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förmågan att kunna leda väpnad strid är 
absolut central för en officer. Kärnan i offi-
cersprofessionen kan sägas vara ”att kunna 
utöva den legala rätten att bruka våld till 
landets försvar genom att ha förmåga att leda 
väpnad strid.”1 Som Försvarsmakten själv 
uttrycker det i sin rekrytering av framtidens 
officerare ”[a]tt leda på olika nivåer, att ta 
ansvar och fatta beslut – ibland livsviktiga, 
är centrala delar i en officers vardag. Både 
vid insatser i Sverige och i utlandet. Och det 
är det du utbildas till att klara av.”2 Det är 
därmed klart att den militära professionen 
och officersyrket handlar om mer än att 
inneha teoretisk kunskap. 

Att vara officer innebär med andra ord 
att man måste ha vissa praktiska färdigheter 
och förmågor. Detta stämmer också överens 

med officersprogrammets examensordning, 
där betydelsen av att t ex kunna ”visa för-
måga att med en helhetssyn planera, leda och 
med adekvata metoder genomföra uppgifter 
inom givna ramar, ... att utbilda, informera 
och stödja olika grupper ... [samt att] visa 
förmåga till lagarbete och samverkan med 
grupper med olika sammansättningar”.3 

För att kunna åstadkomma en utbildning 
som inkluderar ovanstående stipulerade för-
utsättningar och krav finns ett behov av att se 
bortom traditionell skriftlig examination och 
tillämpa praktisk examination i olika former. 
Vi argumenterar här att all praktik kan och 
bör examineras genom praktisk examination 
men allt som examineras praktiskt behöver 
inte vara praktik. I denna artikel kommer vi 
att fokusera främst på ämnet krigsvetenskap 
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som är basen i dagens officersutbildning, 
även om principerna torde vara allmängil-
tiga. Det kan tyckas att examinationsformer 
är en oväsentlig pusselbit till att nå militär 
professionell expertis, dock, utifrån ett ut-
bildningsperspektiv är examinationsformen 
ett centralt verktyg. 

Frågan om praktisk examination och hur 
man kan och bör examinera praktik är nå-
gonting som under en längre tid har varit 
uppe för diskussion kring hur vi utbildar 
våra officerare på Försvarshögskolan (FHS). 
Denna artikel syftar till att diskutera möj-
ligheter och begränsningar med praktisk 
examination. Fokus kommer att vara på 
utbildningen av officerare inom det ämne 
författarna verkar – krigsvetenskap. Artikeln 
tar sig an frågan med utgångspunkt i gäl-
lande rättsläge, högskolepedagogisk forsk-
ning- och praktik. Det övergripande syftet 
är att förstå vad man faktiskt får göra, hur 
det sker rättssäkert och hur det kan göras 
i praktiken. Artikeln diskuterar även vad 
som bör examineras praktiskt och hur detta 
då ska göras. 

Praktisk examination och 
examination av praktik 
Praktisk examination definieras här som 
annan examination än traditionell skriftlig 
examination så som PM, uppsatser, inläm-
ningsuppgifter och hem- och salstentamen. 
Denna definition utesluter dock inte att det 
som examineras innehåller text i annan form 
än traditionell akademisk sakprosa. t ex 
kan ordermallar, kartor med anteckningar, 
slutresultat från krigsspel, etcetera vara del 
i den praktiska examinationen. 

Man bör här skilja på två överlappande 
begrepp, praktisk examination och exami-
nation av praktik (praktiska färdigheter och 
förmågor). Praktisk examination är en exa-
minationsform som ”syftar till att examinera 

studenternas förmåga att utföra en specifik 
uppgift där de använder sig av sin ämnes-
kunskap för att lösa ett specifikt praktiskt 
problem eller utföra en specifik uppgift”.4 Det 
är en definition som omfattar både praktisk 
examination och examination av praktik. 
Det som skiljer begreppen åt har därmed 
inte att göra med skillnad i sak utan omfång. 
All praktik, d v s praktiska färdigheter och 
förmågor, kan och bör examineras genom 
praktisk examination men allt som examine-
ras praktiskt behöver inte vara praktik. Med 
detta menar vi att praktisk examination kan 
användas för att examinera andra lärande-
mål än praktiskt orienterade färdigheter och 
förmåga. När det gäller praktiska färdigheter 
och förmåga får praktisk examination anses 
vara en nödvändighet medan i andra fall ses 
som en möjlighet.

Det är här viktigt att skilja på vilka lä-
randemål som kan examineras praktiskt 
och vilka förmågor och kunskaper som ska 
vara lärandemål. Den här artikeln behandlar 
endast det förstnämnda och berör inte det 
sistnämnda även om detta givetvis är en 
central och viktig fråga för enskilda kursers 
utformning och upplägg samt utbildningars 
fokus och progression.

Slutligen ska betonas att praktisk exami-
nation inte utgör en enklare form av exami-
nation än traditionell skriftlig examination. 
All form utav examination handlar om att 
säkerställa att kunskapskraven för kursens 
lärandemål har uppfyllts.

