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I denna rapport presenteras det arbete som under 2013 gjorts vid Institutionen för Ekonomisk 

och Industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet, inom ramen för projektet 

Kamratutvärdering i kurser med stort datorlaborativt inslag vilket genomförts med stöd av 

den Pedagogiska Utvecklings Gruppen (PUG) vid Linköpings universitet. 
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Bakgrund 

De mångfacetterade krav som idag ställs på yrkesverksamma högskole- och civilingenjörer
1
 

handlar inte enbart om rena ämnesmässiga kunskaper och förmågor, utan även om t.ex. 

erfarenhet och förmåga att delta i och leda projekt samt (kopplat till detta) kommunikativ 

skicklighet (såväl muntlig som skriftlig). En annan uppgift som yrkesverksamma ingenjörer 

måste kunna bemästra i sin profession är att (individuellt, eller som medlemmar i olika typer 

av styrgrupper) bedöma och utvärdera andras ingenjörsmässiga arbete; en oerhört central 

uppgift i ett projekt- och kvalitetssäkringsperspektiv. 

Inom den akademiska världen har lärosäten att utforma utbildningsprogram och utbildningar 

enligt de riktlinjer som satts upp av statsmakten. I senare års utvärderingar har stort fokus 

lagts på summativ utvärdering av studenternas individuella arbeten/examensarbeten
2
 [1], 

vilket bl.a. lett till att frågan om skicklighet i skriftlig kommunikation, samt dess plats och 

progression inom utbildningen, har erhållit sin rättmätiga belysning. Vad gäller förmågor 

kopplade till kritisk granskning, bedömning och utvärdering av andras ingenjörsarbete, är 

detta ett område som erhållit en något mindre framskjuten roll inom ingenjörsutbildningen
3
, 

även om det t.ex. ingår som ett obligatoriskt moment (i form av opponentskap) kopplat till 

examensarbetet. Någon form av träning eller övning innan examensarbetet förekommer dock 

sällan, vilket gör att möjligheten till progression blir begränsad. Då detta ett område inom 

vilket studenterna behöver höja sin kompetens för att stå bättre rustade inför sina kommande 

yrkeskarriärer, föreligger ett behov av att implementera träning kring denna typ av uppgifter 

inom ingenjörsutbildningarna. 

Syfte och mål 

Motiverat av ovanstående diskussion, har det övergripande syftet med det här avrapporterade 

projektet varit att 1) studera hur kamratbedömning kan implementeras i redan existerande 

kurser, för att på så sätt ge de studerande möjlighet att träna på att ge och ta emot kritisk 

bedömning. 2) Ett annat syfte med studien är naturligtvis att förbättra de studerandes lärande 

via ett större aktivt engagemang under kursen. Att bedöma andra resp. att själv bli bedömd 

utgör i sig lärprocesser, där det krävs att man verkligen är ”med i matchen”. 3) Ett ytterligare 

syfte med det aktuella projektet har varit att se om ovan nämnda (pedagogiskt motiverade) 

moment även har en potential att effektivisera undervisningen m.a.p. lärarinsatsen, genom att 

lyfta över en del av enklare rutinkontroller till de studerande själva.  

Det övergripande målet med projektet har varit att inom ramen för en kurs med stort 

datorlaborativt inslag låta de studerande bli involverade i (enklare) bedömnings- och 

kvalitetsgranskningsprocesser, för att på så sätt kunna generera erfarenheter kring för- och 

nackdelar, möjligheter, faror etc. gällande kamratbedömning, samt lärdomar kring hur denna 

                                                           
1
 såväl som andra personer med motsvarande arbetsuppgifter men med andra examina såsom t.ex. kandidat eller 

master 
2
 med de ”problem” detta medför för utbildningar/program med flera examina, t.ex. civilingenjör/master och 

högskoleingenjör/kandidat 
3
 Man bör med visst fog även kunna hävda att detta även gäller inom den teknikvetenskapliga 

forskarutbildningen 



5 

 

typ av verksamhet eventuellt framgent skulle kunna implementeras (i större skala) inom 

kurser med stora datorlaborativa inslag. 

