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ABSTRACT 

Many students who come to universities and colleges find it difficult to acquire a well-

functioning academic language, especially in writing. This is confirmed in several studies 

(Ahlm m.fl. 2009, Ask, 2005, 2007, Hoel 2010). One measure that is called for is concerted 

activities, which help to socialize students into the academy. The aim of this essay is to use 

the students’ experiences to elucidate and analyse the conditions for peer response in process-

oriented writing in higher education, the difficulties it entails, and its consequences for teach-

ing and learning. The students’ experiences of and attitudes to peer response in relation to 

academic literacy are studied and analysed critically in a course on the use of academic lan-

guage. The empirical section presents the implementation and results of the selected methods 

– a questionnaire and interview with 30 and 5 students respectively on a professional educa-

tion programme during their first year of study. The result shows a close correspondence be-

tween the students’ experiences of peer response linked to their experiences of their develop-

ment of academic writing, but also between their experiences of peer response and attitudes to 

and experiences of their knowledge of academic writing. The study also demonstrates the 

students’ experiences of success factors and pitfalls of peer response. The success factors 

concern metalanguage, working with a clear structure, reading and discussion of texts, and the 

need for an open, secure climate. The students’ experiences of the pitfalls of peer response 

concern, on the one hand, socio-emotional and psychological aspects in relation to the other 

students, for example the difficulty of balancing the response, and especially of daring to crit-

icize a text sharply. On the other hand, it concerns the fear of not being good enough because 

of inadequate knowledge of academic language and academic text.  

Keywords: Academic discourse, literacy, academic writing, process-oriented writing, re-

sponse groups, peer response, feedback. 

 

English title: Peer response in higher education – to bring texts into motion 
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1 INLEDNING 

Kamratrespons innebär att studenter i små grupper granskar varandras texter och ger muntlig 

eller skriftlig respons eller båda delarna, samt samtalar om text. Genom kamratrespons får de 

tillgång till ”kunskaper, tankar, textmönster, språkliga uttrycksformer, skrivstrategier och an-

nat som de kan utnyttja i sitt eget skrivande” (Hoel 2001:97). Framförallt är det en läroprocess 

”där texter, språk och mänsklig interaktion står i centrum. Det är ett forum för tänkande och 

utveckling” (a.a.:19–20). Studenterna vidgar sina erfarenhetsramar genom att arbeta med och 

samtala om varandras texter samtidigt som de inlemmas i den diskurs där de befinner sig. 

Olika discipliner har olika traditioner för den vetenskapliga verksamheten och hur den 

ska kommuniceras i skrift. Det skriftliga språkbruket i akademin är därför långt ifrån enhet-

ligt. Ofta är dessa skrivkulturer dessutom både outtalade och icke-kommunicerade (Ask 

2007). De brokiga och outtalade diskurserna kan vara en anledning till att många studenter 

som kommer till universitet och högskolor upplever svårigheter att tillägna sig de akademiska 

textkonventionerna, i synnerhet att skriva texter på rätt nivå och med den diskursiva kvalitet 

som förväntas, men även att läsa och förstå vetenskapliga texter (Ask 2005, 2007, Hoel 2010). 

Ask talar om det akademiska språket som en förutsättning för framgång i högre utbildning:  

Man kan säga att det akademiska språket är en inträdesbiljett till framgång inom högre studier och en för-

utsättning är att studenterna under studietiden tillägnar sig den akademiska diskurs (muntligt och skrift-

ligt) de ingår i. (Ask 2007:167) 

Frågan är hur lärare i högre utbildning kan underlätta denna framgång för studenterna. Ask 

efterfrågar forskning om harmonieringsinsatser, det vill säga de insatser som görs för att un-

derlätta studenternas socialisering in i den akademiska diskursen: 

En forskningsfråga som blir central är på vilka sätt harmoniering sker och vad den får för konsekvenser 

för individen och institutionen. Stadieövergången rymmer instabilitet och förändring, men också språklig, 

social och kognitiv utvecklingspotential. Hur den potentialen påverkas av olika harmonieringsinsatser är 

ett område som inte är undersökt. (a.a.:172) 

Den här studien undersöker om studenter i högre utbildning upplever att kamratrespons kan 

vara en sådan harmonieringsinsats. I styrdokumenten för högre utbildning finns inte någon 

explicit skrivning om skrivprocess eller kamratrespons. I Högskoleförordningens nationella 

referensram för examina kan man under Färdighet och förmåga för kandidatexamen läsa föl-

jande:  
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För kandidatexamen ska studenten: 

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt 

att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom 

givna tidsramar 

visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i 

dialog med olika grupper 

visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 

(Zune 2010:25) [min kursiv] 

De kursiverade styckena pekar på att aktiviteter som syftar till att kritiskt diskutera företeelser 

och frågeställningar både individuellt och i dialog med olika grupper ska användas. Kamratre-

spons kan vara en sådan aktivitet som kompletterar lärarens respons. För att förtydliga att det 

handlar om respons mellan jämlikar (peer response) och inte asymmetrisk respons mellan 

lärare och student använder jag i denna uppsats termen kamratrespons (hädanefter KR). 

Dysthe, Hertzberg och Hoel m.fl (2002) använder istället termerna responsgrupper eller feed-

back (jfr Dysthe m.fl. 2002). För akademiskt skrivande använder jag förkortningen AK. Stu-

denters upplevelse av KR är ett relativt obeforskat område (jfr Nicol m.fl. 2013). I den här 

studien undersöker jag om studenterna själva upplever att KR är ett effektivt redskap för deras 

utveckling av akademiskt skrivande och lärande – och vilka de upplevda framgångsfaktorerna
 

och fallgroparna med KR, samt vilka didaktiska implikationer det kan få.  

Studien är hypotesdriven utifrån hypotesen att KR kan vara ett fungerande harmoni-

eringsredskap och har konstruerats utifrån antagandet att studenterna är mest mottagliga för 

textmodeller och analys av texter när de själva skriver texter (Charney & Carlson 1995) och 

att inre motivation är gynnsamt för lärandet (Kohn 1993). Uppsatsen har en sociokulturell 

ansats. 

Studiens syfte är att utifrån ett studentperspektiv belysa och analysera förutsättningarna 

för, svårigheter med och didaktiska konsekvenser av responsarbete i processorienterat skri-

vande i högre utbildning. I fokus finns studenternas upplevelser av och inställning till re-

sponsarbete i förhållande till akademisk litteracitet
1
 i en kurs i akademiskt språkbruk. Fråge-

ställningarna är:  

                                                 

1 Se definition under 1.1, Sociokulturell teoribildning. 



  

  

3 

 

1. Vilka uppfattningar har studenterna om kamratrespons i förhållande till sin egen 

skrivutveckling?  

2. Hur menar studenterna att deras inställning till och kunskap om akademiskt skrivande 

påverkas av kamratrespons? 

3. Vilka är framgångsfaktorerna för, respektive fallgroparna med, kamratrespons, enligt 

studenterna? 

 

2 BAKGRUND, TEORETISK ANSATS OCH TIDIGARE 

FORSKNING  

Inledningsvis beskriver jag bakgrunden till min studie, och gör en översikt av sociokulturell 

teoribildning och processorienterad skrivforskning och därtill relaterade begrepp. Därefter 

definieras för studien centrala begrepp såsom akademisk skrivkompetens, metaspråk och mo-

tivation. Avslutningsvis beskriver jag vad KR är och hur det är tänkt att fungera och ger några 

exempel på problem med KR.  

2.1 Bakgrund 

Studenternas svårigheter att skriva i högre utbildning bekräftas i en rapport från Högskolever-

ket, nuvarande Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Förkunskaper och krav i högre utbildning 

(Ahlm m.fl. 2009:16). Rapporten lyfter fram vikten av ett ökat språkstöd för att studenttexter-

nas kvalitet ska uppnå en acceptabel nivå. Hur ett sådant språkstöd ska utformas nämns inte. 

UKÄ kvalitetsgranskar studenters examensarbeten för att utvärdera hur väl utbildningen når 

de uppsatta målen (Hjort & Sundqvist 2010). Det är troligt att detta kommer att leda till ökat 

fokus på skrivande i högre utbildning. Didaktiska frågor som hur, när, var, med vem och av 

vem (Uljens 1997) som ska ansvara för att skrivutveckling sker är alltså aktuella och relevanta 

frågor när man diskuterar hur studenter kan tillägna sig ett akademiskt skriftligt språkbruk.  

I akademin är det främst i skrift som studenten synliggör sina kunskaper och sin kritisk-

analytiska kompetens, men studenten lär sig också i samarbete med andra; de läser, skriver 

och samtalar (Hoel 2010). Studenternas vägar till AK inbegriper alltså fler aktiviteter än bara 

skrivande. Ask (2005) ser en utmaning i att skapa ett gynnsamt klimat för lärande i högre ut-

bildning, som passar bättre för de nya och heterogena studentgrupperna. En av utmaningarna 

som högre utbildning står inför är således att:  
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[---] skapa ett socialt gynnsamt klimat för lärande för alla de grupper som inte har erfarenhet av universi-

tetsstudier [---] och möjligheten till nya arbetssätt som bättre appellerar till de nya och heterogena stu-

dentgrupperna. (Ask 2005: 111) 

Den här studien undersöker om studenterna upplever att KR kan vara ett sådant arbetssätt.  

2.2 Sociokulturell teoribildning 

Studiens teoretiska ansats om språk, lärande och kunskapande är hämtad från socialkonstruk-

tivistiska, sociointeraktionella och sociokulturella teorier som betonar det konstruktivistiska, 

det dialogiska och det kontextuella i människors tänkande och lärande. Dessa teorier, som är 

delvis överlappande, fokuserar på det sociala snarare än det individuella. Synen på kunskap 

och utbildning betraktas som en socialiseringsprocess i en viss kulturgemenskap, till skillnad 

från behavioristiska teorier som betraktar elev och student som tomma kärl som fylls med 

auktoriserad kunskap. Kognitiva teorier intresserar sig primärt för lärandet som en inre, men-

tal aktivitet hos individen (Dysthe 1996). 

Det socialkonstruktivistiska synsättet betonar kunskapande som en process och går till-

baka till både amerikansk och rysk tradition. Den amerikanska traditionen företräds främst av 

den pedagogiska teoretikern Dewey och filosofen Mead. Dewey (1969) och Mead (1976) me-

nar att lärande uppstår i samspelet med omgivningen och att man lär bäst när man är aktiv. 

Den ryska traditionens framträdande namn är språkfilosoferna Vygotskij och Bakhtin. 

Vygotskij (1999) betonar det sociala samspelet medan Bakhtin fokuserar på det dialogiska, 

inbegripet muntlig, skriftlig och inre kommunikation. Bakhtins teorier brukar också kategori-

seras som sociointeraktionella.  

Ett centralt begrepp i sammanhanget är medierande redskap, utvecklat från Vygotskijs 

teorier av Wertsch (1991) och Scollon (1998, 2001). Dessa fysiska, intellektuella eller språk-

liga redskap är präglade av sin kontext, och språk och kunskap är sammanvävda. Redskapen 

har en förmåga att, som Säljö kallar det, ”konstituera världen” för oss. Genom redskapen me-

dieras omvärlden för oss: 

En konsekvens av denna användning av medierande redskap är att vi inte upplever världen 

direkt i någon ursprunglig mening, utan vi ser och agerar i den sådan den medieras för oss 

genom redskap som beskriver färg, form, funktion och allehanda andra egenskaper som är 

intressanta i en viss verksamhet. De medierande redskapen är tecken eller symboler som 

gör att vi inte bara reagerar på signaler, utan de innebär att vi kan tolka omvärlden, ta ställ-

ning till den och handla på olika sätt. (Säljö 2005: 26–27) 

I kommunikativa situationer använder deltagarna främst språkliga redskap, till exempel gen-

rer, framställningsformer, begrepp och vokabulär (Malmbjer 2007:23). Även lärare kan vara 
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medierande redskap (Johns 1997). Fortsättningsvis kommer jag att använda ordet redskap i 

betydelsen medierande redskap. 

Ett annat viktigt begrepp i socialkonstruktivistisk teori är den närmaste utvecklingszo-

nen (Vygotskij 1978) som kan definieras som skillnaden mellan reell och potentiell kun-

skapsnivå där samspelet med andra medför att vi kan lära oss mer än om vi hade lärt oss indi-

viduellt: 

It is the distance between the actual developmental level as determined by independent 

problem solving, and the level of potential development as determined through problem 

solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. (Vygotskij 

1978:86) 

Bruner har ur Vygotskijs teorier utvecklat begreppet scaffolding, på svenska översatt till stött-

ning eller stödstruktur. Begreppet används ofta i pedagogiska sammanhang för att visa att den 

lärande behöver anpassat stöd för att utvecklas (Wood, Bruner & Ross 1976).  

Det sociointeraktionella synsättet har sina rötter i Bakhtins (1986) och språkpsykologen 

Rommetveits (1974) arbeten. Gemensamt för dem är idén att förståelse inte kan överföras från 

en person till en annan, utan uppstår i dialogen mellan den som yttrar något och den som tol-

kar yttrandet, i synnerhet när det uppstår en spänning eller konflikt som han menade var en 

förutsättning för ny kunskap (Bakhtin 1986). Det dialogiska arvet från Bakhtin utvecklar 

Dysthe (1996) i Det flerstämmiga klassrummet. Dysthe hävdar att det är växelbruket mellan 

det muntliga och det skriftliga som skapar utvecklingspotentialen för lärande. I undervis-

ningssituationen kan det vara svårt att möjliggöra verklig dialog, eftersom maktförhållanden 

mellan lärare och student är asymmetriska och studenten befinner sig en bedömningskontext. 

Utifrån ett sådant resonemang är det viktigt att skapa en symmetrisk relation och låta studen-

ter samtala med varandra. Utmaningen är att finna tillräckligt med tid till det, skapa förutsätt-

ningar så att alla studenter har rätt kunskap och begrepp för att delta samt att de har insikt om 

dialogens betydelse för kunskapsutveckling (Malmbjer 2007).  

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning (Skolverket 2000) visar att det som skapades 

i de framgångsrika så kallade A-miljöerna
2
 betonade interaktionens betydelse för elevens ut-

veckling. Även om kvalitetsgranskningen undersöker elever i grundskolan och inte studenter i 

                                                 

 

2 A-miljöer karakteriseras av flerstämmighet, ett begrepp hämtat från Dysthe m.fl. (2002) som menar att undervisning där flera 

stämmor kommer till tals i undervisningen är mest utvecklande, B-miljöer karakteriseras av dialog primärt mellan lärare och elev, C-

miljöer karakteriseras av en i det närmast monologisk undervisningssituation. 
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högre utbildning kan kvalitetsgranskningen ha bäring också på högre utbildning. Väsentliga 

antaganden i interaktionella teorier är att kognitiva processer och utveckling har sin grund i 

det sociala (Bagga-Gupta 2006). Det betyder att dialog och interaktion har betydelse för 

skrivutveckling (jfr Blückert 2010 och Hansson 2011).  

