inte riktigt ihåg vad hon förväntade sig från början, men konstaterar att det
nog inte har varit fullt så hög nivå som hon trodde att det skulle vara. Under det senaste
året tycker hon inte heller att hon har utvecklats och lärt sig speciellt mycket. Fast det
kanske beror lite på en själv och vad man gör det till, resonerar Stina.
Det är som att allting ligger på en själv och det kanske det ska göra också, jag vet
inte. Men det är synd. För jag har varit oerhört motiverad tidigare och tyckt att det
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varit roligt att lära mig saker, men nu är jag faktiskt inte intresserad av att lära
mig någonting, känns det som.
Men så fort hon har varit på en föreläsning som har varit engagerande har hon genast fått
tillbaka glädjen och lusten igen, berättar Stina.
Tentamensångest har hon känt av någon gång emellanåt. Just nu har hon svårt att komma
igång och då kan det kännas jobbigt när allt hamnar på hög, berättar Stina. Hon tror att
salsskrivningar som sådana genererar lite extra nervositet. Samtidigt kan t ex en hemtentamen resultera i en annan slags ångest, som handlar om att komma igång men också
om hur man ska uttrycka sig. Stina förklarar:
När jag sitter på en salsskrivning struntar jag nästan i hur jag formulerar mig och
så. Jag bryr mig inte lika mycket. Då får det bli som det blir lite grann. Bara jag
känner att de fakta som de är ute efter är med, men sen skiter jag i hur det
framställs.
Det senaste året har Stina mest fått godkänt på de kurser hon läst, men det är inget hon
tror spelar speciellt stor roll när hon ska ut och börja jobba, om hon inte vill forska
förstås. Stina vet att hon skulle klara av att få VG, men hon har inte varit överens med
lärarna som hon anser är ute efter för mycket detaljer, med namn och årtal som inte ens
tagits upp på föreläsningar och seminarier. De kunskapskrav som kännetecknat
salsskrivningarna har inte riktigt motsvarat de krav som funnits vid seminarierna, menar
Stina, vilket innebär att hon ofta blivit förvånad när hon väl kommit till skrivningen.
Med tiden har Stina blivit allt mer negativt inställd till salsskrivningen som form,
eftersom hon har haft så många som varit dåligt utformade. I början av utbildningen
tyckte hon att det var väldigt enkelt att sitta och läsa lite och sedan gå till skrivningen och
svara på frågorna och så var det över på tre, fyra timmar. ”Och det kan jag väl tycka
ibland fortfarande att det är rätt skönt att det är över då,” säger Stina.
Stina tycker nu att hemtentamen är en relativt bra examinationsform. Speciellt bra
fungerar den i kombination med examinerande seminarium. På så sätt slipper man riskera
att det blir för smalt och att vissa delar av litteraturen förblir helt obearbetade, resonerar
Stina. Hon berättar:
I början var jag mer för salsskrivningar. Jag har nog alltid varit mera [för] att
läsa innan och sen går jag dit och skriver korta svar, för jag tycker att det är
väldigt jobbigt att formulera mig. Men ibland har det varit roligt att sitta med en
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hemtenta också. Men det är faktiskt väldigt ångestfyllt, i och med att det är
ångestfyllt över flera dagar.
Grupparbeten har hon inte haft så ofta, i alla fall inte när man ska författa hela texten
tillsammans med andra. De gånger hon har gjort det har hon inte gillat det alls. Att sitta
där med flera olika viljor och försöka få ihop något är inte speciellt kul, tycker Stina.
Däremot tycker hon att det kan vara väldigt roligt att diskutera med andra. Vid närmare
eftertanke har hon nog aldrig gillat grupparbeten, konstaterar Stina.
Inte för att jag är individualist eller ska ha igenom min vilja, absolut inte. Det är
bara jobbigt. För jag är rätt lat och jag får alltid sådana skuldkänslor [när] jag
ska sitta där och jobba med någon annan, för då måste jag hålla på med sådant
som jag inte orkar egentligen. /.../ Jag är mer sådan att jag tar allting i sista
sekunden. Då jobbar jag, men det kan man inte göra när man jobbar med andra.
På frågan om hon känner att hon gärna vill åka snålskjuts på andra, svarar hon med ett
skratt: ”Ja, det vill man väl!? Men jag kan nog inte med det.” Hon vill helt enkelt inte
vara en av dem som smiter undan. Dessutom är hon ambitiös. ”Ibland kan det vara
tvärtom. Då är man själv den som är drivande. Det är olika. Det beror på precis vilken
grupp det är,” resonerar Stina.
Seminarium tycker hon är en ganska bra form, eftersom hon gillar att diskutera och visa
vad hon kan. Samtidigt har formen sina nackdelar. Hon förklarar:
Jag vet i och för sig inte hur andra uppfattar mig eller hur jag ser ut eller hur jag
för mig, men jag kan tro ibland att de tycker att jag ser väldigt barnslig ut och att
det ser ut som att jag inte fattar någonting eller kan någonting.
Känner hon sig däremot bekväm och trygg i gruppen och med läraren, då kan
seminarium vara en väldigt bra form, menar Stina.
Muntlig tentamen har hon bara haft en gång och då var hon jättenervös. Det kändes som
att hon inte alls hade förstått innehållet i en av böckerna. Men hon fick VG och förstår
inte riktigt hur hon kunde få det. Samtidigt kunde hon i och för sig en av de andra
böckerna väldigt bra. Hon har aldrig varit speciellt förtjust i tanken på muntlig tentamen
och tycker fortfarande inte att det är en speciellt bra form. Kanske kan den fungera bra
om man känner sig bekväm med läraren, menar Stina.
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Om det är något som Stina önskar skulle förändras så är det att examinationen borde
integreras löpande under hela kursen, t ex i form av skriftliga PM. På så sätt skulle
examinationen bli en mer aktiv del av lärprocessen, i stället för att enbart fungera som en
bedömning i slutet av kursen, menar Stina.
Så här långt har hon skrivit en C-uppsats, något hon inte tycker var speciellt roligt.
”Usch! Nej, jag tyckte det var jättejobbigt,” säger Stina och skrattar. Ämnet som sådant
tyckte hon var väldigt intressant, men det var svårt att veta hur hon skulle lägga upp
uppsatsarbetet och hon kände sig osäker på sig själv. ”Jag tycker att det är väldigt
ångestfyllt alltså. Vissa tycker att det är jätteroligt att skriva uppsats och jag tycker att det
är skitjobbigt,” berättar Stina. De sista fyra dygnen innan uppsatsen skulle lämnas in sov
hon knappt alls, så hon var helt utmattad när det var dags att lämna in den. Efter att hon
blev klar med C-uppsatsen, som hon fick VG på, kan hon inte ens ta i de böcker som hon
använde sig av eftersom hon är så trött på dem. Hon tycker inte att uppsatsarbetet, för
hennes egen del, är en speciellt bra form.
Själva uppsatsventileringen var också krävande, minns Stina. Hon tycker även att det var
svårt att själv opponera på någon annans uppsats, speciellt eftersom hon inte hade haft tid
att läsa den ordentligt. Hon kände att hon inte gjorde bra ifrån sig alls, eftersom både hon
och anteckningarna var väldigt ostrukturerade. ”Jag var så trött och jag hade ingen
ordning på mig själv. Så det var jättejobbigt.” Hon missade väldigt mycket av det hon
hade tänkt säga och kom på saker i efterhand som hon borde tagit upp. Upplägget var helt
enkelt inte bra, något hon numera insett är väldigt viktigt. Hon hade förväntat sig att det
skulle vara enkelt att göra en opposition, men det visade sig vara betydligt svårare än hon
först hade trott.
Generellt sett lägger Stina ner betydligt mindre tid på studierna nu än vad hon gjorde i
början av utbildningen. Det känns lite som att hon kommit in i en bana där hon glömt
bort hur man gör och hur man kommer igång, tycker Stina. Därför har det också blivit
förbundet med väldigt mycket ångest att sätta sig ner och börja studera, berättar Stina.
Stina tycker att hon ändrat sitt sätt att läsa en hel del sedan hon började på universitetet.
Tidigare läste hon i stort sett allt och hoppade bara över de delar av litteraturen som
lärarna antytt vara mindre viktiga. Sedan försökte hon lära sig det hon läst. Relativt snart
kom hon dock underfund med att det inte går att göra så. ”Man kan nog inte lära sig
allting, utan det blir de stora dragen,” konstaterar Stina. För att reducera litteraturen utgår
hon till stor del från vad som behandlats på seminarier och föreläsningar. ”Nu i och med
att man har seminarier så är det bättre, att man läser mer kontinuerligt, för då måste man
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ju göra det. Och det är faktiskt jättebra,” säger Stina. Hon har även ändrat sin inställning
till studierna en del.
I alla fall känslomässigt. Jag ser det inte som ett livsprojekt längre kan man säga.
Innan såg jag på något sätt att det fanns en identitet i att läsa och att sukta efter
kunskap. Men nu känner jag att den identiteten har vacklat lite, att jag inte riktigt
är den personen längre.
På så sätt tycker hon att det känns lite som att hon tappat fotfästet. Det gör man när man
inte riktigt vet var man är längre och då blir det rätt jobbigt, säger Stina. Hon skulle så
gärna vilja känna den där glädjen igen. Som det är nu känns det mest som att hon slösar
bort både tid och pengar.
Jag vill ju lära mig och det känns som att jag spiller bort en massa tid nu. Det
känns som att nu går jag här och jag får pengar. Nu har jag verkligen chansen att
läsa de här böckerna och få den här kunskapen som jag har längtat efter. Men nu
när jag är här så kan jag inte, så vill jag inte. Så på något sätt så känner man nog
lite sorg över det också, att man känner att man förlorar någonting.
Stina tror att hon till viss del har förändrats som person sedan hon började läsa på
universitetet. ”Kanske lite. Jag tror att jag har blivit lite säkrare på mig själv, faktiskt.”
Nu vågar hon t ex säga ifrån på ett annat sätt än vad hon gjorde tidigare. Hon har även
fått lite mer känsla av auktoritet och det är något som hon tycker känns viktigt för att hon
ska kunna komma ut i arbetslivet och bli tagen på allvar. Stina konstaterar att det känns
väldigt skönt att hon är på rätt väg, även om hon fortfarande kan känna sig lite osäker i
vissa situationer.
På frågan om hon tycker att hon fått en bra grund att stå på när hon ska ut i arbetslivet
svarar hon: ”Jag tror inte att man kan vara riktigt förberedd.” Hon menar att hon alltid
skulle kunna vara ännu mer självständig och kunna ta för sig ännu mer än vad som nu är
fallet. Stina önskar framför allt att hon fick mer träning i att våga tala. Det finns ju så
kallade ”våga tala kurser”, men det momentet borde istället finnas inlagt i undervisningen, tycker Stina.
I framtiden vill Stina ut och jobba med det som hon nu är inriktad på, men först när hon
känner att hon fått den trygghet och säkerhet som hon vill ha. Fram tills dess får hon
försöka hitta på något annat att ägna sig åt, konstaterar Stina. Men jobbet hon har tänkt
sig är verkligen något hon ser fram emot.
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Sammanfattande kommentar
För Stinas del präglas den första terminen till stor del av en osäkerhet på om hon
verkligen har valt rätt utbildning, men hon bestämmer sig för att ändå ge den en chans.
Redan från första stund kan hennes studiestrategi beskrivas som tydligt tentamensinriktad
och inför de första salsskrivningarna försökte hon att lära sig bokstavligen allt som stod i
litteraturen. Ganska snart insåg hon dock att det inte var praktiskt möjligt.
Efter ett par terminer på programmet trivs Stina inte speciellt bra. Hon tycker att
stämningen är kylig och tidvis har hon känt sig utanför. Av bl a denna anledning har hon
bestämt sig för att inte fullfölja programmet, utan istället läsa ett annat ämne. Stina
upplever att skrivningarna kännetecknats av framför allt detaljfrågor som inte kräver
någon djupare förståelse och hennes studiestrategi är långt ifrån vad hon önskar att den
skulle vara. Hon läser fortfarande allt i sista stunden och efter dessa intensiva pass har
hon hunnit tröttna helt på den aktuella kursens ämnesområde. Salsskrivningen är
fortfarande den examinationsform som Stina tycker är bäst för hennes lärande, eftersom
hon läser och repeterar på ett sätt som hon inte gör annars. Hemtentamen tycker hon dock
är bra på så sätt att den hjälper till att utveckla tankegångarna. För Stinas del är det
viktiga att klara skrivningen, inte att utveckla någon djupare förståelse för det hon läser.
Man kan säga att för Stinas del tjänar studierna på så sätt främst som ett medel till ett bra
arbete, snarare än att de utgör ett mål i sig.
I slutskedet av undersökningen har Stina tagit studieuppehåll och läser ett helt annat
ämne. Hon känner sig inte speciellt motiverad längre och är besviken över att hon inte
utvecklats så mycket som hon hade hoppats att hon skulle göra. För Stina känns studierna
nu mer som en tid av frustration då hon slösar bort både tid och pengar. Överlag har hon
dock blivit lite säkrare på sig själv, samtidigt som hon ändrat sitt sätt att läsa en del sedan
hon började. Tidigare läste hon all litteratur, medan nu gallrar hon betydligt mer och
lägger inte längre ner lika mycket tid på studierna. Salsskrivningen som hon tidigare var
så positivt inställd till, har hon blivit allt mer kritisk till. Inte heller grupparbete och
uppsatsskrivande är former som tilltalar henne. Hemtentamen i kombination med
seminarium tycker hon däremot kan vara en bra kombination. Fick hon själv önska skulle
examinationen integreras löpande under kursen, t ex i form av skriftliga PM och
dessutom skulle det erbjudas fler möjligheter till träning i muntligt framförande.
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4.7 Malin
Bakgrund: Malin är ca 20 år och läser program A. Hon kommer från en akademisk
bakgrund och har tidigare läst på universitetet.
Malin beskriver sig själv som en – under gymnasietiden – ordentlig elev med mycket bra
betyg. Hon var disciplinerad och tog studierna seriöst. ”Jag gick aldrig och sov innan jag
hade gjort alla läxor,” berättar Malin. Samtidigt har hon inte ”bara suttit hemma och
pluggat”, utan hon har haft andra intressen vid sidan om skolan också.
För Malin var det naturligt att läsa vidare på universitetet. ”Det har jag alltid vetat. Det
har aldrig funnits något alternativ. Det har varit en sådan självklarhet. Det är nästan så jag
aldrig har funderat.” Malin började först att läsa på ett annat program, men det var inte
alls som hon hade hoppats. Hon tyckte det var hemskt. Dessutom började det inget bra
när hon underkändes på den första skrivningen (efter tre omtentamenstillfällen är den
fortfarande kvar), även om resten av kurserna på programmet gick bra. ”Men i och med
att jag hade börjat så här dåligt så kändes det som att det var så tungt att komma igen. Så
jag fick en sådan avsky mot ämnet,” berättar Malin.

