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Abstrakt— I denna undersökning studeras om en tydligare och 

mer enhetlig uppsatshandledning, bättre kommunikation 
handledare/studenter, självreflektion samt en form av 
kamratexamination skulle kunna underlätta för studenterna att 
känna tillfredsställelse med såväl uppsatsprocess som betyg på 
uppsatsen. Bakgrunden är att det alltid finns studenter som 
upplever såväl handledningens kvalitet som betyg som orättvisa. 
Undersökningen har genomförts på en obligatorisk kurs på 
Ekosystemteknikprogrammet, tredje årskursen, genom 
Aktionsforskning. Resultatet av förändringarna i uppsats-
processen visar att studenterna blev mer tillfredsställda med 
såväl betyg som kvalitet på handledning men för att veta exakt 
vad det beror på behövs ytterligare undersökningar. 

 
Index termer— återkoppling, kamratexamination, själv-

värdering, aktionsforskning 
 

I. INTRODUKTION 
I HF, 6 kap. [1] finns angivet de övergripande kraven för 

olika universitetsexamina indelade i mål för Kunskap och 
förståelse, Färdighet och förmåga respektive 
Värderingsförmåga och förhållningssätt. För att säkerställa att 
den enskilda studenten uppfyller kraven på kunskaper och 
förmågor för t.ex. en civilingenjörsexamen måste 
examinationen utformas så att det är möjligt att kontrollera att 
alla studenter uppfyller alla kursplanens mål. Examinationen 
har med andra ord fått en utökad formell betydelse avseende 
kvalitetssäkringen av utbildningarna. I rapport 2009:25R [2] 
skriver Högskoleverket att ” Huvudfrågan som ställs i de nya 
utvärderingarna är om och hur väl utbildningarna 
säkerställer att studenterna når målen i 
högskoleförordningens examensbeskrivningar”. Lärarnas 
kompetens i att designa och genomföra olika varianter av 
examination måste därmed utvecklas. 

En metod att utveckla befintlig examination kan vara 
genom Aktionsforskning, en metod som innebär att undersöka 
– förändra – undersöka –osv. Aktionsforskningen innebär 
förutom en förändring även att skaffa sig kunskap om 
processen, vad som sker och hur. [3] 

I en studie, inom ramen för den pedagogiska kursen 
Examination – utveckling av examinationspraxis genom 
aktionsforskning (LTH, vt 2009), har författaren tagit hjälp av 
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aktionsforskning för att förändra uppsatshandledningen på en 
obligatorisk kurs Ekosystemteknikprogrammet, årskurs tre. 
Bakgrunden till detta är att det alltid finns studenter som är 
missnöjda med såväl handledning som uppsatsbetyg. 
Missnöjet med handledningen handlar många gånger om att 
man upplever orättvisa, d.v.s. en grupp får mer återkoppling 
än vad en annan grupp får. 

II. LITTERATURSTUDIE 
Wiiand [4] beskriver i sin litteraturöversikt olika 

examinationsformer och dess för- och nackdelar. I ett referat 
av en undersökning från 1997 skriver hon att studenternas syn 
på uppsatsen som examinationsform, i förhållande till andra 
former, är att den ger de mest bestående kunskaperna men att 
den också ställer höga krav och kräver mycket arbete. 
Ytterligare en fördel med uppsats som examinationsform, 
utöver bestående kunskaper, är att den förbättrar studenternas 
kompetens i teamwork. [5] Problem kring uppsatsskrivande är 
dels risken för plagiat och dels att feedbacken på produkten i 
alltför stor del rör sig om språk och stavning. För att undvika 
problem med att urskilja vem som bidragit med vad – i en 
uppsats författad av en grupp – pekar Rust [5] på att låta 
studenterna göra en självvärdering av sitt arbete. 

Kamratexamination innebär t.ex. att studenter skriver en 
rapport vilken de sedan, tillsammans i gruppen, betygsätter. 
Det kan även ingå ett moment där gruppen betygsätter en 
annan grupps rapport. [4]1 Fördelar med kamratexamination 
är, enligt Wiiand, att studenterna involveras i lärandeprocessen 
och att arbetet i gruppen förbättras. Vissa tecken tyder även på 
att studenternas självförtroende ökar.2 Litteraturstudien visar 
även på negativa effekter av kamratgranskning, såsom att det 
skulle förhindra samarbete och att betygsättningen påverkas av 
lojalitet vilket kan resultera i för höga betyg. Kamrat-
examination visade sig även kunna ge alltför låga betyg.3 
Även Hult [6] föreslår i sina råd angående examination i 
högskolan, att låta studenterna medverka i bedömningen, t.ex 
genom kamratbedömningar av grupparbeten. Till de lärare 
som tänker införa själv- och kamratexamination ger Wiiand 
[4] följande råd; använd tydligt uttalade kriterier, förbered 
studenterna genom att låta dem ge återkoppling utan 

