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Sammanfattning 

Alltför många studenter har inte tillräckligt minne av sina 

kunskaper från grundkurser när de börjar på fortsättningskurser. 

Lärsituationen blir därmed ineffektiv för studenter och lärare. 

Studenters motivation och intresse svalnar medan tillgänglig 

lärartid används till omstart istället för till progression. Rön från 

kognitionsforskning visar att information lagras mer varaktigt 

när studenter måste plocka fram sina kunskapsminnen än om de 

läser samma stoff på nytt. Provsituationer är således främjande 

för minnet och en väg till hållbar kunskap. Syftet med detta 

projekt är därför att ersätta sluttentamen som test av 

sakkunskaper med upprepade provtillfällen under pågående kurs. 

Genom att integrera proven i kursinnehållet möjliggörs lärande 

istället för enbart kontroll. Idealt säkerställs därmed en lägstanivå 

hos studenterna vilket ger tillträde till avslutande moment av 

tillämpningskaraktär, lämpligen i form av praktikfall. För att det 

ska vara resursmässigt möjligt att genomföra fortlöpande prov i 

stora studentgrupper är tillgången till digitala verktyg en 

förutsättning. Projektplanen utgår från en successiv övergång till 

digitaliserade kunskapstest i en transparent process med forum 

för kontinuerlig utvärdering och kollegialt lärande.
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Bakgrund 

Minnets olidliga korthet 

Människor glömmer. Det är ett känt och, i många sammanhang, oroande problem. 

Inom ett utbildningsprogram bidrar glömska till att såväl utbildningsanordnare som 

studenter underpresterar. Istället för progression från en nivå till en annan krävs en 

eller flera omstarter. Som konsekvens riskerar utbildningens legitimitet och attraktivitet 

att minska, till men för nuvarande, tidigare och blivande studenter, för lärare och 

lärosäte, för arbetsgivare och finansiärer, och för samhället i övrigt. 

Glömskan innebär att alltför få studenter förmår lagra kunskaper från grundkurser som 

de kan plocka fram och bygga vidare på när de kommer till fortsättningskurser. 

Sannolikt varierar orsakerna men populära förklaringar bland lärare tenderar att utgå 

från att det beror på brister i studenternas förutsättningar – att de saknar motivation, 

förkunskaper, erfarenhet, studiedisciplin. En sådan förklaringsmodell är svår att förena 

med ett grundantagande i den högskolepedagogiska föreställningsramen, nämligen att 

lärarens agerande bidrar till studentens lärprocess.  

Prov som slutpunkt  

De flesta kurser inom ämnet företagsekonomi har lärandemål av kunna-, förstå- och 

tillämpa-karaktär och graden av måluppfyllelse brukar fastställas genom examination. 

Den dominerande formen är avslutande salstentaminor kompletterade med andra 

aktiviteter och inlämningsuppgifter i varierande omfattning. På grundkurser är 

examination mycket resurskrävande pga det stora antalet studenter. Cirka en fjärdedel 

av budgeten för en kurs används till examination.  

För studenter är tentamen och andra examinationsuppgifter starka motivatorer. Att 

klara tentan tycks många gånger väga tyngre än att fullt ut tillgodogöra sig 

kursinnehållet. Bara några veckor efter avslutad kurs kan det vara tydligt att centrala 

begrepp inte har fastnat och att modellförståelse saknas.  

 

Möjlighet och förslag till förändring 

Fortlöpande prov förstärker minnet 

Lärande och minne är i kognitionsforskningens fokus. En gren av denna forskning har 

sitt ursprung i Aristoteles tes att minnet kan stärkas genom minnesövning, att gång på 

gång återkalla något visst (Roediger & Butler 2011). Under de senaste hundra åren har 

detta också kunnat bevisas. Ngaosuvan (2013) sammanfattar minnesprocessens olika 

faser, såsom de identifieras inom psykologi; inkodning som beskriver processen där ny 

information tillförs, lagring som handlar om hur ny information bevaras och 

framplockning som handlar om att kunna använda lagrad information.  

När detta appliceras på ett utbildningssammanhang visar det sig intressant nog att prov 

har bättre minnesstärkande effekt än att läsa på egen hand (Roediger & Butler 2011). 

