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Abstract  
This paper studies how peer assessment is used as a strategy to improve young learners’ results in 

Swedish as a school subject. Nine teachers are interviewed about their use of the method on 7-12- 

year-old pupils. Comparisons are made between the interviews and Swedish and international 

discussion on peer assessment. There are similarities between the practice of the teachers and what 

is said in the littearture about the method and its advantages and drawbacks. The teachers tend to 

emphasize the social aspects more, though. They also point to adjustments necessary to make the 

method function in groups of different kinds. Of feedback methods, they seem to prefer ”Two stars 

and a wish” to others. 

 

Keywords: peer assessment, formative assessment, Swedish as a school subject, teaching of 

Swedish, young learners, primary school, two stars and a wish



 
 

Sammanfattning 
I denna studie beskriver nio lärare på låg- och mellanstadiet hur de arbetar med kamratbedömning i 

svenskämnets olika delar. De reflekterar också över arbetssättets fördelar och nackdelar.  

 

Lärarnas praktik visar sig sammanfalla med exempel i bedömningslitteratur på hur arbetssättet kan 

användas i undervisningen.  Framför allt används kamratbedömning i svenskans skriva- och tala-

delar. Arbetssättet används i betydligt mindre utsträckning i svenskämnets läsa- och lyssnadelar. I 

studien föreslås att läsförståelseövningar i par eller grupp kan ses som en form av 

kamratbedömning. Bland de intervjuade lärarna är feedbackmetoden ”två stjärnor och en önskan” 

den mest använda, medan en större variation av feedbackmetoder återfinns i litteraturen. 

 

Lärarnas erfarenheter av fördelar och nackdelar sammanfaller delvis med vad som framkommer i 

litteratur om kamratbedömning. Lärarna i studien betonar dock kamratbedömningens sociala 

fördelar mer. De ger också en rad exempel på justeringar de gör för att arbetssättet ska fungera i 

olika elevgrupper. 

 

 

Nyckelord : kamratbedömning, formativ bedömning, svenska, lågstadiet, mellanstadiet, två stjärnor 

och en önskan
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1. Inledning 
Under de år som jag har läst på lärarprogrammet har jag blivit allt mer intresserad av hur man kan 

arbeta formativt med bedömning så att bedömningen blir en integrerad del av elevernas lärprocess. 

Under praktiken ute på olika skolor har jag bland annat kommit i kontakt med kamratbedömning, 

d.v.s. att eleverna övar sig i att granska, diskutera och bedöma varandras arbeten. Inför min 

kommande lärartjänstgöring har jag dock känt att detta är ”minerad mark”, att det kan finnas risk 

för att elever sårar varandra eller känner sig utsatta av kamraternas granskning. Dessa farhågor har 

gjort mig tveksam till att själv använda kamratbedömning, trots att jag sett exempel på att det kan 

fungera väl. För att få en större förståelse för hur arbetssättet kan användas och för dess för- och 

nackdelar har jag därför valt att intervjua ett antal låg- och mellanstadielärare om deras erfarenheter 

av kamratbedömning i svenskämnet. Den här studien bygger på dessa lärarintervjuer. Intervjuerna 

kompletteras och jämförs med en mindre litteraturstudie i ämnet. 

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på mer om hur kamratbedömning används som strategi för att 

underlätta och förbättra elevers lärande i svenska. Nio lärare delar i intervjuer med sig av sina 

erfarenheter och reflektioner kring kamratbedömning i svenskämnet. Syftet med intervjuerna är att 

ge en ögonblicksbild av hur arbetssätt och reflektioner kan te sig här och nu, i en mellansvensk stad, 

höstterminen 2013. Meningen är sedan att jämföra detta med svensk och internationell diskussion 

om kamratbedömning, såsom den framstår i ett litteratururval.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

De övergripande frågeställningar som studien behandlar är: 

    1. Hur används kamratbedömning som ett sätt för elever att utveckla sitt lärande i svenskämnet? 

    2. Vilka fördelar finns med kamratbedömning? 

    3. Vilka nackdelar finns med kamratbedömning 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Man kan ha olika syn på vad kunskap är och hur det går till när vi lär oss saker. Det synsätt man har 

kommer att påverka hur läraren undervisar och hur man resonerar kring bedömningen av elevens 

kunskap och lärande (Jönsson 2013:9).  

