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ABSTRAKT: Kamratbedömning är en form av kamratlärande med avsikten att de som deltar 
ska lära av och med varandra och bli mer aktiva i sitt eget lärande. Inom ramen för 
utvecklingsprojektet Vetenskaplig uppsatstrappa har jag i min undervisning iscensatt 
aktiviteten ”kamratbedömning av uppsatstexter i responsgrupper” och undersökt studenternas 
upplevelser av den. Aktiviteten tycks kunna ha inverkan på uppsatstexternas klarhet och 
ändamålsenlighet, studenternas kompetenser i vetenskapligt skrivande samt deras formande av 
en kritisk/ konstruktiv hållning som en del av en professionell identitet. 

1. INLEDNING 

I svensk högskola har studenternas skrivande uppmärksammats från olika vinklar de senaste åren. De 
allt större studentgrupperna, de ökade kraven på studenternas skrivande och ett tydligare fokus på 
vetenskapligt uppsatsskrivande utmanar högskolans utbildningar. Med kollegerna på studie- och 
yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola är jag som lärare engagerad i vetenskapligt 
uppsatsskrivande, och genom ett av utbildningens utvecklingsprojekt, som gått under arbetsnamnet 
”Vetenskaplig uppsatstrappa”, har just detta begrepp introducerats för studenterna. I år 1 skriver de ett 
”Introduktionsarbete”, i år 2 ett ”Fördjupningsarbete” och i år 3 ett ”Examensarbete”. I dessa arbeten 
slutför de empiriska undersökningar med insamling, bearbetning och analys av data. Lärandemål och 
kriterier för de tre arbetena är relaterade till varandra och ger en progression i lärandet. För varje 
skriftligt arbete finns sex lärandemålsområden: vetenskaplig problemställning, tidigare forskning inom 
valt problemområde, teoretiskt och metodiskt angreppssätt, analys och diskussion, presentation samt 
försvar och opponering. 

I min egen undervisning med koppling till det vetenskapliga uppsatsskrivandet lägger jag kraft på att 
studenterna ska få möjligheter att vara aktiva för att utveckla en kritisk hållning i sitt lärande av 
ämneskulturen och i utvecklandet av en ämnesidentitet som studie- och yrkesvägledare. Utifrån 
Dysthes (2007) och Hoels (2010) tankar om att skrivande i högre utbildning påverkar studenternas 
läroprocesser och (professionella) identitetsbildning har jag intresserat mig för olika former av 
kamratlärande där studenterna lär av och med varandra, vilket kan ske i exempelvis skrivargrupper, 
responsgrupper och genom kamratbedömning (Topping, 2005). I responsgrupper kan studenterna ge 
varandra respons på varandras skrivna texter, där både skriftlig och muntlig respons ger upphov till 
olika slags samtal (Hoel, 2010). I det arbetssätt jag valt så läser, bedömer och samtalar studenterna om 
varandras uppsatstexter i responsgrupper. 

Inom ramen för utvecklingsprojektet Vetenskaplig uppsatstrappa är syftet just att iscensätta aktiviteten 
”kamratbedömning av uppsatstexter i responsgrupper” och undersöka studenternas upplevelser av den. 
Undersökningens frågeställning är: Hur upplever studenterna kamratbedömning av uppsatstexter i 
responsgrupper? Utifrån denna frågeställning intresserar jag mig för tre konkretiseringar. Den första 
handlar om hur studenterna beskriver aktiviteten, den andra om vad studenterna tycker att de lär sig 
vid den, och den tredje vad studenterna menar att de kan ta med sig från aktiviteten till framtida 
skrivande i utbildningen. 

2. KAMRATBEDÖMNING 

Topping framför att kamratbedömning är en form av kamratlärande med avsikten att de som deltar ska 
lära av och med varandra och bli mer aktiva i sitt eget lärande. De som deltagit kan få kraft att ta egna 
initiativ till lärande och kunskapsutveckling. Kamratbedömning av texter i responsgrupper framhålls 
vara en planerad aktivitet för lärande personer på liknande nivå som agerar för att värdera kvaliteten 
hos varandras skriftliga produkter. Man ger respons på andras texter. Bedömningen av den skriftliga 
produkten kan vara generell eller specifik. Den kan göras på delar av skrivprocessen såsom 
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planeringen av texten, olika utkast eller den finala produkten. Kamratbedömning kan därför vara både 
formativ och summativ. Topping framhåller att det ses som en större utmaning och mer krävande att 
ge formativ och kvalitativ respons än summativ och kvantitativ (Topping, 2009; 2005; 1998). 