Det sociokulturella synsättet fokuserar på att vi alltid lär oss i ett sammanhang, i en kul-

tur. Begreppet situated learning (Lave & Wenger 1991) är betydelsefullt för utvecklingen av 

det sociokulturella perspektivet. Författarna menar att lärandet primärt är ett socialt fenomen 

som äger rum när vi deltar i en social praktikgemenskap. Lärandet är situerat (a.a.) vilket be-

tyder att vi inlemmas i en kultur genom aktivt deltagande. Därmed flyttas fokus från indivi-

dens lärande till den kontext som individen befinner sig i: ”Begreppet avser deltagare som är 

involverade i en gemensam verksamhet med gemensamma uppgifter och som har en gemen-

sam repertoar eller praktik” (Malmbjer 2007:20). Således kan man säga att lärandet är situat-

ionsberoende, det vill säga invävt, situerat i diskursen. Lave & Wenger menar att lärande 

främst handlar om tillhörighet och skapandet av identitet, att vilja tillhöra en praktikgemen-

skap. Utifrån resonemang om lärandet som en del av identitetsskapandet kan KR fungera som 

socialisering in i en praktikgemenskap.  

Enligt ett sociokulturellt synsätt handlar tillägnandet av akademisk litteracitet om att ak-

tivt delta i en kultur, dess sätt att tänka och bygga kunskap – och att engagera sig i menings-

skapande processer. Begreppet litteracitet kommer från engelskans literacy och brukar defi-

nieras som ”the social practices and conceptions of reading and writing” (Street 1984:1). Till 

det utökade litteracitetsbegreppet har på senare år adderats att lyssna och samtala, men också 

begrepp som digital litteracitet och kritisk litteracitet (Hoel 2010). Johns menar att litteracitet 

också omfattar strategier för förståelse, samtal, organisation och produktion av text (Johns 

1997). 

Själva begreppet litteracitet (literacy) har alltså förskjutits ”från ett synsätt på läsning 

och skrivning i termer av neutrala färdigheter som individer äger enskilt till literacys sociokul-

turella och sociohistoriska dimensioner [---]. Det är väsentligt att uppmärksamma att vi behö-

ver förstå literacy i pluralis; det finns alltså olika literacies” (Bagga-Gupta 2006:13). Med 

andra ord kan man säga att det vidare begreppet literacy eller litteracitet fokuserar på främst 

läs- och skrivkompetenser i sociala praktiker och att det finns olika litteraciteter beroende på 

kontext. Det är ett komplext begrepp i synnerhet i akademisk kontext, men som Johns säger: 

”becoming literate, particularly in academic contexts, is even more complex and problematic” 



  

  

7 

 

(Johns 1997:2) I sociokulturell litteratur används både begreppen litteracitet/litteraciteter och 

läs-och skrivkompetens, de senare då med de sociala praktikerna implicit inbäddade. 

Även om det finns skillnader mellan dessa tre synsätt används i fortsättningen begreppet 

sociokulturell
3
 som ett samlingsbegrepp som innefattar alla tre teoribildningarna med fokus på 

det konstruktivistiska, det dialogiska och det kontextuella i människors tänkande och lärande.  

2.3 Processorienterad skrivforskning 

Med processorienterad skrivpedagogik avses en sociokulturell modell där text bearbetas flera 

gånger, med hjälp av olika typer av respons som kan ges av både lärare och studenter. Detta 

betyder att studenterna utvecklar sitt lärande i en social kontext där de både lär andra och lär 

av andra, muntligt och skriftligt.  

Skrivprocessen betraktades fram till 1970-talet som en linjär, formaliserad process där 

man tänker först och skriver sedan. Forskarna bestod i huvudsak av lingvister och retoriker 

och studierna utgick huvudsakligen från färdiga texter. I början av 1990-talet tillkom skriv-

forskare och skrivpedagoger som förde in andra perspektiv i skrivforskningen (Hoel 2010). 

Hoel lyfter fram två riktningar i modern skrivforskning: den inåtriktade – kognitiva och den 

utåtriktade – sociokulturella (a.a.). Hon poängterar att dessa båda skrivforskningsteorier bör 

ses som komplementära snarare än konkurrerande. Den inåtriktade, kognitiva skrivteorin ”bi-

drar till att visa vilka komplicerade processer som försiggår i skribentens tankevärld” 

(a.a.:74). Utifrån den har teorier om att tankeskriva vuxit fram, inte olikt Elbows teorier 

(Elbow 1973, 2000). Hans exploratory writing – utforskande skrivande, betraktar skrivandet 

som en akt av utforskande och klargörande. Han förespråkar ett expressivt tankeskrivande 

vilket betyder att skribenten låter tankarna flöda utan krav på formalia och prestation. Den 

kognitiva skrivteorin utvecklades under 1970-talet med forskare som Flower & Hayes (1980) 

som konstaterar att skrivandet är en komplex process som ständigt är i rörelse på olika nivåer. 

Utifrån Flower & Hayes forskning utvecklar Hillocks (1987) en texttriangel som placerar in 

olika språkhandlingar i hierarkiska nivåer, från global till lokal nivå. De övre, globala nivåer-

na är mer komplexa då de hanterar syfte, mottagare, sammanhang, innehåll och struktur. I de 

nedre lokala nivåerna finns till exempel meningsbyggnad, ordval och stavning. Orutinerade 

                                                 

3
 Blåsjö (2004) menar att en mer rättvisande term vore sociokognitiva teorier då termen sociokulturell kommer från psykologin där 

det kognitiva är givet. 
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skribenter tycks ha stora svårigheter att planera och medvetandegöra de globala nivåerna och 

hamnar ofta i ”nedglidning” i triangeln (Hoel 2001).  

Den processorienterade skrivundervisningen i USA har utvecklats främst genom WAC-

rörelsen, Writing Across the Curriculum, med start under 1970-talet. I den förespråkas att 

skribenterna pendlar mellan det kognitiva tankeskrivandet, Writing to Learn och det sociokul-

turella och diskursiva presentationsskrivandet, Writing in the Disciplines (Bean 2011, 

Zawacki & Rogers 2012). Till Sverige kom processorienterad skrivundervisning, primärt fo-

kuserad på språk och text, under 1980-talet, utvecklad främst av Strömqvist (1998, 2010), 

men den har inte fått något större genomslag (Blåsjö 2010). I Norge däremot finns det en an-

nan tradition med fokus på kognition och sociokulturellt lärande, med forskare som Dysthe, 

Hoel och Hertzberg inom fältet. De norska läroplanerna och kursplanerna är också betydligt 

mer omfattande och specifika än de svenska när det gäller skrivprocess och KR (Hoel 2001). 

Dysthes forskning visar att muntlig och skriftlig dialog är viktig för utveckling av skrivande 

och lärande och att skrivandet inte bör ses enbart som ett mål utan också som ett medel att 

utveckla kunskapande och tänkande (Dysthe 1996). Där ingår också läsandet. 

Dialogen är ofta försummad i studenters skrivande i akademin. Skrivandet är ofta en 

tyst aktivitet med läraren som mottagare. Men i KR blir texten föremål för diskussion och 

tänkta läsare blir reella läsare. Hoel menar att samtalet i KR ”överbryggar klyftan mellan 

tanke och skrift och blir ett redskap för att bearbeta det skrivna och för att planera och förbe-

reda det fortsatta skrivandet” (2001:76). Samtalet blir därmed en stödstruktur där studenterna 

får hjälp av varandra inom den närmaste utvecklingszonen. När man förklarar för varandra 

tvingas man inta ett metaperspektiv på både material och lärande (a.a.). Studier av KR visar 

också att ge respons och att motivera sin respons, tycks vara mest utvecklande (Hoel, 2001, 

Kutnick & Rogers 1994). 

Enligt sociokulturell teoribildning är lärandet alltså socialt och historiskt situerat (Säljö 

2010). När studenterna aktivt deltar i meningsskapande processer erövrar de successivt också 

de språk som karakteriserar den specifika kulturens kunskaper. I linje med dessa teorier visar 

Lea & Street (1998) att skrivandet utvecklas bäst i nära anslutning till den specifika utbild-

ningens diskurs och innehåll och att det är lärarens uppgift att introducera och göra studenter-

na delaktiga i diskursgemenskapen.  

2.4 Centrala begrepp 

I följande avsnitt beskriver jag för studien viktiga begrepp. 



  

  

9 

 

2.4.1 Akademisk skrivkompetens 

Akademisk skrivkompetens kan definieras och kategoriseras på olika sätt. Hoel (2010) menar 

att det finns några punkter som summerar akademisk skriftkompetens: att behärska språk- och 

textnormer inom den aktuella diskursen, att kunna använda dessa i en konkret skrivsituation, 

att kunna använda skrift för att utveckla kunskap och att kunna använda skrivandet som ett 

redskap för tankeutveckling. 

Ask gör en något annorlunda indelning av skrivkompetens i högre utbildning. I sin av-

handling (2007) delar hon upp skrivkompetenser i tre delar: operationell kompetens, det vill 

säga språklig korrekthet, styckeindelning och logisk struktur; diskursiv kompetens avser med-

vetenhet om den akademiska miljön och kunskap om vilken språkkultur som gäller inom det 

egna området samt kritisk kompetens som kan definieras som analytisk förmåga. Ask menar 

att det är framförallt den diskursiva och kritiska kompetensen som studenterna behöver ut-

veckla (a.a.). 

Mottagarmedvetenhet, som hos Ask ryms under diskursiv kompetens, förekommer som 

en central kompetens hos många förespråkare av KR (Healy 1980, Hoel 2001, Moffett 1968). 

För att förklara mottagarmedvetenhet talar Hoel om två faser i läsprocessen. I den första fasen 

är läsningen inåtriktad med fokus på förståelse. I den andra fasen är läsningen riktad utåt med 

läsarens ögon på texten. Mottagarmedvetenhet betyder att skribenten kan pendla mellan dessa 

faser i förhållande till texten. För att mottagarmedvetenhet ska fungera och utvecklas behöver 

skribenten metaspråklig förmåga och metakognitiv kompetens. (Hoel 2001):  

Metaspråklig förmåga betyder att man kan välja ut, bedöma revidera och förkasta inne-

hållselement och språkliga uttryck som inte fungerar i en viss situation, utifrån vissa syften 

och med tanke på vissa läsare. Metakognition innebär en förmåga att reflektera över det 

egna tänkandet. (a.a.:52) 

För att underlätta tillägnandet av metaspråklig förmåga och metakognition behöver skribenten 

metaspråk för att exakt kunna formulera vad hen menar. 

2.4.2 Metaspråk  

Metaspråk är ett språk om språket och kan närmare definieras som ”medveten kunskap om 

språket och hur det är uppbyggt” (Lindberg 2005:240). I Hanssons (2008) licentiatavhandling 

Tala om text där han undersöker gymnasielevers metaspråk i gruppsamtal om brukstexter, 

liksom i hans doktorsavhandling På jakt efter språk (Hansson 2011) är en av hans slutsatser 

att gymnasieelever saknar metaspråklig kompetens och därmed förmågan att fördjupat kunna 

diskutera och analysera text. Det är rimligt att anta att också studenter på akademisk nivå be-
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höver metaspråklig kompetens för att tala om och fördjupa sin förståelse av akademiska texter 

och därmed kunna utföra KR med hög kvalitet. Metaspråkets betydelse för KR bekräftas 

också av flera andra forskare (jfr Hansen & Liu 2005). 

2.4.3 Motivation 

Motivation är en inre process som inte direkt kan observeras. Det är ett komplext begrepp 

som är svårt att mäta (Giota 2002). Man brukar skilja på extern och intern motivation (Elm-

gren & Henriksson 2010). Extern eller yttre motivation handlar om drivkrafter som betyg, 

examen, föräldrars önskemål. Intern eller inre motivation betyder att studenterna vill lära sig 

och uppnå kompetens för sin egen skull. Bäst för lärandet är om studenten har en hög inre 

motivation eller både hög inre och yttre motivation (Eppler & Harju 1997, Kohn 1993). Om 

studenter styrs av en inre motivation skapar det förutsättningar att vilja fortsätta lära sig utan-

för utbildningskontexten (Kohn 1993). Kollaborativt lärande
4
 såsom KR, kan vara ett exempel 

på sådant lärande. 

 Pedagogen Jerome Bruner (1974) lyfter fram tre faktorer viktiga för den inre motivat-

ionen: 1) Nyfikenhet: Människans naturliga nyfikenhet är stark redan från födelsen. 2) Kom-

petens: Om man upplever att man lyckas känner man glädje över sin kompetens och en form 

av stolthet. 3) Ömsesidighet: Människor tycker om att frivilligt uppnå mål tillsammans med 

andra. Om studenterna upplever nyfikenhet och känner att de utvecklar sin kompetens till-

sammans med andra kan KR bidra till utvecklingen av den inre motivationen. 

2.5 Kamratrespons 

Med KR avses att studenter i små grupper granskar varandras texter och ger respons samt 

samtalar om text. De får då tillgång till kunskap och redskap som de kan utnyttja i sitt eget 

skrivande (Hoel 2001). Hoel betonar att även om textutveckling kan ske så är KR främst en 

läroprocess och ett forum för tänkande och utveckling (a.a.). I linje med det kan KR också 

fungera som en inskolning i den akademiska seminariekulturen där studenter och forskare 

granskar varandras texter. Studenterna vidgar således sina erfarenhetsramar genom att arbeta 

med och samtala om varandras texter samtidigt som de inlemmas i den specifika praktikge-

menskapen, genom en arbetsform som är karakteristisk för den akademiska kulturen i stort.  

                                                 

4 Dillenbourg definierar kollaborativt lärande som en situation där en viss typ av interaktion förväntas äga rum. Denna interaktion 

ska i sin tur utlösa mekanismer som leder till lärande (1999). 
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KR brukar delas in i tre kategorier: läsarbaserad, kriteriebaserad och skribentbaserad re-

spons. Läsarbaserad KR är enkel och effektiv eftersom den utgår från läsarens upplevelse av 

texten. Kriteriebaserad respons, som använts i denna studie, utgår från specifika kriterier och 

förutsätter kännedom om texttyp och har mer fokus på texttyp än på skribent. Skribentfokuse-

rad respons utgår från det som är mest utvecklande för skribenten och kräver hög textmedve-

tenhet och därtill förmåga att bedöma vilken sorts respons som är bäst lämpad för skribenten 

(Renberg 2013). Responsmallar eller andra konkretiseringar av kriterier fungerar som en stöd-

struktur och underlättar för studenterna att ge respons på olika nivåer i texten (Hoel 2001, 

Renberg 2013). KR bygger på tanken att deltagarna kan utgöra en pedagogisk resurs för 

varandra (Renberg 2013:64).  