Vad gäller för (praktisk) 
examination?
Universitetskanslerämbetet (UKÄ) gör i sin 
rapport Rättssäker examination klart att 
lärosätena själva bestämmer ”vilka exami-
nationsformer som ska användas för utbild-
ningarna” och att detta innebär både ”att 
examinationsformerna kan variera mycket 
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mellan olika typer av utbildningar” och 
att examinationsformerna även kan ”va-
riera mellan likartade utbildningar vid olika 
lärosäten”.5 Det är alltså Försvarshögskolan 
och ingen annan som bestämmer hur skolan 
examinerar. Även om lärosätet självt får 
välja hur de olika kurserna examineras så 
framgår klart att ”formerna för examina-
tionen måste anges i kursplanen”.6 Likaså 
krävs det att när ett lärosäte sedan väljer att 
ändra examinationsformerna på en kurs så 
ska det ta ställning till huruvida det behövs 
övergångsbestämmelser samt hur lång en 
eventuell övergångsperiod ska vara.7 När 
detta sedan sätts i relation till reglerna i 
högskoleförordningen så förstås examina-
tion som ”... att en examinator bestämmer 
ett betyg utifrån den eller de former för be-
dömning av studenternas prestationer som 
anges i kursplanen”.8 

UKÄ självt listar fjorton examinationsfor-
mer som i en tidigare rapport visat sig vara 
vanligast vid svenska universitet och hög-
skolor.9 Denna listning ska dock läsas med 
viss försiktighet då undersökningen, vilken 
är den senaste gjord av UKÄ eller dess före-
gångare högskoleverket, är från 1997. Med 
tanke på den högskolepedagogiska utveckling 
som skett sedan dess så kan det tänkas att 
nya former av examination har tillkommit 
och även att den inbördes ordningen kan ha 
förändrats. UKÄ nämner självt som exempel 

”löpande examination” samt ”examination 
vid scenariobaserade övningar”.10 

Här kan konstateras att UKÄ inte säger 
sig ha några invändningar mot någon av 
de ”nya former” av examination. Detta är 
även former som ligger i linje med det som 
kan tänkas passa vid praktisk examination 
på FHS. UKÄ:s lista innehåller i mycket 
begränsad omfattning olika former av prak-
tiskt examination vilket inte är förvånande 
då UKÄ:s undersökning gjordes för mer 
än två decennier sedan och utveckling in-

om pedagogik där det konstruktivistiska 
synsättet blivit inflytelserikt och eleven och 
studentens egna lärande står i centrum har 
lett fram till ett fokus på nya former av exa-
mination som t ex formativ examination 
och undervisningsformer som exempelvis 
problem-baserad inlärning samt en ökad 
vikt på relationen mellan lärandemål, un-
dervisningsform och examinationsform, s k 
constructive alignment.11 Stora strukturella 
förändringar har också skett sedan UKÄ:s 
rapport, mest nämnvärd är Bolognaprocessen 
vilken bl a ledde till stora förändring i uni-
versitet och högskolors examensstrukturer 
och kursupplägg vad gäller t ex utformning 
av betygskriterier.12 

Praktisk examination i 
praktiken
Det är noteringsvärt att inte minst elituniver-
sitet, särskilt i USA, har lett denna utveckling. 
Olika innovativa examinationsformer är 
vanligt på olika ekonomiutbildningar, inklu-
sive MBA-program, för att ge ett exempel. 
Innovativa examinationsformer hittas även 
i utbildningar i förhandling och medling där 
inte minst Program on Negotiation (PON), 
ett konsortium baserat vid Harvard Law 
School, varit framträdande.13 De senaste 
årtiondena har det även skett en ökning 
när det gäller användandet av fallstudier 
(case-studies) samt i viss mån simulationer 
inom samhällsvetenskapliga ämnen. Här 
har business studies varit föregångare, men 
succesivt har dessa spridit sig även till andra 
ämnen inom samhällsvetenskapen. 

Det är inte utan anledning som en av de 
första och drivande aktörerna här har varit 
ekonomiskolor då dessa generellt har relativt 
bra resurser (inte minst i länder med skol-
avgifter). Det är talande att det är Harvard 
Business School som har varit en av de mest 
drivande aktörerna i att utveckla använda 
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case studies14 – tuition för deras MBA är 
satt till drygt 600 000 kr nio månaders läsår 
(USD 73 440, för 2020).15 Även vid PON 
kostar det att delta; där kan du för knappa 
30 000 deltar i en tredagarskurs i förhand-
ling och ledarskap under hösten 2018 (USD 
3 497) eller för den delen i deras tredagars 
Harvard Negotiation Master Class under vå-
ren med max 60 deltagare för dryga 40 000 
(USD 4 995).16 I det senare fallet ligger alltså 
budgeten på omkring 2,5 miljoner kronor 
över de tre dagarna, vilket förstås ger vissa 
möjligheter att anpassa utbildningen i den 
riktning man önskar. 