Prov kräver att studenten aktivt letar i sitt minne och plockar fram adekvat kunskap, 
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vilket i sin tur förstärker minnet. Vidare finns forskningsresultat som tyder på att fler 

testtillfällen är mer stärkande än färre samt att svårare, mer utmanande test är mer 

givande än lättare (Pyc & Rawson 2009).  

De här resultaten talar för att prov bör ses och användas som verktyg för lärande, inte 

enbart som kontrollinstrument. Genom att anpassa kursers utformning efter dessa rön, 

i synnerhet grundkurser, kan själva strukturen bidra till minskad glömska eller, 

annorlunda uttryckt, till hållbart lärande. Varje kurs antas innehålla ett flertal cykler av 

föreläsning – inläsning – prov – återkoppling som var och en tar sats i den föregående. 

Förutom att detta ger gynnsamma förutsättningar för varaktig lagring av den testade 

sakkunskapen bidrar metoden till djuplärande och förståelse (Roediger & Butler 2011). 

Följaktligen kan kurser avslutas med att testa studenters förmåga att tillämpa den 

förvärvade kunskapen. De fortlöpande testen föreslås ge tillträde till detta moment.  

Ökad digitalisering ger ökad kontakt IRL 

För att det ska vara resursmässigt möjligt att genomföra kontinuerliga prov i stora 

studentgrupper är tillgången till digitala verktyg en förutsättning. Testen ska kunna 

genomföras med ett minimum av personella resurser vilket främst innebär att de måste 

vara självrättande. Automatisering av standardexamination, dvs traditionell kontroll av 

sakkunskap, frigör tid för lärare att interagera med studenterna. Exempelvis kan fler 

undervisningstillfällen rymmas inom varje kurs och/eller mer återkoppling på test och 

praktikfall.  

 

Plan för genomförande 

Denna projektplan tar sin början när det av Lunds universitet upphandlade systemet 

för digital examination finns tillgängligt. Projektet genomförs i tre faser där den 

kronologiska ordningen är att först införa och lära känna det digitala systemet för att 

därefter ändra kursstruktur. Tillgänglig lärartid och energi tillåter inte den omvända 

ordningen. 

Fas 1. Testa verktyget/systemet för digital examination (en termin) 

Målet för fas 1 är att lära känna verktygets möjligheter och begränsningar betraktat i 

lärares, studenters och administratörers perspektiv. Trots digitalisering kvarstår de 

mänskliga faktorerna. 

Testningen genomförs som ett pilotprojekt där ett slumpmässigt urval av studenterna, 

t ex en fjärdedel, genomför traditionell salstentamen i digital version. Lämplig 

testperiod bedöms vara en termin så att åtminstone två tentamenstillfällen per kurs 

omfattas av jämförelsen mellan digital och fysisk tentamen. Testet genomförs på 

FEKA90, delkurs extern redovisning och finansiering. Faktorer att testa och utvärdera: 

Konstruktion • Databas? 

• Variationsmöjligheter 

• Användarvänlighet 
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Bedömning och rättning • Automatiserad rättning möjlig? 

• Användarvänlighet 

Studentupplevelse • Egen dator? 

• Användarvänlighet 

• Stress/bekvämlighet 

• Överblickbarhet 

Kursadministration • Publicering/tillgänglighet 

• Dokumentation  

• Reservplan 

Tekniska aspekter • Säkerhet - sekretess 

• Skrivvakter 

• Lokalkrav 

• Driftsäkerhet 

• Reservplan 

 

Fas 1 avslutas med ett öppet seminarium för redovisning, utvärdering och diskussion 

av erfarenheterna dittills. Om en termin inte är tillräcklig för att testa systemet upprepas 

fas 1 och avslutas med nytt seminarium. Vid eventuell upprepning bör det övervägas 

om ytterligare någon kurs ska ingå i försöket. 

Fas 2. Digitala tentor i full skala (en termin) 

När fas 1 har genomförts i tillräckliga iterationer är det dags för ett fullskaligt 

belastningstest. Under en termin, dvs två till tre tentamenstillfällen, genomförs 

traditionella tentor med ”digital penna”.  Detta bör genomföras på den eller de kurser 

som ingick i den första fasen. I fas 2 är det särskilt viktigt att beakta behovet av 

reservplaner och hur de i så fall ska se ut. Vidare är det angeläget att bevaka 

resursförbrukningen. Förväntningen är att digital examination ska spara eller snarare 

frigöra resurser som kan omvandlas till nya undervisningsmoment och ytterligare 

kontakttid mellan lärare och studenter. Faktorer att testa och utvärdera utöver 

ovanstående: 

Konstruktion • Slumpvis genererade uppgifter? 