Hur man bygger upp en fungerande KR-miljö handlar om att skapa ett positivt, kon-

struktivt klimat: ”Att vara positiv betyder att man ska ha en positiv inställning till texten och 

dess möjligheter” (Hoel 2001:113). Detta betyder alltså inte att studenterna ska undvika att 

vara kritiska, men problem att balansera kritiken kan uppstå så den antingen blir rituellt be-

römmande eller förödande negativ. Fungerande KR lyfter fram det som är bra, det som Hoel 

kallar stödjande kritik, men pekar också på det som behöver utvecklas, så kallad utmanande 

kritik, utan att studenten förlorar sitt självförtroende. Den utmanande kritiken för skribenten 

framåt (Hoel 2010). Fler aspekter behöver beaktas för skapande av ett konstruktivt klimat. 

Hansen & Liu (2005) talar om aktiviteter före, under och efter KR. Före KR behöver rätt tid-

punkt planeras. Om den kommer för sent är studenter mer ovilliga att göra förändringar. Tid-

punkt för lärarens respons behöver också fastställas, helst efter KR för att inte underminera 

KR. De förespråkar också att man diskuterar studenternas tidigare erfarenhet av KR för att 

komma fram till vilka samtalsnormer, för exempelvis turtagning, som bör gälla för just dessa 

studenter. Hansen & Liu (a.a.) talar också för användandet av responsmallar för att strukturera 

processen och hjälpa studenterna att ställa fungerande frågor, liksom genomgång av använd-

bara metaspråkliga begrepp. Under KR menar de att läraren bör vara närvarande som facilita-

tor
5
. Efter KR rekommenderar de att studenterna får möjlighet att diskutera själva KR-

aktiviteten för att förstärka värdet av KR i skrivprocessen och ge förslag på hur man kan göra 

det annorlunda nästa gång.  

                                                 

5 Facilitator används här i betydelsen att stödja och underlätta processen. 
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Blåsjö (2004) tar upp en annan aspekt av KR i sin avhandling Studenters skrivande i två 

kunskapsbyggande miljöer. Med KR börjar studenten bygga upp en roll inom praktikgemen-

skapen:  

Under arbetet med uppsatsen bör studenterna få stöttning inte bara av en handledare […] utan också av en 

grupp jämställda. Gruppen kan stötta skribenterna att förutse kommande kritik och förhålla sig till den. 

Som aktiv i en grupp kan studenten successivt bygga upp en roll inom praktikgemenskapen. (a.a.: 294) 

Att bygga upp en roll inom diskursen liknar det som Smith kallar identitetsskapande, vilket 

han menar är viktigt för lärandet. Han hävdar att genom att läsa som en skribent lär man sig 

mycket om den diskurs man befinner sig i och när man känner sig delaktig i diskursen lär man 

bättre (Smith 1983). Diskursmedvetenhet tycks utvecklas främst i symmetriska relationer mel-

lan kamrater (Blåsjö 2004). Även Holmboms studie (2006), som tangerar föreliggande studie 

men med fokus på KRs effekt på textutveckling och med studenter i slutet av sin utbildning, 

tar upp skillnaden mellan symmetrisk och asymmetrisk KR:  

Undersökningen […] tyder på att studenterna i varierande grad, genom ett strukturerat och genomtänkt 

processkrivande, har fått flera redskap för vidare skrivutveckling. De har fått konstruktiva förslag, de har 

motiverats att utveckla sina texter och de tycks också – i viss mån – ha fått en ökad textmedvetenhet. [---] 

Samtliga studenter har uppskattat kamratresponsen även om de värderat lärarresponsen högre. (Holmbom 

2006: 43) 

Holmboms studie tyder på att KR har gjort att studenterna tillägnat sig flera redskap för skriv-

utveckling. Intressant att notera är att texterna i Holmboms studie har förändrats mer efter KR 

än efter lärarens respons, trots att studenterna värderade lärarens respons högre (a.a.). Att tex-

terna har förändrats betyder dock inte med nödvändighet att de har förbättrats. Men 

Holmboms textanalys visar att förbättring hade skett efter KR av samtliga texter i studien 

(a.a.). 

Sociokulturella studier av språk och lärande visar att elever och studenter skapar mening 

i social interaktion snarare än individuellt (Dysthe 1996, Hoel 2001, 2010). Det menar också 

Parmenius-Swärd i sin avhandling om gymnasielevers skrivande i svenskämnet:  

Genom dialog, reflektion, kritiks (sic!) analys av egna och andras texter och ett övande, experimenterande 

och kreativt förhållningssätt till textarbete utan normativa och auktoritära överrtoner (sic!) skulle elever 

kanske utmanas i sin skrivutveckling och samtidigt erövra kunskap om vad själva skrivandet som hand-

ling och möte innebär. (Parmenius-Swärd 2008: 243) 

Parmenius-Swärd lyfter fram att KR skapar naturliga möjligheter att tala om text. Detta torde 

också gälla studenter i högre utbildning. Hoel hävdar att KR har förtjänster som utvecklande 
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redskap: ”[R]responssamtalet överbryggar klyftan mellan tanke och skrift och blir ett redskap 

för att bearbeta det skrivna och för att planera och förbereda det fortsatta skrivandet” (Hoel 

2001:76). KR tycks stimulera till både skrivutveckling och medvetenhet om det akademiska 

skrivandets karakteristika, men svårigheter finns.  

Att KR är en komplex aktivitet vittnar en norsk studie om från 1999 som visar att re-

sponsgrupper är den stora utmaningen i processorienterad skrivpedagogik (Hoel 2001). Andra 

studier visar både att KR kan vara utvecklande och effektiv, men också det motsatta (Hoel 

2001, Nilson 2003). Hoel (2010) framhåller att studenterna är en underutnyttjad resurs, ofta 

på grund av att läraren inte tror att studenter har tillräcklig kompetens för att det ska fungera. 

Hon hävdar att det mycket väl kan fungera, men att ”[...] upplärning i grupprocesser höjer 

kvaliteten på arbetet” (a.a.:165). Även Renberg (2013) understryker att det tar tid att utveckla 

hög responskompetens och att den behöver tränas. Responsgivarna bör till exempel instrueras 

att börja på de högre globala nivåerna i texttriangeln, där textens kvalitet avgörs och inte på de 

lokala nivåerna, vilket är frestande, eftersom det är lättare att ge respons på det avgränsade 

och de tydligt visuella felen (a.a.). 

En kritik som framkommer mot KR är att den kan bli alltför vag och okritisk: ”[…] re-

search finds that this type of feedback has questionable valididity, reliability, and accuracy, 

and instructors consider much of it too uncritical, superficial, vague and content-focused, 

among other things” (Nilson 2003:34). Nilson ger exempel på studenters problem med KR:  

 Uncritical in general 

 Superficial and unengaged in general 

 Focused on a student´s likes and dislikes of the work rather than its quality 

 Focused on trivial problems and errors (e.g.; spelling) 

 Focused on content alone, missing organization, structure, style and so forth  

 Not referenced to the specifics of the work 

 Unrelated to the requirements of the assignment. (a.a.:35) 

 

Nilson lyfter fram några bristområden i studenternas KR: Hur studenternas emotioner påver-

kar processen, deras ovilja till ett professionellt förhållningssätt och att underordna sig krav på 

formalia samt slutligen motstånd till att läsa texter och att genomföra skriftlig KR (Nilson 

2003). Nilson studerar också frågorna i de responsmallar som används:  

Is the title of this paper appropriate and interesting? Is it too general or too specific? Is the central idea 

clear throughout the paper? Does the opening paragraph accurately state the position that the rest of the 

paper takes? Is the paper well written? How logical is the organization of the paper [---] (Nilson 2003:35) 

Nilson menar att dessa frågor är svåra att svara på och skapar emotioner eftersom studenterna 

måste värdera sina kamraters arbeten. Detta är svårt eftersom studenterna ofta saknar grund-
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kunskaper om och erfarenheter av akademisk text (a.a.). I Nicol m.fl.s studie (2013) bekräftas 

att fokus på värdering och betygsättning av texter bör undvikas i KR då det försämrar läran-

det. Istället förslår Nilson andra typer av frågor som studenterna kan svara på och som inte 

blir emotionellt problematiska: 

How would you paraphrase the thesis? What do you think is the writer´s strongest evidence for his/her 

position? Highlight any passage that you had to read more than once to understand what the writer was 

saying. [---] What do you find most compelling with the paper? (Nilson 2003:36) 

Nilson menar att denna typ av läsarbaserade, specifika frågor är att föredra då de tvingar stu-

denterna att närläsa för att kunna svara, och därmed möjliggör dessa frågor mer lärande än de 

första frågorna.  

Hur studenters emotioner påverkar KR diskuterar också Fernsten, men utifrån perspek-

tivet identitet. Hon framhåller att: ” […] students construct their writer identities in not only 

multiple ways, but also in ways that conflict or bump up against each other” (2006:36). Hon 

menar att lärare behöver synliggöra att konflikter, som äger rum i alla maktrelationer, också är 

närvarande i kollaborativa grupper, i synnerhet när man sätter texter i rörelse. Vidare menar 

hon att det är viktigt att både lärare och studenter lär sig mer om konflikter och hur man kan 

hantera dem i KR (a.a.). 

Om man betraktar KR som ett redskap i socialisering i den akademiska diskursen, tycks 

det centralt för kvaliteten att läraren har relevant kompetens om KR: 

We must teach peer response by engaging with our students in the practices of reading, writing, and talk-

ing, rather than using peer response as a neutral tool. (Hall 2009:3)  

KR är alltså inte något enkelt redskap utan kräver en hel del förberedelser av lärare och stu-

denter för att fungera som stöttning i den närmaste utvecklingszonen (jfr Vygotskij 1978, 

Wood, Bruner & Ross 1976). Denna uppbyggnad av responskompetens handlar också om 

tillägnandet av textkompetens som omfattar ”kunskap om språk, språksituationer och genrer” 

(Hoel 2001:148). KR, som är en relativt ny form av skrivmetodik eller kollaborativt lärande 

där studenternas texter växer fram och diskuteras i dialog (Hoel 2001), kan vara en del i ett 

sådant gynnsamt klimat för lärande med nya arbetssätt som underlättar studenternas sociali-

sering in i de akademiska språkvärldarna.  

KR är också en fråga om användning av resurser eftersom större, mer heterogena grup-

per och färre undervisningstimmar kan påverka undervisningen. Om studenterna i högre grad 

kan användas som en resurs i att utveckla sitt lärande och skrivande kan både lärarnas arbets-
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situation och studenternas inlärningsmöjligheter förbättras. Det förutsätter att studenterna 

upplever KR som utvecklande för dem. Då kan KR vara en väg att gå mot bättre studenttexter 

utan att öka lärarnas arbetsbörda. Därmed inte sagt att lärarens arbetsbörda minskar med KR. 

Mitt resonemang bygger på att lärarens arbetsuppgifter kan förskjutas från att ”rätta” illa 

skrivna studenttexter till att skapa förutsättningar för studenterna att kontinuerligt läsa, skriva 

och samtala om text. Därigenom kan de utveckla sin akademiska skrivkompetens och tillägna 

sig redskap som hjälper dem att återkommande bearbeta sina texter och nå djupare förståelse 

av innehållet. Detta styrks av en studie från 2013 som undersöker studenters upplevelse av 

KR på lärplattformar, dock med tillägget att KR sker i skriftlig form:  

Peer review is an important alternative to teacher feedback, as research indicates that both the production 

and the receipt of feedback reviews can enhance students learning without necessarily increasing teacher 

workload. (Nicol m.fl. 2013:103) 

Nicol m.fl. visar att ”peer-review” på lärplattformar kan vara ett effektivt redskap för att ut-

veckla studenternas skrivande utan att lärarens arbetsbörda ökar. Den här studien undersöker 

om också KR i sal kan vara ett sådant redskap. Om uppgifter inte bearbetas på annat sätt än att 

de lämnas till läraren för att betygsättas, uppfattas det lätt av skribenterna som rituella eller 

strategiska handlingar. Att utifrån konstruktiv kritik få möjlighet att bearbeta texter kan vara 

utvecklande för skrivandet vilket påpekas av flera forskare (t.ex. Bergman-Claesson 2003, 

Dysthe 1996, Dysthe m.fl. 2002, Hoel, 2001, 2010). 

Ask (2005, 2007) och Blückert (2010) menar att studenternas metaspråk och akade-

miska skrivande utvecklas nämnvärt först när de skriver uppsats och får handledning. Att re-

spons är ett kraftfullt pedagogiskt redskap styrker Hattie & Timperley (2007). 1999 genom-

förde Hattie (a.a.) en stor metastudie som resulterade i en sammanställning av 180 000 studier 

med totalt 20–30 miljoner deltagande studenter. Studien undersökte vilka faktorer som påver-

kar studenters lärande, och respons (både lärar- och kamratrespons) hamnade högt upp på 

framgångslistan. Föreliggande studie undersöker om studenterna upplever KR som ett verk-

samt redskap i akademiskt skrivande. 

3 METOD OCH MATERIAL 

I kapitlet redovisas vilka metoder och vilket material som har använts. Därefter följer en re-

dogörelse för studiens kontext och valet av undersökningsgrupp. En beskrivning av genomfö-

randet av enkät och intervjuer redovisas samt ett avsnitt om analysmetod. Kapitlet avslutas 

med metodkritik samt en beskrivning av studiens etiska ställningstaganden. 
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3.1 Val av metoder och material 

Studien har en fenomenologisk infallsvinkel; det vill säga den fokuserar på uppfattningar, 

åsikter, attityder, övertygelser, känslor och emotioner. Ett fenomenologiskt perspektiv an-

vänds när man vill förstå hur informanterna tänker: ”Fenomenologin ägnar sig åt det sätt 

varpå människor tolkar händelser och bokstavligen förstår sina erfarenheter” (Denscombe 

2009:113). En fenomenologisk ansats är också lämplig för småskaliga forskningsprojekt som 

intresserar sig för komplicerade företeelser (a.a.). Studenters upplevelse av KR, som är ett 

relativt outforskat fält, kan ge indikationer på hur detta redskap upplevs av studenterna vid 

socialisering in i akademiska litteraciteter. Val av metod och infallsvinkel grundas på anta-

gandet att om studenterna upplever KR som ett positivt redskap och beskriver vad som funge-

rar och inte fungerar för dem, kan det ge kunskap om hur KR kan utformas så det blir ett kol-

laborativt redskap för arbete som kan utveckla studenternas akademiska textkompetens (jfr 

Bruner 1974).
 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har triangulering med två datain-

samlingsmetoder använts: enkät och intervju. Resultaten från en metod kan kompletteras ge-

nom att man undersöker materialet på ett annat sätt med en annan metod. Resultaten från de 

olika metoderna kan då jämföras och bekräftas eller ifrågasättas: ”Principen bakom detta är att 

forskaren kan få en bättre förståelse av det som undersöks om han eller hon betraktar det från 

olika positioner” (Denscombe 2009:184). Flera perspektiv kan således ge fördjupad kunskap 

om det empiriska materialet.  