Detta indikerar att det är en fråga om re-
surser snarare än att dessa former av under-
visning och examination skulle vara sämre 
än de mer traditionella. Det tycks handla om 
en fråga om resurser – om du har råd går du 
bortom de traditionella formerna. Detta är 
även i linje med författarnas erfarenheter, där 
vi båda använt olika former av case studies, 
simulationer och spel för att både undervisa 
och examinera våra studenter på bl a Uppsala 
och Stockholms universitet. Mycket av det 
material vi ej utvecklat själva har vi hämtat 
från PON och Harvard Business School. Det 
som har satt begränsningen är avsaknad av 
resurser, inte vilja eller tilltro till formernas 
kvalitet. Det är inte orimligt att anta att en 
generisk universitetslärare skulle vara min-
dre ”traditionell” i sitt val av examination 
om hen hade en budget på dryga 600 000 kr 
per student snarare än de ca 30 000 som var 
den genomsnittliga ersättningen per helårs-
student inom företagsekonomi 2015.17 

I fallet Försvarshögskolan så finns det 
skäl att ta behovet av praktisk examination 
i beaktande inte bara för vi får, utan med 
tanke på de mål som sätts upp i den lokala 
examensordningen. För kandidatexamen 
under färdighet och förmåga att ”visa sådan 
färdighet som fordras för att självständigt 
arbeta inom det område som utbildningen 

avser”.18 Med reservation för att området 
studenten ska självständigt arbeta inom inte 
klart definieras så torde det i alla fall i många 
fall vara lämpligt att i någon form använda 
praktisk examination i examinationen av 
krigsvetarkandidater. I fallet officersexamen 
är behovet uppenbart då det i examens-
ordningen tillförs ett flertal färdigheter och 
förmågor där praktisk examination i alla fall 
till del skulle kunna vara behjälplig, som att 

”visa förmåga att med en helhetssyn planera, 
leda och med adekvata metoder genomföra 
uppgifter inom givna ramar” och att ”visa 
förmåga att utbilda, informera och stödja 
olika grupper” samt att ”visa förmåga till 
lagarbete och samverkan med grupper med 
olika sammansättningar”.19

Rättssäker praktisk 
examination
En viktig aspekt för praktisk examination är 
rättsäkerhetsdimensionen. Rättssäkerheten 
är en essentiell och viktig del av examina-
tionen men den har ingen särställning inom 
just praktisk examination då rättssäkerhets-
aspekten är central för alla former av exa-
mination och genomgående ställs höga krav 
på lärosätena. I UKÄ:s rapport Rättssäker 
examination fastställs att ”begreppet rätts-
säkerhet bör förstås [som] ”förutsebarhet i 
rättsliga angelägenheter””, d v s att det ska 
finnas ”klara regler som är publicerade” och 
att dessa ”tillämpas lojalt och korrekt”.20

Är det då svårare att upprätthålla rättssä-
kerheten vid praktisk examination än andra 
former av examination? Denna fråga disku-
teras bäst utifrån vissa aspekter av praktisk 
examination som skulle kunna försvåra för 
säkerställande av rättssäkerheten med fokus 
på att finna lösningsförslag för dessa problem. 
Mer specifikt delas här rättssäkerhetsaspekter 
för centrala moment upp i tre kronologiska 
delar: innan, under och efter examinationen.



analys & perspektiv

95

Betygskriterier är en väsentlig aspekt av 
rättssäkerheten vid examinationen och pre-
senteras redan innan examinationen och kurs-
start i kursbeskrivningen.21 I diskussioner om 
rättssäkerhet kopplat till betygskriterierna 
är det främst tydligheten i kriterierna som 
avses (UKÄ 2017:28). Att skriva tydliga be-
tygskriterier som kan användas för att visa 
hur väl studenten nått kursens lärandemål 
(UKÄ 2017 s 28) är en nödvändig utmaning 
för alla kurser oavsett examinationsform. 
Att skriva betygskriterier för lärandemål 
som ska examineras med en form av prak-
tisk examination är inte per automatik svå-
rare än att skriva betygskriterier för andra 
examinationsformer. Detta sagt, så finns 
det en längre och mer omfattande tradition 
att skriva betygskriterier för traditionella 
skriftliga examinationsformer vilket kan 
förenkla arbetet då du kan ”återanvända” 
redan accepterade skrivningar (även om 
de kanske inte alltid är så bra är de med 
hävd använda och har en allmän kollegial 
acceptans). 

En aspekt av betygskriterier som kan vara 
generellt problematiska är att de ska visa 
tydlig skillnad på grad av prestation. Grade-
rings problematiken har ibland använts som 
argument i FHS’ diskussion om praktisk 
examination för varför det inte skulle kunna 
vara en lämplig examinationsform för vissa 
moment. Hur avgör man om kadetten av-
fyrade torpeden genom knapptryckning på 
ett godkänt eller väl godkänt sätt? Intressant 
att notera är att samma argument används 
för att inte inkludera momentet som ett 
lärandemål överhuvudtaget. Slutresultatet 
är dock detsamma: praktisk examination 
används inte för lärandemål där det skulle 
kunna vara lämpligt. 