”För nu ändå så köper jag allting. Det är så här att säger de att jag ska läsa det
här, så gör jag det.”
När vi träffas vid det första intervjutillfället i början på programmet, tycker Malin att det
känns som att hon äntligen hamnat på rätt spår. Hon är nöjd med programmet så här långt
och tror att hon kommer att fullfölja det.
Malin tyckte det var kul att skriva den första salsskrivningen eftersom hon inte behövde
kunna så mycket små detaljer från litteraturen, utan frågorna var mer jämförande och
analyserande. Det kändes nästan som att hon satt och hittade på, minns Malin. Hon var
ganska lugn, även inför den andra skrivningen.
Jag tror att det är ganska bra och pedagogiskt att man börjar med att ha det lätt,
för då bygger man upp ett självförtroende och då är det inte lika tungt att kuggas
senare. Men att börja med en [jättesvår] tenta, det tar ju ner en på jorden
jättemycket.
När Malin tentamensläste inför de två första skrivningarna gick hon igenom litteraturen,
strök under och gjorde sidhänvisningar. Hon skumläste och hoppade över de sidor som
hon inte trodde att det skulle komma några frågor på. Förut, på högstadiet, hittade hon på
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ramsor, men den här gången räckte det med stödord, berättar Malin. Hon utgick mycket
från föreläsningsanteckningar och gick sedan tillbaks till böckerna för att läsa mer. Malin
ägnade den sista veckan före respektive skrivning helt åt tentamensläsning ”och då bryr
man sig inte om vad som är intressant”, konstaterar Malin.
Efter att ha skrivit den första salsskrivningen kändes det bra, tyckte Malin. Hon fick VG
och var bara en poäng från maxpoängen. Efter den andra skrivningen trodde hon att hon
klarat sig, men att det inte skulle räcka till VG. Malin fick dock VG och var bara några
poäng från maxpoängen. Det var som att hon fick det bekräftat att hon faktiskt kan
skriva, även om läraren, enligt Malin, var snäll i rättningen. Utifrån dessa erfarenheter
konstaterar hon att hon – om hon fick möjlighet att göra om den första skrivningen –
skulle ha lagt ner betydligt mindre jobb. Samtidigt tycker hon egentligen att det är fel att
bara läsa för skrivningen.
Malin menar att ett problem med salsskrivningsformen är att man läser så mycket för,
vad hon kallar ”uppställningarna”. Det kan t ex handla om att man räknar upp olika
punkter, vilka tyvärr är borta nästan direkt efter skrivningen, berättar Malin. I samband
med PM och hemtentamen fyller dessa uppställningar däremot ingen viktig funktion,
utan då är det mer de stora dragen som är av intresse. Om Malin fick göra om
salsskrivningarna, utan någon chans till repetition, tror hon av ovan nämnda orsak att hon
skulle klara G, men inte VG.
Om ett par, tre år tror Malin att hon inte längre kommer att läsa lika tentamensinriktat,
med alla dessa ”uppställningar”. Det viktiga är ju egentligen inte att man lär sig alla
dessa punkter utantill, utan att man istället kan se de större sammanhangen, resonerar
Malin.
För nu ändå så köper jag allting. Det är så här att säger de att jag ska läsa det
här, så gör jag det. Det jag hoppar över, det är sånt som jag på något vis har
förstått att föreläsaren har antytt att det inte är så viktigt. Men jag tror att, eller
hoppas att man på något vis själv också ska kunna se det hela i ett större
sammanhang./…/ Det här är svårt, det är hemskt svårt att säga, men nu så ändå
sitter jag och gör sådana små [lappar](visar med händerna). Det är som att du
skulle gå tillbaks till gymnasiet. [Där] satt jag och skrev sådana här papper innan
tentan. /…/ Man tar alltid bort mer och mer ord så till slut har man bara det
viktigaste skelettet [kvar]. Jag undrar om det är så man ska göra? Det har funkat
nu, men det känns väldigt tentainriktat.
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Om salsskrivningarna är kvar och ser ut som de gör nu, kommer Malin att fortsätta med
dessa uppställningar.
För det är det som funkar. Det är det de vill ha på en [salsskrivning]. De kollar att
man har läst sådant som finns i boken. Men man skulle ju aldrig sitta och skriva
sådana här uppställningar inför en hemtenta.
Malin är själv emot det här ”utantill-pluggandet”, men ser samtidigt ingen mening med
att gå emot det. Det är ju det som fungerar, konstaterar hon. Hon hoppas dock att
situationen förändras på B-, C- och D-nivån, då man förhoppningsvis får chans att
fördjupa sig lite mer.
Hade Malin en muntlig tentamen istället tror hon inte att hon skulle läsa lika noggrant, i
alla fall inte om det var en grupptentamen. Det är lättare att övertyga eller låtsas kunna
när man samtalar, menar Malin. Hon tycker inte att det verkar så bra med muntlig
tentamen. Det är ovanligt och låter inte speciellt seriöst, menar hon. Salsskrivningar
betraktar hon däremot som mer ”ordentliga”. Malin tror att det beror på att muntliga
tentamina inte är så vanligt förekommande och att man lätt tar för givet att det inte är lika
seriöst. ”Det här med en tenta, det är ordentligt och det är någonting riktigt,” säger Malin.
Inom kort kommer Malin att påbörja ett grupp-PM tillsammans med tre andra
kurskamrater. Det brukar bli för många viljor, konstaterar Malin. Hon anar redan hur det
kommer att bli – de är två som tänker, analyserar och diskuterar, en som inte säger så
mycket och en som bara ”glider med”. Däremot skulle hon gärna skriva PM tillsammans
med kurskamraterna i gruppen som brukar träffas. De är mer jämbördiga och alla har
skrivit VG, berättar Malin. I början sa hon inte så mycket på seminarierna, men nu
fungerar det bättre. Hon tycker att seminarieledaren borde fråga även de tystlåtna och
styra upp diskussionen när de kommer från ämnet. Men ibland kan det i och för sig vara
skönt, i alla fall när man känner sig oengagerad, konstaterar Malin.
Som det är nu är Malin så van vid examinationssystemet som det är, så hon har svårt att
tro att det skulle kunna vara på något annat sätt. Men fick hon önska sig något skulle det
vara färre salsskrivningar och istället fler PM och chans att pröva på hemtentamen. ”Men
som jag har förstått det är det ju en fråga om pengar – som vanligt pengar och resurser –
och olika examinationsformer tar ju olika tid,” konstaterar Malin. Men samtidigt anser
hon att det ändå borde finnas visst utrymme för varje institution att ändra sig.
Dessutom vore det bra om man kunde ha nytta av det man läst och lärt sig i samband
med seminarierna på den efterföljande salsskrivningen, tycker Malin. Hon önskar sig
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även mer feedback, t ex att man på ett efterföljande seminarium går igenom de PM som
skrivits. Kritik och feedback är en nödvändig förutsättning för att man ska kunna
utvecklas, menar Malin.
Arbetsbelastningen är bra som den är tycker Malin, som hinner med en del annat vid
sidan om studierna. Ville hon skulle hon t ex kunna läsa en kurs parallellt med
programmet. Det tänker hon däremot inte skriva i kursvärderingen, eftersom det kanske
skulle innebära att de fick mer att läsa och det vill hon inte. Malin mår bra som det är nu
och menar att det är risk att man blir sjuk om man stressar på samma sätt som hon gjorde
när hon precis hade börjat läsa på universitetet.

”Jag har alltid haft bra betyg och så har jag alltid tänkt så här ‘oj vilken tur jag
hade att det råkade komma lätta frågor’.”
När vi träffas tre terminer senare, i samband med det andra intervjutillfället, är Malin
fortfarande kvar på programmet. Hon trivs bra och tycker att det känns som att hon valt
rätt utbildning. Hon har bestämt sig för att läsa ett av huvudämnena till D-nivån.
Eventuellt har hon planer på att studera utomlands någon termin, bara för att det är
nyttigt.
Tentamensångest är inte något som hon har känt av speciellt mycket, med något enstaka
undantag. På sätt och vis tycker hon att hon över huvud taget blivit lite ”lugnare” sedan
hon började läsa på universitetet. I början läste hon precis allt, gick på alla föreläsningar
och var rädd att hon skulle missa något. Nu gör hon inte mer än vad som krävs och det
stör henne inte heller att hon inte har läst allt.
Nu för tiden vet Malin mer vad som krävs, samt vad och hur hon ska läsa för att klara
tentamen. Tidigare läste hon mer på detaljnivå och upplevde att det var svårt att förstå de
stora sammanhangen. Som det är nu tycker hon att hon läser väldigt lite, men det varierar
från vecka till vecka. Ofta läser hon relativt mycket i början av en kurs, sedan har hon en
svacka och därefter läser hon återigen mer intensivt. Men hon tycker inte att hon
presterar sämre nu, trots att hon lägger ner mindre tid. Det är helt enkelt inte lika hetsigt
längre och det känns roligare nu, menar Malin, som har många andra intressen vid sidan
om studierna. Ett tag hade hon tankar på att läsa en annan kurs parallellt med
programmet, men när hon funderat en stund kom hon fram till att det finns andra saker
här i livet som bidrar med mer livskvalité, som t ex föreningsverksamhet.
Malin tycker fortfarande att salsskrivningen är en relativt bra examinationsform och att
den bevisar att hon verkligen kan något. Den räknas på något sätt som bättre än en
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hemtentamen, eftersom den inte är lika lätt att göra, anser hon. När hon skriver en
hemtentamen upplever hon inte riktigt samma press. ”Det är ganska mysigt att sitta
hemma vid datorn och skriva lite,” konstaterar Malin. Emellanåt kan det vara lite jobbigt,
men hon tycker inte att det är svårt. På frågan om det känns som att hon lär sig mindre på
en hemtentamen än på en salstentamen – med tanke på det tidigare uttalandet – svarar
hon: ”Nej, inte alls. Jag tycker jag lär mig jättemycket. Sen när [hemtentan] är färdig är
man ganska nöjd och tycker att ’oj, vilket jobb jag har gjort’. Jag menar, det är ju inte att
undervärdera.”
Hemtentamen är således den examinationsform som Malin anser är bäst för hennes
lärande, under förutsättning att den är bra och krävande. Det får naturligtvis inte gå att slå
upp några sidor i boken och skriva av texten, förklarar Malin. Om hon själv fick välja
examinationsform på en intressant kurs, skulle hon välja hemtentamen – eventuellt i
kombination med seminarium – eftersom hon lägger ner mer av sin själ i dessa former.
Var kursen däremot ointressant skulle hon välja en salsskrivning och koncentrera sig på
att göra gamla skrivningar. ”Då får man plugga utantill och [sedan] får man glömma
det.” Men å andra sidan kanske intresset skulle väckas om man fick göra en intressant
vinkling av det och skriva något litet arbete, resonerar Malin. Det skulle i så fall tala för
t ex en hemtentamen eller ett PM. Generellt sett tror hon att examinationen kräver en
djupare förståelse på lite högre nivåer. På A-nivån blir det främst en ytlig översikt. Nästa
termin ska hon skriva en C-uppsats vilket inte skrämmer henne.
Så här långt har hon haft fler VG än G på programmet och de senaste två terminerna har
hon skrivit VG på alla skrivningar. Malin tror att det finns en speciell förklaring till att
hon fått så bra betyg, trots att hon lägger ner mindre tid på studierna nu, jämfört med i
början av utbildningen. Hon säger:
Jag tror att den största orsaken ligger i ett ökat självförtroende, att man blir
säkrare. Just i hemtentorna, att jag vågar analysera på mitt sätt. Är man rädd och
försöker begränsa sig själv till det som står i böckerna så kommer man inte riktigt
lika långt, tror jag.
Det är viktigt att man verkligen provar att tänka i olika banor och att man inte är så
begränsad av att ‘det här har ingen sagt’, utan att man vågar tro på sig själv, menar
Malin. Samtidigt som hon är nöjd med de betyg hon fått och innerst inne vet att hon är
duktig, har hon ändå lite svårt att verkligen ta till sig att studieframgångarna skulle bero
på henne själv.

94

Jag tänker väl fortfarande lite så där att det bara råkade sig. Jag tror alltid att jag
har tänkt så. Jag har alltid haft bra betyg och så har jag alltid tänkt så här ‘oj
vilken tur jag hade att det råkade komma lätta frågor’.
Nu läser och analyserar Malin litteraturen på ett annat sätt än hon gjorde i början av
utbildningen. Hon tror inte att hon skulle ha kunnat förstå böckerna på samma sätt då
som hon gör nu. Malin förklarar: ”Jag var mer styrd av det här ‘vad är rätt svar de söker,
vad är det de vill att jag ska skriva?’,” berättar Malin. Nu för tiden tänker hon inte så
mycket på det, utan vet att hon kan lägga fram en text som är övertygande.