Inledningsvis fanns ett material bestående av 41 studenters reflektioner över sina skriv-

processer.
6
 Reflektionerna var inlämnade av en studentgrupp i samband med en analys av en 

vetenskaplig artikel i en kurs i akademiskt språkbruk där jag var huvudlärare. Uppgiften var 

att beskriva och reflektera över skrivprocessen i samband med en examinationsuppgift. Stu-

denterna studerade första året på en professionsutbildning och läste kursen Akademiskt språk-

bruk (7,5 hp) parallellt med andra kurser i programmet. Kursen syftade till att utveckla stu-

denternas akademiska språkbruk genom arbete med texter från deras egen utbildning. Vid 

analysen insåg jag snart att materialet hade brister eftersom det lämnades in som ett obligato-

riskt moment i samband med en examinationsuppgift där jag var examinerande lärare. Tillför-

litligheten kunde därför ifrågasättas. Reflektionerna var beskrivande och i huvudsak positiva 

till sin karaktär. Eftersom reflektionen lämnades in i samband med en examinerande uppgift 

                                                 

6 Detta var samma studentgrupp som jag sedan kom att använda mig av i min studie, men då hade gruppen minskat till 30. 
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fanns en risk att studenterna försökte beskriva sin skrivprocess förskönande, så att den skulle 

tilltala mig snarare än att beskriva verkliga upplevelser. Istället använde jag reflektionerna för 

att formulera enkätfrågor och för att kunna genomföra djupintervjuer med några få studenter 

för att få mer riktade och tillförlitliga svar på mina forskningsfrågor. Jag är inte längre deras 

lärare och jag ville undersöka hur studenterna beskriver och reflekterar över responsgrupper 

retrospektivt, när de kan känna sig fria att uttrycka vad de vill. 

3.2 Avgränsningar 

Studien tar sin utgångspunkt i studenternas upplevelse av KR i relation till akademiskt skri-

vande. KR är en aktivitet som förutom skrivande rymmer samtalande, läsande och lyssnande. 

De sistnämnda har på grund av uppsatsens omfång inte studerats i den här undersökningen.  

I enkäten undersökte jag flera parametrar såsom studenternas kön, modersmål, terminer 

i högre utbildning och ålder, men kunde inte se något mönster i resultatet. Det betyder inte att 

det inte finns, men den undersökta gruppens storlek var för liten för att det skulle ge något 

utfall.  

Jag gjorde inte någon textanalys eftersom jag var primärt intresserad att undersöka stu-

denternas upplevelser av KR.  

3.3 Undersökningsgrupp och undervisningsupplägg 

Studien genomfördes i en studentgrupp som läste sin första termin i en professionsutbildning. 

Det var viktigt att de hade erfarenhet av KR i högre utbildning och att de var i början av sin 

utbildning eftersom jag ville undersöka hur en grupp studenter med relativt ringa erfarenhet 

av akademiska studier upplevde utvecklingen av sin akademiska skriftkompetens i förhål-

lande till KR. Valet av undersökningsgrupp kan sägas vara ett bekvämlighetsurval. Att under-

söka det som finns nära behöver inte vara negativt om det uppfyller studiens syfte. Om det är 

möjligt bör man välja fall som är lättåtkomliga för undersökningen (Stake 1995). Urvalet är 

snarare gjort efter ”fruktbarhetsprincipen”, det vill säga valet har gjorts utifrån de personer 

som kan och har mycket att säga om det undersökta (Rosenqvist & Andrén 2006:61). 

2.3.1 Undersökningsgruppens sammansättning  

Av 30 studenter var 6 män och 24 kvinnor. Drygt hälften, det vill säga 16, saknade erfarenhet 

av tidigare studier. Resterande hade 1–9 terminers erfarenhet. Av studenterna var drygt hälf-

ten, det vill säga 16, födda på 90-talet, 10 på 80-talet och 4 på 70-talet. 
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Sammanfattningsvis kan man utläsa att studentgruppen dominerades till antalet av kvin-

nor. Ungefär hälften av informanterna saknade erfarenhet av högre utbildning. Den största 

gruppen, det vill säga drygt hälften av informanterna, var födda på 90-talet. Informanterna var 

mellan 19 och 41 år. Den genomsnittliga åldern var 25,2. 

2.3.2 Undervisningsupplägg 

I kursen Akademiskt språkbruk (7,5 hp), som gick parallellt med studenternas huvudkurs, var 

KR inplanerad som en del i studenternas skrivprocess, vilken skulle resultera i en analys av en 

vetenskaplig artikel. Efter tre föreläsningar om akademisk text och språkbruk fick studenterna 

analysera en vetenskaplig text från sitt studieområde och diskutera förekomst och funktion av 

kännetecken på akademisk text. Efter det hade jag en föreläsning om KR och lämnade ut ex-

aminationsuppgiften tillsammans med en tidsplan och en instruktion i form av en responsmall 

benämnd lathund (bilaga 1). Responsmallen som var kriteriefokuserad innehöll förslag på 

frågor som skulle besvaras i förhållande till den text som de skulle ge respons på. Därefter gav 

studenterna muntlig och skriftlig KR på varandras utkast, vid två tillfällen. Vid responstill-

fällena var jag närvarande för att svara på frågor och för att se till att processen fungerade.  

3.4 Enkät 

För att få en överblick över informanternas upplevelse av KR i förhållande till sin skrivpro-

cess utformade jag en enkätstudie med 12 frågor, både fasta och öppna. En kombination av 

fasta och öppna frågor användes för att säkerställa att jag fick svar på mina forskningsfrågor 

och för att möjliggöra för informanten att utveckla sina svar (Denscombe 2009). Sist i enkäten 

fanns dessutom ett fritt kommentarfält för att ge informanterna möjlighet att utforma komplet-

terande kommentarer (bilaga 2). Flera av informanterna använde sig av denna möjlighet 

främst för att förtydliga vad de menade. 

Enkäten genomfördes med 30 studenter, år 1, i slutet av en föreläsning i april 2013, 

cirka tre månader efter avslutad kurs. 100 % av de närvarande studenterna svarade på enkäten 

och totalt 24 kvinnor och 6 män deltog. Enkätens genomförande tog ca 15 min.  

3.5 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer valdes för att de är användbara när man vill ”utforska mer komplexa 

och subtila fenomen” (Denscombe 2009:232). Intervjuerna var semistrukturerade. En guide 
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med tematiskt formulerade frågor hade förberetts med syfte att skapa ett bra samtalsklimat 

med flexibilitet i intervjusituationen (a.a.). Intervjuerna kom därmed att likna samtal där ord-

ningen på frågorna, liksom följdfrågorna, i viss mån styrdes av informanternas svar. Att ge 

informanterna utrymme att fördjupa sig i det de upplever som viktigt är centralt i en intervju 

med fenomenologisk ansats (a.a.). 

Fem informanter, två kvinnor och tre män, intervjuades i september och oktober 2013, 

åtta respektive nio månader efter kursens slut. Intervjuerna genomfördes av praktiska skäl 

med fem studenter som valde att låta sig intervjuas. Vid genomförandet av enkäten hade jag 

delat ut en skriftlig separat förfrågan om intervju till var och en. Jag fick in nio svar, fyra (av 

24) kvinnor och fem (av 6) män. Jag kontaktade tre kvinnor samt två män till djupintervju. På 

grund av olika förhinder kom jag att intervjua två kvinnor och tre män. Att det blev just de 

fem berodde helt enkelt på att de kunde komma till intervju.  

 Intervjuerna skedde i ett grupprum på aktuellt lärosäte. För att ge en ram åt intervjun 

inledde jag med att informera dem om att deras identitet skulle skyddas genom användning av 

fingerade namn och att materialet inte skulle användas till något annat än till studien och att 

de kunde avbryta intervjun om och när de ville. Därefter visade jag dem min intervjuguide 

(bilaga 3). Sedan intervjuade jag dem under ca en halvtimme och spelade in intervjuerna med 

min smartphone. Samtalen var avspända och jag lät studenternas svar styra ordningen på frå-

gorna. Avslutningsvis fick informanterna ta ställning till om de ville läsa utskrifterna, och det 

ville samtliga. Fördelen med att låta informanterna bekräfta att det som sades i intervjun verk-

ligen var det som avsågs och inte något som sades i stundens hetta, skapar en första kontroll 

av tillförlitligheten i insamlad data (a.a.). Nackdelen är förstås att forskaren kan känna sig 

tvungen att redigera viktiga formuleringar om informanten så önskar. Inga redigeringar gjor-

des dock i det här fallet. 

3.5.1 Transkribering 

I det som följer redogörs för hur jag har transkriberat de intervjuer som redovisas nedan. Det 

finns olika sätt att transkribera en inspelning:  

Den transkriptionsmodell vi väljer måste således vara anpassad både till diskurstypen (vardags-

samtal, förhör osv.) och till syftet med analysen. Det betyder att transkriptionen kan variera i fin-

indelning alltifrån en ganska skriftspråksanpassad grov återgivning till en talspråksanpassad och 

mycket detaljerad transkription. (Norrby 2004:90) 
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Utifrån Norrby har jag valt att göra en skriftspråksanpassad, grov transkribering eftersom jag 

fokuserar på vad som sägs, och inte hur det sägs.  

3.5.2 Informanter  

Valet av fingerade namn på studenterna är inte representativt på något sätt annat än för att 

signalera könstillhörighet. Jag har namngett studenterna med namn på A– E. Samtliga saknar 

tidigare erfarenhet av KR. 

 

Anna är 39 år, har spanska som modermål och kom till Sverige när hon var 5 år. Hon har stu-

derat 5 terminer på universitet. 

Bo är 41 år, och har svenska som modermål. Han har studerat 2 terminer på universitet.. 

Calle är 26 år och har svenska som modermål. Han har 2 terminers erfarenhet av studier på 

universitet. 

Disa är 26 år och har svenska som modermål. Hon har studerat 2 terminer på universitet.  

Eric är 38 år och har portugisiska som modermål. Han har 6 terminers erfarenhet av universi-

tetsstudier, 2 i Sverige och 4 i Brasilien.  

3.6 Analysmetod  

För att kunna bearbeta materialet har jag använt en modifierad form av meningskategorise-

ring. Långa uttalanden reduceras till kategorier för att sedan analyseras och tolkas (Kvale 

1997). Kategoriseringen ger en överblick av de teman som är oftast förekommande i intervju-

erna. I större undersökningar kan det vara relevant att också undersöka kvantifiering av kate-

gorierna för att se hur typiska de är för till exempel kön och ålder. I fenomenologiska studier 

spelar kvantifiering dock en underordnad roll (Denscombe 2009). I denna studie har kategori-

erna från intervjuerna skapat utgångspunkt för triangulering med enkätsvaren och litteraturen. 

3.7 Metodkritik 

Denna studie kan definieras som en fenomenologiskt inriktad kvalitativ fallstudie med kvanti-

tativa inslag. Begreppen validitet och reliabilitet har en annan betydelse i kvalitativa studier 

än i kvantitativa och bör därför inte användas (Trost 2012).  

I en kvalitativ studie visas tillförlitlighet och trovärdighet om forskaren tydligt redovisar 

hur hen har gått tillväga och vad hen grundar tolkningar och slutsatser på, samt om frågorna 

formulerats så att alla informanter i huvudsak tolkar frågorna på samma sätt. Detta har jag 
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tillgodosett genom att ge informanterna möjlighet att förtydliga sina svar i kommentarer och 

genom att vara närvarande under enkätens genomförande för frågor. I intervjuerna fick infor-

manterna möjlighet att läsa igenom transkriptionerna och föreslå ändringar. Alla läste, men 

ingen ville göra några förändringar. Resultaten av den här studien grundas dels på enkätsvar, 

men också på tolkningar av de beskrivningar av de upplevelser av KR som framkom i inter-

vjuerna. En tredje metod i form av till exempel loggboksreflektioner hade kunnat öka tillför-

litligheten av studenternas upplevelser. Enkätfrågorna hade kunnat ha mer explicita frågor om 

upplevda problem för att i högre utsträckning utforska vilka svårigheter som studenterna upp-

levde fanns med KR. 

Eftersom studiens resultat baseras på empiri från en mindre grupp studenter (30 i enkä-

ten respektive 5 i intervjuerna) inom ett specifikt ämnesområde, säger det framförallt något 

om dessa studenters upplevelser. Intervjuerna genomfördes av praktiska skäl med fem studen-

ter som valde att låta sig intervjuas. Ett antagande är att dessa studenter var mer positiva till 

KR på grund av deras intresse att låta sig intervjuas, än om de hade varit slumpvis valda. Re-

sultatet är inte generaliserbart för studenter i allmänhet, men vissa tendenser kan ändå utläsas 

med viss försiktighet.  

Studien genomfördes i en bekant miljö, vilket har sina fördelar. När miljö, kultur och 

människor, både forskare och informanter, är bekanta kan det underlätta forskarens kritiska 

förhållningssätt till informanternas utsagor (Ely 1993). Det finns också nackdelar. Mitt ini-

frånperspektiv som lärare för just dessa studenter och i synnerhet mina tidigare positiva erfa-

renheter av KR kan också ha spillt över på studenternas upplevelse av KR. Vid informations-

insamlingen var jag dock inte längre studenternas lärare, och det hade gått tre månader till 

enkäten och åtta respektive nio månader till intervjun.  

Vid transkriberingen kan jag notera att jag ibland ställer följdfrågor som kan uppfattas 

som ledande. Kvale säger dock:  

Särskilt lämpar det sig i den kvalitativa forskningsintervjun att ställa ledande frågor för att pröva tillförlit-

ligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar. Tvärtemot vad människor tror 

minskar ledande frågor således inte alltid intervjusvarens tillförlitlighet utan kan förstärka dem. (Kvale 

2009:146)  

Mina ledande frågor var oftast följdfrågor, informanterna hade redan svarat på frågan, som 

inte var ledande. Följaktligen borde mina följdfrågor kunna betraktas som en kontroll att jag 

uppfattade studenternas svar korrekt och inte att jag försökte leda dem till att svara på ett visst 

sätt. 
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Eftersom tolkningen av informanternas intervjusvar endast utförs av mig finns risk för 

att den är färgad av min tidigare förförståelse. Om en jämförelse mellan olika personers tolk-

ningar hade genomförts skulle kanske en högre tillförlitlighet ha kunnat uppnås. 

3.8 Etiska ställningstaganden 

Studien följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsveten-

skaplig forskning (VR 2002). De fyra huvudkravkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktas genom att informanterna i samband med 

enkätens och intervjuernas genomförande informerades om dessa. Informanterna delgavs så-

ledes syftet med min undersökning, att den var frivillig, liksom att materialet skulle anonymi-

seras och endast användas för studien. Platser och omständigheter som kan röja informantens 

identitet har därför förändrats eller tagits bort från texten. En viktig etisk aspekt är också att 

låta informanterna få kontrollera resultatet (Ely 1993). Informanterna som intervjuades har 

fått läsa de transkriberade intervjuerna och kommer också att få ta del av uppsatsen. I inter-

vjuerna har anonymiseringen av informanterna skett genom att jag har gett dem fiktiva namn. 