Två saker är viktiga i det här samman-
hanget. Det första är att UKÄ fastställer att 
olika lärosäten kan nyttja olika betygssystem 

och därmed finns det ingen huvudregel om 
hur många betygsgrader som måste finnas.22 
Det andra är att de exempel som ges på 
praktiska färdigheter och förmågor oftast 
är enkla i bemärkelsen binära – antingen 
trycker studenten på knappen eller inte; gör 
patron ur eller inte, o s v. I dessa binära 
fall finns ingen graderingsproblematik då 
ett U eller G är tillräckligt för att bedöma 
om studenten nått lärandemålet. Det ska 
här noteras att inom traditionella skriftliga 
examinationsformer som t ex inlämnings-
uppgifter till seminarier, tillämpas ofta en 
två-gradig skala, där kravet är att studenten 
ska ha genomfört och klarat uppgiften men 
insatsen inte graderas. 

Samma logik finns då i de praktiska mo-
menten: vissa färdigheter anses centrala för 
studenten att ha, men det är inte väsentlig 
hur väl genomförandet är. Detta sagt så kan 
dessa binära färdigheter och förmågor göras 
till förmån för ett graderat betygssystem om 
man vidgar synen på vad förmågan som exa-
mineras ska innefatta. Om det i att avfyra 
torped mot ytmål eller undervattensmål även 
läggs till att det ska göras en bedömning om 
när och/eller under vilka omständigheter 
avfyrning ska ske (taktisk aspekt) eller om 
man under givna omständigheter får avfyra 
(folkrättslig aspekt) då kan man tydligare se 
att momentet skulle lämpa sig för bedöm-
ning i enlighet med ett graderat betygssystem 
såsom U/G/VG. En sådan teoretisk koppling 
bidrar också till att säkerställa att nivån på 
examinationen och lärandet är på en nivå 
lämplig för universitet eller högskola.

Under examination uppkommer ett pro-
blem med tid i det att en praktisk examination 
ofta sker ”live”. Även om det förstås finns tid 
för reflektion efter själva examinationstillfäl-
let för att göra en korrekt bedömning så finns 
inte samma uppenbara dokumentation som 
vid en skriftlig inlämning där uppsatsen eller 
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kan läsas upprepade gånger. Avsaknaden av 
ett material från examinationstillfället som 
det går att återkomma till för bedömning är 
inte ett nytt problem för praktisk examination 
eller något specifikt för just officersprogram-
met, utan någonting som återfinns vid t ex 
muntliga examinationer i språk.

Att ta noggranna anteckningar under exa-
minationstillfället kan ge skriftligt underlag 
för bedömning i efterhand men viktig infor-
mation från examinationstillfället riskerar att 
gå förlorad då en del av examinators fokus 
riktas mot att ta anteckningar och inte mot 
studenten. Det finns även en subjektiv as-
pekt i att anteckningarna tas av examinator. 
En bättre lösning ur bedömningssynpunkt 
skulle vara att spela in (audio och/eller video) 
alternativt genom att använda två eller flera 
personer vid bedömandet. 

Praktisk examination ses även ofta som 
en resurskrävande examinationsform där 
många moment ska examineras individuellt. 
Detta är en sanning med modifikation, då 
examinationen sker individuellt men alla 
moment inte behöver göras av varje enskild 
individ. Ingen annan examinationsform har 
som regel att alla ska examineras på allt. En 
sals-tentamen inkluderar inte frågor på allt 
i läroböckerna, ett PM täcker inte in all lit-
teratur, och en sjuksköterska på sin kliniska 
slutexamination genomför kanske en PVK 
(perifer venkateter) medan en annan hante-
rar septisk chock. Eller för att jämföra med 
att ta körkort – alla måste inte både starta i 
uppförsbacke och fickparkera under uppkör-
ningen. Men den som har körkort förutsätts 
kunna både och. Viktigt att komma ihåg i 
den här diskussionen är att det som talas 
om här är själva examinationen. Här görs 
alltid en selektion om vad som ska prövas 
eller testas. Detta säger ingenting om själva 
undervisningen på utbildningen där det för-
utsätts att alla relevanta moment har gåtts 

igenom och att alla studenter fått möjlighet 
att delta i dessa. 

Även om praktisk examination visar sig 
bli mer resurskrävande än t ex en hemten-
tamen trots urval av vilka förmågor och 
färdigheter som ska ingå i examinationen 
så är lösningen att byta examinationsform 
till en mindre resurskrävande form som 
t ex individuell skrivuppgift eller uppsats 
inte nödvändigtvis ett bra alternativ. Det 
skulle kanske vara mer rättssäkert från ett 
bedömningsperspektiv, men det är ytterst 
tvivelaktigt om t ex en 4000-ords uppsats 
är den lämpligaste examinationsformen för 
att bedöma lärandemål som rör praktiska 
färdigheter. Detta oavsett om man har stora 
eller små resurser att allokera.