Avgränsningar 

Noteras bör att frågan om kamratbedömningens plats och progression inom utbildningar (i ett 

större perspektiv) inte är en fråga som behandlas i projektet, även om de slutsatser som dras 

kopplar till densamma. Inte heller diskuteras frågor kring framtida (resurseffektiv) pedagogik, 

inom en akademisk miljö med förmodat trängre utbildningsekonomiska ramar. 

Tidigare forskning 

Kamratutvärdering och kamratbedömning är naturligtvis inget nytt område inom det 

akademiska systemet, där fokus kan läggas på såväl summativa aspekter (med tillhörande 

frågeställningar kring objektivitet/rättssäkerhet/validitet, de studerandes egna 

nivåsättningar/graderingar då sådana är aktuella, etc) som formativa aspekter (hur denna typ 

av aktiviteter kan användas för att på olika sätt förbättra, fördjupa och effektivisera lärandet), 

se t.ex. [2]-[5]. 

Det är dock viktigt att poängtera att utöver de pedagogiska fördelar som kamratbedömning 

kan uppvisa, se ovan nämnda arbeten samt vidare referenser däri, så inkluderar den också, 

som ovan nämnts, möjligheter att träna för yrkeslivet viktiga färdigheter (kritisk granskning). 

Svensson och Wibeck [6] skriver t.ex. ”Med hänvisning till studier av Boud (1990) och 

Adams och King (1995) argumenterar Dochy et al (1999) for att själv- och kamratvärdering 

kan bidra till att förbereda studenterna for det kommande yrkeslivet, genom att de utvecklar 

förmågan att kontinuerligt utvärdera sitt eget och andras arbete samtidigt som de lär sig 

hantera och utveckla sina svagheter på lämpliga sätt.” 

Metod 

Utvärderingen av det genomförda arbetet har skett via en kvalitativ studie, där de studerandes 

perspektiv/synpunkter inhämtats i samband med skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter 

till den kursansvarige. Utöver detta har den kursansvarige gjort observationer av hur arbetet 

fortskridit samt hur han uppfattat att det fungerat. 

Urval 

De aktuella kurserna (se nedan) har valts då de båda inkluderar betydande datorlaborativ 

verksamhet i stora studentgrupper (med tillhörande begränsade möjligheter för längre 

diskussioner med handledare), samt då de aktuella datorlaborativa momenten bedömts som 

lämpliga/möjliga, vad gäller t.ex. nivå och omfattning, att komplettera med inslag av 

kamratbedömning. 
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Genomförande 
Kamratbedömning har implementerats i (de sinsemellan mycket likartade) kurserna 

Introduktion till Beräkningsmekanik, TMHL63 och Finita Element Metoden; FEM, TMMI37, 

se nedan. 

kurs period studentgrupp enkätsvar 

TMHL63 vt1, 2013 M3 och 

masterstudenter 

50 

TMMI37 vt1, 2013 MI3 och 

utbytesstudenter 

på kandidatnivå 

30 

TMMI37 ht 1, 2013 MI3 och 

utbytesstudenter 

på kandidatnivå 

30 

TMHL63 ht 2, 2013 M3 och 

masterstudenter 

50 

Mer specifikt har till två enklare inledande laborationsuppgifter (identiska för de båda 

kurserna) inkluderats ett moment av kamratbedömning. 

Kvalitativ enkätundersökning (de studerandes perspektiv) 

Ett enklare formulär har för varje grupp (2 personer) begärts in till den kursansvarige
4
 på 

såväl elektronisk (via email) som utskriven form. I princip har dessa formulär haft följande 

struktur: 

 vi, grupp __: 

________ 

________ 

(namn, personnummer och email för gruppmedlemmarna) 

 har fått vårt arbete bedömt och godkänt av grupp ___: 

________ 

________ 

(namn, personnummer och email för gruppmedlemmarna) 

 för uppg. X har vi fått svaret __, och för uppg. Y har vi fått svaret __ 

 Vilka positiva läranderesultat anser Du kamratbedömningen ha gett? 