 

4 RESULTAT – KAMRATRESPONS OCH AKADEMISKT SKRI-

VANDE  

I kapitlet presenteras vilka uppfattningar studenterna hade om KR i förhållande till deras upp-

levda skrivutveckling. Sedan följer en redogörelse för studenternas inställning till och kun-

skap om AK i förhållande till KR. Efter det presenteras deras upplevelse av framgångsfak-

torer med KR och till sist deras upplevelse av fallgropar med KR. I intervjuerna är mina frå-

gor och kommentarer återgivna i kursiv. 

4.1 Uppfattning om kamratrespons och skrivutveckling  

Detta avsnitt handlar om kopplingen mellan KR och utvecklingen av studenternas skrivkom-

petens, som de själva uppfattar den. 

4.1.1 Kamratrespons och utveckling av akademiskt skrivande 

Nedan redovisas enkätundersökningens resultat beträffande studenternas upplevelse av om det 

finns en koppling mellan KR och deras akademiska skrivande. 
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Tabell 1. KR och akademiskt skrivande 

 

29/30 informanter, 97 % upplevde att KR utvecklade deras AK. En svarade inte alls. 

4.1.2 Kamratrespons på eget initiativ 

Nedan redovisas om studenterna kommer att använda KR även om läraren inte initierar det. 

Frågan är en kontrollfråga till ovanstående och bottnar i antagandet att studenter inte frivilligt 

kommer att använda en metod om de inte upplever att den fungerar. 

 

Tabell 2. KR på eget initiativ 

 

Resultatet visar att en majoritet av studenterna menade att de kommer att använda KR även 

om läraren inte initierar det. 28/30, 93 % svarade ja på den frågan.  

4.1.3 Kamratrespons och textförbättring  

I det som följer redovisas om studenterna upplever att deras text blev bättre av att få KR. 16 

informanter svarade ”ja, absolut”. 11 informanter svarade ”ja, i stort sett”. 3 svarade ”nej” på 

frågan om de anser att deras text blev bättre av att få KR. Om svaren på ”ja, absolut” och ”ja, i 

stort sett” förs samman ser resultatet ut så här:  

  

0 10 20 30 40

ja

nej

svarade ej

antal

0 5 10 15 20 25 30

ja

nej

antal



  

  

24 

 

Tabell 3. KR och textförbättring 

 

Resultatet visar att 27/30, 90 % ansåg att texten blev bättre, ”ja, absolut” eller ”ja, i stort sett”, 

av att få KR. 3 informanter, 10 % ansåg att texten inte blev bättre av KR.  

4.1.4 Kamratrespons och textanpassning 

Detta avsnitt redogör för hur informanterna upplever att de anpassade sin text efter den KR de 

fick.  

 

Tabell 4. KR och textanpassning 

 

Resultatet visar att 26/30, 87 % av informanterna upplevde att de reviderade sin text efter KR. 

De 4, 13 % som svarade ”nej” lämnade följande svar på frågan: Varför reviderade du inte din 

text efter KR? En informant svarade inte alls, en skrev ”Jag tror på min text.”, en fick ”bara 

positiv respons.”, och en informant skrev ”Hade skrivit så lite – mitt fel”. 

Av de tillfrågade svarade ingen ”ja, helt”, vilket kan tolkas som om informanterna inte 

urskiljningslöst tar till sig all KR, utan värderar om den är relevant. Även detta resultat visar 

att de flesta informanterna i enkäten upplevde KR som ett verktyg för skrivutveckling.  
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4.1.5 Förändring från utkast till färdig text 

I intervjun undersökte jag hur studenterna upplevde att texten hade förändrats från utkast till 

färdig text. Intervjufrågan är ställd utifrån antagandet att om man ändrar i texten är det troligt 

att KR haft påverkan på texten:  

Bo upplevde att han gjorde smärre förändringar i sin text. Här visar excerptet att den KR 

Bo fick handlade om att han inte följde den givna strukturen och därför justerade texten efter 

KR: 

 Jag ändrade litegrann, det gjorde jag. Jag fick kritik på min disposition, kommer jag ihåg. Och den gick 

jag hem och ändrade då. Jag kan minnas att jag försökte vara lite snitsig, men det fick jag ju på näsan för.  

Eric uttryckte att han hade blivit medveten om textens struktur även om det inte direkt fram-

kommer om och hur han har förändrat texten:  

 Jag tänker framförallt på själva strukturen på texten. T ex även om vi fick väldigt mycket verktyg från 

dig, inledning, syfte, diskutera, avslutning. Den absolut största förändringen var att jag kunde se struk-

turen. [---] Så om jag tolkar dig så blir strukturen som ett skelett att hänga upp texten på? Ja absolut. Och 

blev texten bättre, tycker du? Ja, det blev den. 

Bo och Eric ger exempel på hur de upplevde att de förvärvade insikter om akademisk text 

snarare än att fokusera på deras upplevelse av hur texten har förändrats. De uttrycker att de 

upplevde att de hade tillägnat sig en medvetenhet om textens struktur och disposition och att 

de uppskattade att läsa och diskutera andras texter. De övriga tre studenterna kom inte ihåg 

om eller hur texten hade förändrats. 

4.2 Inställning till och kunskap om akademiskt skrivande 

I detta avsnitt presenteras studenternas inställning till och kunskap om AK kopplat till KR. 

Här handlar det om inställning till och teoretisk kunskap om AK, snarare än deras egen skriv-

kompetens.  

4.2.1 Kamratresponsens påverkan på inställningen till akademiskt skrivande 

Följande resultat är hämtat från intervjuerna. Jag redovisar om och i så fall hur studenterna 

upplevde att KR påverkade deras inställning till AK. 

Anna menade att KR har avdramatiserat inställningen till AK:  

Ibland när man sitter på föreläsningen så är det ju så att man inte tar in allt, men när man diskuterar med 

andra så trillar polletten ner. Så att ja, jag tyckte det hjälpte till att avdramatisera akademiskt skrivande, 

absolut, och också att se att samma utgångspunkt – helt olika texter och alla var helt rätt.  

Bo talade om att KR blir ett nytt redskap för AK, tillsammans med övrigt innehåll i kursen: 
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Det var väl en del av pusselbitarna som hamnade på rätt plats i det stora hela på kursen. Man kom ju däri-

från med ett redskap, ett verktyg som man inte hade innan. [---] Ja, som sagt att sitta med nån annans text 

och verkligen tänka efter hur den är uppbyggd och så det är klart att det hjälpte en tillsammans med litte-

raturen och föreläsningarna. Det var en del i pusslet.  

Calle var redan positivt inställd till AK och var osäker om själva KR hade någon betydelse för 

hans inställning: 

Om just KR i sig hade någon betydelse vet jag inte om jag kan påstå. Kursen i sig har ju haft stor bety-

delse. Sen älskade jag ju att skriva redan från början, så det blev ju bara ännu mer. Men själva KR tror jag 

inte förändrade min inställning till akademiskt skrivande på något sätt.  

Eric menade i likhet med Anna att KR hade avdramatiserat inställningen till AK: 

Ja, att man blev tryggare. Det blev en viss ro. På något sätt så har hela den här processen avdramatiserat 

det här med att skriva en vetenskaplig text. Det är ju väldigt speciellt. Det kräver en del av en själv, men 

framförallt att det inte är en omöjlig process.  

Studenterna talar om att KR avdramatiserade deras inställning till AK, att KR sammanfattade 

och gav möjlighet till repetition av hela kursen, att det var viktigt att få diskutera och analy-

sera olika texter, att man tillägnade sig ett nytt redskap. En informant upplevde inte att just 

KR hade betytt något för inställningen till AK, för han var redan positivt inställd. Han kunde 

inte urskilja KR från resten av kursen i Akademiskt språkbruk. 

På den närliggande frågan om deras kunskap om AK påverkades av KR återfinns teman 

som: att sitta med någon annans text och verkligen tänka efter (spegla sin text i en annans), att 

det som inte fastnat på föreläsningen fick man reda på i KR (repetition), att det fastnade mer 

kunskap (fördjupad kunskap), att man har en förståelse för hur akademisk text ska se ut (för-

ståelse), att man är motiverad och kan ställa frågor (motivation och kunskap), att man får 

andra perspektiv på sin text (möjligt mottagarmedvetande), att man noterar sådant som man 

kan applicera i sitt eget arbete (lära av andra), att man förstår innebörden av centrala begrepp 

(förståelse och metaspråk). Studenternas upplevda förmåga att spegla sin text i en annans, att 

bli medveten om andras perspektiv och insikten att man lär av varandra kan försiktigt tolkas 

som att KR kan stärka mottagarmedvetenheten.  

4.3 Upplevelse av framgångsfaktorer med kamratrespons 

Efter meningskategorisering av intervjuerna framkommer ett mönster som lyfter fram åter-

kommande teman. Nedan visas vilka framgångsfaktorerna med KR är, enligt studenterna.  
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4.3.1 Metaspråk  

Nedan redogörs för om studenterna tyckte det var viktigt att använda begrepp som metatext, 

disposition, syfte. Först kommer resultatet från enkäten och sedan från intervjuerna. 

 

Tabell 5. KR och metaspråk 

 

Av de tillfrågade svarade 28/30, 93 %, att de anser att metaspråkliga termer och begrepp är 

”mycket viktigt”(17) eller ”viktigt”(11) för KR. 1 anser att KR är ”inte så viktigt” och 1 

”oviktigt”. 

I intervjuerna svarade informanterna på frågan ”Var det viktigt för KR att du kunde an-

vända begrepp som metatext, disposition, syfte, problemformulering, referens etc?” Anna, Bo 

och Calle fokuserade på metaspråkets betydelse för kommunikationen i KR medan Disa och 

Eric var mer inriktade på metaspråkets betydelse för själva textproduktionen, att kunna 

namnge vad man gör. 

Anna menade att metaspråket är viktigt för kommunikationen och att den skapar ramar 

som gör att man kan laborera mer: 

Ja absolut. Nu kan jag ju inte tala för alla i klassen, men det är något vi har pratat om flera gånger, att nu 

vet vi vad Harvard är, vad hedging är, vi kan begreppen och vi förstår vad det är för någonting, så absolut. 

[---] Dels för att man använder sig av samma terminologi, så att vi förstår varandra, vad vi pratar om. [---] 

Man har ett skelett i bakhuvudet och då kan man fokusera mer på texten, på innehållet.  

Också Bo var övertygad om att metaspråk är viktigt eftersom det handlar om att ha gemen-

samma definitioner för centrala begrepp: 

Du har något att ta på, du vet vad det är, betyder. Jo. Det är viktigt. Så man förstår vad man menar. Om 

jag säger blockcitat så vet ju båda vad vi talar om. Och det är en viktig del i all undervisning så klart. Att 

man har definierat begreppen. 

Calle menade att metaspråket påverkar kvaliteten på KR. Han tillade också att om man inte 

har kunskap om metaspråkliga begrepp så ser man inte heller att de saknas: 
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Alla begreppen gör ju att vi kan ge bättre respons för då vet vi vad det är vi söker, vad de innebär. Utan de 

här begreppen så hade det blivit lite svårare. Om man inte kan de här begreppen när man ska bedöma om 

det är bra eller dåligt så vet man inte vad det innebär. Det blir mer specifikt. Istället för att säga den här 

grejen borde vara här så kan jag använda begreppen. Vet jag inte att begreppet finns så kan jag inte sakna 

det heller. 

Disa menade också att metaspråket påverkar KR till det bättre: 

Ja. Som metatext, där lärde jag mig något nytt. Det hade jag inte tänkt på innan. [---]Det är ju en jättebra 

idé. Vi hade ju inte använt de här begreppen om vi inte hade fått lära oss dem. Så ja, det har absolut på-

verkat till det bättre.  

Även Eric menade att metaspråket påverkar KR och gör den mer specifik: 

[…] det faller sig naturligt att nu använda de här begreppen i textproduktion så ser vi också vilken skill-

nad de gör, genom att behärska vad begreppen står för.  

Samtliga informanter var eniga om att det är viktigt att kunna använda metaspråkliga begrepp 

för att KR ska fungera. Både i enkäten och i intervjuerna fanns en samstämmig övertygelse att 

metaspråkliga termer och begrepp är viktiga för KR. Att metaspråk är centralt för skrivut-

veckling finner också stöd i forskningen (Hansson 2011, Malmbjer 2007, Norberg-Brorsson 

2007, Parmenius-Swärd 2008).  

4.3.2 Responsmall 

I detta avsnitt svarar studenterna på om de anser att det var viktigt för KR att det fanns en re-

sponsmall som de kunde följa.  

 

Tabell 6. KR och responsmall 

 

 

Av de tillfrågade svarade 25/30, 83 %, att de ansåg att en responsmall var viktigt, d.v.s. 

”mycket viktigt” (12) eller ”viktigt” (13), för KR. 4/30, 13 % svarade ”inte så viktigt” (3) eller 

”oviktigt” (1). En informant svarade inte på frågan. Siffrorna talar sitt språk, men i intervjuer-
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na svarar studenterna lite annorlunda på frågan om hur de upplevde att använda en respons-

mall. 

Bo, Calle och Eric fokuserade på att responsmallen var viktig initialt. Disa menar att re-

sponsmallen stöttade henne att våga ge kritisk KR. Anna följde responsmallen och började 

med att ge positiv KR och sedan fokusera på det som kunde utvecklas. Särskilt fokus hade 

hon på att motivera sina ställningstaganden: 

Jag började med den positiva responsen, att jag tänkte att jag inte bara ska använda mig av ”det här var 

bra”, utan att verkligen utveckla på vilket sätt tyckte jag att det var bra. Och sen där det var frågetecken, 

det jag tyckte att personen kunde utveckla. Så gick jag tillväga. Att verkligen motivera varför, ja men att 

ge konstruktiv kritik.  

Bo kom bara ihåg delar av responsmallen, till exempel att man skulle vara tyst när man tog 

emot KR, men tyckte att det är viktigt med rutiner när man initierar något nytt:  

Jag kommer inte riktigt ihåg lathunden, men jag kommer ihåg att man skulle vara tyst när de andra gick 

igenom ens text. Och det håller jag fullständig med om. Det är bra så det inte blir diskussion och att man 

ska försvara sig och så där. Är det bra att ha tydliga instruktioner när man introducerar ett nytt arbets-

sätt? Ja absolut. Jag jobbar själv mycket med fasta rutiner och så och när man är ny på nånting så under-

lättar det ju. 

Också Calle fokuserade på vikten att ha en responsmall initialt, så att KR blir strukturerad: 

Eftersom vi var nya och inte visste var det bra att ha en liten lathund. Det kan nog vara bra att ha riktlinjer 

om man vill göra det strukturerat. Och första gången vi gjorde det var det nog extra viktigt.  