”Jag kände mig verkligen som borta i ett stort hav och jag visste inte åt vilket
håll jag skulle börja simma.”
När vi träffas vid det tredje och sista intervjutillfället är Malin fortfarande kvar på
programmet, även om hon för tillfället har studieuppehåll. Under året som hon har haft
studieuppehåll har hon både hunnit med att arbeta och att studera utomlands.
Sin vistelse som utbytesstudent sammanfattar hon på följande sätt: ”Bra att jag gjorde
det. Skönt att jag inte är där nu.” Malin berättar att examinationen var helt annorlunda
från den hon var van vid. Inte vid ett enda examinationstillfälle frågade de efter de större
sammanhangen, utan oftast förväntades hon förklara ett begrepp med en enda mening.
Det skulle vara lätt att rätta och rättvist för alla, konstaterar Malin.
Men syftet med examinationen bör vara något mer än så, tycker Malin. Helst ska den
fungera som en hjälp och ett stöd i inlärningen. ”För det vet man ju att har man inte ett
krav på sig att det här ska jag kunna, det här kommer att testas vid något tillfälle, då
kanske man struntar i det för att man känner sig lite lat så där.” Examinationen är också
ett sätt att ge betyg och vitsord. Hon tycker inte alltid att skrivningarnas konstruktion
stämmer överens med det syfte de borde ha. Ibland verkar det som att lärarna glömt bort
varför de frågar som de gör, säger Malin och då handlar det mer om att skrivningarna ska
vara lätta att rätta eller att man vill underkänna någon.
Malin fick VG på C-uppsatsen. Hon tror att hon har haft VG på alla delkurser, men är
inte helt säker. Det har i alla fall blivit betydligt fler VG än G. Men hon tror inte att
framtida arbetsgivare kommer att bry sig speciellt mycket om hennes betyg (även om det
inte är någon nackdel att ha bra betyg). De är nog mer intresserade av vilka kurser man
läst, resonerar Malin. Däremot tror hon att hennes jagbild har påverkats i stor
utsträckning av de betyg hon har fått. Ända sedan gymnasiet har hon haft toppbetyg och
det ger en trygghet, konstaterar hon.
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Det sista examinationstillfället under Malins utlandsstudier var en salsskrivning. Hon
berättar att hon läste väldigt mycket under hela kursen, precis som hon alltid gjort. På
slutet ”råpluggade” hon, även om det gjordes med viss måtta. ”Jag skulle aldrig sitta
uppe till två, tre på natten. Utan när klockan är tolv då är det sängdags, då sitter jag inte
uppe något mer”, säger Malin. Mot slutet av kursen stiger pressen. ”Då sitter jag där med
mina lappar och skriver. Först sammanfattar man och så kortar man ner det där hela
tiden. Så att till slut så har man bara några saker på den sista lappen,” berättar Malin.
Mest koncentrerade hon sig på lärarnas OH-bilder.
Malin tycker att hon blivit bättre på att själv lägga upp sina studier och att disponera
tiden. Nu planerar hon upplägget, t ex när hon ska läsa kurslitteraturen och om hon ska
hoppa över något avsnitt. ”Det kunde jag inte alls i början, utan då var det bara att
föreläsaren sa ’läs det här’ och då gjorde jag det.” Däremot skriver hon fortfarande
mycket anteckningar. Hon försöker att dela in materialet i olika rubriker, för att på så sätt
förstå strukturen i ämnet. På så sätt får hon även olika mallar som hon kan använda inför
en salsskrivning. ”Man måste ju memorera till en tenta, om det inte är en hemtenta då,”
säger Malin. Har hon möjlighet läser hon fortfarande det mesta av litteraturen. Är det
riktigt bråttom kan hon tänka sig att hoppa över något avsnitt, men det är inget hon tycker
om att göra. Får hon välja vill hon helst ögna igenom allt, så att hon i alla fall har en
uppfattning om vad litteraturen handlar om.
Malin tycker att hon ändrat inställning till studierna sedan hon började att läsa på
programmet. Tidigare kändes det mest som något hon var tvungen att göra, medan nu
identifierar hon sig mer med utbildningen. Det är inte någon uppgift som någon ger mig,
utan det är mer som att jag nästan är ett med min utbildning, berättar Malin. Nu är det
mer att hon vill kunna vissa saker, för att det faktiskt är hennes område. Hon känner sig
helt enkelt mycket mer motiverad att lära sig vissa saker. Samtidigt har hon kurskamrater
på D-nivån som tycker att det här är livet och så känner inte riktigt Malin. För hennes del
är det viktigt med ett liv utanför studierna också.
Som det är nu är Malin lite kluven till salsskrivningsformen. Hon tycker att den kan vara
förhållandevis bra om det är ett ämne som passar och om det finns möjlighet att
formulera vettiga frågor.
Jag skulle inte vilja ha bort salsskrivningen på något vis, utan den måste finnas där
för den känns som den mest äkta. Har [man] gjort bra på en salsskrivning så känns
det verkligen, ‘det var bra’ och det var rättvist bedömt. /…/ [Men] det är större på
något vis tycker jag nog, att kunna göra bra på en hemtenta, att kunna samla sig
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under en hel vecka. Det är olika saker de mäter. Jag som person känner mig mer
stolt om jag kan en hemtenta, men som student och för mina betyg så känns det mer
rättvist att mäta det på en salsskrivning.
Malin tycker att åsikter är svåra att bedöma rättvist och förklarar: ”Om man tänker
likadant som examinatorn, då har man ju lättare att få bra [betyg].” Har man däremot en
annan uppfattning är det nog betydligt svårare att få det, tror Malin. På frågan om det
känns som att hon försöker att anpassa sig efter detta, svarar hon:
Jag tror det tyvärr, kanske. Man vill ändå ha bra betyg och jag brinner inte så
mycket för ämnet att jag på eget bevåg skulle sitta och läsa in en massa texter och
ha bra motargument, utan då måste jag ju tro på vad den där föreläsaren säger.
Och jag köper ganska rent av allt han säger. /.../ Jag är inte en sådan som brukar
sätta mig emot och komma med några alternativa grejer.
Malin beskriver sig själv som lite bekväm, vilket innebär att hon gör det som är lättast
och det är oftast att välja den linje som föreläsaren valt. I början, när Malin hörde talas
om hemtentamen kändes formen därför både lite främmande och skrämmande. Hon
tänkte:
‘Usch, hur ska jag kunna? Tänk om jag inte kommer på något att skriva, om det
blir helt fel?’ Det är lite flummigare. Hur ska man veta vad man ska ta upp? Tänk
om man är inne på helt fel spår? Sitta hemma och skriva fem dagar och sedan
kommer man med något som är helt olikt det andra skrivit. Det känns lite mer vagt
vad man ska göra. Oftast tar det tre timmar innan man ens fattar vad uppgiften
handlar om.
Till en början tyckte hon att hemtentamensformen verkade lite konstig, men nu tycker
hon att den är desto bättre. Hon anser att en hemtentamen är både rolig och givande att
skriva, samtidigt som hon mår riktigt bra under tiden hon arbetar med den. På något sätt
saknar den alla de negativa egenskaperna som finns hos salsskrivningen, konstaterar
Malin. Egentligen tycker hon inte att det är så stor skillnad mellan individuellt PM och
hemtentamen. Men vilken form man som lärare väljer beror nog på vad man ska testa.
Vid ett PM lägger hon ofta ner så mycket mer tid på formalia och på presentationen av
PM:et att det inte blir lika mycket tid över för själva innehållet.
Vid grupparbeten handlar det däremot mycket om viljor och vem som gör mest, menar
Malin. Samtidigt är de viktiga och man lär sig mycket av dem, så för den sakens skull
bör man inte ta bort dem. Grupparbeten måste ju bedömas på något sätt för att det ska
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kännas meningsfullt att göra dem, menar Malin, som samtidigt tycker att det är orättvist
att låta dem vara betygsgrundande. Hon föreslår att det t ex skulle kunna krävas att man
klarade godkänt på två grupparbeten och att man inte fick ut kursbetyget annars.
Nu är det mer så att grupparbeten är så ineffektivt. Man sitter och pratar och man
sitter och vänder och vrider, och alla vill olika. Det är mycket mer omständligt
tycker jag nu. Men i början var det mer ‘ja, nu får vi träffas igen!’
Seminarium är en form som Malin har lite blandad inställning till. Oftast lär hon sig
mycket vid seminariet, samtidigt som hon tycker att de fungerar mindre bra som
examinationsform. Det känns som att man inte behöver förbereda sig lika mycket som
inför en salsskrivning och det blir mycket mer upp till en själv, hur mycket man vill
satsa, menar Malin. Hon tycker inte att seminarier ska vara betygsgrundande och
användas som examinationsform, utan att de främst bör tjäna som en del av
undervisnings- och inlärningsprocessen. Muntlig tentamen har hon fortfarande aldrig
haft, men hon tror att det skulle kunna vara rätt bra. Men det beror nog till viss del på om
personkemin fungerar, menar Malin, som tycker att en muntlig tentamen känns lite
subjektiv och att salsskrivningen som form känns mer ”reko”.
Malin hade förväntat sig att det skulle vara lite svårare att läsa på programmet än vad det
faktiskt har varit och hon tycker inte att hon lagt ner så speciellt mycket arbete. I alla fall
tycker hon att det känns så nu i efterhand. Hon brukar tänka att det är lite konstigt att hon
gått igenom utbildningen med så många VG:n. ”Det gick nog lite för lätt.” Malin önskar
dock att kraven generellt var lite högre på utbildningen. Hon vet inte riktigt i vilken
bemärkelse hon skulle vilja ha högre krav, men kanske skulle det vara svårare att få VG
och att det ”normala” var att man fick godkänt. Dessutom skulle lärarna gärna kunna
uppmärksamma när någon gjort något riktigt bra, t ex genom att läsa upp det högt, tycker
Malin.
Malin känner sig ganska lugn inför tanken på att skriva D-uppsats och tror inte att det
kommer att skilja sig så mycket från allt annat hon har läst och skrivit. ”Nu är jag mycket
mera trygg, för jag ser ju att jag har kommit igenom en fyraårig utbildning och jag har
bra betyg. Jag tror att jag måste kunna det där, det kan inte vara en slump att jag hela
tiden har fått så där bra betyg,” resonerar Malin. Dessutom har hon ju redan skrivit en Cuppsats. Malin berättar:
Jag tyckte det var roligt. I början tänkte jag ‘jag kan inte, jag vet inte alls vad de
vill. Jag vet inte hur en C-uppsats ska se ut när den är färdig’. Och jag kände mig
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verkligen som borta i ett stort hav och jag visste inte åt vilket håll jag skulle börja
simma.
Hon tänkte däremot aldrig att hon inte skulle klara det, eftersom så många andra gjort det
före henne. Malin tyckte att det var spännande att se hur uppsatsen mognade fram och
kände hur hon växte med uppgiften. Handledningen fungerade däremot inte så bra,
berättar Malin, som önskade att hon hade fått mer hjälp av handledaren. Ventileringen på
uppsatsen blev inte heller riktigt som Malin hade hoppats. Hon önskade att hon hade fått
lite mer feedback. Hon hade velat höra mer om vad som var bra och vad som var dåligt,
vad de höll med om och vad de inte höll med om. Mer och utförligare feedback helt
enkelt. På något sätt är det som att ingen riktigt vågar bedöma, tycker Malin.
Malin tycker att hon förändrats en del som person sedan hon började att läsa på
programmet och att hon nu har fått en identitet som student. Under utbildningens gång
har hon blivit allt mer kritiskt lagd, ett förhållningssätt som hon menar att hon successivt
skolats in i. I början var hon betydligt mer naiv. På frågan vad Malin tror att hon kommer
att ha mest nytta av när hon ska ut i arbetslivet, svarar hon:
Det är nog självsäkerhet, att jag vet att jag har pluggat. Jag vet att jag ska kunna
och kan jag inte så kan jag om inte annat ta reda på det. Jag har en trygghet, som
jag inte skulle ha haft om jag inte hade haft studierna. Jag kan ofta tänka ‘men vad
kan jag egentligen?’ Jag har nästan pluggat fyra och ett halvt år och man kan
nästan ingenting. Men jag har åtminstone fått den här tryggheten att jag kan ta
reda på, att jag kan lära.
Utbildningen har däremot inte riktigt givit henne den grund hon trodde att hon skulle få
med sig ut i arbetslivet. Det betyder inte nödvändigtvis att den är sämre än vad hon väntat
sig, men däremot annorlunda. Malin förklarar:
Jag trodde att jag skulle få mer ämneskunskap, mer praktiskt, mer så här att ‘det
här kan jag för det har jag läst’. Och nu känner jag inget sånt. /.../ Egentligen vet
jag inte vad jag har med mig förutom den här tryggheten att jag inte är särskilt
oroad av det heller. /.../ Jag trodde att jag skulle känna mig mer färdig, att nu kan
jag, nu har jag något att ge till arbetslivet.
Som det är nu tycker Malin att det känns som att hon kan söka jobb på väldigt många
olika ställen. Hade hon haft mer specifika ämneskunskaper hade det nog varit betydligt
mer begränsat vilken sorts jobb som skulle kunna vara aktuella, säger Malin.
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Nästa termin tänker Malin skriva en D-uppsats och efter det är hon färdig med
utbildningen. Sedan vill hon ut och jobba. Helst skulle hon vilja kunna styra ganska
mycket över sitt eget arbete och över sina arbetstider. Men som sagt, var hon till slut
kommer att hamna, det har hon ingen aning om.

Sammanfattande kommentar
För Malins del kännetecknas det första året på programmet av en inre tillfredställelse
över att äntligen ha hamnat rätt. Tidigare läste hon ett ämne som inte passade henne lika
bra. Redan från början kan hennes studiestrategi beskrivas som mycket tentamensinriktad
och hon har också lyckats mycket bra betygsmässigt på de första skrivningarna. I
efterhand skulle hon ha kunnat tänka sig att lägga ner mindre jobb i samband med
tentamensläsningen, samtidigt som hon tycker att det är fel att bara läsa för skrivningens
skull. Inför salsskrivningar läser hon på ett sådant sätt att hon glömt bort det mesta direkt
efter själva skrivningstillfället. Hon tycker att det känns fel, men så länge examinationen
ser ut som den gör tänker hon fortsätta, eftersom det uppenbarligen är en strategi som ger
bra utdelning betygsmässigt. I samband med hemtentamina och individuella PM ser hon
mycket mer till de större sammanhangen, samtidigt som hon tycker att salsskrivningarna
ger ett seriöst intryck. För att utvecklas efterlyser Malin dock mer feedback än vad hon
än så länge har fått.
Efter några terminer trivs Malin fortfarande bra på programmet, men hon gör inte längre
mer än vad hon behöver för att få VG och det bekymrar henne inte heller att hon inte läst
all litteratur. Numera vet hon mer vad som krävs och hon förstår lättare de stora
sammanhangen. Tidigare fokuserade hon betydligt mer på detaljerna. Överlag lägger hon
ner betydligt mindre tid på studierna nu jämfört med i början, men det är inget som
avspeglat sig på betygen. Att Malin trots minskad arbetsinsats har haft så bra betyg tror
hon till stor del beror på ett förbättrat självförtroende.
Inför den sista delen i undersökningen har Malin nyss haft ett studieuppehåll då hon både
studerat utomlands samt förvärvsarbetat ett tag. Hon har fortfarande haft övervägande
andel VG:n, något hon tror ger både ökad trygghet samt påverkar jagbilden i positiv
riktning. För Malins del har hon ändrat inställning till studierna på så sätt att de nu är en
del av hennes identitet, medan de tidigare mer var något som hon kände att hon behövde
göra. På så sätt är hon ännu mer motiverad nu. Med tiden har Malin blivit allt mer
positivt inställd till salsskrivningsformen och menar att den faktiskt behövs. Hon tycker
att den har lite högre status och de bästa förutsättningarna för rättvisa bedömningar. För
egen del är hon däremot mer stolt över att skriva bra på en hemtentamen och tycker att
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hon lär sig mycket på den, förutsatt att den är meningsfull och krävande. Utmärkande för
Malins inställning både till betyg och till olika examinationsformer kan därför sägas vara
den tyngd hon lägger vid rättviseaspekten. I och med att betygen spelar en förhållandevis
viktig roll för Malin är det också angeläget att de så rättvist som möjligt speglar hennes
och andras faktiska kunskaper och prestationer.
Malin hade förväntat sig att det skulle vara lite svårare att läsa på programmet och önskar
att det skulle krävas lite mer för att få VG. Utbildningen har inte heller riktigt givit henne
det hon från början hade hoppats på, nämligen fördjupade ämneskunskaper och mer
kunskaper om hur hon kan tillämpa dessa. Däremot tror hon att hon kommer att ha nytta
av självförtroendet, som blivit allt bättre med tiden och insikten att hon faktiskt kan ta
reda på det hon behöver veta. Men exakt var hon kommer att hamna när hon är färdig
med utbildningen, det vet hon inte.
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4.8 Joakim
Bakgrund: Joakim är drygt 25 år och läser program A. Han kommer från en
akademisk bakgrund och har tidigare läst på högskola.
Joakim beskriver sig själv som en – under gymnasieåren – högljudd, inte speciellt flitig
besserwisser. Från början låg han ganska högt betygsmässigt, men mot slutet av
gymnasiet sjönk betygen.
Ungefär samtidigt som Joakim slutade gymnasiet bestämde han sig för att han ville läsa
vidare, men han visste inte riktigt vad han ville läsa och just då kändes det mest som att
han ville ut och börja arbeta. Joakim arbetade i ganska många år och hann pröva ett
flertal olika yrken, innan han slutligen bestämde sig för att läsa på Komvux för att på så
sätt försöka förbättra sina gymnasiebetyg. Efter att ha slutfört sina studier på Komvux
började Joakim att läsa på en lokal högskola.