Problem för rättssäkerheten vad gäller 
omprövning av betyg vid praktisk examina-
tion är en problemaspekt kopplad till efter 
det att examination ägt rum. Detta problem 
är endast aktuellt om dokumentation av 
examinationen inte finns att tillgå. Precis 
som inspelning kan lösa möjliga problemet 
med bedömning i relation till examinatio-
nen blir den också en tillgång vid eventuell 
omprövning av betyg. Utöver rättssäkerhets-
dimensioner kan inspelningar också tjäna ett 
pedagogiskt syfte och användas för spegling 
och reflektion av studenten själv.23 Vad gäller 
praktisk examination bör också noteras att 
vad gäller de riktlinjer om minst två veckor 
efter det att tentamensresultatet meddelas och 
där två månader från meddelande av resultat 
till omprov ansågs som alltför lång tid, som 
UKÄ anger, så avser dessa salstentamen eller 
liknande traditionella examinationsformer. 
Tidsgränserna för omprov är därmed kan-
ske inte tillämpbara på andra, mer speciella 
examinationsformer eller på examination 
av praktikmoment.24 Tidsgränserna och 
riktlinjerna för omprov vad gäller praktisk 
examination kan därför variera beroende på 
exakt hur examinationen ser ut och ekono-
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miska kostnader och praktiska svårigheter 
som omprov skulle medföra. UKÄ slår fast 
att om man frångår tidsgränserna så ska det 
tydliggöras för studenterna vilka förutsätt-
ningar som gäller för omprov.25

Vad bör examineras praktiskt 
och hur görs det
I vissa ämnen är praktiskt examination avgö-
rande för att de färdigheter som en student 
bör ha efter avslutad kurs förvärvas inom 
utbildningen. Exempel på sådana ämnen och 
yrken är läkare, sjuksköterska, arkeolog el-
ler arkitekt. Det är svårt att tänka sig en bra 
läkarutbildning som inte säkerställt att den 
blivande läkaren kan undersöka en patient 
eller att en sjuksköterska kan sätta dropp. 
På samma sätt måste arkeologen få upp och 
hantera föremål vid en utgrävning och en ar-
kitekt måste kunna producera ritningar som 
fyller kraven från allt från hållfasthet, funk-
tionalitet samt estetik. Praktisk examination 
är central för dessa ämnen och utan den här 
typen av examination kan inte utbildningen 
utföras i enlighet med målen i examensord-
ningen (Bilaga 2 i Högskoleförordningen). 

En officer är också en profession och yr-
kesutbildning där praktiska färdigheter är 
nära sammankopplade med yrkesutövandet 
och där förmågan att kunna arbete inom 
yrket specifikt anges i examensordningen för 
officersutbildningen (se ovan). Likt övriga 
professions- och yrkesutbildningar finns ota-
liga praktiska färdigheter som är relevanta 
för officersyrket bl a att kunna ansvara för 
personal och materiel i militära operationer, 
leda trupp, hantera vapen, göra taktikbe-
dömningar som centrala yrkesfärdigheter. 
Om man ser till yrkesutbildningars krav i 
allmänhet och officersutbildningen i syn-
nerhet, så kan det konstateras att praktisk 
examination får anses lämpligt som en möjlig 
form av examination på Försvarshögskolan. 

Examinationsformer
Vad finns det då för examinationsformer att 
välja på? Vi har här valt att utgå ifrån de 
former som listas i Elmgren och Henrikssons 
Universitetspedagogik då den till skillnad från 
UKÄ:s listning av examinationsformer är en 
både nyligen uppdaterad och förhållandevis 
komplett lista.26 Elmgren och Henriksson 
är också att föredra då de presenterar exa-
minationsformer med utgångspunkt i den 
högskolepedagogiska forskningen. Elmgren 
och Henrikssons har identifierat 21 exa-
minationsformer uppdelade i fyra typer av 
tentamina. Dessa återfinns tillsammans med 
författarnas klassifikation av traditionell 
skriftlig examination och praktisk examina-
tion i tabell ett nedan. Därefter diskuteras de 
för praktisk examination på FHS mest rele-
vanta examinationsformerna från Elmgren 
och Henriksson samt de för FHS vanliga 
formerna applikatoriska exempel (Applex), 
krigsspel, fältövning, stabstjänstövning och 
taktiska uppgifter.

I sin kategori ”praktisk tentamina” näm-
ner Elmgren och Henriksson fem kategorier: 
examinerande laborationer; klinisk under-
sökning; fältexamination; trestegstentamen 
samt; examination med successivt mer in-
formation.27 I en FHS-kontext är det främst 
tre av dessa som är relevanta som examina-
tionsmoment både på grund- och avancerad 
nivå: klinisk undersökning, fältexamination 
samt examination med successivt mer in-
formation. För att se närmare på hur dessa 
typer av praktisk examination skulle kunna 
användas och se ut på FHS så analyserar 
vi helt kort vad dessa olika former syftar 
till att examinera oavsett profession, för 
att därefter identifiera områden under of-
ficersutbildningen som kan vara lämpliga 
att examinera med den formen av examina-
tion och några konkreta exempel på hur det 
skulle kunna se ut. 
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Klinisk undersökning

Klinisk undersökning för tankarna till de 
medicinska områdena och yrkena och det 
är också inom dessa utbildningar som det 
här är en vanlig examinationsform.28 Ett 
exempel på examinationsmoment från det 
medicinska området skulle kunna vara att 
en blivande veterinär ska kunna sätta en ka-
teter på en hund,29 eller att en sjuksköterska 
ska kunna hantera en patient från och till 
sängliggande på ett ergonomiskt sätt och så 
att patientens integritet respekteras.