 

Forskning om kamratbedömning är en del av forskningen om formativ bedömning. Formativ 

bedömningsforskning fokuserar på lärandeprocessen snarare än på hur man kan mäta kunskap vid 

ett visst avslutande tillfälle. Den handlar ofta om undervisningsprocesser, om lärarens betydelse för 

elevernas lärande och om återkopplingens viktiga roll för lärandet. (Lundahl 2011:45). Att, som vid 

kamratbedömning, aktivera eleverna som resurser för varandra (Lundahl 2011:84) bottnar i socio-

kulturell teori, att man lär sig genom samspel med varandra i en social process. 

 

Att se på lärande som en process, snarare än något statiskt, är besläktat med den amerikanska 

filosofen och läraren John Deweys pedagogiska idéer (Lundahl 2011:45). Teorin om att lärandet är 

just en i första hand social process, att kunskap byggs upp genom att vi interagerar med varandra, 

utmärker det sociokulturella sättet att se på kunskap och lärande, företrätt av Lev Vygotsky. Enligt 

detta synsätt utforskar inte individen världen förutsättningslöst, utan man påverkas av den sociala 

kontext man ingår i. Lärande handlar då mycket om att socialiseras in i verksamheter och strukturer 

som redan finns. Man tänker sig också att man så att säga lär sig att lära, inte att lärandet sker 

genom till exempel neurologiska mognadsprocesser. Hur man ser på detta med hur kunskap skapas 

får naturligtvis betydelse för hur man undervisar. Undervisning som utgår från en sociokulturell syn 

på kunskap påminner om ett mästar-lärling-förhållande. ”Lärlingen” (eleven) ser hur ”mästaren” 

(läraren eller någon annan som kan mer än eleven) gör och därefter försöker lärlingen (med stöd) att 

göra samma sak på egen hand (Jönsson 2013: 18-22). 

 

Meningen med formativ bedömning är alltså att den ska användas för att underlätta och utveckla 

elevernas lärande, inte bara vara till för att mäta det. (Lundahl 2011:45, 51). För att eleven ska 

kunna lära sig något av bedömningen behöver bedömningen 

 

    1. klargöra målet för arbetet 

     2. visa tecken på hur eleven ligger till 

     3. visa hur eleven kan arbeta vidare 
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(Sadler 1989:121 refererad i Lundahl 2011:84). Detta är helt i enlighet med mästar-lärling-analogin 

ovan. För att klargöra målen finns en rad undervisningsstrategier att ta till, till exempel att arbeta 

med bedömningsmatriser eller konkreta exempel. Detta kan liknas vid att en förlaga tas fram och 

synas: ”Detta är kvalitet”, ”Vad är det som gör det här till ett bra arbete?”. Bedömningen av elevens 

arbete med att närma sig ”förlagan” kan ges i form av feedback där de tre stegen ovan tas upp 

(Lundahl 2011:84). 

 

Feedbacken kan i sin tur resultera i att  

    1. läraren justerar sin undervisning 

    2. den enskilda eleven förändrar sitt sätt att arbeta 

    3. de andra eleverna förändrar sitt sätt att arbeta 

 

(Lundahl 2011:84). På så sätt ökar den formativa bedömningen interaktiviteten i undervisningen, 

vilket, utifrån den sociokulturella kunskapssynens sätt att se, inverkar positivt på lärandet (Lundahl 

2011:84-85). De olika förändringarna som interaktionen resulterar i, hjälper eleven att arbeta sig 

närmare det uppsatta målet och under den arbetsprocessen sker lärande. 

 

Christian Lundahl beskriver med utgångspunkt i ett arbete av Thompson och Wiliam (2007) fem 

strategier för ”bedömning för lärande”, det vill säga för formativ bedömning (Lundahl 2011:84): 

 

Strategi 1: att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier för framgång 

Strategi 2: att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar synliga 

tecken på elevernas lärande 

Strategi 3: att ge feedback som utvecklar lärandet 

Strategi 4: att aktivera eleverna som resurser för varandra 

Strategi 5: att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer 

 

Det är alltså i detta sammanhang som kamratbedömning har sin funktion. Kamratbedömning kan 

vara ett sätt bland flera att aktivera eleverna som resurser för varandra (strategi 4 ovan).  Men 

kamratbedömning kan också användas som ett sätt bland många andra att arbeta med alla fem 

strategierna. 