”Man har ju hört en massa hemska historier om folk som sitter med sina Cuppsatser i hur många år som helst och så där. Man vet ju inte om man kommer
att bli en av dem, en av de utslagna.”
När vi träffas vid det första intervjutillfället har Joakim nyligen flyttat till Uppsala och
börjat läsa på programmet. Han tycker att det verkar relativt bra så här långt, bortsett från
att det ämne de för närvarande läser är ganska ointressant.
Den första skrivningen på programmet var förhållandevis bra, tycker Joakim, som menar
att man helt enkelt får vara inställd på en mjukstart på A-kurser. Till en början hade han
relativt höga ambitioner. ”[Jag] gick ut och köpte alla böcker, men läste en av dem tror
jag. Ja, jag tror inte det var mycket mera eller en och en halv kanske,” berättar Joakim. I
vanliga fall brukar han alltid försöka läsa litteraturen parallellt med kursen, men så blev
det inte den här gången.
När Joakim läste inför de två skrivningar de hittills haft, gjorde han inga
understrykningar, eftersom det irriterar honom när böckerna är ”nerkladdade”. Han skrev
inte heller några litteraturanteckningar, utan koncentrerade sig på att försöka förstå
istället. Föreläsningsanteckningarna var han däremot noga med att få prydliga och rena,
eftersom han gärna vill ha det välstrukturerat. Han tittade igenom ett par gamla
skrivningar (något han inte hann göra i samband med den andra skrivningen).
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Joakim har inte upplevt någon direkt oro i examinationssammanhang. ”Jag förstår inte
det där med tentamensångest. Jag har inget som helst problem med det,” säger han.
”Antingen så klarar man det eller så klarar man det inte.” Det han möjligtvis var lite
orolig över inför den första skrivningen var att inte hinna dit i tid, eftersom han inte visste
var skrivningslokalen låg. Efteråt kände han sig ganska säker på att han skulle klara den,
vilket han också gjorde. Han fick godkänt och det kändes skönt att den var avklarad,
samtidigt som det hade varit lite kul att få VG, erkänner Joakim. Inför den andra
skrivningen kände han sig lugnare och den passade honom också bättre. Förstår man
helheten, kan man jobba utifrån den och då behöver man inte kunna memorera, menar
Joakim.
Han hade förväntat sig att den andra skrivningen skulle vara ganska inriktad på detaljer,
varför han blev positivt överraskad när han fick se den. Joakim skulle gärna ha fler
skrivningar i den stilen, d v s mer analyserande, även om de är mer krävande. Själv fick
han godkänt även på denna skrivning och var bara några poäng från VG.
Hemtentamen är en examinationsform som Joakim tidigare provat på. Han tycker att den
är bra och att den motiverar en som student. Något uppsatsarbete har han däremot ännu
inte skrivit. ”Man har ju hört en massa hemska historier om folk som sitter med sina Cuppsatser i hur många år som helst och så där. Man vet ju inte om man kommer att bli en
av dem, en av de utslagna,” säger Joakim och skrattar. Som det är nu känner han ingen
överhängande respekt för att skriva uppsats utan tycker snarare att det känns lite
lockande. ”Det är ett stort arbete och man vet ju att det tar tid. Man får sätta sig ner och
så får man rycka tag i sig själv och göra det,” konstaterar Joakim. För närvarande har han
planer på att försöka skriva två uppsatser i rad och samtidigt åka ut och resa.
Förberedelserna har han tänkt att börja med redan under B-uppsatsen.
Joakim tycker att det är viss skillnad på arbetsbördan i teorin och i praktiken. I teorin ser
den ut på ett sätt, medan den i praktiken ser ut på ett annat. I det senare fallet är den
väldigt lätt, enligt Joakim, som menar att han helt enkelt inte har läst så mycket som han
borde ha gjort. Hade han däremot läst all litteratur som fanns på litteraturlistan hade
saken varit en annan, menar han.
Om Joakim fick önska något skulle det vara bredare och mer analyserande
skrivningsfrågor. Han tycker dessutom att han har fått lite för lite feedback på det han
gjort, t ex i form av skrivningskommentarer eller en allmän tentamensgenomgång. Men
han har förstått att det till stor del – precis som så mycket annat – är en tidsfråga.
Dessutom tycker han att det är viktigt att föreläsaren hjälper studenterna att strukturera
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kunskapen, att skriva upp och ge exempel. Själv går han alltid på föreläsningarna, vare
sig de är bra eller dåliga, eftersom de ändå tar upp det som föreläsaren i fråga anser är
centralt i kursen.

”Min personliga erfarenhet av universitetet är att det är en skyddad verkstad
som heter duga.”
När vi träffas tre terminer senare, vid det andra intervjutillfället, läser Joakim fortfarande
på programmet. Han har dock bytt inriktning. Tyvärr har utbildningen inte varit så
inriktad på det område som Joakim hade hoppats på, men han har ändå bestämt sig för att
fullfölja programmet.
Än så länge har han inte blivit underkänd på någon tentamen, men däremot har han
medvetet låtit bli att gå upp och skriva när han inte hunnit läsa. Någon tentamensångest
har han fortfarande inte känt av.
Jag har aldrig tentamensångest. Nej, aldrig någonsin. Jag förstår inte det där. Som
jag ser det, man vet ju om man studerat tillräckligt eller inte och har jag inte gjort
det då, varför ska jag få ångest över det? Jag har gjort den bedömningen och det
valet under studiernas gång och det är ingenting jag kan påverka framme vid
tentan. Det går inte att ändra på det som jag låtit bli att göra, så varför ska jag ha
ångest för det?
Joakim berättar att han läser för sin egen skull och inte för betygens. Men när det är
faktakunskaper som efterfrågas i examinationen tycker han inte att det är speciellt kul att
läsa. Att skriva PM i grupp är däremot något som han gillar, eftersom han då tvingas in i
ämnet. På så sätt blir det också intressantare eftersom man börjar förstå saker och ting,
menar Joakim.
I en del avseenden tycker han att han ändrat sitt sätt att läsa sedan han började på
programmet. Tidigare var han mer strukturerad och fördelade läsningen jämnare under
kursens gång. Nu är han mer ostrukturerad och tar det ofta förhållandevis lugnt ända fram
till veckan innan nästa skrivning. ”Nu blir det ju [så] här att man slöar i bakvattnet av en
lyckad tenta fram till att ‘oj, nu måste någon driva på mig’,” berättar Joakim skrattande.
När han började läsa på programmet jämställde han betygen med hur bra han kunde vissa
saker, men det gör han inte längre och betygen spelar därför en mer undanskymd roll.
Joakim fungerar nu även på så sätt att ju högre krav som ställs på honom, desto mer
engagerar han sig. Tidigare var han ambitiös oavsett vilka krav som ställdes på honom.
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Joakim har kommit fram till att alla examinationsformer har sina för- och nackdelar och
att lärare verkar välja den examinationsform som passar dem själva.
Jag tror att mycket hur man själv är som lärare styr vilka examinationsformer
[man väljer]. Och sen – förhoppningsvis – väljer man en examinationsform som
man behärskar. Ska man ha någonting som är likt PM måste man även vara beredd
på att det ställer högre krav på en som lärare.
Han menar även att lärarens kunskapssyn avspeglas i hur han eller hon bedömer
studenternas arbete.
Vissa lärare är ju faktakällor som bara pumpar ut teorier. De bearbetar det inte
själv och då märker man, om det kommer en svårare fråga, att då tar det stopp.
/…/ Och sen vissa, de kommer inte ihåg fakta utan fokuserar [i stället] på det här
analytiska, den röda tråden.
Joakim har blivit allt mer skeptisk mot olika teorier. I början hade han betydligt mer
respekt för dem. Dessutom tycker han att man för en alldeles för skyddad tillvaro på
universitetet. ”Min personliga erfarenhet av universitetet är att det är en skyddad verkstad
som heter duga,” säger Joakim, som tycker att det fokuseras alltför mycket på teori och
för lite på empiri. ”Det finns inte det där intresset att tänka och det kan störa mig något
enormt att man sätter på mig skygglapparna [så] det blir en trygg tillvaro här inne,” säger
Joakim. Om det är något han önskar så är det att utbildningen och därmed även
examinationen var mer praktiskt inriktad.
Den examinationsform som Joakim anser är bäst för hans lärande är skriftliga PM
(individuellt och i viss mån även i grupp) som sedan redovisas i seminarieform. På så sätt
måste man ta sig an litteraturen och tvingas bearbeta den, menar Joakim. Men för att testa
grundläggande kunskaper är salsskrivning nästan en nödvändighet, menar han. Vill man
däremot kontrollera djupare kunskap kan hemtentamen eller PM-skrivande vara bra, men
då krävs det också mycket av läraren.
Hittills på utbildningen har Joakim huvudsakligen fått betyget godkänd. Väl godkänd har
han bara blivit vid några enstaka tillfällen, eftersom han inte alltid fokuserar på det som
läraren tycker är viktigast utan istället utgår från sitt eget intresse.
Kurserna som jag ser det, är någon slags övergripande sanning utav det som kan
vara relevant för en som läser på universitetet. Sedan får var och en plocka ut det
som de själva tycker är intressant. Och de mål som ställs i det här upplägget från
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universitetets sida och mina mål stämmer inte alltid överens med varandra. Och
det visar sig väl i att det inte alltid blir ett VG [eftersom] jag ser andra saker i
litteraturen än vad de avser att jag ska lära mig /.../ Då får man ju utgå från att
eftersom man ansvarar för sin egen utbildning så, ja just att ansvaret ligger där, så
får man göra sina egna val.
Joakim önskar att utbildningen var mer praktiskt inriktad och att den på så sätt blev mer
relevant för det kommande yrket. Helst skulle han vilja sitta i en ledningsgrupp och gärna
i någon form av chefsposition. ”Det vill jag absolut vara med om någon gång,” säger
Joakim. Hans avsikt är att bli en nyckelperson för företaget, som de inte kan klara sig
utan. Joakim ser det som det ultimata testet för hans kunskaper, att få använda allt han
lärt sig, både från det han läst på universitetet och annan livserfarenhet.

”På något sätt är det att man ska lära folk att vara rationella, tänkande
människor som kan stå på egna ben och dra egna slutsatser, och så ska man
lära dem att följa i led på något vis och då blir det någon form av paradox där.”
När vi träffas vid det tredje och sista intervjutillfället läser Joakim fortfarande på
programmet. För några terminer sedan ändrade han dock inriktning och har nu hunnit
skriva en C-uppsats i detta biämne. Formellt sett är han alltså kvar på programmet,
samtidigt som han kommer att ha sin fördjupning i detta ämne. Han har tänkt att läsa en
termin till, men har inte riktigt bestämt vilken av två olika kurser det blir. Sedan är han
färdig med sin utbildning.
Joakim anser att syftet med examinationen borde vara att man ska lära sig någonting.
”Det ska ju vara någon form av bekräftelse på att jag behärskar det här, att det här är
någonting som jag har förstått,” säger Joakim. Han tror att ambitionen är bra från
universitetets sida, men sedan om man når ända fram eller inte, det är en annan sak. ”Inte
alls i den mån man tror sig ha gjort det i alla fall,” menar Joakim. Salsskrivningar som
sådana tycker han t ex inte är en bra kvalitetskontroll. Man lär sig för att klara
skrivningen och strax därefter har man glömt bort det igen.
Generellt sett har Joakim legat mitt emellan G och VG, även om det har blivit mest G i
kursbetyget. Han tror att en del arbetsgivare använder betygsnivån som ett mycket
trubbigt verktyg, så tyvärr, i alla fall i en del av de branscher som han vill in i, är
toppbetyg ett uttalat krav. Men självklart beror det lite på var och vad han vill jobba med,
menar Joakim. Än så länge har han gjort ungefär fem omtentamina, men det beror mest
på att han har gjort så mycket annat på sidan om studierna (bl a har han läst flera kurser
utöver de ordinarie kurserna). Parallellt med studierna har Joakim även jobbat på ett par
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olika ställen. Men när han var mitt uppe i C-uppsatsskrivandet sa hans kropp ifrån på
allvar och Joakim kände att han inte orkade längre. Det blev också något av en
tankeställare för honom.
I viss mån tycker Joakim att han ändrat sitt sätt att läsa sedan han började på
universitetet. I början tentamensläste han mycket mer och försökte att läsa vartenda ord.
Nu skummar han mest och plockar ut det viktiga. Det är inte så att han medvetet plockar
ut det, utan det fastnar på något sätt av sig självt, berättar Joakim. Allt mer har han börjat
förlita sig på att om han hängt med på föreläsningarna och läst en del av litteraturen så
borde han klara sig. Joakim menar att om man förstår vad som händer eller vad saker
betyder så får man detaljerna på köpet, eller så går det i alla fall att sluta sig till många av
dem.
På frågan om han tycker att han ändrat inställning till studierna, svarar han skrattande:
”Hörs inte det?” Han ser mer och mer hur klyftan mellan den akademiska världen och
den ”riktiga” världen ökar. Dessutom känner han att han blir allt mer cynisk och kritisk,
även om han till viss del var det redan från början. Joakim berättar:
Jag har jäkligt svårt för hela universitetsvärlden. På något sätt är det att man ska
lära folk att vara rationella, tänkande människor som kan stå på egna ben och dra
egna slutsatser, och så ska man lära dem att följa i led på något vis och då blir det
någon form av paradox där. Och alla gapar stort och tar emot och sen går man ut.
Jag tror inte att det finns så mycket utrymme för oliktänkande ändå i det.
På den kurs Joakim läser för närvarande har de ett seminariesystem där man får poäng för
varje frivilligt seminarium som man har klarat godkänt på. Vanligtvis är det även
skriftliga PM till seminarierna. Dessa poäng får man sedan tillgodoräkna sig på
salsskrivningen. Joakim tycker att detta är ett exempel på lite nytänkande som samtidigt
stimulerar till lärande.
Salsskrivningen är på både gott och ont, precis som alla examinationsformer, menar
Joakim. Den har framför allt sin plats när man av olika anledningar behöver kontrollera
studenternas individuella kunskaper. Däremot finns det ingen användning för
salsskrivningar inom mer resonerande ämnen som t ex huvudämnena på programmet,
menar Joakim. Inom dessa ämnen passar hemtentamen desto bättre.
Jag tror inte att man förlorar någonting på det. Ingenting alls. Hela systemet
bygger på att vi tar lån, att vi betalar pengar för att vi faktiskt vill lära oss
någonting. Det är klart att man måste kunna säga [till ev. arbetsgivare] att ‘vi står