Dessa är specifika exempel från specifika 
yrken och kan tyckas svårapplicerade utanför 
det medicinska området. Men gemensamt för 
examinationsformen klinisk undersökning 
är att den syftar till att testa och säkerställa 
vissa för yrket identifierade viktiga färdighe-
ter. Viktiga i det här sammanhanget är att 
färdigheterna inte nödvändigtvis behöver 
likställas med komplexa eller svåra uppgifter 
utan att de är nödvändiga och centrala för 
yrkesutövandet. Exempel på nödvändiga 
och centrala färdigheter för officersyrket 

Författarnas 
klassifikation

Typer av tenta-
mina (Elmgren & 
Henriksson 2016)

Examinationsformer (Elmgren & 
Henriksson 2016)

Exempel från FHS

Traditionell skriftlig 
examination

Skriftlig tentamina Salstentamen

Öppen-bok-tentamen

Modified Essay Question

Flervalsfrågor

Hemtentamen

Skriftliga inlämningsuppgifter

Projektarbete

Portfolio

Praktisk examinatin Muntlig tentamina Seminarium eller gruppdiskussion

Redovisning inför ”äkta” målgrupp

Praktisk tentamina Examinerade laborationer

Klinisk undersökning

Fältexamination

Trestegstentamen

Examination med successivt mer 
information

Andra former av 
tentamina

Quiz

Applikatoriska 
exempel
Krigsspel
Fältövning
Stabstjänstövning
Taktiska problem

Poster

Rollspel

Digital tentamina

Studentkonstruerade tentamina

Autentiska exminationer

Tabell 1: Tabell över relationen mellan skriftlig och praktisk examination. 
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kan vara vapenvård eller kunna läsa karta 
eller sjökort. 

Fältexamination

Ytterligare ett exempel på praktisk exami-
nation är fältexamination. Denna typ av 
examination är traditionellt vanlig inom 
botanik och arkeologi, där båda kräver att 
studenten i sitt framtida yrke kan identifiera 
och beskriva växter eller arkeologiska fynd.30 
Syftet med den här formen av praktisk exa-
mination är att examinera färdigheter som 
bedömts nödvändiga att testas i fält. Vad 
gäller fältexamination så kan vissa parallel-
ler dras och potentiella användningsområ-
den inom officersutbildningen skulle kunna 
finnas i de färdigheter och kunskaper som 
en officer ska ha som bör, och med fördel 
kan, testas i fält. Terrängbedömning och 
taktikbedömning är två exempel på detta. 
Terrängbedömning måste ske i terrängen för 
att examinationen ska vara både trovärdig 
och fruktbar. 

Examination med successivt mer 
information 

Den tredje formen av praktisk examination 
som vi tar upp här är examination med 
successivt mer information. Elmgren och 
Henriksson ger ett exempel från medicin-
området där läkarstudent gör en undersök-
ning, beställer prov utifrån information från 
patienten, gör en utvärdering av inkomna 
provsvar och därefter ställer diagnos eller 
beslutar om vidare provtagning.31 Syftet men 
den här formen kan ses vara att examinera 
färdigheter i yrkesrelaterade processer och 
förmågan att omvärdera beslut baserat på ny 
information. Inom officersutbildningen finns 
många exempel där en examination skulle 
kunna konstrueras utifrån ett upplägg med 
successivt mer information, där informatio-
nen som beställs är underrättelserapporter om 

fiendens truppförflyttning och där försvaret 
eller anfallet omplaneras i enlighet med den 
nya informationen. Värt att nämna i det här 
sammanhanget är att för officersyrket så 
är också förmågan att ta beslut och agera 
i situationer av osäkerhet och förmågan 
att snabbt göra justeringar av en tidigare 
fastställd plan centrala. Examination med 
successivt mer information (eller bristen på 
information) skulle här kunna vara behjälplig 
för att testa just de färdigheterna.

Två andra former av tentamina som också 
nämns i Elmgren och Henriksson är rollspel 
och autentiska examinationer.32 Rollspel 
och autentiska examinationer är båda exa-
minationsformer som söker efterlikna si-
tuationer som kan förekomma i yrkesli-
vet. Beskrivningen av dessa i Elmgren och 
Henriksson gör ingen direkt ansats att skilja 
dem åt men man kan säga att det som skiljer 
är graden av autenticitet. Rollspel av t ex 
terapisituation kan göras med student och 
lärare eller student och student medan auten-
tisk examination utförs mellan student och 
faktiskt patient. Båda dessa former kan ses 
som praktiska examinationsformer och som 
med fördel kan användas på FHS inom ramen 
för officersutbildningen. Stabstjänstövningar 
såsom Viking samt fältövningar och Applex 
skulle kunna ses som officersutbildningens 
varianter av autentiska examinationer och 
rollspel, ofta med inslag av fältexamination, 
examination med successivt mer information, 
seminarium och gruppdiskussioner samt 
redovisning inför äkta målgrupp.33 