 

Idag står det i svenska skolans läroplan att eleverna i ämnet svenska utifrån givna frågor ska kunna 

”ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga 

sina texter på ett enkelt sätt”. Detta är ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska i slutet 

av årskurs 3 (Skolverket 2011:227). Även under mellanstadiet är responsgivning och 
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textbearbetning något som eleverna ska arbeta med och utvecka sina färdigheter i. Som 

kunskapskrav för betygen E respektive C och A i slutet av årskurs 6 gäller att eleven kan ”ge 

enkla/utvecklade/välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter 

mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt” (Skolverket 

2011:228-230). Läroplanen fastslår emellertid inte att det är klasskamraters texter som ska granskas 

av eleverna. De kan alltså granska andra texter, som inte en klasskamrat har skrivit, och få respons 

på sina egna texter av läraren. Kamratbedömning är ett sätt att arbeta med detta.  
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3. Kamratbedömning i litteraturen 
Litteraturen i denna studie är främst hämtad från två svenska översiktsverk i ämnet formativ 

bedömning (Jönsson 2013 och Lundahl 2011), från tongivande amerikansk och engelsk litteratur 

om samma ämne samt från artiklar från engelskspråkiga pedagogiska tidsskrifter.  

 

 

3.1 Varför just kamratbedömning? 

Kamratbedömning är alltså när det är klasskamrater som ger feedback på varandras arbeten eller 

prestationer. Om man som lärare redan arbetar med formativ bedömning och ger sina elever 

feedback, kan man ju fråga sig varför också eleverna ska involveras i att ge denna feedback. 

 

Syftet i en skolsituation är att öka lärandet hos den som ger feedback lika väl som hos den som får 

feedback. Idén är att lärandet ökar genom att eleverna får upp ögonen för vad som är kvalitet, dels 

då de får synpunkter på sina egna arbeten, dels då de övar sig i att analysera andras arbeten. Det blir 

på så sätt en väg till att så småningom bättre själv kunna bedöma sina egna arbeten. Förslagen på 

hur förbättringar kan uppnås hjälper då eleverna att utveckla sina färdigheter i det de håller på med 

(Wiliam 2013:157-158, 165-166).  

 

Genom att barnen gemensamt kan hjälpa varandra att komma vidare i sitt arbete genom att 

tillsammans upptäcka och lösa problem med varandras arbeten, arbetar de i det som Vygotsky kallat 

”den proximala utvecklingszonen”. Detta är ett steg på väg mot att så småningom identifiera och 

lösa problemen individuellt (Tanner & Jones 1994:420).  

 

Kamratbedömning är ”ytterligare en teknik för att göra skolans mål och kriterier för framgång 

synliga men också [...] att eleverna får träna på att identifiera dessa kvaliteter hos sig själva och hos 

varandra” (Lundahl 2011:141). 

 

Kamratbedömning är också ett sätt att öva sig på att arbeta med feedback som metod, att lära sig ge 

och ta feedback på ett effektivt och konstruktivt sätt (Jönsson 2013:89). Eleverna övar då sin sociala 

och kommunikativa förmåga, att vara diplomatiska och att argumentera. Detta är användbara 

sociala förmågor som eleverna har stor nytta av även i många andra sammanhang utanför skolan 

(Topping 2010:69) 
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En fråga att ta ställning till kan vara om elever också skulle kunna göra summativa bedömningar av 

andra elevers arbeten. Enligt forskaren Dylan Wiliam är svaret på detta nej. All kamratbedömning 

bör enligt honom vara formativ. Avsikten med kamratbedömning ska bara vara att hjälpa den 

bedömda eleven att förbättra sitt arbete, inte att bedöma i vilken mån en elev har lyckats eller 

misslyckats med sitt arbete (Wiliam 2013:151). 