Disa menade att en responsmall tydliggör riktlinjerna och möjliggör också negativ KR: 

Sen om får tydliga instruktioner, och det fick vi ju, att också ta med det som är dåligt, så blir det enklare, 

inte som att man är elak utan för att utan för det är uppgiften. [---] Jag tyckte det var jättebra. Verkligen. 

Att man får riktlinjer. Speciellt när man ska sitta och rätta andras uppsatser, så är det väldigt bra att ha nå-

got att gå efter. Annars kan det bli både godtyckligt och lite förvirrat kanske. Det var enbart positivt.  

I likhet med Bo och Calle ansåg Eric att responsmallen var viktig initialt: 

Inledningsvis så tror jag att det var ett bra verktyg. Vad är det vi ska prata om? Vad är det vi ska titta på? 

Just för att vi inte ska hamna i de här ytterligheterna som kanske inte är poängen. Som utgångspunkt. Ab-

solut. Jättebra. Vid ett senare tillfälle är jag övertygad om att vi hade klarat oss utan. Men inledningsvis 

var det ett uppskattat verktyg. 

Samtliga informanter uttrycker att de upplevde responsmall som ett stöd vid KR. Bo, Eric och 

Calle modifierade dock sina svar och menade att KR främst är viktigast initialt. Hoel skriver 

att ”[…] responsformulär är ett särskilt bra stöd för otränade elever och för elever med låg 

textkompetens” (2001:205). Resultatet från intervjuerna om responsmall överensstämmer väl 
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med resultatet från enkäten, men informanterna i intervjun är ännu mer positiva till respons-

mallar. 

4.3.3 Att läsa varandras texter  

I det här avsnittet redovisar några studenter det positiva med att läsa varandras texter. Calle 

och Erik talar om att läsandet av andras texter gör att man ser på sin egen text med andra 

ögon, Anna talar om insikten att förutsättningarna var desamma men att texterna var olika, Bo 

talar om djupläsning och analys av andras texter som något positivt, liksom Disa som fokuse-

rar på att läsandet av varandras texter gav nya idéer. 

Anna lyfte fram insikten att texter kan ha olika fokus och innehåll, trots att uppgiften är den-

samma: 

Det som var så roligt med att läsa de andras texter, vi var ju fem i gruppen, trots att alla hade utgått från 

samma text så var texterna helt olika. Olika sätt som man hade angripit texten på, vad man hade tagit 

fram. Även om kärnan var densamma eftersom vi hade de här punkterna som man skulle gå efter, så hade 

de flesta tagit fram olika citat, olika fokus helt enkelt och dessutom själva ingressen, helt olika början. 

Samma förutsättningar och sen helt olika texter.  

Bo talade om hur KR förutsätter djupläsning och analys av varandras texter, och hur det ut-

vecklar lärandet tillsammans med litteratur och föreläsningar: 

Ja, som sagt att sitta med någon annans text och verkligen tänka efter hur den är uppbyggd och så det är 

klart att det hjälpte en tillsammans med litteraturen och föreläsningarna. Det var en del i pusslet.  

Calle menade att KR möjliggör att man ser med nya ögon på sin text: 

Har man skrivit en egen text […] så blir man ju blind för sin egen text. Även om läser 100 ggr fram och 

tillbaka så ser man inte texten längre för man vet ju vad det står. När man får läsa andras texter ser man 

med nya ögon på sin egen text. Man börjar notera detaljer som man kan applicera på sitt eget arbete sen 

också. Det blir som att rensa hjärnan genom att läsa andras grejer och sen kan man gå tillbaka till sitt eget 

och fortsätta.  

Disa talade om hur KR möjliggör läsandet av andras texter och därmed tillägnandet av nya 

kunskaper, men också bekräftelse på att man har skrivit begripligt: 

Förvånad att vi faktiskt kunde ge varandra respons. [---] Just att man fick jättemycket tips när man fick 

respons. Det här hade jag inte alls tänkt på. Vad kul! Och sen också att man fick läsa andras uppsatser så 

man fick lära sig på det sättet och få tips från andra hur man kunde lägga upp det. [---] Och det var ju inte 

bara det som dom sa till mig, utan det var ju också när jag fick läsa andras uppsatser och fick lära mig att 
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det här var ju mycket, mycket bättre. Kanske någon styckeindelning. Man fick inspiration av de andra. 

Att nån annan läser det, och förstår den personen vad jag menar är jag inne på rätt spår. 

Eric slutligen uttryckte att andras ögon på texten påverkar hans text: 

Jag hade andra ögon på texten samtidigt. 

Informanterna är positiva till att läsa varandras texter och det tycks som om KR bekräftar och 

fördjupar läsförståelsen av egna och andras texter. Förutom att fördjupa läsförståelsen kan 

man försiktigt tolka det som om KR kan stimulera till ökad mottagarmedvetenhet.  

4.3.4 Att diskutera varandras texter  

I ovanstående avsnitt låg fokus på studenternas upplevelse av att läsa varandras texter. I detta 

avsnitt undersöks den muntliga aspekten av att läsa i grupp, nämligen studenternas upplevelse 

att diskutera varandras texter. Disa och Eric talar om diskussionen som bekräftelse, Anna om 

att diskussionen gjorde att man kunde få svar på sina frågor och Eric menar att diskussionen 

gör att man blir mer kritisk. 

Anna talade om vikten att få ventilera sin osäkerhet genom att diskutera i grupp och få 

svar på sina frågor: 

En sak som var skönt med KR, det var ju att helt plötsligt satt man ju faktiskt i en grupp och hade samma 

frågor, samma osäkerhet och fick utrymme att diskutera. Något som jag var osäker på kunde nån annan 

förklara. Ibland när man sitter på föreläsningen så är det ju så att man inte tar in allt, men när man disku-

terar med andra så trillar polletten ner.  

Disa lyfte det positiva med att diskutera: 

Sen har jag ju alltid varit en sådan person som har gillat att diskutera och prata och föra diskussioner över 

huvudtaget. Så att jag får komma till tals och ge min åsikt det tyckte jag faktiskt var roligt – att sitta och 

ge tips och få ha betydelse, föra fram mina åsikter. 

Eric talade om diskussionen som bekräftelse, men också som utveckling av den kritiska kom-

petensen: 

Jag ville göra mig tydlig och förstådd i det jag höll på med. Och det är ju fantastiskt när man kan få den 

bekräftelsen, nej men vi förstår var du är på väg men det här och det här och det här måste komma till och 

det här måste förbättras. Så det tyckte jag var jättebra. [---] att någon annan får ta del av det och flika in 

vad som är bra och vad som är dåligt och vad som man skulle kunna göra annorlunda så bidrar det till att 

man själv blir mer kritisk.  

Fyra av fem informanter kommenterar explicit eller implicit att diskutera varandras texter som 

något positivt. Informanterna är positiva till att diskutera varandras texter och det förefaller 
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som att, förutom att lära av varandra och skapa ett mottagarmedvetande som i föregående 

avsnitt när det handlade om att läsa varandras texter, det också finns element av bekräftelse, 

att studenterna blev styrkta i att man hade skrivit begripligt och uppfattat uppgiften rätt eller 

helt enkelt att någon hade läst och hade andra synpunkter. En informant talar också om att 

man blir mer kritisk av att läsa varandras texter.  

4.3.5 Att skapa ett öppet klimat  

I följande avsnitt redovisar studenterna sina tankar om miljön för KR. Anna, Bo och Calle 

talar om det trygga med att arbeta i små grupper. Disa tror att det hade varit enklare om de 

hade känt varandra bättre. Erik till sist talar om möjligheten att få blotta sin osäkerhet. 

Anna talade positivt om grupper som tillåter att man kan visa osäkerhet och får utrymme 

att diskutera: 

En sak som var skönt med KR, det var ju att helt plötsligt satt man ju faktiskt i en grupp och hade samma 

frågor, samma osäkerhet och fick utrymme att diskutera. 

Bo visade på tryggheten med mindre grupper: 

 [---]som ny student, så kändes det bra och ganska tryggt att sitta i mindre grupper med två studenter till 

då. Framför allt när vi skulle berätta för varandra och det kändes ju bra eftersom man inte hade hållit nå-

got föredrag för varandra innan. Det kändes tryggt. 

Också Calle refererade till att de små grupperna gjorde att det inte kändes jobbigt med KR: 

Men det här med små grupper gjorde att det inte alls kändes jobbigt vare sig att ge eller att få respons. 

Disa menade att det hjälper om man känner varandra: 

Sedan tror jag det hjälper om man känner varandra bättre. Nu var vi ju väldigt nya. Vi hade ju precis bör-

jat. Så hade man känt varandra bättre i klassen så hade ju det varit mycket enklare. 

Eric talade om att få chansen att blotta sig, vilket man kan tolka som att det kräver ett öppet 

och tryggt klimat: 

Genom att få chansen att blotta sig, om jag får uttrycka mig så, att någon annan får ta del av det och flika 

in vad som är bra och vad som är dåligt och vad som man skulle kunna göra annorlunda så bidrar det till 

att man själv blir mer kritisk. 

Samtliga informanter utom Disa kommenterar vikten av små grupper och öppet för att KR ska 

fungera. Disa menar att KR hade underlättats om de hade känt varandra bättre.  
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4.3.6 Sammanfattning – framgångsfaktorer 

Vid analys av studenternas intervjuer framkommer några upplevda framgångsfaktorer vid 

KR: att använda metaspråkliga termer och begrepp samt att använda responsmall – åt-

minstone initialt tills man vet hur man ska göra, samt att arbeta i små grupper och i öppet kli-

mat för att man ska våga öppna sig. Att läsa och diskutera varandras texter lyfts också fram 

som framgångsfaktorer. Metaspråk och responsmall frågade jag om, medan övriga framfördes 

fritt av studenterna. 

4.4 Upplevelse av fallgropar med kamratrespons 

I det här avsnittet ligger fokus på det som studenterna upplevde som svårigheter med KR.  

4.4.1 Svårighet att balansera kritiken 

Bo, Disa och Eric talar om svårigheter att balansera kritiken. Disa tillägger att hon gärna vill 

ha befogad kritik. 

Bo upplevde en risk med att vara för mild i KR när man inte känner varandra och att 

stöta sig med studiekamraterna, svårigheten att ge kvalitativ KR när man inte kan så mycket, 

och svårigheten att vara skarp i KR när man inte känner varandra: 

Jag är ju ganska öppen och spontan av mig, så jag har inte så svårt att säga vad jag tycker om saker och 

ting, men det var ju ändå en ny klass och folk man inte kände så att man gick väl lite försiktigt fram 

och… det var ju med i KR att man skulle ge konstruktiv kritik, att man inte skulle dissa varandra helt. 

Jag tar gärna åt mig kritik. Jag tycker om att få respons, men där kände man väl också lite att mina mot-

partners också tassade lite på tårna, försökte vara lite snäll och kanske inte… Var man rädd att stöta sig 

med sina studiekamrater? Jo, exakt. Jag hade nog sett att man hade kunnat vara lite hårdare mot varandra 

faktiskt. Men det är en svår balans där. När trampar man på för hårt?”  

En svårighet var ju också att vi var nya och det var ju inte så att någon av oss var proffs på det här. Det 

kan ju vara svårt att kritisera någon när man själv inte är så vass.  

Disa formulerade svårigheten att balansera KR eftersom viss kritik är svår att framföra, svå-

righeten att våga vara skarp i kritiken om den är befogad, svårigheten att ge KR om man inte 

känner varandra och svårigheten att ge KR på den nivå där man befinner sig. 

Tycker man inte att sättet att skriva är bra så är det svårt att framföra det. Och samma sak om man har 

väldigt mycket att klaga på, så blir det också att man kanske inte säger allt. Om jag gav jättemycket be-

röm till en och så var det svårare att direkt vara lite hårdare mot en annan. För det känns ju lite elakt.  
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Däremot så märkte jag att vissa kanske höll igen så att det blev:” och det här är jättebra skrivet, men det 

här kunde vara understruket, ja du vet sådana här enkla grejer. Det vill jag inte höra . Man vill ju ha den 

här riktiga kritiken, om det är något som är jättedåligt, så vill jag ju höra det.  

Eric noterade att vissa var extra försiktiga och hellre ville ge beröm än kritik. 

Jag kunde känna det i gruppen att vissa var extra försiktiga och ville gärna ge beröm istället för att 

komma med negativ kritik.  

Excerpten visar att informanterna å ena sidan var försiktiga i sin KR. Bo uttrycker att både 

han och hans kamrater var försiktiga så att KR inte skulle bli för skarp: ”man gick väl försik-

tigt fram”, ”mina motpartners också tassade lite på tårna”. ”När trampar man på för hårt?”. 

Disa ger uttryck för samma rädsla: ”Tycker man inte att sättet att skriva på är bra så är det 

svårt att framföra”, ”om man har väldigt mycket att klaga på, så blir det också att man kanske 

inte säger allt”. ”Om jag gav jättemycket beröm till en och så var det svårare att direkt vara 

hårdare mot någon annan”, ”däremot märkte jag att vissa kanske höll igen”. Även Eric menar 

att KR blev väl försiktig: ”vissa var extra försiktiga och ville gärna ge beröm istället för att 

komma med negativ kritik”. 

Å andra sidan nämner Disa att hon gärna ville få och ge negativ kritik: ”om det är något 

som är jättedåligt vill jag ju höra det”. Hon talar också om att tydliga instruktioner underlättar 

att också ge negativ kritik: ”Sen om man får tydliga instruktioner, och det fick vi ju, att också 

ta med det som är dåligt, så blir det enklare, inte som att man är elak utan för att det är uppgif-

ten.” Att KR kan bli för vag och okritisk är något som framkommer hos bland andra Nilson 

(2003). 

4.4.2 Rädsla att inte ha tillräcklig språk-, text- och ämneskompetens 

I det här avsnittet talar Anna och Eric om att inte ha tillräcklig språk-, text- och ämneskompe-

tens. De övriga uttalar inte något explicit om detta. 

Anna berättade om rädslan att inte skriva vad som förväntades: 

Till en början var det lite svårt att greppa om det jag skrev var det som förväntades, så där kände jag mig 

ganska nervös, inför första KR. Jag kände att jag hängde lite i luften och jag hade inte heller riktigt grepp 

och de olika begreppen heller, så vid första tillfället var det lite nervöst. Jag visste inte om jag hade fått 

till det rätt. Jag var lite nervös, faktiskt.  
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Eric uttryckte svårigheten förhålla sig kritiskt till något han inte behärskade, rädslan att vara 

för negativ, rädslan att inte ha tillräckligt korrekt språk och rädslan att inte ha tillräcklig text- 

och ämneskompetens: 

Det var förstås väldigt svårt för mig eftersom jag inte hade någon tidigare erfarenhet. Kopplat med väldigt 

dåligt självförtroende och förhålla sig kritiskt till något jag inte behärskade. Inledningsvis, den första 

gången tyckte jag det var jättesvårt. Vad var det som var svårast? Att förhålla sig kritiskt till något och 

som skulle göra det bättre. [---] Skulle jag kunna bidra med någonting? Att kunna förhålla sig kritiskt till 

något som jag själv inte bemästrade. Det var mina svårigheter, mina begränsningar.  