Applex och fältövningar har annars inga 
direkta motsvarigheter i de kategorierna 
för examination som nämns av Elmgren 
och Henriksson utan blir en blandning av 

– men går även bortom – autentisk exami-
nation och rollspel. Krigsspel är komplext 
och kan både vara smalt och väldigt brett 
beroende på syfte och upplägg (jmf Baudin, 
not 33). Inom utbildningen för marinoffice-
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rare används simulatorer i stor utsträckning 
för att t ex öva ubåtsjakt eller robotskjut-
ning från fartygsplattform. Dessa kan med 
fördel användas i praktisk examination då 
alla marina plattformar finns tillgängliga 
och kan användas i en simulation som en 
form av krigsspel. En sådan simulation kan 
också med enkelhet integreras men teoretiska 
och analytiska komponenter där man helt 
enkelt ”fryser” spelet eller simulationen vid 
kritiska vägskäl eller efter t ex ordergivning 
för att individuellt analysera situationen 
och konsekvenser utifrån ett visst taktik-
teoretiskt perspektiv, för att sedan ”starta” 
simulationen igen.

Såväl examinationsformer som autentisk 
examination, examination med successivt mer 
information som andra former kan tänkas 
vara lämpliga beroende på spelets upplägg 
och vilka lärandemål som det är som ska 
examineras. Taktiska uppgifter är utifrån 
ovan främst en blandning av examination 
med succesivt mer information och semina-
rium och gruppdiskussion, även om det här 
kan skilja beroende på upplägg (om taktiska 
uppgifter se not 33).

Redovisning inför ”äkta” målgrupp är 
även det en användbar form. Att låta stude-
rande föredra sina lösningar inför Försvars-
maktens representanter är även någonting 
som regelbundet sker på bl a den högra 
stabsutbildningen. Det skulle även gå att 
använda detta som en del i examinations-
bedömningen där den ”äkta” målgruppen 
tillsammans med FHS-examinatorn fungerar 
som rättande lärare– vem kan säga att t ex 
insats- marin- eller arméchefens syn när det 
gäller en taktisk bedömning är irrelevanta.

Vidare kan även formen poster använ-
das, där studenterna ”får sammanfatta och 
presentera sina kunskaper på ett begripligt 
och lättillgängligt sätt i form av en affisch” 
där stora likheter finns med hur vi på FHS 

använder presentationer utifrån kartunderlag 
och white boards på ett liknande sätt. 

Vidare ska något sägas om det ofta an-
vända aktiv närvaro, även om detta inte tas 
upp som en examinationsform i Elmgren och 
Henriksson, som är vanlig på olika lärosäten 
inklusive FHS.34 Vi menar här att denna något 
diffusa form av examination snarare handlar 
om att säkerställa att studenter inte bara 
fysiskt dyker upp under lektionen snarare 
än att det är en examination av prestation. 
Man bör tänka på det som en möjlighet att 
ha ett alternativ till automatisk godkänd än 
ett sätt att bedöma prestation. Aktiv närvaro 
kan förvisso utvecklas till en bedömning av 
prestation, t ex genom i förhand uppsatta 
klara kriterier, med då är det kanske lämp-
ligare att kalla det någonting annat.

Case studies är också någonting som bör 
nämnas då detta är någonting som används 
i stor omfattning på olika lärosäten. Detta 
ses här som mer av en undervisningsmetod 
än examinationsform. Case studies kan exa-
mineras med ovanstående identifierade exa-
minationsformer beroende på upplägg och 
lärandemål. En case study kan alltså vara 
den uppgift som examineras, men är i sig inte 
generellt att anse som en examinationsform. 

Slutsats
Vad det gäller examination, traditionell skrift-
lig såväl som praktisk så är Universitets-
kanslersämbetet och Högskole förordningen 
tydlig i det att det är lärosätena som be-
stämmer examinationsformerna. Det finns 
alltså ingen formell extern begränsning för 
vilka examinationsformer man kan använda 
sig av. Om man ser till den lista av vanli-
ga examinationsformer som listas i UKÄ:s 
Rättssäker examination så skulle den kunna 
utgöra en praktisk begränsning men den 
listan fångar inte in den pedagogiska ut-
veckling inom högre utbildning som kom i 
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och med den utveckling av pedagogikteori 
samt de strukturella förändringar som följde 
Bolognaprocessen och som båda kom i slutet 
av nittiotalet. Som pedagogiklitteraturen 
visar så finns flertalet olika former av exa-
mination tillgängliga för kursansvariga och 
examinatorer att använda sig av. Däremot 
finns en konkret skillnad i hur tids- och 
resurskrävande olika examinationsformer 
är och detta kan vara en konkret materiell 
begränsning vad gäller val av examinations-
former beroende på lärosätets ekonomiska 
förutsättningar och personaltillgångar.