107

för det här. Det här är vad vi kan erbjuda er’. Men jag tror ändå att man måste
lära sig att lita till folks vilja att lära sig och då faller den här kontrollen bort lite
grann, tror jag.
Samtidigt är det viktigt att frågorna är bra och att de kräver något mer av studenten än att
man bara återger det som står i litteraturen. ”Men man ska ju inte göra det för lätt för sig.
Att göra en hemtentamen innebär inte att man får något gratis, ‘äh, va f-n, jag skickar ut
några frågor så får de hålla på en vecka och så är det klart’.” Utan då ställs det ju ännu
högre krav på lärarna, att de verkligen bygger in den här kontrollen och att de gör vettiga
frågor som kräver någonting av en som student, menar Joakim. Under de premisserna,
tycker han att hemtentamen är bra. ”Är man inte beredd att ta det steget, då kan man lika
gärna ta en salsskrivning,” resonerar han.
Joakim har hunnit göra ett flertal individuella PM och han tycker att det är en bra form
om den används på rätt sätt. Samtidigt kan den innebära att man hamnar i ett moraliskt
dilemma. Så här förklarar Joakim:
Individuellt PM, innebär det att jag inte får rådfråga någon? Kan jag inte
diskutera problemen med andra? Måste jag sitta och diskutera för mig själv? Är
kunskap verkligen att sitta och diskutera för sig själv, är inte det att försöka hitta
nya vägar och nya sätt att lösa problem? Och var får man sådana? Det får man
inte från sig själv, oftast. Det är klart att det kan ske. Men det får man genom
andra och då ser jag ingen poäng med att försöka kontrollera det heller. Även om
du pratar med andra, ska man inte se till målet då? Jaha, du pratar med någon
annan och du kanske insåg hela poängen med kursen, har du fuskat då eller har du
lärt dig det du ska lära dig?
Hittills har Joakim haft mängder med grupparbeten. De har, som Joakim ser det, både
fördelar och nackdelar.
Det tar längre tid, men visst, du får ju fler åsikter och förhoppningsvis lär man sig
mer när man sitter och diskuterar. Men då måste man vara beredd på det. Man kan
inte stå mittemellan. Att gå in i ett grupparbete och tro att man snabbt ska kunna
lösa problemen och få med alla åsikter, då kan man lika gärna [strunta] i det. Då
kan man ta ett individuellt PM istället.
Man måste helt enkelt välja, menar Joakim. Antingen har man ett grupparbete och då
måste man vara beredd på kostnaderna och kostnaderna är att det tar längre tid. Poängen
med ett grupparbete är, som Joakim ser det, att man ska diskutera och ställa argument
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emot varandra och att det förhoppningsvis växer fram något nytt ur detta. Tar man sig
den tiden blir det oftast bra, menar han. Men om man försöker skynda på det hela, blir
det lätt att alla faller in i sina invanda roller. De som har lätt för att prata pratar och de
som tycker att det är jobbigt att prata sitter tysta och plötsligt är det en person som skriver
det där arbetet, konstaterar Joakim.
Han uppskattar seminarier, främst eftersom de ger möjligheter till diskussion. Det är
enligt Joakim extra viktigt att seminarieledaren styr upp diskussionen så att gruppen
håller sig till ämnet. Sedan beror utfallet till stor del på deltagarna. Han menar att en del
har svårt att hålla isär saker och ting och allt för ofta tar upp personliga erfarenheter,
vilket gör det svårt att föra en – för alla – givande diskussion. Lär man sig däremot
argumentationsteknik och försöker att se saker och ting på olika sätt, då kan det bli
väldigt bra, konstaterar Joakim.
Muntlig tentamen tycker han däremot inte om, eftersom han anser att den riskerar att slå
orättvist. En del studenter har svårt att uttrycka sig muntligt och Joakim tycker att det är
fel att det ska bestraffas. Dessutom tror han att det ökar nervositeten enormt bland dem
som har svårt att uttrycka sig muntligt.
I början hade Joakim väntat sig att han skulle examineras på ett mer traditionellt sätt,
med framför allt salsskrivningar.
På det sättet är det bättre nu. Nu har man sett nya sätt att examinera som har varit
schyssta. Man ändrar bild hela tiden och jag kan inte jämföra nu vad jag tyckte då,
för då hade jag en viss världsuppfattning som jag inte har nu och nu vet jag olika
tentamensformer och jag vet, inbillar jag mig i alla fall, för- och nackdelarna med
dem.
Joakim tycker sig ha sett en hel del försök till nytänkande, t ex vad gäller bonussystem
vid seminarier. Det viktiga är att det gynnar lärandet, rymmer ett visst mått av kontroll
och att det får i gång tankeverksamheten, resonerar han. ”Det är inget som säger att det
måste vara en examinationsform för alla [studenter]. Varför ska man begränsa sig till
sådana tankar,” funderar han. På den punkten önskar han att det kunde vara lite mer
flexibelt.
Om det är något som Joakim tycker borde ändras så är det att programmet borde ha en
tydligare koppling till det kommande yrket och att det borde arbetas mer med olika
examinationsformer och utvecklingen av dem, menar han.
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Hittills har han skrivit en C-uppsats tillsammans med en kurskamrat, vilket var både kul
och lärorikt. Mest givande var själva problematiseringen, att hitta verktygen och den
praktiska kopplingen till det stundande arbetslivet, tycker Joakim. När han kom till själva
examinationen blev han dock enormt besviken. Det var som ett skämt, minns Joakim.
Det visade sig att handledaren även var examinator. De fick VG på sin uppsats, men det
som upprörde Joakim var hur den uppsats de opponerade på bedömdes. Uppsatsen ifråga
var skriven i talspråk och med slanguttryck. Det fanns inga motiveringar till t ex
metodval och det gick inte heller att få ihop poängen. Joakim och den andra opponenten
var helt säkra på att den skulle få underkänt och därför höll de lite låg profil vid
oppositionen. Det häpnadsväckande var, enligt Joakim, att handledaren började lovorda
uppsatsen som också fick VG. Nästan alla blev förvånade, eftersom de ansåg att den
självklart borde underkännas.
Att ha en handledare som examinator, det är en etisk fråga. Kan du särskilja egna
projekt och egen investering rationellt? Det tror inte jag att man kan göra.
Som Joakim ser det finns det enorma problem just i att handledaren också är examinator
och även om man tar in en annan lärare i bedömningen så tror han inte att det tillför
speciellt mycket p g a lärarkollegialitet.
Joakim tycker själv att han har förändrats som person sedan han började läsa på
universitetet. Men det är svårt att veta vad som ligger bakom förändringen, säger Joakim.
Han har fått mycket ny kunskap samtidigt som han har fått en del fördomar bekräftade.
Mest nytta tror han sig komma att ha av att ha utvecklat sitt kritiska öga, något han inte
tror att universitetet alltid lär ut medvetet. Dessutom bedömer han inte människor utifrån
deras akademiska meriter, utan utifrån hur de funderar och fungerar som personer. En
akademisk utbildning betyder inte speciellt mycket på det personliga planet, men man
kan inte sticka under stol med att det är ett redskap för att nå ett bra jobb och så kommer
det alltid att vara, konstaterar Joakim. På det sättet tycker han att utbildningen har
bidragit till att bekräfta att människor är lika mycket värda oavsett akademisk utbildning
och att intelligens inte har något med kunskap att göra. Sedan har han självklart lärt sig
olika metoder att jobba och olika sätt att söka kunskap. Sammanfattningsvis har han lärt
sig en hel del av universitetsstudierna, men det har inte alltid skett avsiktligt från
universitetets sida, säger Joakim.
På frågan vad han skulle ge för råd till en nybliven universitetsstuderande, svarar han:
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Jag tror inte riktigt på att man kan lära människor genom att tala om för dem olika
saker. Jag tror att man måste lära sig själv många gånger. Och även om du kanske
kan ta råd av någon och följa dem, så är det inte lika med att du förstår innebörden
av varför du gör det. Jag tror att det bästa sättet är att utsätta sig själv för de här
situationerna och då lär man sig ju också. /.../ Det gäller att hitta sitt eget sätt att
jobba.
Som det är nu har Joakim bara lite kvar att läsa tills han nått sitt mål och det är att ha
både en fil.kand. och en annan examen. För att nå dit behöver han skriva ännu en Cuppsats. Han tror att när han har lämnat det här bakom sig så kommer han att få tillbaka
motivationen att jobba. För närvarande har han en idé om vad han skulle vilja arbeta
med, men samtidigt kanske han kommer att värdera det annorlunda när han väl är färdig
med utbildningen. Lönen är självklart viktig, menar Joakim, men inte till vilket pris som
helst. Han skulle kunna tänka sig att jobba som någon form av mellanchef, men det är
mycket han skulle vilja hinna med och han skulle definitivt inte ha något emot att någon
gång pröva en tyngre post, konstaterar Joakim.

Sammanfattande kommentar
Joakim trivs från början relativt bra med utbildningen, även om han kanske inte tycker att
de ämnen han läser för närvarande är speciellt intressanta. Joakim är dock noga med att
gå på alla föreläsningstillfällen, vare sig föreläsaren är bra eller inte, och mycket mån om
att hålla föreläsningsanteckningarna prydliga och strukturerade. Utmärkande för Joakims
studiestrategi är att han varken gör understrykningar eller litteraturanteckningar när han
läser. Istället söker han förståelse för de större sammanhangen. Följaktligen föredrar han
också skrivningsfrågor som är mer analyserande till sin karaktär, snarare än rena faktaoch detaljfrågor. Fick Joakim önska skulle han vilja ha mer feedback än vad som för
närvarande är fallet.
Efter några terminer är Joakim fortfarande kvar på programmet, även om han ändrat
inriktning. I vissa avseenden känner han sig besviken, t ex vad det gäller avsaknaden av
de mer praktiskt inriktade inslag som han från början hade hoppats på. Allt mer har
Joakim börjat läsa för sin egen skull och inte så mycket för att få bra betyg. Tidigare
betraktade han betygen som ett mått på hur bra han kunde något, men det gör han inte
längre. Så här långt har han haft mest G och några enstaka VG, vilket han förklarar med
att han numer fokuserar mer på sitt eget intresse än på det läraren lyfter fram som centralt
i kursen.
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Joakim gillar att skriva PM, både i grupp och individuellt. Speciellt bra tycker han att de
fungerar i de fall de dessutom redovisas i någon form av seminariesammanhang.
Salsskrivningen är en form som han menar behövs för att testa mer grundläggande
kunskaper, medan hemtentamen framför allt fokuserar på djupare kunskaper.
Karaktäristiskt för Joakim är att han mot slutet av utbildningen har blivit allt mer kritisk
till den akademiska världen och börjat ifrågasätta den på flera punkter, samtidigt som han
allt tydligare börjat inse att saker och ting inte är antingen svart eller vitt. Allt har sina
för- och nackdelar och det gäller även olika examinationsformer. Joakim bearbetar hela
tiden sin världsuppfattning och det inbegriper även den examinationspraxis han möter
under utbildningen. På Joakims önskelista finns ett önskemål om en större flexibilitet på
examinationsområdet och att det satsas lite mer på utveckling av alternativa former. Även
om Joakim till vissa delar är något besviken, t ex vad det gäller avsaknaden av mer
praktiska inslag, tycker han dock att han utvecklats på en del områden. Han har bl a blivit
bättre på att ta fram det viktiga ur litteraturen och samtidigt har han lärt sig olika metoder
att söka reda på ny kunskap. Dessutom har han utvecklat sitt kritiska tänkande, även om
han inte tycker att det enbart är universitetets förtjänst. När Joakim är klar med studierna
hoppas han kunna använda sina kunskaper, helst i någon form av chefsposition.
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5

DISKUSSION

De första två frågeställningarna som formulerades i denna rapport är dels hur
studenterna upplever och förhåller sig till den examinationspraxis de möter under
utbildningen, dels om deras inställning till de olika examinationsformerna förändras
under studietiden. Givetvis finns det inget enkelt svar på dessa frågor.54 Men det man kan
konstatera är att studenternas upplevelse av examinationen hänger samman med många
olika faktorer som t ex tidigare examinationserfarenheter, graden av motivation, tidigare
ämneskunskaper inom närliggande områden, den vikt man som student lägger vid en
rättvis bedömning, föredragen lärandestrategi etc. Listan kan säkerligen göras hur lång
som helst.
En och samma examinationsform kan därför upplevas mycket olika av olika studenter
och även ett och samma examinationstillfälle kan uppfattas på olika sätt. En recentior55
kan t ex uppleva att en salsskrivning i början på utbildningen ställer näst intill orimliga
krav på analys och jämförelser av olika teorier, medan en student som befunnit sig länge
inom den akademiska världen betraktar samma skrivning som en samling förtäckta
faktafrågor, som varken kräver analys eller kritisk granskning.
Det kan här vara värt att påpeka att denna longitudinella studie sannolikt har påverkat
studenterna och deras tankar rörande examination. Som jag har upplevt det har de
studenter som deltagit i studien överlag blivit allt mer medvetna om och reflekterande
över den examinationspraxis de har mött under utbildningens gång, även om denna
påverkan inte verkar ha skett i någon specifik riktning. För att med säkerhet kunna uttala
sig om studiens inverkan på studenterna skulle dock någon form av jämförande studie
krävas. Med de tidsramar och de ekonomiska resurser som funnits för detta projekt har
detta dock inte varit möjligt.
I det följande summeras och diskuteras de kvantitativa och de kvalitativa resultaten. Man
kan då konstatera att salsskrivningen, som förekommer mycket frekvent i början av
utbildningen, är en form som studenterna blir allt mer kritiska till ju längre de kommer
inom det egna ämnet och ju fler alternativa examinationsformer de provar på under
utbildningens gång. I slutet av utbildningen är salsskrivningen den form som flest
studenter är negativt inställda till.