Eftersom jag inte har svenska som modermål var jag väldigt rädd för det rent språkliga […] Även när jag 

satt i min ensamhet var jag rädd för att det var det som skulle poängteras, men det blev inte så.  

Ovanstående excerpt visar en oro för att inte ha tillräcklig kompetens på olika nivåer. 

4.4.3 Sammanfattning – fallgropar 

De övervägande svårigheterna med KR som studenterna formulerar handlar å ena sidan om att 

kunna balansera KR så man inte stöter sig med studiekamraterna, det vill säga att inte vara 

tillräckligt kritisk, att vara för kritisk och att ge KR på rätt nivå. Detta kan man tolka som om 

det finns svårigheter för studenterna att kunna balansera kritiken så att den blir specifik, kon-

struktiv och skarp men inte så sårande att relationerna med studiekamraterna hotas. 

Å andra sidan handlar det om svårighet och rädsla att förhålla sig kritiskt till något man 

inte behärskar: rädslan att blotta sig, att språket inte ska vara begripligt eller korrekt. Med 

andra ord lyfter studenterna fram rädslan att inte duga, att den språkliga eller kunskapsmäss-

iga kompetens man har inte är tillräcklig. 

5 DISKUSSION 

I det här avslutande kapitlet inleder jag med att diskutera om KR kan vara en harmonie-

ringsinsats för att socialisera studenterna in i den komplexa akademiska diskursen. Sedan dis-

kuterar jag resultatet av analysen och väver samman teorin med empirin, med fokus på stu-

denternas upplevelse av framgångsfaktorer och fallgropar med KR. Diskussionen avslutas 

med ett avsnitt om didaktiska implikationer. Avslutningsvis ger jag förslag på nya forsknings-

områden relaterade till KR.  
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5.1 Kamratrespons som harmonieringsinsats  

Alla som skriver befinner sig i en skrivprocess. Genom att använda varandra som resurs kan 

man utveckla sitt lärande om och i AK. KR kan vara en del i den harmonieringsinsats som 

Ask efterfrågar (2007). Hon visar också på interaktionen som en didaktisk potential i tilläg-

nandet av akademiska litteraciteter:  

Studenternas föreställningar om hur ändamålsenliga akademiska texter ska se ut skapas i responssamtal, 

undervisning om skrivande, skrivhandledningar och i personliga möten medhandledare, lärare och andra 

studenter. I dessa möten finns en tyst kunskap om det akademiska skrivandet som överförs till studenter-

na. Däri ligger också den didaktiska potentialen: att lyfta fram och synliggöra de strukturer och normer 

som styr de akademiska textvärldarna. (Ask 2007: 154) 

Anledningen till att det kan behövas harmonieringsinsatser är att skrivandet i akademin inne-

bär svårigheter för många studenter beroende på att den akademiska diskursen är svår att ta 

sig in i. Ask (2007) menar att den karakteriseras av ”oenhetlighet, otydlighet och osynlighet”: 

Oenhetligheten finns i ämnestraditioner, discipliner och forskningsfält som använder olika språkliga red-

skap på olika sätt. Otydligheten blir märkbar bland annat i uppgiftsformuleringar och betygskriterier. 

Osynligheten, slutligen, döljer normer och regler som inte blir synliga förrän någon brutit mot dem. 

(a.a.:165)  

Det finns också de som är kritiska till harmonieringsinsatser och som betraktar dessa som en 

gymnasifiering av högre utbildning (Haikola 2000, Skyttner 2002). Men det är skillnad mel-

lan sänkta kunskapskrav och möjlighet till arbetssätt som bättre passar de nya, heterogena 

studentgrupperna (Ask 2005). Att den akademiska diskursen ter sig stängd och svårbegriplig 

för många studenter är ett problem. Syftet med uppsatsen var att undersöka studenternas upp-

levelse av KR för att se om den kan vara en dyrk som i någon mån öppnar de förslutna aka-

demiska textvärldarna, en möjlig harmonieringsinsats för att underlätta för studenterna att 

socialiseras in i de akademiska diskurserna (jfr Ask 2007). 

5.2 Kamratrespons och utveckling av akademiskt skrivande 

Studien visar att studenternas upplevelse av kopplingen mellan KR och deras utveckling av 

AK är stark. Resultatet kan ha påverkats av min entusiasm för KR som tidigare nämnts. Den 

amerikanska studien What is everybody so excited about? visar ett starkt samband mellan lä-

rarens entusiasm i undervisningen och studenters inre motivation (Patrick m.fl. 2000). Ur-

sprunget till studenters inre motivation är förvisso ett intressant ämne, men hamnar utanför 



  

  

37 

 

denna uppsats ramar. Studien säger dock något om lärarens betydelse som katalysator för stu-

denternas lärande, vilket jag återkommer till i slutet av detta kapitel. 

På frågan om texten hade blivit bättre av KR svarade en övervägande majoritet jakande. 

Också detta resultat visar att studenterna upplever att deras texter utvecklades av KR. Resulta-

tet visar också att de flesta upplever att de hade anpassat sin text efter KR, vilket tyder på att 

det har skett en förändring av texterna, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda en förbätt-

ring. I intervjusvaren kan man däremot se att studenterna upplever att det finns en positiv 

koppling mellan KR och deras skrivutveckling.  

En övervägande del av studenterna skulle också använda KR även om läraren inte initi-

erar det. Denna fråga har bäring på inre motivation och kan tolkas som att studenterna upple-

ver KR positivt, annars skulle de inte använda KR frivilligt (jfr Elmgren & Henriksson 2010, 

Eppler & Harju, 1997, Kohn 1993). 

I intervjuerna ställs frågan hur texten förändrades från utkast till färdig text. Informan-

terna exemplifierar hur de förvärvade insikter om akademisk text och disposition istället för 

att konkret beskriva hur texten förändrades efter KR. Att studenterna svarar på en metakogni-

tiv nivå kan tolkas som en överensstämmelse med Hoels slutsatser att skribentens val att för-

ändra texten eller inte på grund av KR är av underordnad betydelse: ”Det väsentliga är den 

medvetandegörande processen, både på det metaspråkliga och på det metakognitiva planet” 

(Hoel 2001:57). En tolkning är att KR har gjort informanterna mer medvetna om akademiska 

texters karakteristika, eftersom dessa är starkare i minnet än de explicita textförändringarna. 

5.3 Kamratrespons och inställning till akademiskt skrivande 

När det handlar om studenternas upplevelse av KRs påverkan på inställningen till AK svarar 

studenterna att KR har avdramatiserat deras inställning till AK. Vidare svarar de att KR sam-

manfattar och repeterar kursen och att de genom KR har tillägnat sig ett nytt redskap för arbe-

tet med akademiska texter. På den närliggande frågan om deras kunskap om AK påverkades 

av KR återfinns liknande teman som det positiva med att repetera, få fördjupad kunskap och 

förståelse för akademisk text samt att få spegla sin text i en annans och att lära av varandra. 

Med andra ord kan man se tecken på att studenterna upplever att KR har gjort deras inställ-

ning till AK mer positiv samt att deras upplevelse är att de har tillägnat sig mer kunskap om 

AK.  

Det finns också tecken på att studenterna upplever att KR ger en ökad mottagarmedve-

tenhet. Britton och Moffet menar att KR stödjer den intellektuella utvecklingen eftersom den 
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gör skribenten medveten om mottagaren (Britton 1970, Moffet 1968). Mottagarmedvetenhet 

är ett centralt begrepp hos många förespråkare av KR, med argumentet att denna arbetsform 

hjälper skribenten att kunna pendla mellan skriv- och läsperspektiv på grund av att medveten-

heten om olika mottagare, skrivfunktioner och skrivsituationer ökar (Healy 1980).  

5.4 Framgångsfaktorer med kamratrespons 

Nästan alla studenter i studien upplever att en av framgångsfaktorerna med KR är att man har 

ett metaspråk. Metaspråkets betydelse för skrivutveckling finner stöd i flera studier. I Hans-

sons avhandling Tala om text, undersöker han hur gymnasieelever talar om text, men meta-

språk lyser med sin frånvaro. Hansson menar att ” […]metaspråkliga kunskaper är ett didak-

tiskt problem, inte minst i förhållande till vidare studier […]” (Hansson 2008:132). Hansson 

lyfter fram den gradvisa process som leder fram till elevers insikt om sig själva som språkva-

relser, som kan tala om text på en metaspråklig nivå:  

Speciellt viktig är den process där eleven gradvis lär sig använda ett metaspråk för att uttrycka sig om 

språket. [---] Oavsett studieinriktning måste det vara en angelägenhet för skolan att eleven lär sig förstå 

sig själv som språkvarelse och kan visa detta genom att på ett metaspråkligt plan tala om text. (a.a.: 2008)  

Som tidigare nämnts finns det anledning att anta att det som gäller för gymnasieelevers behov 

av metaspråk också gäller för studenter i högre utbildning. Också Malmbjer oroar sig för av-

saknaden av metaspråklig kompetens och lyfter fram att studenter ofta saknar vetenskapliga 

begrepp att applicera på sina iakttagelser och erfarenheter (Malmbjer 2007). Även Liberg talar 

om metaspråklig förståelse som en del av deltagande i samtal. Hon menar att det är centralt 

”att röra sig i texter och sätta texter i rörelse” (Liberg 2004:106) och att samtal om text och 

metakognitiva aspekter av skrivande bör stå i centrum för att skrivutveckling ska äga rum 

(a.a.). Den föreliggande studiens resultat visar tecken på att KR kan beskrivas som att studen-

terna upplever att de rör sig i texter och sätter dem i rörelse vilket innebär att den närläsning 

och bearbetning som sker med KR gör att studenterna bearbetar och omformulerar texterna 

allt eftersom nya tankar uppstår. 
7
 

En annan upplevd framgångsfaktor är användningen av responsmall; några studenter 

modifierar dock sina svar med att poängtera att de framförallt fyller en funktion initialt. Hoel 

                                                 

7 Eftersom min kunskap härrör sig från studenternas upplevelser och eftersom jag inte har gjort några textanalyser kan jag inte 

bevisa att förändring av texter skett.  

 



  

  

39 

 

(2001) och Malmbjer (2007) menar i likhet med dessa studenter att responsmallar är viktiga 

för skribenter, i synnerhet i början som ett stöd i upplärningen. Detta stöd kan liknas vid den 

stödstruktur, scaffolding, som Bruner har utvecklat från Vygotskijs teorier om den närmaste 

utvecklingszonen (jfr Wood, Bruner & Ross 1976). 

Ytterligare en framgångsfaktor som fungerar som en stödstruktur enligt studenterna är 

att läsa varandras texter. Studenterna beskriver läsandet av andras texter som att se på sin text 

med andra ögon, insikten att förutsättningarna var lika, men texterna olika och att få idéer av 

varandras texter. En försiktig tolkning är att studenterna genom att läsa varandras texter börjar 

få syn på diskursens textkultur: 

I den högre utbildningen, och framför allt för studenter som är nya på universitetet eller i ämnet, kan det 

som framstår som bristande mottagarmedvetande delvis bero på okunskap om textkulturen och hur kun-

skap framställs i denna kultur. (Hoel 2010:194) 

Genom att studenterna börjar visa textmedvetenhet kan man tolka det som om förutsättningar 

finns för att tillägna sig mottagarmedvetenhet. Det tycks som om studenterna i studien proces-

sar den teoretiska kunskap de har sedan tidigare med det som sker i KR, och att det därigenom 

sker en fördjupad förståelse: ”Dialogen inom gruppen blir en process där studenterna tillsam-

mans skapar mening och konstruerar kunskap” (Hoel 2001). Att så många studenter i studien 

upplever KR positivt kan ses som att de förutom att de konstruerar kunskap tillsammans 

också investerar psykologisk energi i uppgiften. 

Ytterligare en framgångsfaktor med KR handlar om att diskutera varandras texter, vilket 

studenterna har uttryckt i intervjuerna: ”Det fruktbara ligger i att olika perspektiv och olika 

uppfattningar bryts mot varandra”, skriver Hoel (2001:124). Kunskapandet verkar enligt 

forskningen triggas av konflikt snarare än konsensus (jfr Bakhtin 1986, Hoel 2010, Rommet-

veit 1974), även om det i studien tycks handla mer om bekräftelse att man har löst uppgiften 

på ett begripligt sätt. Studenterna är i början av sina studier vilket kan förklara bekräftelsebe-

hovet. 

Ett annat sätt att tolka studenternas behov av bekräftelse är att det handlar om identitet: 

Lärande sker bara när vi betraktar oss själva som en del av kollektivet (Fernsten 2006, Smith 

1983). När studenterna uttrycker att de känner bekräftelse kan det handla om att de börjar 

identifiera sig som en del av det akademiska kollektivet. Kopplingen mellan lärande och att 

identifiera sig som en del av den akademiska gemenskapen är ett intressant tema som man kan 

skönja mellan raderna i min studie. Också Hoel framhäver vikten att delta i en praktikgemen-

skap: ”Responsgrupper blir då ett sätt att delta i en gemenskap med andra skribenter, respons-
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givare och läsare” (Hoel 2001:19). Om deltagande i en praktikgemenskap är detsamma som 

att identifiera sig med den framgår dock inte. 

Den sista framgångsfaktorn handlar om att bedriva KR i ett öppet klimat. Att ett öppet 

och konstruktivt klimat är viktigt för all respons visar flera studier (jfr Hattie & Timperley 

1999, Hoel 2010). Enligt studenterna handlar det framförallt om att genomföra KR i små 

grupper där de känner sig trygga. Ett sätt att tolka behovet av ett öppet klimat i små grupper 

kan vara via begreppet den första prototypiska episoden som ”refererar till det sätt på vilket vi 

hanterar en situation första gången den inträffar, något som får betydelse för hur vi senare 

löser liknande situationer” (Hoel 2001:184). Den första prototypiska episoden relaterar till hur 

man bygger upp en responsmiljö med målsättningen att ge deltagarna samma tillgång till 

språket även om de inte känner varandra, genom att t ex förhindra att det uppstår makt- och 

dominanssituationer (a.a.). Merparten av studenterna har inte använt KR tidigare och tycks ha 

upplevt att klimatet för KR var tryggt och funktionellt i den första prototypiska episoden, och 

det kan tolkas som att det är därför de betraktar den som viktig för fortsatt KR. 