 
1 Wiiand refererar här till Brown and Knight, 1994. 
2 Wiiand refererar till Prince and Cutler, 1995, och Mc Dowell och Mowl, 

 1996. 
3 Wiiand refererar till Boud 1995 
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betygsättning samt inför kamratexamination tidigt i 
utbildningen, innan vänskapsrelationer uppstått. Axelsson [7] 
visar i en studie att studenterna klarar av att rätta och bedöma 
någon annans lösning. Studien baseras på en kurs i 
programmering där studenterna hade tillgång till en svarsmall 
och ett lösningsförslag, d.v.s. klara rättningskriterier. 

Återkoppling är ett genomgående tema när uppsats används 
som examinationsform. Biggs [8] skriver om återkoppling och 
pekar bl.a. på att det är viktigt att studenterna i början av 
kursen får veta exakt som förväntas av dem. Enligt Hult [6], 
baserat på Salminen-Karlsson, 1998, är kvinnors behov av 
återkoppling större jämfört med motsvarande behov hos män.  
Används uppsats som examination så tillgodoses behovet av 
återkoppling i högre grad jämfört med exempelvis en 
salstenta.  

III. KURSEN MILJÖ OCH MANAGEMENT, 9HP 
Kursen är obligatorisk för Ekosystemteknik i årskurs 3 med 

ca 50 studenter. Kursen har gått sedan år 2000 och författaren 
har varit kursledare under alla åren. Kursens syfte är att 
studenten skall förvärva kunskaper om miljöarbete inom 
företag och i samhället samt att stimulera till diskussion och 
eftertanke kring styrkor och svagheter hos olika styrmedel och 
verktyg. Utöver det skall studenten tränas i kritiskt tänkande, 
problemformulering samt skriftlig och muntlig kommuni-
kation. Kursen innehåller flera examinationsmoment, för att 
genom detta examinera de olika inlärningsmålen. För att bli 
godkänd på kursen krävs godkänd projektuppgift i miljörätt, 
godkänd uppsats, aktivt deltagande på uppsatsseminariet samt 
godkänd skriftlig tentamen. Såväl uppsats som skriftlig 
tentamen ger ett betyg (3 – 6). Betyget på projektuppgiften i 
miljörätt är godkänd/icke godkänd. De betygsgrundande 
momenten är således uppsatsen och den skriftliga tentamen 
och slutbetyget baseras till 50% på uppsatsbetyget och till 
50% på betyget på tentamen. 

Uppsatsen bygger på en kritisk granskning av ett 
miljöverktyg/styrmedel (livscykelanalys, miljöledningssystem, 
handel med utsläppsrätter m.m.). Centralt i uppsatsen är en 
analyserande del, teoridelen skall endast vara ett stöd för 
analysen. Examinationen av uppsatsen är målrelaterad, alla 
uppsatserna kan få betyget 6 om de uppfyller kraven. 
Uppsatsen skrivs i grupper om 4-5 teknologer och varje grupp 
har tillgång till en handledare. . Sex olika handledare, alla från 
miljö- och energisystem, är involverade i kursen. 
Uppsatsgrupperna sätts samman av kursledaren där 
intentionen är att ha både kvinnor och män i varje grupp. Att 
gruppindelningen görs av kursledaren innebär att grupperna 
oftast är helt nya. Genom detta tränas studenterna i att arbeta i 
olika konstellationer. Förfarandet innebär i sin tur att 
grupperna kan vara sammansatta av personer med helt olika 
mål för sina betyg på kursen. Somliga är nöjda med betyget 3 
och andra vill absolut ha högsta betyg på uppsatsen. Som ett 
första steg, när gruppen träffar handledaren första gången, får 
gruppen i uppgift att diskutera sig fram till ett ”målbetyg”, 
d.v.s. det betyg gruppen siktar på. Uppsatsen skrivs under en 
läsperiod vilket i praktiken innebär ca 5 veckor. Handledare 
har dels mailkontakt med gruppen och dels personlig kontakt, 

ca 3 gånger utöver slutseminariet 
Uppsatsen presenteras på ett seminarium där varje uppsats 

behandlas i ca 40 minuter. Opponentgruppen gör först en 
presentation av uppsatsen och därefter en opposition. Efter 
uppsatsseminariet har författarna ytterligare en vecka på sig att 
göra förbättringar av uppsatsen. Seminariet är alltså en del av 
uppsatsprocessen, en återkoppling. Slutversionen lämnas in en 
vecka efter seminariet och är den version som betygsätts av 
kursansvarig, i samråd med respektive handledare.   