54
55

De resultat som berör muntlig tentamen och salsskrivning med hjälpmedel behandlas inte i denna
diskussion, då dessa former enbart förekommit mycket sporadiskt under utbildningens gång.
D v s en student som inte tidigare studerat på högskola.
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Till mycket stora delar påminner salsskrivningen om den examination de flesta studenter
har mött kontinuerligt under sin tidigare skolgång. Därför känns den till en början bekant
i en tillvaro där mycket annat är nytt och ovant. En del studenter tycker även att
salsskrivningen är bra eftersom den tvingar dem att repetera och att gå igenom, om inte
all så i alla fall stora delar av kurslitteraturen. Dessutom upplevs examinationsformen
vara mer rättvis och lättare att bedöma på ett objektivt sätt än andra former. Utöver detta
uppskattar en del studenter det faktum att hela proceduren är avklarad på några timmar,
till skillnad mot en del andra examinationsformer där man tvingas arbeta mer
kontinuerligt under en längre tidsperiod.
Salsskrivningen tenderar emellertid att i vissa fall ge upphov till tentamensångest. För en
del studenter är ett visst mått av oro inför tentamen mer eller mindre en nödvändig
förutsättning för att de överhuvudtaget ska ta sig för med att börja tentamensläsa. Andra
studenter, däremot, upplever en tydlig tentamensångest, vilken tar sig betydligt mer
negativa och destruktiva uttryck som t ex sömnsvårigheter, irritation, en oförmåga att
överhuvudtaget komma igång med läsningen eller en överdriven detaljfokusering. Det
största problemet upplevs dock vara den typ av kunskap som ofta efterfrågas och den
form av lärandestrategier detta i sin tur uppmuntrar studenterna att anamma. Fakta- och
detaljfrågor inbjuder allt som oftast till användandet av olika former av
memoreringstekniker, ofta med ett imponerande resultat vid en första anblick. Tyvärr är
detta kunskaper – som enligt studenterna själva – allt för ofta försvinner strax efter själva
examinationstillfället.
Hemtentamen är en form som studenterna överlag är mycket positivt inställda till under
hela utbildningen. I en del fall möts denna examinationsform dock av viss skepsis från de
studenter som aldrig tidigare examinerats på detta sätt. För dessa studenter framstår det
som främmande att sitta hemma och skriva en tentamen och samtidigt ha tillgång till all
kurslitteratur.
Efter att studenterna har provat på hemtentamen är de flesta dock positivt inställda och
uppskattar att de slipper den stress och tentamensångest som så ofta förknippas med
salsskrivningen. Dessutom kräver en hemtentamen ofta en annan typ av kunskap än den
som efterfrågas vid traditionella salsskrivningar. Frågor som enbart kräver reproduktion
av litteraturen blir helt enkelt inte meningsfulla i dessa sammanhang. Istället får
studenterna en chans att analysera litteraturen och att utveckla egna resonemang. Ibland
har studenterna även uppmuntrats att, i ett inledningsskede, träffas gruppvis med sina
kurskamrater för att diskutera de områden som berörs i hemskrivningen. Flera studenter
har, framförallt i samband med intervjuerna, berättat att de plötsligt fått både en och
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annan viktig pusselbit att falla på plats under dessa diskussioner med sina kurskamrater. I
samtliga fall har studenterna sedan själva fått formulera sina egna tentamenssvar.
Ytterligare en fördel med hemtentamensformen jämfört med salsskrivningen är att den
upplevs ge viktig skrivträning.
Men inte heller hemtentamensformen är oproblematisk och att konstruera bra
skrivningsfrågor kräver mycket av läraren. En hemskrivning som inte har mycket väl
genomtänkta frågor riskerar att få svar som inte krävt speciellt mycket eftertanke och då
förlorar hemtentamensformen också sitt värde. Om skrivningsfrågorna inte kräver en mer
djupgående analys är risken dessutom stor att studenten enbart läser de sidor som direkt
berörs av skrivningsfrågorna.
Grupparbetet är en av de examinationsformer som många studenter har en uttalad
uppfattning om. Tillsammans med salsskrivningen tillhör grupparbetet en av de mindre
populära examinationsformerna, åtminstone under den senare delen av utbildningen. I
början av utbildningen anser dock många studenter att det känns både tryggt och roligt att
lösa uppgifter i grupparbetsform. Dessutom fungerar den som ett bra sätt att lära känna
sina studiekamrater på.
Relativt snart tycks det emellertid som att allt fler tröttnar på att arbeta i grupp och börjar
irritera sig på att det tar för mycket tid och att differensen mellan individer vad det gäller
ambitioner är allt för stor. Detta speciellt i de fall då man kan erhålla fler betyg än
godkänd och icke godkänd. En del studenter påpekar att det alltid blir någon eller några
som får göra det stora jobbet, samtidigt som det oftast finns åtminstone en i gruppen som
inte bidrar överhuvudtaget till att driva grupparbetet framåt. På så sätt skapas både
irritation och frustration inom gruppen. Även de studenter som själva är vana att skjuta
upp arbetet till sista stund kan känna sig stressade över att ”tvingas” börja långt tidigare
med uppgiften än de själva skulle valt att göra. Det som kan sägas, utifrån
intervjuresultaten, är att de flesta studenter tycks vara överens om att grupparbeten inte
bör inrymma fler betygsalternativ än godkänd och icke godkänd.
Även om grupparbetet har sina nackdelar så anser de flesta att det ger viktig och
nödvändig träning i både samarbete och problemlösning. Det genererar helt enkelt
kunskaper och erfarenheter som det är svårt att tillägna sig på något annat sätt. Mot slutet
av utbildningen är studenterna inte riktigt lika negativt inställda och en del tycks sakna
samarbeten i olika former. Kanske kan detta bero på att studierna kommit att präglas av
en större självständighet och att antalet undervisningstimmar minskat kraftigt.
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Seminariet är en form av examination, som inte helt självklart kan definieras som just
examinerande. Det kräver ju, utifrån tidigare nämnda definition, att studentens prestation
kan antingen godkännas eller underkännas. I teorin krävs nästan alltid någon form av
aktivitet från studentens sida för ett godkänt betyg, medan det i praktiken ofta tycks räcka
med att fysiskt närvara vid seminarierna.
Utformningen av de seminarier som studenterna har erfarenhet av tycks ha skiljt sig åt på
väsentliga punkter mellan olika institutioner och mellan olika lärare. En del seminarier
verkar närmast ha fått formen av föreläsningar där seminarieledaren undervisat och
eventuellt ställt några frågor till studenterna, medan andra i extremfall snarast liknat fria
diskussionstillfällen som näst intill helt saknat styrning från seminarieledarens sida. I de
allra flesta fall tycks seminarierna dock ha fungerat på ett tillfredställande sätt.
Seminarieformen väcker, precis som alla de övriga examinationsformerna, blandade
känslor hos studenterna. En del är mycket positivt inställda och tycker att det är både
utvecklande och givande att ta del av andras tankar och att samtidigt själv försöka
uttrycka sina egna funderingar. Andra däremot, är mer kritiska och ifrågasätter värdet av
att diskutera frågor i grupp.
Inställningen till seminarieformen verkar – ganska naturligt – till viss del hänga samman
med hur lätt man som student har att uttrycka sig muntligt. En del studenter föredrar att
uttrycka sig skriftligt och är av denna anledning inte lika positivt inställda till formen
som sådan. De flesta är dock överens om att det är viktigt med ett bra diskussionsklimat
för att seminariet ska fungera på ett tillfredställande sätt.
Individuellt PM är en av de examinationsformer – vilken precis som hemtentamen och
uppsats – står förhållandevis högt i kurs genom hela utbildningen. Formen som sådan
anses erbjuda viktig skrivträning, samtidigt som den ger möjlighet till djupdykningar
inom utvalda delar av ämnet. Det som kan uppfattas som negativt är just det faktum att
samtidigt som man går på djupet inom ett visst avgränsat område missar man bredden.
Flera studenter påpekar dock att individuella PM tillsammans med t ex ett seminarium
erbjuder ett mycket bra tillfälle till lärande.
Mot slutet av utbildningen tenderar dock studenterna överlag att bli något mer negativt
inställda till individuella PM. Vad denna förändring står för är för min del fortfarande
oklart. Kanske hänger det ihop med att uppsatsarbetena tar så pass stor del av
examinationsutrymmet att liknande former som t ex individuellt PM inte känns lika
stimulerande som de gjorde i början, då salsskrivningen så tydligt dominerade
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examinationsutbudet. Mitt intryck från intervjuerna är dock att en del studenter blivit
något mer negativt inställda under utbildningens gång, medan andra däremot blivit allt
mer positiva till PM-skrivandet.
Även om studenterna redan från början av utbildningen är positiva till tanken på
uppsatsarbetet är känslorna trots detta lite blandade och rymmer allt från längtan till en
viss bävan inför det okända. Men genomgående under utbildningen är och förblir
uppsatsen en form som studenterna överlag är mycket positivt inställda till. Den anses av
många stimulera ett flertal olika kunskaper och förmågor såsom t ex förståelse,
problemlösning, analys och kritisk granskning.
De flesta studenter tycks uppleva att de växer med uppgiften och att det känns
stimulerande att själva få formulera ett problem, välja metod och sedan belysa problemet.
Det finns dock flera hinder på vägen fram till en godkänd uppsats som kan upplevas som
svåröverkomliga. En del studenter tycker att det är svårt att hitta ett möjligt
problemområde samt att formulera rimliga frågeställningar. Likaså upplever en del
studenter att det är svårt att hitta relevant litteratur inom området. Metodval,
genomförande av eventuell datainsamling och författandet av uppsatsen kan även det
erbjuda vissa svårigheter. Den faktor som emellertid tycks väcka mest känslor är
handledarskapet. Ett annat problem som berörts och som rör själva examinationsförfarandet, är att handledare och examinator i en del fall varit en och samma person.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att av de olika examinationsformer som studerats
närmare i denna studie är det utan tvekan salsskrivningen och grupparbetet som utmärker
sig i bemärkelsen att studenterna blivit allt mer negativt inställda till dessa båda former ju
längre de kommit i utbildningen. Hemtentamen utmärker sig genom att vara den
examinationsform som studenterna, genom hela utbildningen, är mest positivt inställda
till. I slutskedet av utbildningen är nästan nio av tio studenter positivt eller mycket
positivt inställda till formen ifråga.
Den tredje frågeställningen handlar om huruvida studenternas upplevelse av och
inställning till examinationen på något sätt är relaterad till de olika förhållningssätt till
studier som studenterna beskriver. Naturligtvis finns inte heller här något enkelt svar.
Kanske skulle man kunna tänka sig att de studenter som anser sig vara skickliga på att
memorera fakta och detaljer skulle vara betydligt mer positivt inställda till salsskrivningsformen. Så enkelt är det dock inte. Det som kan sägas utifrån intervjuresultaten
är att dessa studenter oftast lyckas mycket bra betygsmässigt vid denna typ av
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examination (i alla fall så länge denna typ av kunskap efterfrågas), men det innebär inte
att de nödvändigtvis uppskattar formen som sådan. Flera av dessa studenter är tvärtom
mycket kritiska till salsskrivningsformen, men menar att så länge denna typ av kunskap
belönas kommer de att fortsätta studera på det sätt som de gör. Detta trots att de själva
menar att de allt som oftast glömt bort det mesta av det de lärt sig strax efter själva
skrivningstillfället.
Det mest nedslående resultatet i denna undersökning är – som jag ser det – att
studenterna överlag upplever att examinationen inte har krävt så mycket analys och
kritisk granskning som de från början väntade sig och att de inte heller har inriktat
läsningen på detta inför salsskrivningarna i samma utsträckning som de från början
trodde att de skulle komma att göra. Inte ens mot slutet av utbildningen, när
examinationsutbudet ändrats en del, upplever studenterna att examinationen efterfrågar
förmågor som analys och kritisk granskning i samma utsträckning som de från början
väntade sig. Att examinationen inte har lyckats leva upp till studenternas förväntningar i
detta avseende måste, menar jag, betraktas som – om inte ett nederlag – så i alla fall en
viktig tankeställare.
Ett intressant resultat i detta sammanhang är att de studenter som i slutskedet av
utbildningen upplever att examinationen har efterfrågat analys och kritisk granskning i
högre utsträckning än övriga uppger att de har examinerats med hemtentamen och
individuellt PM. De studenter som däremot, i slutet av utbildningen, upplever att
examinationen har efterfrågat framför allt återgivande av litteraturen har i högre
utsträckning än övriga studenter uppgivit att de examinerats med salsskrivningar och i
mindre utsträckning med hemtentamen. Dessa resultat kan tolkas som att individuellt PM
och hemtentamen generellt upplevs uppmuntra och stimulera förmågor som analys och
kritisk granskning, medan salsskrivningen framför allt upplevs uppmuntra förmågan att
återge fakta och detaljer. Med detta inte sagt att dessa examinationsformer alltid styr
studenternas lärande i denna riktning, utan naturligtvis är det avhängigt flera faktorer som
t ex examinationens utformning, studenternas förväntningar på examinationen och
tidigare upplevelser av examinationsformen i fråga. Det är således inte examinationens
form (i termer av hemtentamen, individuellt PM, salsskrivning etc) som i sig avgör
vilken inverkan examinationen kommer att ha på studenternas lärande. Minst lika viktig
är examinationens innehåll med avseende på vilken typ av kunskaper som efterfrågas och
belönas. Men att dessa olika examinationsformer överlag upplevs stimulera olika
kunskaper och förmågor råder det ingen tvekan om.
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När studenterna tillfrågas om vilka faktorer de anser har en gynnsam respektive ogynnsam inverkan på deras lärande, utmärker sig en faktor mer än alla andra. Det visar sig
nämligen att så många som nio av tio studenter uppger att deras lärande påverkas positivt
eller mycket positivt av vetskapen att det är deras förståelse och reflektioner som
efterfrågas i examinationen. Detta resultat består genom hela utbildningen. Mest negativt
anser studenterna att deras lärande påverkas av osäkerhet om vad läraren förväntar sig i
samband med examinationen. Två av tre studenter upplever att detta har en negativ eller
mycket negativ inverkan på deras lärande. Även detta resultat består genom hela
utbildningen. Likaså tycks låga krav i samband med examination vara förenat med en i
huvudsak negativ inverkan på studenternas lärande.
Krav på återgivande av litteraturen upplevs däremot ha olika inverkan i början respektive
i slutet av utbildningen. Från att inledningsvis upplevts ha en relativt positiv inverkan,
visar det sig att vetskapen om att examinationen kommer att kräva återgivande av
litteraturen mot slutet av utbildningen snarast anses ha en negativ inverkan på
studenternas lärande.
De studenter som uppger att deras lärande påverkas mycket positivt av vetskapen att det
är deras förståelse och reflektion som efterfrågas i examinationen tycks i större
utsträckning än övriga studenter föredra examinationsformer som uppsats och till viss del
även seminarium, muntlig tentamen och hemtentamen. Denna preferens skulle kunna
tolkas som att dessa examinationsformer anses efterfråga just detta, nämligen
studenternas egna reflektioner och förståelse. De studenter som istället uppger att deras
lärande påverkas positivt av vetskapen om att det är återgivande av litteraturen som
kommer att efterfrågas i examinationen, föredrar i högre utsträckning salsskrivningsformen.
Vad det gäller lärande och reflektion har flera forskare påpekat vikten av den efterföljande reflekterande handlingen.56 De menar att utan denna möjlighet till reflektion
kommer inte studenterna att kunna utnyttja sina inlärningserfarenheter fullt ut. Av
resultaten från denna enkätundersökning att döma, är även de studerande själva väl
medvetna om hur viktigt både förståelse och reflektion är för deras lärande.
Lika positivt som förståelse och reflektion tycks vara för lärandet, lika negativt verkar
osäkerhet om lärarens förväntningar påverka studenternas lärande. Detta stämmer väl
överens med vad en del forskare har påpekat, nämligen att oklara eller icke redovisade
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akademiska förväntningar tenderar att motverka ett förståelseinriktat förhållningssätt,
d v s en inriktning mot mening och innebörd, för att istället uppmuntra ett mer ytinriktat
lärande, där memorering av fakta och detaljer spelar en central roll.57 Vill vi uppmuntra
ett förståelseinriktat förhållningssätt till lärande är det således betydligt bättre att uttrycka
klart och tydligt uttalade akademiska förväntningar.
Det tycks även som att studenternas studiestrategier är relaterade till vilka motiv de har
för att gå den aktuella utbildningen. De studenter som valt utbildning för att få möjlighet
att lära sig mer om det som intresserar dem uppger nämligen i större utsträckning än de
övriga att de tänker försöka att ha ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till
litteraturen. De studenter som däremot uppger att de inte motiveras i speciellt hög
utsträckning av just möjligheten att lära sig mer om det som intresserar dem tycks istället
ha för avsikt att lära sig så mycket fakta och detaljer som möjligt. Detta stämmer väl med
vad flera forskare har påpekat, nämligen att ett personligt intresse naturligt nog är
förknippat med ett förståelseinriktat förhållningssätt.
En fråga man kan ställa sig är huruvida studenterna konstruerar en bild av examinationen
och dess betydelse för dem själva som kan göras begriplig utifrån deras egna
utbildningsprojekt eller framtidsplaner. Svaret på den frågan torde bli ja. Studenterna
konstruerar en bild av examinationen som är meningsfull utifrån de planer och
ambitioner de har och de modifierar kontinuerligt denna bild vid behov under
utbildningens gång. Det kan t ex innebära att en student som framför allt är ute efter att få
ett intyg på att han eller hon genomgått en universitetsutbildning betraktar examinationen
och de tillhörande betygen från ett helt annat utgångsläge än den student som främst är
där för att lära sig mer om det som intresserar personen i fråga. Utbildningen fyller helt
enkelt olika funktioner för olika studenter och naturligt nog får detta i sin tur en rad
konsekvenser för hur studenterna förhåller sig till utbildning, examination, deras eget
lärande etc. Med detta inte sagt att den ena eller andra kategorin studenter alltid skapar
sig en viss sorts bild, utan snarare att alla studenter på något sätt förhåller sig både till
utbildningen i stort och till den examination de möter under utbildningen. I de fall bilden
inte kan göras meningsfull och begriplig tror jag att studenterna oftast väljer en annan
väg ut, t ex att avbryta studierna alternativt välja ett annat ämne.
Det kan här vara värt att påpeka att de resultat som redovisas i denna rapport nästan
uteslutande baseras på svar från de studenter som bedrivit universitetsstudier under flera
års tid. Detta har definitivt påverkat den bild som här ges av studenters upplevelse av
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examinationen. Skulle studien istället ha fokuserat på de studenter som påbörjat sina
universitetsstudier, men som senare av olika skäl avbrutit dem, skulle bilden av
examinationen säkerligen bli en annan. För att även ge de studenter som inte fullföljt sina
universitetsstudier ”ett ansikte” inkluderades en intervju med en av de studenter som tog
ett uppehåll relativt kort tid efter att det studierna påbörjats. Som jag ser det är det av
stort intresse att framöver även studera denna grupp studenter. Har examinationen
betydelse för studenterna i deras beslut att avbryta sina studier och i så fall, vilken roll
spelar den? Sannolikt finns det en hel del att lära.
För den kategori studenter som framför allt är inriktade på att lära för sin egen skull har
examinationen och betygen antagligen ett annat värde än för de studenter som först och
främst är inriktade mot att få en examen. För de förstnämndas del stämmer sannolikt inte
alltid lärarnas tankar om vad som är viktigt att lära överens med deras egna intressen och
preferenser. I dessa fall finns det några tänkbara handlingsalternativ. Antingen utgår
studenten i alla fall från sitt eget intresse och kommer då troligtvis inte att prestera lika
bra betygsmässigt som de gör om de väljer det andra alternativet – nämligen att läsa
parallellt, dels utifrån det egna intresset, dels för att klara tentamen. I praktiken behöver
de flesta studenter trots allt åtminstone delvis läsa för att klara examinationen, så till vida
att deras egna intressen och preferenser inte helt skulle råka överensstämma med lärarens
tankar om vad som är centralt i kursen.
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6