 

 

3.2 Arbetssätt 

Det finns en rad klassrumstekniker för att låta eleverna hjälpa varandra att bedöma/rätta/ställa 

frågor kring varandras arbeten etc. (t.ex. Wiliam 2013: 151-157). Här kommer av utrymmesskäl 

bara några att nämnas. Kamratbedömningen kan göras genom att eleverna arbetar i par eller i 

grupper eller i helklass. Gemensamt för all kamratbedömning är dock att eleverna interagerar med 

varandra. För att sådant arbete ska lyckas, behöver många elever hjälp och guidning i hur man beter 

sig mot varandra i en grupp. Det kan till exempel gälla hur man lyssnar på varandra eller hur man 

väntar på sin tur. Här behöver läraren aktivt lära ut goda vanor och öva med barnen så att deras 

samarbetsförmåga ökar (Black et al 2006:52). 

 

Ett sätt att komma igång med kamratbedömning kan vara att arbeta med ”två stjärnor och en 

önskan”. Den elev som ger feedback på en annan elevs arbete ska då lyfta fram två saker som han 

eller hon tycker är bra med arbetet (detta är de två stjärnorna) och sedan också ge ett förslag på en 

förbättring (önskningen) (Wiliam 2013:152). Detta kan vara ett sätt för eleverna att lära sig ge 

kommentarer som inte sårar klasskamraterna, så därför kan det vara en bra utgångspunkt (Lundahl 

2011:138). 

 

Ett annat sätt är att arbeta med ”checklistor före avresan”. Eleverna får en checklista med kvaliteter 

för uppgiften de arbetar med. Innan de lämnar in sitt arbete hjälper de varandra med att gå igenom 

varandras arbeten och ser om checklistans kvaliteter finns med. Eleverna uppmanas att inte bara 

kommentera om punkterna är med, utan också styrkor och vad som skulle kunna förbättras i 

punkterna (Thompson & Wiliam 2007:1 refererad i Lundahl 2011:138, Wiliam 2013:154-155). 

 

För att ge eleverna exempel på vad som förväntas av deras arbeten eller för att ge exempel på 

arbeten av olika kvalitet kan man använda äldre elevers arbeten (givetvis anonymt). Eleverna får 

diskutera dem tillsammans och hitta deras förtjänster och eventuella brister (Lundahl 2011:98-99) 
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3.3 Konsten att ge feedback 

Att ge feedback som ökar lärandet är dock en konst i sig. Syftet är ju att både den som ger och den 

som tar emot feedbacken ska ha nytta av det hela. Forskningen visar bland annat att bara synpunkter 

i största allmänhet inte ger några positiva effekter, vare sig för den som ger eller för den som tar 

emot. Därför är det viktigt att läraren är medveten om hur effektiv feedback kan se ut. Läraren 

behöver styra hur återkopplingen sker och vad den gäller. Detta behöver läraren och eleverna öva 

tillsammans (Wiliam 2013:121-145). 

 

De viktigaste kriterierna för effektiv feedback tycks vara att den fokuserar på uppgiften, inte 

personen, att den är framåtsyftande, specifik och resonerande samt att man har kunskapssynen att 

man kan förbättra sina kunskaper: Man är inte smart, utan man blir smart (Wiliam 2013:121-145). 

För att vara effektiv för lärandet, både för den som ger feedbacken och för den som får den, behöver 

återkopplingen relatera till mål som eleverna har gjorts medvetna om innan. Feedbacken måste 

också innehålla konkreta förslag på hur det kan gå till att förbättra det som behöver bli bättre 

(Wiliam 2013:134,145). Feedbacken ska alltså leda till att eleven som får feedbacken tänker och 

arbetar mer, annars ökar inte lärandet för personen i fråga.  

 

Återigen, feedbacken ska alltså: 

    1. klargöra målet för arbetet 

    2. visa tecken på hur eleven ligger till 

    3. visa hur eleven kan arbeta vidare 

 

Det vill säga målen med feedbacken sammanfaller helt med målen för formativ bedömning som de 

beskrivits ovan. Forskning om feedback visar att om de tre kriterierna ovan finns med, så blir 

återkopplingen effektiv. Andra faktorer, som fördröjning, olikheter i behov hos låg- och 

högpresterande elever samt om återkopplingen ges skriftligt eller muntligt spelar inte lika 

avgörande roll (Hattie & Timperley 2007, refererade i Jönsson 2013:100). 
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3.4 Kamratbedömning i svenskämnet 

Svenskämnet delas ofta in i delarna skriva, läsa, tala och lyssna (t.ex. Skolverket 2011:223-225).  I 

det följande ges exempel från litteraturen på hur kamratbedömning kan användas inom dessa delar. 