Som underlag för betygsättningen används följande 
kriterier: 

• om man har gjort någon form av egna undersökningar 
• hur bakgrundsdelen (beskrivande delen) i uppsatsen är 

presenterad 
• hur välgjord analysdelen av uppsatsen är 
• hur avancerade källor gruppen har använt sig av 
• om, och i vilken mån, gruppen har varit källkritisk 
• hur självständigt gruppen har arbetat 
• om uppsatsen lämnas in i tid 

IV. FÖRÄNDRINGAR I UPPSATSPROCESSEN 
Syftet med den genomförda studien var att undersöka om en 

tydligare och mer enhetlig uppsatshandledning, bättre 
kommunikation handledare/studenter, självreflektion samt en 
form av kamratexamination skulle kunna underlätta för 
studenterna att känna tillfredsställelse med såväl 
uppsatsprocess som betyg på uppsatsen. 

För att förbättra tydligheten och samstämmigheten 
handledarna emellan lades detta året extra vikt vid att, i 
samband med introduktionen, gå igenom uppsatsprocessen. 
Råden studenterna fick var delvis tänkta att förekomma 
förväntningar på handledarna som att de, i samband med ett 
handledarmöte i slutfasen av uppsatsprocessen, skulle kunna 
berätta ”vad som behöver åtgärdas för att uppsatsen skall 
kunna få högsta betyg”. Information om skrivprocessen finns 
även i studiehandledningen. 

Ett nytt moment på kursen introducerades, nämligen att 
varje student skulle logga sitt arbete genom att skriva en 
dagbok. Denna är främst tänkt att fungera som en redogörelse 
för hur mycket tid som läggs på uppsatsen men är även ett 
medel för självreflektion över sitt lärande. Dagboken kan även 
ge återkoppling till handledarna samt vara en hjälp om det 
uppstår problem i gruppen angående någon gruppmedlem som 
inte bidragit till slutresultatet. 

Betygskriterierna delades ut och nytt för denna gång var ett 
kriterium kallat uppsatsen som helhet. Genom detta kriterium 
får man in aspekter som struktur och om uppsatsens olika 
delar är ungefär likadant presenterade vilket i sin tur visar att 
man har haft tid att arbeta igenom uppsatsen flera gånger. 
Samma information som studenterna fått fick sedan 
handledarna personligen. 

Inför första mötet med handledaren fick respektive 
handledare instruktioner om att gruppen skulle diskutera 
ambitionsnivå för uppsatsbetyget. (Tidigare år har detta gjorts 
i vissa gruppen men inte alla.) Detta för att undvika senare 
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diskussioner i gruppen där någon kanske siktar mot en trea 
medan någon annan vill ha högt betyg. Problemet är 
egentligen inte löst i och med detta men alla gruppmedlemmar 
är åtminstone informerade. (Handledarna ombads även nämna 
att betyget fyra inte är ett dåligt betyg). Eftersom handledaren 
inte deltar i diskussionen är det oklart hur de blir överens. 

Under kursens gång genomfördes, liksom tidigare, operativ 
utvärdering.   Nytt för året var att kursrepresentanten delade ut 
lappar för att få in kommentarer från kurskamraterna. I 
läsvecka tre träffade författaren alla nio grupperna som var 
och en presenterade syfte och avgränsningar för sin uppsats. 
Nytt för året var att författaren försäkrade sig om att varje 
grupp hade förstått vad det konkret förväntades av dem och 
vad betygskriterierna handlade om. Författaren poängterade 
ännu en gång att det tar tid att skriva en bra uppsats (!).I 
läsvecka fyra träffades handledare och kursansvarig och 
stämde av hur långt grupperna hade kommit.   Intryck från 
genomgången i läsvecka tre förmedlades till handledarna. 
Handledarna rapporterade då att alla grupperna hade 
betygsambitioner lika med eller över betyget fyra. Merparten 
av grupperna ville ha mycket högt betyg. I läsvecka sju 
lämnades alla uppsatserna in. 