SLUTORD

Vad kan man då säga om dessa resultat? Till att börja med kan man konstatera att
examinationen kan ha så stor betydelse att vissa studenter avbryter sin utbildning. För
några studenter är examinationen i sig så ångestfylld att de inte orkar utsätta sig för det
lidande den innebär och i stället hoppar av utbildningen. För andra blir det praktiskt taget
omöjligt att fortsätta bedriva högskolestudier, då finansieringen i form av studiemedel
kräver att man också klarar att ta sina poäng. Det är min personliga övertygelse att det
bland de studenter som gör studieuppehåll eller studieavbrott finns de som avbryter sina
studier av skäl som är starkt examinationsanknutna. Ett av mina mer bestående intryck –
efter alla de intervjuer jag genomfört – är den centrala betydelse som de allra första
examinationstillfällena har för de studenter som precis påbörjat sina högskolestudier. En
viktig slutsats är därför att det är särskilt viktigt att föreberedelsen och genomförandet av
denna examination inte leder till onödig osäkerhet och otrygghet.
De empiriska resultaten pekar på att den examination studenterna har mött under sin
utbildning i vissa avseenden inte tycks ha motsvarat de förväntningar de hade på
examinationen när de påbörjade sina programstudier. Studenterna har generellt upplevt
att examinationen krävt mindre analys och kritisk granskning än vad de från början
väntade sig. Allra störst är diskrepansen i detta avseende i början av utbildningen.
Skillnaden kvarstår dock, om än inte lika tydlig, även under den senare delen av
utbildningen.
Ett antal frågor dyker ovillkorligen upp. Vad signalerar man till studenterna när
examinationen upplevs efterfråga förmågor som analys och kritisk granskning i mindre
utsträckning än vad de från början hade väntat sig? Hos vem eller vilka ligger ansvaret
för att studenterna inte inriktar sin tentamensläsning på att analysera och granska texter
kritiskt i samma utsträckning som de från början trodde att de skulle göra? Vad beror det
på att studenterna som grupp genomgående under utbildningen går in för att återge fakta
och detaljer i samband med salsskrivningarna i högre utsträckning än de från början
föreställt sig?
En annan fråga som kan vara värd att ta ställning till är hur vi på ett bra sätt ska kunna
förvalta studenternas förväntningar och ambitioner vad det gäller utbildningen och dess
examination. Till stor del tror jag att svaret står att finna dels i ett varierat
examinationsutbud, där det ges utrymme även för andra kunskaper och förmågor än just
återgivande av fakta och detaljer, dels i en medvetenhet om vilken inverkan examinationens utformning har på studenternas lärande. Det viktigaste är inte examinationsformen som sådan, utan istället är det faktorer som t ex hur examinationen är upplagd,
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hur den bedöms och vad som belönas samt vilka förväntningar (uttalade och outtalade)
som finns på studenten, som är avgörande för den inverkan examinationen kommer att ha
på studentens lärande.
Examinationen påverkar vårt lärande och de sannolika effekterna bör därför tas i
beaktande redan när examinationen formuleras. Om man som student framför allt möter
examinationsformer där uppgiften består i att så korrekt som möjligt återge fakta från
litteraturen, utan att egentligen behöva visa att man verkligen har förstått det man har
läst, kommer naturligtvis ansträngningarna att inriktas på att memorera dessa fakta, i alla
fall om man som student har ambitionen att klara skrivningarna. Vill man dessutom ha
bra betyg blir det i dessa fall ännu viktigare att korrekt kunna återge en så stor del av
dessa fakta- och detaljkunskaper som möjligt. Denna form av kunskaper fyller
naturligtvis en viktig funktion i studenternas lärande, men i de fall dessa kunskaper
”korvstoppas” dagarna innan en tentamen och sedan är borta strax efter själva
examinationstillfället kan de sannolikt inte förväntas utgöra en bestående förståelsegrund.
Fakta- och detaljkunskaper bör därför hellre ingå som en naturlig del i ett större
sammanhang där meningsfullhet och helhet betonas. Likaså kan vikten av explicita
akademiska förväntningar i samband med examinationen inte betonas nog. Ingen annan
faktor upplevs ha så negativ inverkan på studenternas lärande som just avsaknaden av
klart uttryckta förväntningar i samband med examinationen.
Möter studenten däremot gång efter annan examinationsformer där det är deras förståelse
och reflektioner som efterfrågas och belönas, och där det samtidigt finns utrymme för
analys och kritisk granskning, kommer med stor sannolikhet de studiestrategier som
uppmuntrar memorering av fakta och detaljer inte längre att fungera som lönsamt läsande
och lärande.
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR
BAKGRUND:
Hur var du tidigare som elev?
När/hur bestämde du dig för att läsa detta program?
Tror du att du kommer att fullfölja utb?
HUR HAR DET VARIT HITINTILLS – OM EXAMINATIONEN UNDER DENNA
TERMIN:
Hur har examinationen hitintills varit?
Hur läste du?
OM KÄNSLORNA I SAMBAND MED EXAMINATIONEN:
Vad tänkte och kände du innan/under/efter den första skrivningen? (Jmf med den andra
skrivningen.)
För de som haft seminarium:
– Hur kände du i samband med seminariet?
– Vad tycker du om det som examinationsform?
OM RESULTATET PÅ SKRIVNINGARNA:
Hur gick det på den första skrivningen?
Var du nöjd med resultatet?
Varför tror du att det gick som det gick?
Skulle du ha läst annorlunda så här i efterhand?
Vad är behållningen?
Hur tror du att det skulle gå om du fick göra om skrivningen här och nu?
OM FRAMTIDEN:
Tror du att du kommer att läsa eller förhålla dig annorlunda till studierna om något eller några
år? I så fall på vilket sätt?
OM MUNTLIG TENTAMEN:
Skulle du ha läst annorlunda till den första kursen om den hade examinerats med en muntlig
tentamen istället för med en salsskrivning? I så fall på vilket sätt?
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ÖVRIGA FRÅGOR:
Vilken examinationsform föredrar du om du får välja? Varför?
Är det någon examinationsform som du helst inte skulle vilja bli examinerad med? I så fall
varför?
Hur har du upplevt arbetsbördan under denna termin?
BRA OCH DÅLIGT MED EXAMINATIONEN:
Är det något som du tycker har varit speciellt bra med den examination du mött under
utbildningen?
Är det något som du tycker borde ändras vad det gäller examinationen på utbildningen (eller
något som är relaterat till examinationen)?
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Examination x
Till dig som påbörjade studier vid x-programmet vid Uppsala Universitet xxxx.
Som du kanske kommer ihåg påbörjades ett examinationsprojekt xxxx. Det är nu dags
för den tredje och troligtvis sista datainsamlingen och jag hoppas naturligtvis att du
även denna gång kan tänka dig att besvara enkäten. För att resultaten ska bli så
rättvisande som möjligt är det mycket angeläget att så många som möjligt deltar. Din
medverkan är med andra ord högst betydelsefull! Ett vanligt problem vid longitudinella
studier är nämligen de alltför stora bortfallen, vilka gör undersökningarnas resultat
mindre tillförlitliga. För att inte resultaten från denna studie skall kunna bortförklaras
på detta sätt är det därför viktigt att så många studenter som möjligt gör sin röst hörd
genom att besvara denna sista enkät!
Har du helt avslutat dina universitetsstudier ber jag dig att ändå besvara de första
enkätfrågorna och sedan återsända enkäten. Om du avbrutit dina programstudier, men
fortfarande läser vid Uppsala universitet, ber jag dig att försöka besvara enkäten som
vanligt. Nedan följer en kort beskrivning av projektet och dess syfte.
Denna enkät ingår i en longitudinell undersökning, dvs en studie som sträcker sig över
flera år, där syftet är att undersöka hur du som student upplever och förhåller dig till
examinationen under utbildningen och hur dessa upplevelser och förhållningssätt
eventuellt förändras under utbildningens gång. Din medverkan är naturligtvis fortfarande
frivillig, men jag hoppas att du kan tänka dig att besvara enkäten även denna gång.
Kodnummret är nödvändigt för att jag ska kunna jämföra och följa upp dina svar. Alla
enkätsvar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs ingen annan än undertecknad
kommer att känna till kopplingen mellan kodnummer och person. Det innebär att varken
lärare eller annan personal på de berörda institutionerna kommer att få ta del av dessa
uppgifter och att enskilda svar inte kommer att kunna identifieras i de rapporter som
publiceras. Du har rätt att på begäran få ett registerutdrag av de uppgifter du lämnat i
denna enkät.
Min förhoppning är att du fortfarande vill medverka i denna undersökning och på så sätt
bidra till att förbättra examinationen vid vårt och andra universitet. Ditt svar vill jag
gärna ha före den xx xxxx. Jag bifogar ett portofritt svarskuvert. Som ett tack för att du
vid flera tillfällen tagit dig tid att medverka i denna undersökning bifogar jag även en
biocheck. TUSEN TACK!!! En sammanfattning av de viktigaste resultaten kommer att
sändas till dem som så har önskat när undersökningen är färdig. Är det något du undrar
över eller om du har några synpunkter i övrigt, är du välkommen att ringa!
Towe Wiiand tel: x (arb) eller x (hem)
TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN!
Towe Wiiand
Projektledare
Enheten för utveckling och utvärdering
Box 256, 751 05 Uppsala
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Välj endast ett av alternativen om annat ej anges. Vid de öppna frågorna får
du gärna använda baksidan om raderna inte räcker till.
Om du inte längre läser på programmet, men fortfarande studerar på
högskolenivå ber jag dig att ändå försöka besvara denna enkät.
Har du helt avslutat dina studier är detta kanske inte möjligt. Skriv då gärna
ner de synpunkter du har under ”övriga kommentarer” i slutet av enkäten.
Procentfördelning för x.prog & y.prog i slutet av utbildningen
1. Hur många högskolepoäng har du hitintills tagit totalt? _____ poäng m=126 p
N= 55

2. Vad ägnar du dig åt för närvarande?

N=57

❐ Jag läser fortfarande på x-programmet
35%
❐ Jag har tagit studieuppehåll från x-programmet, men läser fortfarande vid Uppsala
universitet. För närvarande läser jag:
25%
❐ Jagläser för närvarande inte vid Uppsala universitet. Istället ägnar jag mig åt: 40%
Motivera gärna varför du tänker / inte tänker fortsätta läsa på x-programmet:
______________________________________________________________________

3. Hur viktiga är nedanstående motiv för att du fortfarande bedriver högskolestudier?
(1=helt oviktigt och 5=mycket viktigt)
(oviktigt)

1

2

3

4

5 (viktigt)

a. För att skaffa de kvalifikationer som krävs
för att få ett arbete inom detta område N=46