Bedömning och rättning • Automatiserad rättning möjlig? 

Studentupplevelse • Alternativ? 

Kursadministration • Resursförbrukning vid full volym – 

besparing? 

Tekniska aspekter • Kan fusk upptäckas? 

 

Fas 2 avslutas med ett öppet seminarium för redovisning, utvärdering och diskussion 

av erfarenheterna dittills. Om en termin inte räcker till för att testa systemet i full skala 

upprepas fas 2 och avslutas med nytt seminarium. 
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Fas 3. Förändra examinationen från sluttentamen till kumulativ digital examination (en termin) 

När fas 2 har genomförts i tillräckliga iterationer är det dags att genomföra projektets 

huvudsakliga syfte, nämligen att förändra examinationsformen. Under en termin 

genomförs och testas förändringen. 

Några förutsättningar för att fortlöpande prov ska vara möjliga att genomföra i grupper 

med flera hundra studenter är  

1) att det digitala systemet bygger på en databaslogik, 

2) att det är möjligt att slumpmässigt generera prov ur databasen och 

3) att automatisk rättning är möjlig. 

Detta torde stå klart redan i fas 1. Om någon av ovanstående tre kriterier inte är 

uppfyllda bör möjligheten att modifiera systemet undersökas. Hantering av 

kompletterande programmering för att tillgodose verksamhetens krav bör rimligen 

finnas specificerat i upphandlingsunderlaget.  

Under kursperioden genomförs minst tre olika test som kvalificerar studenten att delta 

i den avslutande tillämpade examinationen. Testen ska göras sekventiellt, så att 

studenten successivt kvalificerar sig till nästa prov. Om kraven inte uppfylls får provet 

göras om. De löpande provresultaten ackumuleras och läggs samman med resultatet 

från den tillämpade examinationen. 

Efter varje prov görs en grundlig återkoppling i form av genomgång med frågestund. 

Tanken är att alla studenter ska stå på samma trappsteg innan nästa kliv tas. Den 

tillämpade examinationen – praktikfallet – ska anknyta till samtliga delar som 

examinerats i de löpande proven. Faktorer att testa och utvärdera: 

Konstruktion • Slumpvis genererade uppgifter? 

• Omprov – samma eller nya uppgifter 

• Tidsbegränsning per prov? 

Bedömning och rättning • Automatiserad rättning förutsätts 

• G/U 

Studentupplevelse • Kompletteringsmöjlighet? 

• Uppsamlingsprov o tillämpningstenta? 

Kursadministration • Resursförbrukning  

Tekniska aspekter • Fusk? 

 

Fas 3 avslutas med ett öppet seminarium för redovisning, utvärdering och diskussion 

av erfarenheterna dittills. Därefter avslutas projektet. En fakultetsövergripande 

erfarenhetsgrupp kan med fördel bildas i denna fas av projektet, om inte tidigare. Det 

kommer sannolikt att finnas behov av ett fortsatt forum för kontinuerlig diskussion 

och reflektion kring förutsättningar och konsekvenser av universitetets digitala 

kulturrevolution. 
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Medverkande 

Caroline Hellström, universitetsadjunkt, Företagsekonomiska institutionen: 

Redovisning och finansiering 

• Undervisar i redovisning och ekonomistyrning på grund- och fortsättningskurser 

• Ansvarig för den inledande delkursen (extern redovisning och räkenskapsanalys) 

på FEKA90 Företagsekonomisk grundkurs vt 2009 – vt 2018.  

• Tidigare kursansvar för hela och delar av FEKA90 2009-2016. 

Hans Knutsson, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen: Strategi 

• Ansvarig för FEKA90 Företagsekonomisk grundkurs som omfattar delkurser 

hos fem av institutionens sex avdelningar sedan vt 2017. 

• Studierektor för grund- och avancerad utbildning vid företagsekonomiska 

institutionen sedan vt 2017. 

 

Resursanvändning 

• Studiebesök inom och utanför Lunds universitet för att ta del av erfarenheter av 
digital examination.  

• Eventuell lön till programmerare 

• Eventuellt uppdrag till spelutvecklare 

• Deltagande i pedagogiska konferenser 
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