I tentamensveckan (läsvecka åtta) genomfördes 
uppsatsseminarierna enligt utdelade instruktioner. 
Dagböckerna lämnades in. Ett nytt moment introducerades 
vilket innebar att studenterna skulle sätta betyg, dels på den 
uppsats de själva skrivit och dels på den uppsats de opponerat 
på. Utgångspunkten för betygsättningen var de tidigare 
utdelade betygskriterierna. För den egna uppsatsen skulle 
betygsättningen ske på slutversionen medan betygsättningen 
av opponentuppsatsen skulle ske på den version som 
presenterats på seminariet. Betygen skulle motiveras. Tanken 
med kamratexaminationen var att betygsättningen samtidigt 
skulle fungera som en del i  lärandet  genom att den innebar en 
reflektion  över den egna uppsatsen med dess styrkor och 
svagheter.   Kamratexaminationen är även ett sätt att träna 
kritisk granskning. En vecka efter seminariet lämnades 
slutversionerna in tillsammans med betygen inklusive 
motiveringarna.   

Förutom CEQ, i samband med tentamen, genomfördes en 
separat utvärdering, specifikt inriktad på skrivprocess och 
slutbetyg .  Utvärderingen gjordes, p.g.a. påskuppehåll, ca två 
veckor efter att uppsatsbetygen meddelats.  CEQ gjordes innan 
uppsatsbetyget var meddelat.  

V. RESULTAT 
Antalet studenter på kursen var 36 stycken. 35 av 36 

studenter lämnade in en dagbok. Alla 9 grupperna lämnade in 
betyg med motiveringar. Motiveringarnas omfång varierade 
från 5-6 rader till 1,5 sidor.  Den specifika enkäten besvarades 
av 21 studenter (58%). CEQ besvarades av 35 studenter 
(97%). 

Resultatet presenteras dels i form av betyg på uppsatsen och 
dels i form av enkätsvaren.  Några kommentarer från operativ 
utvärdering presenteras också. Från CEQ presenteras svaren 
på frågor som rör återkoppling från lärarna. 

A. Variation i betygsättning av uppsatserna  
grupp kvinnor

/män 
Författar-
nas 
bedömning 

Opponen-
ternas 
bedömning 

Handl/ 
kursansv.  
gem. 
bedömning 

A 2/2 5+ 4+ 5 
B 2/2 5 5 5 
C 2/2 5 4 5 
D 3/1 6 4 5 
E 1/3 5 5 6 
F 2/2 5 4 5 
G 2/2 5,5 3 4 
H 2/2 5 3 5 
I 2/2 5 4 5 
 

B. Utvärdering av skrivprocess respektive uppsatsbetyg 
En sammanställning av de inlämnade enkätsvaren  

(fritextsvaren finns i en separat bilaga). 
1. Hur har arbetet i gruppen fungerat: 
Dåligt: 1  OK:1 1 Bra: 18 
 
2. Hur upplevde du uppsatshandledningen du fick (kvalitet 
resp. kvantitet)? 
Dåligt:  OK: 14  Bra: 7 
 
3. Var det svårt eller lätt att sätta betyg på din egen uppsats 
respektive opponentuppsatsen? Om det var svårt – försök 
förklara varför: 
Svårt: 8   2  Lätt: 10 
 
4. Är du nöjd med betyget på uppsatsen? 
Nej: 3    Ja: 17 

C. Resultat från operativ utvärdering 
En operativ utvärdering gjordes strax efter starten av 

uppsatsarbetet (ca två veckor in på kursen). Resultatet var 
många positiva ord kring kursen (intressant, positivt med 
många olika föreläsare, bra handledare). Det framfördes även 
klagomål över den samlade arbetsbelastningen men 
studenterna hade samtidigt sagt att ”det var nog något man 
behövde träna på.” 

D. Resultat från CEQ 
Från CEQ har författaren valt att studera svaren på de två 

frågorna som är mest relevanta för återkoppling (fråga 7 resp. 
18). Frågeställningarna är: under kursens gång har jag fått 
många värdefulla kommentarer på mina prestationer (7) samt 
lärarna har oftast gett mig värdefulla upplysningar om hur 
mitt arbete har gått framåt (18).  

Fem omgångar av kursen jämförs.  
 