En rad olika förutsättningar för både bedömaren och mottagaren tycks vara betydelsefulla för om 
kamratbedömning ska kunna bli lärorik. Utifrån att de genomfört en litteraturstudie lyfter Zundert, 
Sluijsmans och Merrienboer (2010) fram att den blir effektivare om de som agerar kamratbedömare 
får träning i och erfarenheter av att delta i aktiviteten. Bedömarnas kunskaper i det aktuella 
ämnesområdet är betydelsefull, såväl som deras generella akademiska nivå och analysförmåga. Li 
m.fl. (2012) har studerat mottagarnas betydelse för om de kommer att lära sig något av 
kamratbedömningen, och drar slutsatsen att mottagarens förmåga och vilja att ta emot idéer och tankar 
från bedömaren är avgörande för detta. Dysthe (2007) och Hoel (2010) talar om att deltagande i ett 
socialt sammanhang, såsom just kamratbedömning av uppsatstexter i responsgrupper, kan leda till 
lärandeprocesser som påverkar deltagarnas identitetsskapande inom det egna ämnesområdet. I 
Toppings (2000, 2009) studier framkommer att kamratbedömning när det gäller skrivande är 
verkningsfullt för att såväl förbättra kvaliteten i den skriftliga produkten som att hos deltagarna 
utveckla överförbara förmågor till andra sammanhang. 

3. GENOMFÖRANDE 

Utifrån att ha gjort en sammanställning över kamratbedömningsstudier drar Topping (1998) slutsatsen 
att kamratbedömning kan genomföras på en rad olika sätt. Om kamratbedömning ska kunna leda till 
goda utfall menar han emellertid att en genomtänkt organisation vid införandet av aktiviteten är den 
enskilt mest angelägna delen. Ballantynes, Hughes och Mylonas (2002) har infört kamratbedömning 
med stöd i aktionsforskning och lyfter fram sju delar i dess organisation, vilka av mig har modifierats 
något och är: 1) Bedömningsuppgift, 2) Kriterier och granskningsfrågor, 3) Anonymitet, 
konfidentialitet och hänsynsfullhet, 4) Processinstruktioner för genomförandet, 5) System för 
distribuering av texterna mellan varandra, 6) Studenternas bedömningsprocess, samt 7) Lärares 
slutgiltiga bedömning. I mina skriftliga och muntliga instruktioner och samtal med studenterna inför 
aktiviteten ”kamratbedömning av uppsatstexter i responsgrupper” ingick de sju ovan nämnda delarna. 
Jag berättade även att tanken är att både granskarna och mottagarna ska få ut något positivt av 
kamratgranskningen och att aktiviteten kan ses som ett erfarenhetsutbyte där all slags konstruktiv 
kritik och praktiska råd kan ges och fås. 

Kamratbedömningen genomfördes vid olika aktiviteter vilka benämndes ”Att granska färdig uppsats” i 
år 1, ”Att granska uppsats-PM” i år 2 och ”Att granska kapitelutkast” i år 3. Varje student läste en eller 
två andra uppsatstexter och gav respons på dessa i responsgrupper om 4-12 deltagare, både muntligt 
och skriftligt. Min roll som lärare har varit att organisera aktiviteten inför dess genomförande och ge 
instruktioner med utgångspunkt i de sju olika delar som nämnts här ovan (Ballantynes, Hughes & 
Mylonas, 2002). Vid passens genomförande strävade jag efter att inta en tillbakadragen roll. I slutet av 
kamratbedömningsaktiviteten besvarade studenterna tre frågor, en för varje ovan nämnd 
konkretisering. 

4. RESULTAT 

Studenterna beskriver aktiviteten som ett textnära diskussionsforum om de egna uppsatstexterna, som 
både fri och styrd i dess genomförande, som inbäddad i de andra kursaktiviteterna samt som ett forum 
där kritiska och konstruktiva synpunkter kan ges respektive tas emot.  

Studenterna tycker att de lär sig när de antar rollerna mottagare och bedömare, att lärandet möter deras 
tidigare erfarenheter vad gäller skrivande samt att de aktuella lärandemålen och kriterierna för texterna 
har del i lärandet genom att de används i diskussionerna om de egna uppsatstexterna. Vidare menar 
studenterna att de tar till sig lärdomar om uppsatsens helhet och delar, om hur texterna kan bli 
tydligare och mer läsbara samt om hur de som studenter tolkar texter på olika sätt. Dessutom 
framkommer att de genom att delta i aktiviteten kan lära sig att omvandla teoretiska kunskaper till 
praktiska, att undvika att gå in i försvar och istället fokusera på förbättringar för den egna texten samt 
att utveckla en slags kritisk och konstruktiv hållning till egna och andras texter. 