 

Den första svenskdelen är alltså skriva-delen. I samband med så kallad processkrivning, det vill 

säga att man skriver en text i flera omgångar med någon som läser och lämnar synpunkter på texten 

under processens gång, kan klasskamrater hjälpas åt med att utveckla varandras skrivande genom 

att läsa och ge feedback på varandras texter. 

 

Att ha ”kamratbedömningsseminarier”, där eleverna bedömer varandras uppgifter och reviderar sina 

arbeten innan de lämnas in till läraren för bedömning, är ett sätt att ge återkoppling snabbare och 

mer frekvent till eleverna (Jönsson 2013:90). Eleverna och läraren hjälps då åt med återkopplandet, 

och det blir flera återkopplingar på samma arbete.  

 

Christian Lundahl ger i sin bok Lärande bedömning exempel på kamratbedömning i svenska i en 

årskurs fyra (Lundahl 2011:139-141): En elev får läsa upp en text som han har skrivit. 

Klasskamraterna sitter nära i ring runtomkring (det framgår inte om det är en mindre elevgrupp eller 

hela klassen, min anmärkning). Innan eleven läser, har en klasskamrat läst texten och gett 

återkoppling genom att de tillsammans har letat efter stavfel i texten och strukit under dessa. Efter 

uppläsningen får klasskamraterna kommentera det de lyssnat till utifrån frågeställningen: hur man 

kan skriva en berättelse som är intressant och beskrivande. Klasskamraterna lyfter fram sådant som 

att ”du beskriver detaljer”, du beskriver känslor”, ”vi ser bilder”. De får också ge exempel på var i 

texten de märker detta. De får också säga vad de tycker eleven behöver utveckla, och tar då upp att 

han behöver se över sin stavning för att texten ska bli lättare att läsa. Efter elevernas återkoppling 

fyller läraren på med tips om hur eleven kan utveckla arbetet med att skriva dialoger. Läraren frågar 

sedan hur eleven tänker arbeta vidare med sin text. Eleven svarar att han vill renskriva den på dator. 

Andra elever tipsar då om att det finns en rättstavningsfunktion som visar om ordet är felstavat. 

 

Den andra svenskdelen är läsa-delen. I studiens litteratur om kamratbedömning har jag inte hittat 

konkreta exempel på kamratbedömning i fråga om läsning. I svenskundervisning är det emellertid 

ett etablerat arbetssätt att arbeta med boksamtal för att träna läsförståelse (t.ex. Alleklev & Lindvall 

2000, Lindö 2005, Stensson 2006). Till exempel berättar Britta Stensson i sin bok Mellan raderna 

hur hon arbetar med läsförståelse genom parsamtal: Eleverna kan delas in två och två så att de får 

varsin fast läskompis under en period. Ibland läser de samma böcker, ibland inte. Efter ett 
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individuellt läspass får läskompisarna cirka 5-10 minuter på sig för att samtala med varandra. 

Läraren kan styra vad samtalet ska handla om, till exempel något som behandlats under en tidigare 

lektion. Eleverna ombeds anteckna på post-it-lappar när de läser. De placerar lapparna på de ställen 

i texten som de kommenterar utifrån det givna samtalsämnet. Det gör de för att hitta tillbaka och 

kunna referera till dessa ställen i texten. Anteckningarna fungerar sedan som grund för samtalet 

(Stensson 2006:56-57). Stensson skriver vidare (2006:57): 

 

När det ena barnet gör en förutsägelse om vad som ska hända är det kompisens roll att fråga: Vad får dig att 

misstänka att det ska hända? Vad är det i boken som får dig att tänka på det sättet? Eller så tror inte jag. Jag ser 

det på ett annat sätt, titta på sidan 12. [...] Det gäller att ställa frågor till varandra, lyssna och försöka tala med 

kompisen utifrån hennes idéer och att uppmuntra henne att utveckla sina tankar och undringar.  

 

Det här sättet att arbeta kallar inte Britta Stensson själv för kamratbedömning. Jag har trots detta 

valt att ta med arbetssättet som ett exempel på hur elever ger varandra feedback på sin förståelse av 

text. 