Kursperiod Svarsfrekvens Fråga 7 Fråga 18 
Vt 2009 100% +9 +9 
Vt 2008 63% +6 +2 
Vt 2007 60% +12 +3 
Vt 2006 90% -1 +2 
Vt 2005 94% -11 -11 
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VI. DISKUSSION 
Med utgångspunkt från enkäten, besvarad av 58% av 

studenterna , samt CEQ med 97% svarsfrekvens, kan följande 
slutsatser dras: 

A. Betygen:  
Att 85% av studenterna var nöjda med sitt betyg är inte så 

konstigt med tanke på betygsnivån på de färdiga uppsatserna. 
Slutbetygen på uppsatserna blev högre än tidigare års betyg. 
Detta kan bero på att alla handledarna i den inledande 
uppsatsdiskussionen såg till att målnivå för uppsatsbetyget 
diskuterades. När handledaren visste att gruppen siktade på ett 
högt eller mycket högt betyg drev han/hon kanske gruppen 
längre, ställde högre krav på produkten, jämfört med om 
gruppen siktat på 3-4. Det kan också bero på att författaren i 
högre grad tryckte på kriterierna för betygsättningen vid 
kursstarten. Ytterligare en förklaring, vilken vidimerats av 
andra lärare inom W3, är att just dessa studenter är mycket 
ambitiösa. De presterar bra även på andra kurser. 

Vad som är värt att notera är de relativt stora skillnaderna 
mellan betygsättningen gjord av författarna, opponenterna 
respektive kursansvarig/handledare. Alla nio grupperna ansåg 
att den egna uppsatsen var värd minst betyget 5, någon även 
betyget 6. När man sedan betygsatte den uppsats man 
opponerat på såg det inte likadant ut, här var spannet 3 – 5. Att 
hålla i minnet är dock att den egna uppsatsen hade 
slutredigerats före betygsättning, den man opponerade på hade 
inte det. Å andra sidan var det endast en av grupperna som 
gjorde någon mer genomgripande förändring av 
uppsatsversion ”seminarium” jämfört med version 
”slutinlämning”.  I motiveringarna för den egna uppsatsen 
lyftes förtjänsterna oftast fram medan i motiveringen för 
betyget på den andra uppsatsen lyftes bristerna fram.  
Studenternas egen bedömning av svårigheten i att sätta betyg 
på uppsatserna var ungefär 50/50. 

B. Handledningen och grupper: 
Grupperna fungerade bra trots att studenterna inte fått välja 

vilken grupp de ville tillhöra, 85% av de som besvarat enkäten 
var nöjda med hur gruppen hade fungerat. Handledningen var 
antingen OK (67%) eller Bra (33%).  Kritiken verkar främst 
handla om kvantitet handledning, inte kvaliteten på den. 
Återkopplingen från handledare verkar alltså ha fungerat i 
stort sett bra. Från CEQ är det svårt att få fram några entydiga 
svar. I tabellen skiljer sig svarsfrekvensen mellan de olika åren 
åt. För kurserna åren 2005, 2006 och 2009 användes 
pappersenkäter vilka besvarades i samband med tentamen. 
Detta förfarande ledde till hög svarsfrekvens. De övriga två 
åren, 2007 och 2008, gjorde CEQ på nätet vilket gav sämre 
svarsfrekvens. Om man jämför svaren de åren enkäterna gjorts 
på papper med hög svarsfrekvens, vilket i sin tur gör att man 
vet att såväl nöjda som missnöjda studenter har besvarat 
enkäten, kan man se att det gjorts stora förbättringar avseende 
återkopplingen från lärarna. Nu behöver den återkopplingen 
inte enbart vara kopplad till uppsatsen eftersom det finns 
ytterligare ett obligatoriskt inlämningsmoment på kursen. Från 
2008 till 2009 har det också skett en förbättring men jämför 

man 2007 med 2009 så har det snarare skett en försämring! 
Sammantaget, med utgångspunkt från CEQ + den egna 

enkäten, har återkopplingen fungerat bra år 2009. Om det 
sedan är de gjorda förbättringarna eller att det helt enkelt är en 
positiv studentgrupp är svårt att veta (jmf resultatet 2007). 

VII.   SLUTSATSER 
”Syftet med studien var att undersöka om en tydligare och 

mer enhetlig uppsatshandledning, bättre kommunikation, 
självreflektion samt en form av kamratexamination skulle 
kunna underlätta för studenterna att känna tillfredsställelse 
med såväl uppsatsprocess som betyg på produkten, d.v.s. 
uppsatsen”. 

