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Inom vårt lärarkollegium har det sedan ett par decennier tillbaka arbetats både med 
exjobbsprocessen och slutprodukten och en modell har utvecklats som består av en 
relativt uppstyrd process som stödjer studenterna, men där studenterna har 
huvudansvaret att driva arbetet, och att de själva ska identifiera och formulera sin 
frågeställning. Förutom handledning består stödet från lärarkollegiet av tre 
examinationstillfällen fördelade under processen enligt följande: 1) formulering av 
frågeställning med tillhörande litteraturgenomgång samt 2) metod, genomförande, 
analys och initiala resultat och 3)  inlämning av slutrapport och muntlig presentation 
med tillhörande opponering.  

De två första stegen fungerar som avstämningspunkter inför slutexaminationen med 
en färdig rapport och en muntlig redovisning med tillhörande opponering, men 
studenten får också tid efter slutpresentationen att kunna hinna ändra mindre 
detaljer. Varje tillfälle innebär att studenten erhåller formativ och summativ feedback 
från både handledare och examinator, där relationen mellan lärandemål, läraktiviteter 
och examinationer är tydliggjorda via konstruktiv länkning. 

Denna process är inte unik för oss, dock verkar inte det andra examinationstillfället 
vara så vanligt förekommande, men vi anser att det medför en central 
framgångsfaktor, genom att bidra med tydlighet och avstämning för studenten inför 
slutförandet av examensarbetet också genom dess placering i tid.  

Det vi vill lyfta fram som ytterligare framgångsfaktorer är hur vi organiserar oss under 
examinationstillfällena. Varje examinationstillfälle innebär alltid skriftlig inlämning och 
muntlig presentation för samtliga studenter där handledare och examinator är på 
plats och ger direkt återkoppling till respektive student (muntligt och skriftligt). Direkt 
efter studentens muntliga redovisning ställs inledande frågor från examinator och 
övriga i salen. Därefter genomförs ett kort avskilt möte där examinatorn ger konkret 
återkoppling tillsammans med handledaren och studenten. På så vis kan student-
handledarpar snabbt arbeta vidare och de inledande frågor som diskuteras i salen 
medför ett lärandetillfälle för samtliga studenter.  

Arbetsprocessen förutsätter att de olika handledare-examinator-paren löpande 
stämmer av med varandra gällande studentens arbete, att samtliga involverade 
lärare är tillgängliga för det gemensamma seminariet för studenterna, vilket kräver 
vilja, planering och engagemang från lärarkollegiet. Dessutom behöver det ske en 
kalibreringsprocess inom lärarkollegiet så att bedömningen är transparant och tydlig 



samtidigt som konstruktiv kritik framförs på saklig grund för att vidareutveckla 
examensarbetet.  

Vi har också applicerat samma process i nätbaserad undervisning, där vi genomförde 
obligatoriska campusträffar vid de tre examinationstillfällena och resterande 
undervisning skedde nätbaserat. Även om man kan tro att studenterna skulle 
uppleva träffarna som besvärliga var reaktionen den motsatta och de uppskattade 
särskilt möjligheten träffa de andra studenterna i kursen, men även det direkta mötet 
med sin handledare och med examinatorn. 

Denna process är resurskrävande, men vi har funnit att den extra tiden betalar sig 
genom god genomströmning och examensarbeten som blir färdiga i tid och 
godkända redan vid ordinarie examinationstillfälle. 

 
  

 