 

De två återstående delarna av svenskämnet är tala-och lyssnadelarna. Tala-delen finns det många 

exempel på, medan lyssna-delen kommer in lite mer vid sidan om. Det finns gott om beskrivningar i 

litteraturen på hur kamratbedömning kan användas i samband med elevredovisningar. Gemensamt 

för många exempel är att de fokuserar på de språkliga ”tala- och lyssnadelarna” vid sidan av det 

som den aktuella redovisningen råkar handla om. Howard Tanner och Sonia Jones beskriver till 

exempel i en engelsk studie (1994) hur kamratbedömning i samband med muntligt presenterade 

grupparbeten kan öva eleverna i bland annat argumentationsteknik och hur man ställer frågor i ett 

auditorium. Deras exempel handlar om en redovisning i matematik, men de språkliga tala- och 

lyssnadelarna i samband med redovisningen lyfts fram: Efter varje grupps redovisning fick gruppen 

svara på frågor kring sitt arbete. Till att börja med ställdes frågorna av läraren (modellering). 

Vartefter tog eleverna över frågandet mer och mer. De följde då lärarens exempel på frågor och 

ställde dem istället för läraren samtidigt som de kompletterade med egna frågor. Det fanns fasta 

regler för hur utfrågningen skulle gå till. Man skulle be om förtydligande av sådant som man inte 

förstod. Om man kritiserade något måste man argumentera för varför och helst ge ett förslag på 

förbättring. Eftersom samma typ av frågor återkom till alla grupperna, lärde sig eleverna vartefter 

att fråga sig själva detsamma inför sin egen  grupps redovisning och förbereda svar. När de gjorde 

så, övade de sig på att bedöma sina egna arbeten och på att argumentera med sig själva. (Tanner & 

Jones 1994:423-424) 
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Deltagarna i grupperna fick sedan beskriva sitt grupparbete individuellt (skriftligt) och då använda 

sig av de kriterier eller frågor som hade diskuterats i klassen under föredraget. En central fråga som 

skulle besvaras var: ”Vad skulle jag göra annorlunda om jag skulle göra om undersökningen?”. 

Genom att diskutera och bedöma andras arbeten fick eleverna syn på konkreta och bra lösningar. 

Genom att sedan reflektera över sitt eget arbete utifrån samma kriterier övade de sig i att identifiera 

vad som var viktigt i deras eget arbete (Tanner & Jones 1994:423-424). 

 

 

3.5 Fördelar 

Forskningen om kamratbedömning har visat att det framför allt finns tre stora fördelar med 

kamratbedömning (Black et al 2006; Lundahl 2011:138): 

 

    1. När eleverna bedömer andras arbete övar de sig på att bedöma även sin egen förmåga. 

    2. Eleverna utgör inte sällan bättre resurser för varandra än vad läraren gör 

    3. Att bedöma varandras arbete skapar en kognitiv förstärkning av det egna lärandet 

 

Elever som får hjälp av kamrater verkar ibland ha lättare för att fråga om och att be kompisen 

förklara långsammare ända tills han eller hon förstår, än vad de har att be läraren om det. I en 

undersökning av Dylan Wiliam beskriver han hur elever ofta låtsas förstå när läraren har förklarat 

samma sak ett par gånger, även om de egentligen inte har förstått. Orsaker som eleverna i studien 

angav var, att de inte ville ta upp så mycket av lärarens tid eller att de inte ville göra bort sig inför 

läraren. Under rätt förhållanden kan kamratlärande alltså ibland vara effektivare på grund av en mer 

jämn maktbalans i relationen (Wiliam 2013:148-149). Även andra studier tyder på att elever ibland 

föredrar en kamrats feedback framför lärarens. Detta för att kamraten kommunicerar på samma 

nivå, med ord som eleven förstår, eller förklarar mer om hur den själv tänker (Jönsson 2013:90 med 

referenser). 

 

Eleverna hjälper och lär av varandra istället för att tävla mot varandra. Det blir då en tillgång att 

eleverna är olika och kan se olika på hur problem kan angripas och lösas (Lundahl 2011:135). 

Eleverna blir varandras resurser (jämför strategi 4 ovan). 

 

Kamratbedömning blir ett naturligt sätt för eleverna att se exempel på olika sätt att uppfylla eller 

närma sig samma mål. Om alla elever får samma uppgift kommer de, om uppgiften tillåter viss 

frihet, nämligen att med största sannolikhet utföra uppgiften på olika sätt. Genom att granska och 
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diskutera varandras arbeten får de erfarenhet av fler och mer varierade ”förlagor” till sitt eget 

arbete. De får också öva sig i att urskilja de kvaliteter som de ska bedöma (Jönsson 2013:89). 