Studenterna blev nöjda med betyget och relativt nöjda med 
processen. Enligt CEQ är man nöjd med återkopplingen från 
lärarna OCH man är nöjd med undervisningen (God 
undervisning; +24). Grupperna har till mycket stor del 
fungerat bra. 

Frågan är om de nya momenten, dagbok, 
kamratexamination samt ökad tydlighet i kommunikation, 
bidrog till ökad ”nöjdhetsgrad” eller om man var nöjd med 
betyget eftersom det blev högt och nöjd med processen 
eftersom det ledde till ett högt uppsatsbetyg? Så länge man 
uppnår det eftersträvade betyget är man nöjd? Eller var det så 
att tydligare kriterier och bättre kommunikation, att 
studenterna visste vad de skulle göra, i sin tur gav bättre 
utnyttjande av handledningen och bättre nöjdhet? En 
förklaring kan helt enkelt vara att handledarna med tiden blivit 
säkrare i sin handledarroll. Ju flera gånger de handlett 
uppsatser på just denna kurs, ju bättre förberedda är de på de 
problem som kan uppstå och ju bättre kvalitet på 
handledningen. 

Författarens förhoppning var att genom att själva försöka 
tillämpa utvärderingskriterierna skulle studenterna reflektera 
över svårigheten med att sätta betyg. Tillfredsställelsen med 
betyget skulle öka när man sett att det inte finns några absolut 
rättvisa betyg.  En annan förhoppning var att de skulle 
reflektera över kopplingen mellan betyget och sin egen 
arbetsinsats (via dagboken).   

Betygsättningen av den egna respektive uppsatsen man 
opponerat på trodde författaren skulle ligga närmare varandra. 
D.v.s. att när man reflekterar över svagheter i 
opponentuppsatsen skulle man även göra detsamma i 
förhållande till den egna uppsatsen. Några grupper har gjort så 
medan andra grupper verkar ha haft två skilda synsätt, en för 
den egna uppsatsen och en annan för betygsättningen av 
opponentuppsatsen. Det ser alltså ut som om det är enklare att 
kritisera den uppsats man opponerar på jämfört med den egna 
uppsatsen. Förklaringen kan här vara att gruppen lagt ner tid 
på att ta fram underlag för den muntliga oppositionen och i 
den koncentrerat sig på bristerna i uppsatsen. En diskussion, i 
efterhand, med några av kursdeltagarna förstärkte den 
förklaringsmodellen. En annan förklaring kan vara att när man 
sätter betyg på andras uppsatser förväntas man vara kritisk. 
Enligt Wiiand [4] kan kamratexamination ge alltför låga 
betyg. Å andra sidan redovisar Wiiand såväl fall där studenter 
satt högre betyg som fall där studenterna satt lägre betyg än 
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vad läraren gjorde.  
Vad som förvånat är den ”stora självsäkerheten” i 

bedömningen av den egna uppsatsen. Är man taktisk och 
tänker att ”föreslår jag ett högt betyg så får jag det”?   Är det 
genusrelaterat? Wiiand [4] refererar till Salminen-Karlsson 
(1998) och skriver att kvinnliga studenter (på tekniska 
högskoleutbildningar) tenderar till att ha mindre tilltro till sin 
egen förmåga.  I undersökningen ovan har merparten av 
grupperna en (medvetet) jämn könsfördelning varför inga 
genusrelaterade slutsatser kan dras. 

Dagboken kommer att användas för utvärdering av 
processen inför nästa års kurs.  Den fungerar som feedback till 
kursansvarig och handledare och kan därigenom bidra till en 
ökad kvalitet i handledningen.  

Slutligen: ett intressant perspektiv på examination är hur 
den bidrar till att ge studenterna en grund för sitt lärande 
EFTER att de lämnat universitet. Att lära studenterna om det 
livslånga lärandet där man måste ta eget ansvar för sitt 
lärande. Förhoppningsvis kan kamratexamination, dagböcker 
m.m. bidra till en ökad insikt i hur det egna lärandet sker. För 
att utveckla användandet av dagboken skall instruktioner nästa 
år ges att studenten i slutet av dagboken skall reflektera över 
uppsatsskrivningsprocessen. ”Vad fungerade bra respektive 
dåligt (handledning, gruppdynamik)? Mitt bidrag till arbetet?  
I gruppen? Vad har jag lärt mig?” 

Sammanfattningsvis kan konstateras att studenterna var mer 
tillfredsställda med såväl betyg som kvalitet på handledning 
men för att veta exakt vad det beror på behövs ytterligare 
undersökningar. 
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