Vår poäng här är att huruvida man an-
vänder sig av praktisk examination är inte 
styrt av externa regler och bara i viss mån 
av tillgängliga resurser. Det som ska avgöra 
vilken examinationsform som används ska 
vara ett pedagogiskt val. I likhet med val av 
vetenskaplig metod för en studie som ska utgå 
från metodens lämplighet och fruktbarhet 
i att besvara forskningsfrågan så ska val av 
examinationsform utgå från dess lämplighet 
att examinera lärandemålen. Lärandemålen 
är således centrala och styrande för exami-
nationsformen på samma sätt som forsk-
ningsfrågan är central och styrande för val 
av metod. Här är det viktigt att understryka 
vikten av att skilja på vilka lärandemål som 
kan examineras praktiskt och vilka förmågor 
och kunskaper som ska vara lärandemål.

Lärandemålens utformning är sedan infö-
randet av Bolognaprocessen uppdelade i tre 
kategorier efter Aristoteles kunskapssyn: kun-
skap och förståelse; färdighet och förmåga; 
och värderingsförmåga och förhållningssätt, 
dessa sammantaget blir personens kompetens 
inom ämnet. Lärandemål som faller under 

färdighet och förmåga är de som oftast berör 
praktik och som med fördel kan examineras 
med en form av praktisk examination i en 
utformning som passar det specifika ämnet. 
I det specifika fallet officersprogrammet, så 
framgår det tydligt i examensordningen att 
det finns praktiska färdigheter och som där-
med bör examineras praktiskt. Även om vi 
menar att all praktik, d v s praktiska färdig-
heter och förmågor, kan och bör examineras 
genom praktisk examination innebär detta 
inte att vi menar att praktisk examination är 
begränsad till detta. Tvärtom så ser vi inte 
praktiskt examination som begränsat till att 
examinera vare sig praktiska färdigheter eller 
färdigheter och förmåga mer generellt utan 
att det finns potential att examinera även 
de övriga två lärandemålskategorierna med 
hjälp av praktisk examination. 

Sammanfattningsvis, när det gäller prak-
tiska färdigheter och förmåga får praktisk 
examination anses vara en nödvändighet 
medan i andra fall ses som en möjlighet. 
Det centrala blir därmed att om och i vil-
ken utsträckning man ska använda sig av 
praktisk examination inte ska vara beslut 
fattade på grund av rutin; tidsbesparing el-
ler en förutfattad mening om lämpliga exa-
minationsformer. Förbehållet begränsning 
inom ekonomi och personal så ska beslut 
om examinationsform vara ett pedagogiskt 
beslut utifrån kursens lärandemål.
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vi gustaf adolph med Guds nåde, Sveriges, 
Götes och Vendes Konung, m m. Arfving till 
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Göre veterligt: att såsom Vi med mycket 
nöje inhämtat den berömliga omsorg, 
som det inrättade Svenska Krigsmanna 
Sällskapet föresatt sig att hafva ospard, till 
förbättrande och utvidgande af de till Krigs 
Vettenskapen hörande delar, hvarigenom 
så väl Krigsmän, hvilka dels grånat under 
vapnen, dels jemte dessa på stridens bana 
af ära och mandom sig utmärkt, som ock 
andre Embets- och Tjenstemän, kände för 
deras grundliga insigter, nu beflita sig, att 
under fredens lugn bidraga till allmänt väl; 
Alltså, och emedan Vi anse Oss böra ett så 
nyttigt och hedrande företag uppmuntra; 
ty vele Vi härmedelst icke allenast för 
Sällskapet betyga det nådiga välbehag, 
hvarmed Vi sådant upptagit, utan ock 
försäkra Sällskapet, att såsom dess Höge 
beskyddare, detsamma med Vårt nådiga 
hägn städse omfatta. Det alla som vederbör 
hafva sig hörsammeligen att efterrätta. Till 
yttermera visso hafve Vi detta med egen 
hand underskrifvit och med Vårt Kongl. 
Sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 23
November 1796.
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anvisningar till författare

Författaren ansvarar för att artikel som 
insänds är språkgranskad och genomarbetad 
och sänder originalmanuskript i Word till 
redaktionen på info@kkrva.se. Författarens 
namn, adress, e-postadress, telefon- och 
faxnummer anges i mailet. Författare till 
inträdesanförande och årliga redovisningar 
bör begränsa antal tecken (inkl blanksteg) 
till högst 30 000 resp 60 000.

Vetenskapliga artiklar inom Akademiens 
område bör innehålla 7-10 000 ord (d v s 
max 50 000 tecken utan blanksteg = max 
60 000 tecken med blanksteg = max 20
A4-sidor i normal text med 12 punkter). 
Artikeln skall starta med ett abstract på 
engelska om det är en artikel skriven på 
skandinaviskt språk eller på skandinaviskt 
språk om artikeln är skriven på engelska.

Bilder: Förslag till illustrationer bifogas 
separat. Obs! Det räcker inte att 
bilderna är inmonterade i ett word- eller 
powerpointdokument. För tryck krävs 
att bilderna är  bifogade som separata 
högupplösta bildfiler, dvs minst 300 dpi. 

Tips: Akademiens skrivhandbok med våra 
skrivregler finns att hämta på hemsidan. 

Redaktionen språkgranskar manuskriptet 
och återsänder det till författaren. 

Författaren granskar redaktionens förslag 
till förtydliganden etc och meddelar 
skriftligen eventuella synpunkter. 
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