________ 

 Vilka negativa läranderesultat anser Du kamratbedömningen ha gett? 

________ 

 På vilka sätt anser Du att kamratbedömningsprocessen kan förbättras? 

________ 

Den tredje punkten ovan är inkluderad för att (tillsammans med utskrifter och datorprogram 

tillhörande uppgifterna) ge den kursansvarige en möjlighet att kontrollera att de studerande 

verkligen lyckats utföra de anvisade uppgifterna på ett tillfredsställande sätt. 

                                                           
4
 Projektledaren, tillika kursansvarig, examinator, föreläsare, lektionsledare och lab.ledare för ovan specificerade 

kurser 
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Till detta har tillkommit ytterligare anvisningar gällande t.ex. 

o bedömningsgrupper (grupperna skall inte bedöma varandra och varje grupp skall 

enbart bedöma 1 annan grupp) 

o fallet att den utvärderade gruppen uppvisar upprepade fel 

o fallet att grupperna blir oense 

Vid dessa, eller andra ”problem”, kontaktas lab.assistent eller kursansvarig för att lösa detta 

på något pragmatiskt sätt 

Enbart en deadline (i slutet av kursperioden) har varit aktuell för dessa uppgifter, och 

studentgrupperna själva har fått hitta andra grupper att bedöma, för att på så sätt undvika en 

situation där läraren på förhand parat ihop grupper som med mycket olika hastighet genomför 

de specificerade uppgifterna. 

Analys av data samt andra aspekter på arbetet 

Så som de aktuella frågorna formulerats (se ovan) anses inte några etiska, moraliska eller 

gender-relaterade frågeställningar aktualiseras vad gäller analysen av materialet.  

Resultat 

Vad gäller den kursansvariges bedömning av kamratbedömningsprocessen (lärarperspektiv), 

så var den, bortsett från ”planeringsmässiga/logistiska problem” väl fungerande, och 

uppskattad av de studerande. Dock har lärdomar dragits kring det ”logistiska” upplägget av 

denna typ av verksamhet, se avsnittet Diskussion och slutsatser nedan. 

Vad gäller studenternas perspektiv, och den kvalitativa enkätundersökningen (med 

fritextsvar), så har vi funnit följande 6 kategorier som belyser studenternas uppfattningar 

kring kamratbedömningsmomentet 

Kategori 1: Lärandeperspektiv 

”Alternativa sätt att lösa samma problem på, speciellt i MatLab
5
. Annars så lär man sig 

felsöka en metod man annars inte är van vid” 

“Hints to little mistakes about units and commas. It’s allways good to have a second look over 

something.” 

“You can easily discuss and change experience with each other. Also you can learn a lot when 

you help each other out.” 

”Man får en chans att diskutera resultaten innan man lämnar in, vilket gör att man lär sig mer. 

Vi har lärt oss att granska kritiskt.” 

                                                           
5
 Kommersiellt program använt vid laborationerna 
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Kategori 2: Granskningsperspektik 

”Alternativa sätt att lösa samma problem på, speciellt i MatLab. Annars så lär man sig felsöka 

en metod man annars inte är van vid.” 

”Det är positivt att fått utvärdera andras arbeten för då lär man sig att granska vad andra 

personer har gjort” 

”We think that the peer student evaluation is very helpful because we can think more about 

the problem and we can compare our result with another group. In this way we can have a 

more critical view concerning the values we obtained.” 

“It is interesting to compare and discuss the results with the other groups. Because by 

evaluating another project you find also mistakes in yours. You learn also to get a critical look 

to another work but also to your own work.” 

“We think that the peer student evaluation is very helpful because we can think more about 

the problem and we can compare our result with another group. In this way we can have a 

more critical view concerning the values we obtained.” 

“Peer evaluation has enabled us to find out more about how other students deal with the same 

problems. It also allows us to discover new and simpler short cuts when using the 

programmes. It has proven to be a fast and effective method of discovering common mistakes 

made and learning how to fix them. Above all, it helped us make new friends in the course 

and this connections will definitely benefit us for future courses where we may work together 

again.” 

