Digital tentamen som kunskapskontroll - Studentperspektivet
Under de senaste åren har fenomenet ”digital tentamen”1 introducerats inom högre
utbildning i Sverige. Enstaka lärosäten har påbörjat tester och partiell implementation av
system för digital tentamen, men många fler har visat intresse för att inkorporera digitala
examinationssystem bland befintliga examinationsmetoder.
Under 2014-2015 pågick ett projekt inom SUNET Inkubator som bl a utmynnade en
webinarserie där lärosäten delade erfarenheter kring digital tentamen, samt ett omfattande
underlag för upphandling och implementation av digitala salstentamenssystem (Brenner och
Sandström, 2015). Utöver detta referensarbete har åtta studier presenterats på svenska
avseende digital tentamen enligt Google Scholar. Av dessa studier fokuserar tre på tekniska
aspekter (Larsson & Matsson, 2015; Krupalija, 2016; Wilhelmsson, 2017), två på lärares syn på
digitala verktyg (Erenrot Blücher & Danieli, 2014; Stareborn, 2014), en på förberedelser och
genomförande av digital tentamen (Palm & Fahlgren, 2015), och två på studenternas upplevda
nytta (Nolte och Niklasson, 2016; Palm & Fahlgren, 2016). Fenomenet anses därför vara
understuderat i svensk kontext, och det finns ett behov av att utveckla den pedagogiska
diskussionen inom området.
I denna artikel presenteras erfarenheter från införandet av digital tentamen på Chalmers
tekniska högskola i Göteborg under perioden 2015-2017 med särskilt fokus på studenternas
upplevelser.
Frågeställningen som behandlas är: Hur upplever studenterna att deras möjligheter att
uttrycka inhämtad kunskap förändras när digital tentamen används, istället för traditionell
skriftlig tentamen?
För att belysa frågeställningen har empiriskt underlag inhämtats med hjälp av studentenkäter
kopplade till sex olika kurstillfällen (totalt antal registrerade studenter: 240), samt en
workshop där studenters erfarenheter av digital tentamen samlades in.
Resultaten analyseras med utgångspunkt från tidigare studier avseende summativ bedömning
med hjälp av tekniska hjälpmedel (bl a Hillier och Fluck, 2015), och faktorer som påverkar
kunskapsdelning (bl a Paulin och Winroth, 2013; Paulin, 2013).
Preliminära slutsatser indikerar att:
- Möjligheterna att uttrycka svar på essäfrågor på ett klart och koncist sätt upplevs som
större, framför allt eftersom tröskeln att redigera ett påbörjat svar upplevs som
betydligt lägre.
- Flera av studenterna uttrycker att då de är snabbare då de skriver på dator, än när de
skriver för hand, är skrivandet mer i fas med tänkandet vilket leder till de inte glömmer
bort en del av svarsresonemangen p g a tiden det tar att skriva svaren.
1

Med begreppet digital tentamen avses här ett skriftligt prov av studentens inhämtade kunskap (summativ
bedömning) efter avslutad kurs. Begreppsapparaten är ännu inte entydig och andra uttryck som används för
samma begrepp är t ex ”datoriserad tentamen” (Brenner och Sandström, 2015)”digital salstentamen” (Nolte
och Niklasson, 2016), och ”e-tentamen” (Palm och Fahlgren, 2016), ”high stakes e-assessment” (Hillier och
Fluck, 2015).

-

Ett fåtal studenter nämner även den skrivna textens bättre utseende som något
positivt för den förväntade bedömningen av svaret. De ansåg att de hade en bättre
chans att bli rättvist bedömda då texten såg bättre ut.

Resultat från de inledande delarna av den aktuella studien har presenterats på ICTHE ’16
(Paulin, 2016; Paulin & Suneson, 2016), och tidigare studier relaterat till digital tentamen har
presenterats på KUL2014 (Paulin, 2014).
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