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Examensarbete – vilket stöd 
kan LRC erbjuda studenter 
och lärare?  
 

Hans Pålsson, Åsa Kronkvist & Claes Dahlqvist 

 
Studenters uppsatsskrivande är en process. Resultaten må vara snarlika men 
vägen dit skiljer sig alltid. Studenters uppfattning om arbetet, handledarens 
råd och instruktioner, tidigare erfarenheter och en oändlig mängd andra 
faktorer påverkar hur arbetet utförs. Men ett är nästan säkert – på ett eller 
annat vis kommer studenten att ta hjälp av de resurser som LärandeResurs-
Centrum, LRC, erbjuder. 

Detta är inte helt utan problem. De olika angreppssätt som tillämpas av 
studenterna gör att frågorna är olika formulerade, fastän de egentligen be-
handlar samma sak. Vissa ämnen avhandlas så många gånger av olika stu-
denter, att vi som besvarar dem kan rabbla dem i sömnen. Vissa frågor ställs 
av ren osäkerhet på den egna förmågan, andra frågor är så komplexa att vi 
måste skicka studenten tillbaka till handledaren för klargörande. 

Under flera år har vi producerat lärresurser online för att erbjuda svar 
på ett sätt som är tillgängligt för alla oavsett studiemiljö. Det ska inte be-
höva vara en process som tar energi från studierna att förstå hur man till 
exempel ska skapa sidnumrering i ett dokument eller göra en sökning i en 
databas. I avsaknad av en portal för lärresurser har detta material fått place-
ras på olika ställen. En del har legat som webbsidor på HKR:s webbplats, 
annat på den webbserver som vanligtvis används för undervisningsmaterial i 
nätkurser och ytterligare annat på externa tjänster. 

Vi har nu påbörjat ett arbete med att sammanställa och utveckla detta 
material. Målsättningen är att ge både studenter och handledare/examinator 
möjlighet att enkelt hitta svaren på de frågor som enligt vår erfarenhet upp-
står under arbetet med examensarbete.  
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Nu förhåller det sig som så, att det mesta man kan tänka sig att inklu-
dera i en sådan samling, redan finns publicerat, öppet för alla eller bundet 
till ett lärosäte. Både lärare som önskar inkludera sådant i sina kurser och 
studenter som behöver snabb hjälp kan enkelt hitta svaren genom att göra en 
sökning på internet. Så varför uppfinna hjulet igen? 

Svaret är att det som produceras här, används här. Det ger kredibilitet 
åt den som ger svaret att svaret på något vis är relaterat till vårt lärosäte – 
om det så bara handlar om att logotypen syns på webbsidan. Självklart är 
det även så, att vi kan ge specifika svar rörande system utifrån hur de an-
vänds av lärare och studenter vid HKR.  

Syftet med det innehåll som skapas är även att ge svar på ett annat plan 
än det enbart instruerande. Det som skrivs om referenshantering behandlar 
inte så mycket skapandet av referenser och referenslistor, fokus läggs sna-
rare på att besvara varför det är viktigt med referenser ur ett vetenskapligt 
perspektiv. Men det finns även rent praktiska processer i uppsatsarbetet som 
behöver belysas – användningen av ordbehandlingsprogram till exempel. 
Men istället för att svara generellt på ”hur gör man” kan man belysa hela 
processen, från det att man börjar samla artiklar till att det är dags att skriva 
litteraturlistan, genom att visa vilka möjligheter som finns i Word om man 
använder det på rätt sätt.  

I ett första skede fokuserar vi på de frågor som vanligtvis besvaras av 
bibliotekarier och IKT-pedagoger på LRC. En möjlig fortsättning vore att i 
samarbete med undervisande personal bredda resursen med frågor som 
normalt besvaras av handledare och lärare. Hur formulerar man sin fråge-
ställning? Vilken metod är lämplig för olika typer av syften? Hur är man en 
god opponent – och vad innebär det egentligen att opponera på en uppsats? 
Handledarens syn på vad uppsatsarbete är skiljer sig kanske från vad stu-
denten tror att denne ska prestera – finns det ett sätt för oss att belysa denna 
skillnad? Den typen av frågor tror vi är relevanta, men inte så enkla att finna 
svar på, som är giltiga för arbetet vid HKR.  

Detta är bara ett axplock av de idéer som har kommit fram genom våra 
erfarenheter med att stödja studenter i deras examensarbetsprocess. Det är 
väldigt viktigt att vi i arbetet gör en sondering av vad som redan finns att 
tillgå på HKR. Kunskap om materialet måste förmedlas via lärare och hand-
ledare till studenten på i ett tidigt skede av uppsatsarbetet. Ambitionen är att 
förbättra kvaliteten på studenternas examensarbeten. För vår egen del är det 
en utvecklande process att finna bättre vägar att förmedla de svar som vi vet 
att studenterna behöver.  

Ta gärna kontakt med oss på LRC oavsett om du har tips till oss i vårt 
fortsatta arbete eller behov av stöd.  
 