“You learn to communicate and review yours and others work and you understand the work 

better when you review the others work.” 

Kategori 3: Pedagogiskt perspektiv 

a) Effektiv undervisning: 

”No waiting time” 

”Man kan diskutera arbetet på en nivå som går att förstå när man utvärderar varandra, och det 

sparar dessutom tid för lärare/assistenter samt att mer tid till hjälp finns.” 

“Well organized results that are easy to check saves a lot of time.” 

b) Studentgrupper som resurser: 

”Det gav ett bra utbyte av erfarenheter om hur de olika grupperna löst problemen. Framför allt 

i matlab. Det gav upphov till bra diskussioner, istället för att få ett korrekt facit.” 

“We think that the peer student evaluation is a nice tool to encourage the discussion between 

the groups, and to have a good feedback about the results.” 

c) ”Kunskapskontroll”: 
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”Vi tycker att utvärdering har varit bra för att man får en repetition och en möjlighet att 

utnyttja sina kunskaper för att hjälpa den utvärderade gruppen att korrigera ett problem, och 

hur andra grupper har resonerat för att lösa ett specifikt problem” 

”Bra att få repetition och gå igenom arbetet en gång till. Kan också hitta en annan 

lösningsmetod på samma problem” 

Kategori 4: Professionsperspektiv 

“In our opinion, the peer student evaluation is quite useful. We saw different approaches and 

discussed them together. Thanks to the evaluation we found some mistakes in our work. We 

think it is a good preparation for future work in a company.” 

Kategori 5: Studenters olika studietakt 

”Det blev tyvärr stressigt på slutet då vi kom på att vi inte sammanställt vårt arbete för att få 

några andra elever att rätta.” 

”Finns en risk att det blir lite ”slappt” och kanske lite kompisrättning och då kan gränserna 

tänjas litegrann.” 

”Olika grupper jobbade olika fort, vilket gjorde att det var svårt att hitta en grupp som kunde 

utvärdera våra resultat. En liten risk finns att båda grupperna har tänkt fel i någon fråga.” 

”When the evaluating students are always too late (maybe busy schedule) it can be annoying 

for a group that is always on time to receive their evaluation short for the deadline. If there 

has to be made a lot of improvements then this group has to hurry the last day.” 

Kategori 6: Att kunna ge och ta kritik 

“Sometimes is difficult to take agreement when we get different results between the other 

group, but it isn’t a real bad thing because in this way you can be more aware about the values 

obtained.” 

”Det var lite förvirrande hur man skulle utvärdera andra grupper och vilken grupp som skulle 

utvärdera vilken. Det hade varit bra med en lista som angav vem som utvärderar vem för att 

minimera risken för förvirring.” 

”Man kan inte veta om resultaten stämmer exakt, och man kan ha gjort samma fel i 

utvärderingsgrupperna, fel som då inte upptäcks innan man lämnar in och kan få större 

konsekvenser längre fram i arbetet.” 

“But in general maybe a discussion can create an obstacle when evaluating someone’s work 

and an assistant needs to be called for.” 
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Diskussion och slutsatser 

Den föreliggande studien har haft som syfte att studera möjliga positiva effekter av 

kamratbedömning, se Punkt 1 t.o.m. 3 under avsnittet Syfte och Mål. 

Vad gäller Punkt 1 ses i de studerandes fritextsvar att de uppfattat värdet av granskning (se 

Kategori 1-3 ovan), men även lyft upp problem som kan vara associerade med denna 

praktik/process (se Kategori 5 och 6). Även professionsperspektivet har lyfts fram (Kategori 

4) där de studerande just betonar träning på moment och uppgifter i utbildningen som har 

direkt relevans i det kommande yrkeslivet. Detta medför att de lär sig och skaffar sig ett 

batteri av strategier/metoder för att kunna hantera situationer/projekt i det kommande yrket. 