Studenterna menar att de från aktiviteten skulle vilja ta med sig några olika områden till framtida 
skrivande i utbildningen. Det första är att de skulle vilja ta med sig det de har gjort och lärt sig under 
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aktiviteten, det andra går in på betydelsen av ”den andre” för det egna textskapandet och det tredje 
handlar om ett antal strategier varav en rör betydelsen av att grundligt granska de källor som används i 
den egna texten. Det fjärde och sista området berör att några studenter tycker att det är en utmaning att 
identifiera något att ta med sig från den här aktiviteten till det framtida skrivandet i utbildningen. 

5. REFLEKTIONER 

Mot bakgrund av studenternas genomförande och upplevelser av kamratbedömningsaktiviteten, tycker 
jag mig se att det är rimligt att lyfta fram tre övergripande teman som behandlar såväl deras texter som 
dem själva. Dessa teman är uppsatstexternas klarhet och ändamålsenlighet, studenternas kompetenser i 
vetenskapligt skrivande samt deras formande av en kritisk/konstruktiv hållning som en del av en 
professionell identitet. 

Att studenterna i kamratbedömningen tycks ha kunnat utveckla uppsatstexternas klarhet och 
ändamålsenlighet knyter jag an till Toppings (2000, 2009) studier där han menar att kamratbedömning 
är verkningsfullt för dem som har ambitionen att förbättra sina texter, men detta under förutsättningen 
att responsen är rik på kvalitativ information om den andra textens styrkor och svagheter. Att 
bedömare av texter lägger kraft på att ge ordentligt med kvalitativ information om den text som 
granskas är alltså angeläget, men mottagarens vilja och förmåga att ta emot denna information spelar 
också in. I den genomförda undersökningen framgår att studenterna lär sig som mottagare, och att de 
menar att hur de utövar denna roll är betydelsefullt för att deras texter ska kunna bli klarare. Det 
framkommer emellertid att det kan vara obehagligt att lyssna till andras kommentarer om den egna 
texten, men att det är värdefullt att göra just detta. 

I studenternas diskussioner om varandras texter möter de sina tidigare erfarenheter av skriftspråk och 
skrivande i relation till de lärandemål och kriterier för vetenskapligt skrivande som gäller för 
uppsatserna. Detta möte mellan tidigare erfarenheter och det nya kan ses som en träning i vad 
vetenskapliga texter och vetenskapligt skrivande kan vara för något, vilket kan ge värdefull träning av 
analysförmågor och då möjligtvis borga för utveckling av kompetenser i vetenskaplig skrivande. 

Uppsatsernas material samlas in hos aktörer inom yrkesverksamhetens område, och analyseras inom 
utbildningen. Vid kamratbedömningsaktiviteten granskar studenterna varandras uppsatstexter. 
Aktiviteten tycks leda till att studenterna har möjligheter att utveckla en kritisk/konstruktiv hållning 
som en del av en professionell identitet. Studenternas lärande vid kamratbedömningsaktiviteten kan 
ses som om det kan höra ihop med deras möjligheter att forma identiteter mellan utbildning och 
yrkessammanhang. 

6. SUMMERING – FRAMÅTBLICK 

Sedan kamratbedömningsprojektet inleddes har aktiviteten att studenterna kamratbedömer varandras 
texter kommit att bli en del i andra kurser i utbildningen, utöver dem där uppsatserna skrivs. Med den 
här undersökningen som grund skulle det således kunna vara lämpligt att reflektera över hur 
kamratbedömning kan användas såväl inom ramen för den vetenskapliga uppsatstrappan som inom 
hela studie- och yrkesvägledarutbildningen för att stödja studenterna att prestera bättre och kunna 
slutföra sin utbildning. Några möjliga punkter att reflektera över skulle kunna vara:  

• hur kamratbedömningen bäddas in i de andra kursaktiviteterna,  
• hur fritt eller styrt den organiseras,  
• vad den kan innehålla och  
• huruvida det avsätts tid för samt genomförs utvärdering och eventuell undersökning av den i 

anslutning till dess genomförande. 
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