5.5 Fallgropar med kamratrespons 

Studenternas upplevelser av fallgropar med KR handlar om svårigheten att balansera kritiken, 

men det handlar också om rädslan att inte duga, med andra ord att inte ha tillräcklig kunskap 

om språk och text. Responsproblem kan enligt Hoel delas in i två kategorier som står i nära 

förbindelse med varandra; den ena handlar om socioemotionella och psykologiska aspekter i 

relation till responsmottagare och responssituation, den andra om texten och aspekter i förhål-

lande till den (Hoel 2001). Detta stämmer väl överens med informanternas utsagor där båda 

kategorierna finns representerade, även om de flesta yttranden har att göra med att KR är en 

social aktivitet där studenternas agerande påverkar andra och kan verka hämmande på olika 

sätt. Här har läraren en viktig roll att spela genom att förbereda KR väl och använda sig av 

kvalitetssäkrande stödstrukturer såsom tydliga instruktioner och responsmallar för att skapa 

goda förutsättningar för alla studenter (Hoel 2001, Nilson 2003). 

5.6 Didaktiska implikationer 

Som en konsekvens av ovanstående resonemang kan man tolka det som att det finns ett tredje 

problem med KR som är av mer didaktisk natur, nämligen att användningen av KR kräver att 

läraren har didaktisk kompetens om KR, det vill säga själv fungerar som ett redskap. Läraren 
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behöver ge studenterna språkliga redskap och strategiska ramar för att minska de svårigheter 

som kan uppstå, bland annat makt- och dominanssituationer. KR bör ske i en symmetrisk re-

lation där utgångspunkten är att alla deltagare har samma makt och position, vilket ofta skapar 

en bättre kommunikation än med läraren (jfr DiPardo & Freedman 1988), men även studenter 

kan tillskansa sig makt och position som Fernsten skriver fram (2006). Målet bör därför vara 

att läraren skapar bästa möjliga förutsättningar för alla genom ett ramverk som kvalitetssäkrar 

KR genom att säkerställa spridning av talaktivitet, användande av metaspråkliga begrepp 

(Hoel 2001), arbetsgång från helhet till delar, från innehåll till form, respons som är positiv, 

sann, konkret och specifik samt god social stämning (Hansen & Liu 2005, Norberg-Brorsson 

& Ekberg 2012). Detta kan göra så att KR blir ”helpful pedagogy” och inte ”hellish event”, 

för att citera Fernsten (2006:3) 

DiPardo och Freedman (1988) talar om klassrummet som ett resursrum, där lärare och 

studenter är engagerade i att gemensamt läsa, skriva, samtala och ge respons vid olika tid-

punkter i skrivprocessen (a.a.). Också Johns (1997) efterfrågar något annat än traditionell 

undervisning och säger att lärare och studenter, tillsammans borde:  

[---]explore academic worlds, their languages, their genres, their values and their literacies, remembering 

at all times that these worlds are complex and evolving, conflicted and messy. (Johns 1997:154). 

Johns (a.a.) menar att akademiska litteraciteter är komplexa, i rörelse, i konflikt och röriga. 

Det är viktigt att motivera studenterna att utforska dessa svårbemästrade akademiska littera-

citeter så att studenterna är redo att hantera dem (a.a.). KR kan vara en del i en sådan förbere-

delse. 

Även om studenterna i denna studie upplever KR som ett positivt redskap upplever de 

också att det finns fallgropar. En tolkning är att dessa fallgropar till stor del har sin upprin-

nelse i huruvida läraren har tillräckliga kunskaper om KR eller inte. Att lärare behöver bli mer 

KR-kompetenta, vittnar Norberg Brorsson (2007) om: 

Alla lärare, verksamma såväl som blivande måste få kompetens i responsgivande och därmed också den 

viktiga metaspråkskompetensen. Det förutsätter dels att verksamma lärare får kompetensutveckling, dels 

att lärarstudenter får denna kunskap under sin utbildning. (a.a.:261) 

KR är en komplex aktivitet som kräver att lärare får kompetensutveckling, men enligt studen-

terna en gruppaktivitet som skapar redskap för fortsatt lärande, det vill säga ett kollaborativt 

lärande. Bean (2011) hävdar i Engaging Ideas, att allt signifikant lärande härrör från att enga-

gera sig i att lösa problem. Lärare borde därför intressera sig mer för att designa engagerande 

skrivuppgifter som stimulerar det kritiska tänkandet, så att studenten stimuleras till att vara 
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aktiv istället för passiv. Bean menar också att skrivandet behöver omkonceptualiseras som en 

intellektuell handling snarare än att betraktas som färdighetsträning. En berättigad fråga är om 

KR kan vara en sådan intellektuell handling. Genom att låta studenterna skriva och samtala 

om text kontinuerligt kan studenterna utveckla sin kritiska kompetens (a.a.). Dysthe m.fl. 

(2002) menar att det som krävs för att studenterna ska socialiseras in i den akademiska kul-

turen är lika enkelt som krävande, nämligen att läsa uppmärksamt, skriva mycket och samar-

beta med andra inom samma diskurs. Lärare behöver således skapa förutsättningar för fokuse-

rad läsning, kontinuerligt skrivande och samarbete, samt förståelse för att akademiska littera-

citeter är komplexa till sin natur (Johns 1997).  

Om läraren har relevant KR-kompetens och därmed kan fungera som ett medierande 

redskap, kan KR bli ett kollaborativt redskap i skrivprocessens perpetuum mobile
8
 och få stu-

denter att röra sig i akademiska texter och sätta dem i rörelse – med ett fördjupat lärande som 

resultat. 

5.7 Vidare forskning 

Studenterna i denna studie upplever att det finns många fördelar med att arbeta med KR. För 

att undersöka resultatets giltighet behöver en större studie göras, kanske en longitudinell, 

komparativ studie där man följer en grupp studenter som arbetar med KR genom hela utbild-

ningen och jämföra dem med en grupp som inte använder KR. Den kunde också kopplas till 

textanalyser för att finna samband mellan studenternas upplevelse av KR och om och hur den 

manifesteras i deras texter. En annan variant är att undersöka om och hur studenternas upple-

velser av KR relaterar med de betyg de fick på kursen.  

Det vore också intressant att närmare undersöka om studenternas kritiska kompetens 

stärks av KR. Asks studie visar att de nya studenternas texter visar låg grad av kritisk kompe-

tens: ”I sin strävan att följa kraven på formalia fjärmas studenterna från att reflektera och 

tänka kritiskt, vilket gör att den kritiska kompetensen inte stärks” (Ask 2007:157). Att för-

djupa förståelsen för det man läser och skriver skapar goda förutsättningar för det kritiska 

tänkandet. I denna studie är det endast en student som formulerar explicit att han har blivit 

mer kritisk av KR. Detta frågade jag inte om i vare sig enkät eller intervju, men nu inser jag 

att jag borde ha intresserat mig mer för den kritiska kompetensen. 

                                                 

8 Från latinets ständigt i rörelse. 
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Studier av KR har som tidigare nämnts inte särskilt intresserat sig för könsfrågor, men 

en amerikansk studie visar att flickor är mer positiva till KR och mer positiva till respons från 

både lärare och kamrater än pojkar (Freedman 1987). Med tanke på att Freedmans undersök-

ning är nästan 30 år gammal vore det intressant att idag närmare undersöka hur kopplingen 

mellan kön och KR ser ut.  

Ett annat närliggande forskningsfält är KR på lärplattformar (Nicol m.fl. 2013). I Nicol 

m.fl.s studie låter man KR ske anonymt, för att undvika de emotionella aspekterna, med stor 

framgång. Att följa en grupp studenters inställning till KR på nätet kopplat till deras lärande 

vore önskvärt.  

Läskompetensens relation till KR är ett annat intressant område som arbetet med denna 

studie har uppmärksammat. Läskompetens i högre utbildning är något som ofta tas för givet. 

Bean (2011) menar att lärare i högre utbildning behöver arbeta med riktade uppgifter för att 

stimulera studenternas läsförståelse, till exempel med Reading Guides som uppmanar studen-

terna att interagera med text så de blir mer uppmärksamma och aktiva läsare. Judith & Keith 

Roberts (2008), läsforskare med kognitivistisk inriktning menar att djupläsning processas i det 

semantiska minnet som är kopplat till förståelse där man kopplar ny kunskap med det man 

redan vet:  

One of the most important steps however, is to connect to the manuscript [they] are reading with what 

[they] already know and to attach the facts, ideas concepts, or perspectives to that known material. (Ro-

berts & Roberts 2008:126)  

Förutom att läsaren kopplar ihop den nya kunskapen med det redan kända hävdar Roberts & 

Roberts också att goda ”närläsare” investerar psykologisk energi i uppgiften (a.a.). Att studen-

terna kopplar ihop gammal kunskap med ny och att de investerar psykologisk energi i uppgif-

ten kan man se tendenser till i studien, men däremot framgår det inte hur KR har påverkat 

deras läskompetens. 

Ett område som lyser med sin frånvaro i denna studie är lyssnandets kompetens. Det 

finns nämligen ingen tradition inom utbildning och endast sparsamt med forskning som be-

handlar lyssnandet ur ett didaktiskt perspektiv. Att lyssna borde vara en aspekt jämbördig med 

att tala, läsa och skriva, när man intresserar sig för akademiska litteraciteter. Under arbetet 

med uppsatsen har jag kommit i kontakt med Adelmanns Konsten att lyssna (2009) en svensk 

receptionsmodell för lyssnande ur ett didaktiskt perspektiv i skola och utbildning. Den visar 

på ett annat fält värt att beforska. 
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  BILAGOR 

       

                                 Bilaga 1

  

Lathund – respons i din textgrupp 

 

 

När du ger respons:  

Börja med att tala om vilka förtjänster texten har. Ge därefter konstruktiv kritik. Börja med 

innehållet. Om författaren har önskat särskild respons – svara på den. 

 

OBS! Författaren är tyst och tar emot respons. I slutet av responsen kan författaren ge en 

övergripande kommentar om han/hon vill. Annars är det bara att tacka och ta emot. 

 

 

Vad i texten bör utvecklas?  

Har du/ni några frågor till texten?  

Finns det något du inte förstår, något som är oklart?  

Fungerar dispositionen? Följer den instruktionen? 

Var brister det eventuellt i sammanhang?  

Vad kan eventuellt flyttas?  

Fungerar styckeindelningen? 

Fungerar källhänvisningarna? Är de korrekta? 

Fungerar språket? Är det klart och tydligt? (Peta inte i språkdetaljer, men tala om ifall det 

finns något speciellt som stör eller som bör påpekas.)  
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      Bilaga 2 

 

Enkät om kamratrespons i kursen Akademiskt språkbruk 

(Med kamratrespons avser jag att läsa andras texter och att ge och ta emot respons.) 

 

Bakgrundsfrågor Man[ ] eller Kvinna [ ] 

Födelseår? _____________________ 

Har du studerat vid högskola/universitet tidigare? ja [ ] nej [ ]. Hur många terminer?__________________ 

Vad?______________________________________________________________________________________ 

Har du svenska som modersmål? 

 Ja[ ]. 

 Nej [ ]. Vilket? _______________________ 

 

Om det finns alternativ i frågorna nedan, välj ett alternativ och följ instruktionen. 

Har du tidigare erfarenhet av kamratrespons? Ja [ ], Nej [ ]. 

 

Upplever du att kamratresponsen utvecklade ditt akademiska skrivande?  

Ja [ ]. Vad lärde du dig? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nej [ ]. Förklara varför kamratresponsen inte var utvecklande för dig. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vad gav du mest respons på? Ge 3 exempel. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vad fick du mest respons på? Ge 3 exempel. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Anpassade du din text efter den kamratrespons du fick? 

 Ja, helt. [ ] 

 Ja, i stort sett. [ ] 

 Nej.[ ]Varför inte? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Anser du att din text blev bättre av att få kamratrespons?  

 Ja, absolut. [ ] 

 Ja, i stort sett. [ ] 

 Nej. [ ] Varför inte? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Anser du att din egen text blev bättre av att ge kamratrespons?  

 Ja, absolut. [ ] 

 Ja, i stort sett. [ ] 

 Nej.[ ] Varför inte? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anser du att det hade någon påverkan på din motivation att skriva akademiskt att få respons 

av dina studiekamrater? Ja, absolut [ ], Ja, någon [ ], Nej inte alls [ ]. 

Om Ja. Vad i kamratresponsen skapade motivation för ditt akademiska skrivande? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Om Nej. Vad hade behövts i kamratresponsen för att du skulle ha blivit motiverad i ditt aka-

demiska skrivande? 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anser du att det hade någon påverkan på din motivation att skriva akademiskt att ge respons 

till dina studiekamrater? Ja, absolut [ ], Ja, någon [ ], Nej inte alls [ ]. 

Om Ja. Vad i kamratresponsen skapade motivation för ditt akademiska skrivande? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Om Nej. Vad hade behövts i kamratresponsen för att du skulle ha blivit motiverad i ditt aka-

demiska skrivande? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Var det viktigt för kamratresponsen att du kunde använda begrepp som metatext, disposition, 

syfte, problemformulering, referens, blockcitat, tempus, hedging etc? 

Mycket viktigt [ ], viktigt [ ], inte så viktigt [ ], oviktigt [ ] 

Kommentar. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Var det viktigt för kamratresponsen att det fanns en guide hur ni skulle genomföra responsen?  

Mycket viktigt [ ], viktigt [ ], inte så viktigt [ ], oviktigt [ ] 

Kommentar. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Kommer du att använda dig av kamratrespons i din fortsatta utbildning, även om den inte ini-

tieras av läraren? 

Ja [ ]     Nej [ ]. 

Kommentar. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Om du vill komplettera någon fråga med information eller kommentera något annat, gör det 

här. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

TACK för din medverkan!/ Ingrid Hallberg  
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      Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Info och bakgrundsfrågor 

Info om intervjuns syfte, anonymitet. 

Kvinna/man? 

Ålder? 

Svenska som modermål? 

Tidigare studier och inställning till och erfarenhet av skrivande och kamratrespons 

1. Hur många hela terminer har du studerat på högskola/universitet? 

2. Vilken inställning hade du till kamratrespons vid kursens början och vid dess slut? 

3. Vilken erfarenhet av kamratrespons hade du innan du gick kursen i Akademiskt 

språkbruk? 

Skrivprocessen 

1. Berätta om hur du upplevde att skriva och bearbeta med kamratrespons i flera steg. 

2. Hur förändrades din text från utkast till färdig text? 

Kamratrespons 

1. Hur förberedde du dig på att ge respons? 

2. Hur var det att ge respons? Vad var lätt? Vad var svårt? 

3. Hur var det att få respons? Vad var lätt? Vad var svårt? 

4. Vad handlade kamratresponsen om som du gav – och som du fick? (texttriangeln?) 

5. Hur påverkades din inställning till akademiskt skrivande av kamratresponsen? 

6. Hur påverkades din kunskap om akademiskt skrivande av kamratresponsen? 

7. Har du använt eller kommer du att använda kamratrespons, även om den inte initieras 

av läraren? 

Metaspråkliga begrepp 

1.  Hur upplevde du användningen av begrepp som problemformulering, syfte, metatext, 

referens, indrag etc vid kamratresponsen? 

Guide/responsmall 

1. Hur upplevde du att använda en guide/responsmall (lathunden) vid kamratresponsen? 

      

 

 