Ett självständigt arbete i form av bedömning och utvärdering/granskning av egna och andras 

projekt ger också möjligheter att värdera och reflektera över sina egna kunskaper och hur 

dessa kan tillämpas i praktiken. Här kan vi se att de studerandes egna lärandeprocess 

utvecklas i termer av det som Schön [7] skulle benämna som reflekterande praktiker, dvs där 

de utvecklar ett kritiskt granskande av sitt professionella handlande. 

Då det gäller Punkt 2 visar resultatet av denna studie att kamratbedömningen generellt sett 

uppfattats som mycket positiv av de studerande. I och med detta har den säkerligen också haft 

en positiv effekt på lärandeprocessen (jfr. Kategori 1 ovan), något som dock inte kan 

kvantifieras i termer av siffror/resultat, eller som kan bekräftas i termer av en märkbart bättre 

kvalitet på de övriga arbeten som de studerande utfört inom kurserna, då en viss variation 

mellan olika kursgrupper alltid finns och då de aktuella kurserna under studien flyttats inom 

och mellan årskurser. Det som blir uppenbart är dock att studenterna behöver tränas i att 

kunna ge konstruktiv feedback, både skriftligen och muntligen, och utifrån såväl 

ämnesmässiga som professionsmässiga aspekter. Detta kan inte enbart göras inom en enda 

kurs inom ett utbildningsprogram, utan här behövs ett mer djupgående utvecklingsarbete då 

det gäller studenternas progression gällande bedömningsprocesser.  

Slutligen, då det gäller Punkt 3, är uppfattningen hos den kursansvarige att andelen ”viktiga” 

och ”relevanta” frågor ökat, vilket ger indikationer på att kamratbedömning kan vara en såväl 

pedagogiskt som effektivitetsmässigt gynnsam metodik. De studerande har upplevt logistiken 

kring kamratvärderingen som i vissa avseenden besvärlig (se Kategori 5 och 6), och inte 

heller alltid följt de anvisningar som satts upp, vilket lett till mycket extra arbete för den 

kursansvarige (enligt densamme). Problemet är att de studerande inte alltid läst de anvisningar 

som finns, (förmodligen p.g.a. stor samlad arbetsbörda/tidsbrist eller att de i ren entusiasm 

velat starta direkt- den kursansvariges spekulation) samt att dessa anvisningar naturligtvis 

alltid har en potential att förtydligas/förbättras. Typiskt var att de studerande inte levererade in 

den information som efterfrågades. Att beskrivningen justerades inför varje kursstart hjälpte 

föga. Ett annat problem var att många grupper väntade med att ta tag i kamratbedömningen 

ända fram till mycket nära deadline för inlämning, vilket fick till följd att det just då kunde bli 

”brist” på grupper- ett problem som ”löstes” genom att någon grupp (mot anvisningarna) 

bedömde flera andra grupper och att det i slutändan därför fanns grupper som ej bedömt 

andra. Även om detta pragmatiskt kunde hanteras med extrauppgifter, skapade det mycket 

extraarbete för den kursansvarige. Förmodligen gör sig kamratbedömningen bättre i en 
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kontext med en mer styrd verksamhet i termer av kontinuerliga deadlines under kursens gång 

och i förväg uppsatta listor på vem som skall bedöma vem. 

En ytterligare slutsats som kan dras utifrån föreliggande studie är att den kursansvarige inte 

fullt ut kan lita på att de studerande lyckats utföra kamratbedömningen på ett 

hundraprocentigt sätt, och att felaktigheter (avspeglande brister i förståelse) inte alltid fångas 

upp. Om nu detta beror på brist på träning i att bedöma någon annans arbete, 

”kompisrättning” (som indikeras under Kategori 5 ovan) eller om det har andra orsaker är 

svårt att bedöma, men validitetsproblemet existerar- en kompletterande lärarkontroll är därför 

att rekommendera. 

Sammanfattningsvis är det vår slutsats att kamratbedömning har en stor potential att berika 

utbildningar m.a.p. förmåga till kritisk granskning, djupinlärning och effektivisering, men att 

verksamheten inte bara skall implementeras kursvis (med risk för suboptimering och 

ineffektivitet), utan att den bör inlemmas i ett större perspektiv, med progression genom 

utbildningen som riktmärke.  
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