 

Att lära sig analysera ett arbete i förhållande till mål och kriterier är nämligen inte lätt. Detta måste 

eleverna öva mycket på. Särskilt svårt är det att bedöma ett arbete som man själv har gjort. När de 

får tillfällen att bedöma arbeten som kamraterna har gjort blir distansen större, och de kan se på 

arbetet utan att vara så personligt involverade i det. ”Eleverna klarar många gånger av att se 

styrkorna och svagheterna i det en kamrat gjort, medan de inte kan se samma saker i det de själva 

gjort.” Men genom att bedöma varandras arbeten kan de dra slutsatser också om det de själva har 

gjort. Kamratbedömningen kan på så vis fungera som ett steg på vägen mot självbedömning. 

(Jönsson 2013:90). Studier visar nämligen att elever som arbetat med kamratbedömning blir bättre 

på att bedöma sig själva. De övar upp den metakognitiva förmågan att föra ett inre resonemang med 

sig själva. (Tanner & Jones 1994:415,425-426). 

 

En annan fördel med kamratbedömning är att det är ett sätt för eleverna att få snabb feedback ofta. 

Läraren kan omöjligt ge feedback på elevernas arbete hela tiden eller alltid just i den stund de 

behöver det, utan behöver ofta samla in och gå igenom, vilket fördröjer feedbacken. Men feedback 

blir i princip mer effektiv ju oftare och ju snabbare den ges (Jönsson 2013:89), även om snabbheten 

inte är den allra viktigaste faktorn för effektiv feedback (Hattie & Timperley 2007 refererade i 

Jönsson 2013:100).  

 

När man låter eleverna bedöma varandras uppgifter, eller be varandra om tips och råd, kan det till 

viss del ersätta lärarens återkoppling, även om elevernas feedback kanske inte håller samma kvalitet 

som lärarens. Det senare uppvägs till viss del av att eleverna många gånger har lättare att ta till sig 

en kompis återkoppling än lärarens (Jönsson 89-90, Topping 2010:66-67). 

 

 

3.6 Nackdelar  

De nackdelar som diskuteras i samband med kamratbedömning sammanfaller i hög grad med 

nackdelar som feedback kan få om den inte ges på ett konstruktivt och medvetet sätt.  

 

En fallgrop i kamratbedömningen är om förslagen på förbättringar riktas mot personen istället för 

uppgiften. Om den som får feedback blir ledsen eller sårad ökar inte lärandet. Tvärtom riskerar 

självkänslan att skadas, vilket får rent motsatt effekt. ”Om vi ska utnyttja feedbackens kraft att öka 
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elevers lärande måste vi se till att den orsakar kognitiva och inte emotionella reaktioner” (Wiliam 

2013:145). 

 

En annan fallgrop är om man bara meddelar vad som kan förbättras utan att ge förslag på hur. 

Studier visar att det endast är när feeedbacken åtföljs av mer analyserande eller förklarande eller 

konkreta tips på hur man skulle kunna tänka eller arbeta vidare, som den bidrar till lärande, både för 

den som erhåller feedbacken och för den som ger den. (Wiliam 2013:148)  

 

Det är svårt att identifiera styrkor och svagheter och att formulera feedback. Om eleverna inte har 

fasta ramar att gå efter är det inte säkert att feedbacken blir så användbar. Inte heller lär sig den som 

ger återkopplingen vad den ska titta efter. I så fall finns det en uppenbar risk för att feedbacken blir 

verkningslös för elevernas lärande. (Jönsson 2013:90). Svårigheterna hänger ihop med att eleven 

kanske inte förstår vad det är som är viktigt för att ett arbete ska bli bra. Detta är ett välkänt 

problem. Det gäller därför att eleven får öva på att upptäcka kvaliteterna i en modell eller förlaga 

och att sedan öva på att leta efter dessa kvaliteter i ett annat arbete. Läraren behöver vara tydlig med 

vilka dessa kvaliteter är. Eleven behöver ha tydliga kriterier för vad den ska leta efter. När eleverna 

blir mer vana vid detta, leder det till att deras feedback blir allt bättre riktad mot viktiga delar i 

arbetet. (Tanner & Jones 1994:419; Stensson 2006:56-57; Vickerman 2009:223). 