2%

4%

4%

26%

63%

b. För att läsa och lära mig mer om det som
intresserar mig N=46

0%

4%

20%

26%

50%

c. För att inte behöva gå arbetslös N=47

49%

21%

6%

17%

6%

d. För att få möjlighet till ett stimulerande
arbete N=45

4%

4%

4%

27%

60%

e. För att utvecklas som person N= 47

4%

4%

13%

40%

38%

f. För att pröva mig fram till vad jag vill
ägna mig åt N=46

30%

24%

24%

13%

9%

__________________ N=4

25%

0%

0%

0%

75%

g. Annat

Kommentera gärna!
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4. Hur vanligt förekommande har följande examinationsformer varit under det senaste
läsåret? (x t o m y) (1=aldrig förekommit och 5=förekommit mycket ofta.)
Aldrig

Mkt ofta

1

2

3

4

5

24%

24%

20%

24%

9%

a. Salskrivning N=46
b. Skrivning med vissa hjälpmedel N=41
c. Hemtentamen N=43

76%

15%

5%

2%

2%

7%

19%

14%

37%

23%

d. Muntlig tentamen N=41

54%

29%

5%

5%

7%

e. Uppsats/examensarbete N=45
f. Individuellt PM N=43
g. Grupparbete N=45

20%

18%

24%

20%

18%

7%

14%

35%

30%

14%

27%

11%

20%

29%

13%

h. Seminarium N=44

11%

14%

27%

27%

20%

5. Hur ställer du dig till att examineras med följande examinationsformer? (1=mycket
negativ och 5=mycket positiv.)
Mkt negativ
Mkt positiv
1

2

3

4

5

28%

20%

28%

18%

8%

b. Skrivning med vissa hjälpmedel, t ex
litteratur och/eller anteckningar, men annars under liknande
omständigheter som vid salskrivning N=50
14%

32%

36%

12%

6%

c. Hemtentamen, d v s en skrivning där man får ett
antal dagar på sig att besvara frågorna hemma med hjälp
av bl a kurslitteratur och anteckningar N=51

4%

10%

26%

61%

18%

26%

28%

14%

0%

6%

26%

35%

33%

av uppsats N=51

0%

6%

29%

28%

37%

g. Grupparbete som redovisas muntligt eller skriftligt
i form av ett grupp-PM N=51

20%

18%

20%

26%

18%

h. Seminarium, en form av diskussionstillfälle med
lärare närvarande, vilket är examinerande N=51

6%

12%

22%

28%

33%

a. Salskrivning, d v s skriftlig tentamen utan hjälpmedel (litteratur/anteckningar)

N=51

0%

d. Muntlig tentamen, d v s en tentamen där frågor och
svar sker muntligt. Den kan ske både enskilt o. i grupp N=50 14%

e. Uppsats/examensarbete, d v s ett större självständigt arbete N=51

f. Individuellt PM, d v s en mindre omfattande version

Kommentera gärna!
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NÅGRA FÖRTYDLIGANDEN:
Med examination avses i denna enkät; salsskrivning, skrivning med hjälpmedel
(litteratur/anteckningar), hemtentamen, muntlig tentamen, uppsats/examensarbete,
individuellt PM, grupparbete och seminarium.
6 . Vad anser du är examinationens viktigaste syfte/syften?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Finns det något som du tycker borde förändras vad gäller examinationen? Berätta
och motivera gärna varför du anser att just detta borde ändras.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8a. Hur har du hitintills legat till betygsmässigt under dina studier det senaste läsåret
(x t o m y)?
❐ Enbart Godkänd
❐ Mest Godkänd, men Väl godkänd ibland
❐ Lika ofta Godkänd som Väl godkänd
❐ Mest Väl godkänd, men Godkänd ibland
❐ Enbart Väl godkänd

4%
38%
19%
27%
12%

N=48

8b. Har du fått underkänt betyg vid något examinationstillfälle under det senaste läsåret
(x t o m y)?
❐ Ja, några gånger
❐ Ja, en gång
❐ Nej

8%
18%
74%

N=49

9a. Har du upplevt tentamensångest, d v s känslor av oro eller nervositet inför/under de
olika examinationstillfällena, någon gång under det senaste läsåret (x t o m y)?
❐ Ja
❐ Nej (gå vidare till fråga 8)

72%
28%

N=50
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9b. Hur stark bedömer du att denna oro har varit?
❐ Mycket svag
❐ Ganska svag
❐ Varken stark eller svag
❐ Ganska stark
❐ Mycket stark

5%
16%
19%
49%
11%

Kommentera gärna: N=37
10. Har du erfarenhet av uppsats/examensarbete motsvarande minst fem poäng?
(Gäller inte individuellt PM eller grupp-PM.) N=52
❐ Nej, har ej påbörjat
❐ Ja, påbörjat men inte avslutat
❐ Ja, avslutat minst ett uppsats/examensarbete

8%
15%
77%

Om ja, beskriv det som du tycker kännetecknar uppsats/examensarbetet jämfört med
andra examinationsformer (förutom att det är förhållandevis omfattande)!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. På vilket sätt anser du att nedanstående faktorer påverkar din inlärning, d v s
påverkar dessa faktorer din inlärning på ett positivt eller negativt sätt? (1 = mycket
negativt och 5 = mycket positivt.)
Mkt negativt
Mkt positivt
1

2

3

4

5

a. Vetskapen att prestationen kommer att betygsättas
N=52

6%

12%

35%

42%

6%

b. Vetskapen om att prestationen inte kommer att
betygsättas N=52

8%

40%

33%

14%

6%

c. Vetskapen om att kraven vid examinationen är mycket
låga N=52

4%

54%

27%

14%

2%

d. Vetskapen om att kraven vid examinationen är mycket
höga N=52

4%

14%

35%

40%

8%

e. Osäkerhet om vad läraren egentligen förväntar sig
att du ska kunna vid examinationstillfället N=52

25%

44%

27%

2%

2%

f. Vetskap om vad läraren förväntar sig att du ska
kunna vid examinationstillfället N=52

0%

8%

14%

50%

29%

g. Vetskap om att det är återgivande av det som står i
litteraturen som efterfrågas i examinationen N=52

19%

29%

31%

12%

10%

h. Vetskap om att det är mina reflektioner och min
förståelse som efterfrågas i examinationen N=52

0%

2%

10%

36%

52%
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Nedan följer ett antal påståenden. Jag är intresserad av att veta hur väl dessa
påståenden stämmer överens med vad du tycker (1=stämmer mycket dåligt
och 5=stämmer mycket bra). Markera endast ett av alternativen vid
respektive fråga.
Stämmer:
Mycket Ganska Varken Ganska Mycket
dåligt dåligt bra el. bra
bra
dåligt
12. Jag tycker att det är mycket svårt att veta hur
jag ska läsa inför en tentamen. N=52

19%

42%

27%

8%

4%

13. Jag tycker att det är enkelt att ta ut det
centrala i kurslitteraturen. N=52

2%

8%

14%

65%

12%

14. Jag tycker att examinationen har ställt nya och
helt andra krav på mig under det senaste läsåret
mot vad jag var van vid sedan tidigare. N=49

16%

18%

31%

33%

2%

15. Jag tycker att det har krävts att jag ska kunna
analysera och granska kurslitteraturen kritiskt
vid examinationstillfällena under det senaste läsåret. N=49

2%

14%

18%

47%

18%

16. Jag tycker att det har krävts att jag ska kunna återge
en mängd fakta och detaljer från kurslitteraturen vid
examinationstillfällena under det senaste läsåret. N=49

12%

26%

22%

22%

16%

17. Min målsättning är att få så höga/bra betyg
som möjligt under utbildningen. N=52

4%

23%

25%

35%

14%

18. Jag tycker att det är bra med uppgifter där direktiven
är mycket tydliga och detaljerade. N=52

0%

8%

27%

29%

36%

19. Jag tycker att det är/skulle vara obehagligt att
köra (få underkänt betyg) på en tentamen. N=52

6%

10%

19%

42%

29%

20. Jag fokuserar nu mer på det jag själv är
intresserad av när jag studerar, än jag gjorde i början
av mina universitetsstudier. N=52

4%

8%

19%

38%

31%

21. Jag tycker om skrivningsfrågor som kräver korta
och konkreta svar. N=52

10%

36%

29%

14%

12%

22. Jag tycker om skrivningsfrågor som kräver
analyserande och resonerande svar. N=52

0%

10%

19%

42%

29%

23. Jag har försökt att lära mig så mycket fakta och detaljer som möjligt inför de salskrivningar vi har haft.N=52

10%

27%

17%

36%

10%

24. Jag har försökt att analysera och kritiskt granska
kurslitteraturen inför de salskrivningar vi har haft. N=52

0%

25%

14%

46%

15%

25. Jag har lätt för att uttrycka mig i skrift. N=52

4%

0%

14%

46%

36%

26. Jag har lätt för att uttrycka mig i tal. N=52

0%

10%

23%

44%

23%

27. Jag tycker att jag nu har bättre självförtroende i all–
mänhet än vad jag hade i början av mina univ.studier. N=52 0%

6%

23%

42%

29%

28. Jag har varit mycket välorganiserad i mina
studier det senaste läsåret. N=51

31%

28%

20%

6%

16%
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Stämmer:
Mycket Ganska Varken Ganska Mycket
dåligt dåligt bra el. bra
bra
dåligt
29. Jag har fördelat den tid jag lägger ner på mina studier
relativt jämnt under kursen det senaste läsåret. N=49

6%

33%

24%

33%

4%

30. Jag har läst all kurslitteratur som ingår i kursen
under det senaste läsåret. N=49

14%

33%

16%

22%

14%

31. Jag har för det mesta använt någon form av ”teknik”
(t. ex. att rita bilder, hitta på ramsor) för att lättare kunna
memorera fakta och detaljer under det senaste läsåret.
N=49

31%

43%

14%

10%

2%

32. Jag fokuserar nu mer på det jag tror kommer
att testas i examinationen när jag studerar än jag
gjorde i början av mina universitetsstudier. N=50

4%

18%

46%

30%

2%

33. Jag studerar ofta tillsammans med någon/några
kurskamrater. N=52

31%

29%

10%

23%

8%

34. Jag brukar för det mesta lära mig väldigt mycket
under grupparbeten. N=51

10%

20%

26%

31%

14%

35. Jag brukar vara mycket aktiv på seminarierna och
kommer ofta med inlägg i diskussionen. N=51

6%

10%

26%

43%

16%

36. Jag tycker det är/kommer att bli roligt att skriva
uppsats/examensarbete. N=52

2%

15%

29%

33%

21%

37. Jag tror att jag kommer att få ett arbete som är
intressant för mig efter avslutad utbildning. N=52

4%

4%

14%

46%

33%

38. Jag tror att jag kommer att ha stor nytta av mina
universitetsstudier i mitt framtida yrkesliv. N=52

2%

8%

15%

38%

36%

Till sist, har du några övriga synpunkter så skriv gärna ner dem.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ETT MYCKET VARMT TACK FÖR ATT DU TAGIT DIG TID ATT BESVARA
DENNA OCH DE TVÅ TIDIGARE ENKÄTERNA!
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Tidigare rapporter från Enheten för kvalitet och utvärdering
(Rapporter från och med 2002. Alla rapporterna finns tillgängliga i pdf-format på
www.uadm.uu.se/kvalitet)
Maivor Sjölund & Mikaela Staaf:
Forskningsanknytning och arbetslivsanknytning. Naturvetarprogrammet: biologi.
Delrapport 3 i ett projekt om forskningsanknytningen vid Uppsala universitet.
Kvalitet och utvärdering, mars 2005
Maivor Sjölund & Mikaela Staaf:
Forskningsanknytning och arbetslivsanknytning. Civilingenjörsutbildningen: teknisk fysik.
Delrapport 2 i ett projekt om forskningsanknytningen vid Uppsala universitet.
Kvalitet och utvärdering, mars 2005
Det systematiska kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet.
Det vinnande svenska bidraget i Högskoleverkets projekt ”Det bästa kvalitetsarbetet bland
nordiska universitet/högskolor”.
Uppsala universitet, oktober 2004
Mikaela Staaf:
Forskningsanknytningen på lärarutbildningen.
Delrapport 1 i ett projekt om forskningsanknytningen vid Uppsala universitet.
Kvalitet och utvärdering, mars 2004
Annika Lundmark:
Doktorandernas åsikter om sin utbildning – ett led i kvalitetsutvecklingen av
forskarutbildningen vid Uppsala universitet.
Kvalitet och utvärdering, oktober 2003, ISBN 91-506-1714-1
Elias Arnestrand:
Webbaserade kursvärderingar – möjligheter och problem.
Kvalitet och utvärdering, augusti 2003, ISBN: 91-506-1697-8
Christina Björkman, Annika Lundmark & Jörgen Nissen:
Att utveckla en tvärvetenskaplig civilingenjörsutbildning – en formativ utvärdering av
programmet System i teknik och samhälle.
Kvalitet och utvärdering, december 2002, ISBN: 91-506-1696-X
Maivor Sjölund:
Från kvalitetsarbete till bedömning av kvalitet – ett lärosätesperspektiv. En analys av
högskoleverkets utvärderingar av ämnen och program 2001 och 2002.
Kvalitet och utvärdering, november 2002, ISBN: 91-506-1695-1
Annika Lundmark:
Före detta studenters uppfattningar om sina studier och nyttan av dem i arbetslivet.
Delrapport från en uppföljningsstudie med ett urval studenter som tagit grundexamen vid
Uppsala universitet.
Kvalitet och utvärdering, oktober 2002, ISBN: 91-506-1693-5
Ulrika Jönzén:
Kurser med engelska som undervisningsspråk. Studenters upplevelser av åtta olika kurser
med engelska som undervisningsspråk.
Kvalitet och utvärdering, oktober 2002, ISBN: 91-506-1694-3
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Towe Wiiand
EXAMINATIONEN SOM VÄGVISARE

Det övergripande syftet med denna rapport är att – ur ett
longitudinellt perspektiv – belysa en grupp högskolestudenters
upplevelse av och inställning till den examination de möter
under sin utbildningstid. De erfarenheter studenterna hade i
mitten och i slutet av sin utbildning speglas på ett intressant sätt
mot studenternas förväntningar i början av programstudierna.
Den faktor som – genomgående under utbildningen – upplevs
ha den mest gynnsamma inverkan på studenternas lärande är
vetskapen att det är deras förståelse och reflektion som kommer
att efterfrågas i examinationen. Mest negativt upplevs lärandet
påverkas av osäkerhet om vad som kommer att krävas av dem i
samband med examinationen.
Mot bakgrund av den pågående Bologna-processen blir
examinationsfrågorna särskilt angelägna att uppmärksamma och
diskutera. Förhoppningsvis kan rapportens innehåll stimulera till
ett aktivt utvecklingsarbete i fråga om examinationen vid kurser
och program vid universitetet.

Rapporten kan beställas från
Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (upi)
Uppsala universitet, Box 513, 751 20 Uppsala
Telefax 018-471 76 80
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i ett longitudinellt perspektiv
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