 

En uppenbar fallgrop kan vara att en lärare som provar på kamratbedömning slutar ganska snart på 

grund av problemen som beskrivits ovan. Studier visar dock att eleverna måste få tid på sig att träna 

för att kamratbedömningen ska bli användbar för deras lärande. Om man hänger i skapas så 

småningom en uppåtgående spiral: När elevernas analytiska förmåga tränas genom 

kamratbedömningar blir bedömningarna vartefter alltmer användbara och precisa. (van Zundet et al 

2010:270, 272, 275). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4. Undersökningens uppläggning 
 

 

4.1 Metod 

Inför den här studien var jag intresserad av att få ta del av ett antal lärares erfarenheter och 

reflektioner kring kamratbedömning i svenska. Eftersom jag ville få ökad förståelse för ett fåtal 

personers upplevelser och tankar kring ett fenomen passade en kvalitativ analysmetod bäst. 

Kvalitativt inriktad ”forskning fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial.” (Patel & Davidson 2011:14) 

 

För att få tillgång till hur studiens lärare arbetar och tänker kring ämnet genomfördes en rad 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Målet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och lyfta 

fram beskaffenheten hos något (Patel & Davidson 2011:82), i det här fallet lärarnas erfarenheter 

kring arbete med kamratbedömning i svenska. Med att intervjuerna var semistrukturerade menas, att 

jag visserligen hade gjort en lista över de frågor som intervjuerna skulle beröra, men de intervjuade 

personerna hade sedan full frihet att utforma svaren. Ju utförligare, mer resonerande och personliga 

svar, desto bättre. Frågorna kunde komma att ställas i lite olika ordning beroende på hur samtalet 

utvecklades (Patel & Davidson 2011:82).  

 

 

4.2 Validitet 

Validitet är att det finns en överensstämmelse mellan vad man säger att man ska undersöka och vad 

det faktiskt är som man undersöker (Patel & Davidson 2011:102). 

 

I en kvalitativ studie är begreppen autenticitet och förståelse centrala, närmast synonyma med 

validitet (Patel & Davidson 2011:106). I en kvalitativ intervjustudie är det till exempel avgörande 

att den som utför studien verkligen förstår vad den intervjuade menar och sedan återger citat i deras 

ursprungliga sammanhang. Vid intervjun skapar den som intervjuar och den som blir intervjuad ett 

samtal i samspel med varandra. Hur bra det samspelet lyckas har stor betydelse för en kvalitativ 

intervjus kvalitet, d.v.s. för validiteten. Teorin bakom detta är det hermeneutiska synsättet att såväl 

forskarens teoretiska kunskaper som personliga erfarenheter antas påverka en studie. Faktorer som 

påverkar en kvalitativ intervjustudie kan då vara i vad mån den intervjuade och intervjuande har 

gemensamma sociala och kulturella koder, till exempel om man förstår varandras språkbruk, 
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kroppsspråk och skämt. Det kan också vara vilket makt - eller statusförhållande som råder mellan 

de två parterna och i vilken mån den som intervjuar har förkunskaper inom det område som 

intervjun gäller (Patel & Davidson 2011:82-83). 

 

Med vetskap om många fallgropar kan man nog ändå säga att förutsättningarna för kvalitet i 

studiens intervjuer var tämligen goda. De intervjuade lärarna och jag som intervjuare hade likartade 

sociala och kulturella koder genom gemensamt språk och gemensam utbildning. Vi kände också 

varandra mer eller mindre väl sedan tidigare, alternativt hade någon gemensam bekant. Vi hade 

alltså någon form av relation på ett mer personligt plan, vilket förmodligen minskade risken för 

makt-eller statusrelaterade skevheter. Jag hade vidare läst på inför intervjuerna. Risken för 

missförstånd och glapp i kommunikationen minskade på så sätt. 

 

Under intervjuerna gjordes ljudinspelningar för att få till ett avslappnat samtal utan antecknande 

från min sida och för att få tillgång till lärarnas exakta formuleringar. En nackdel med 

ljudinspelning kan dock vara att den intervjuade personen känner sig mindre spontan än om 

intervjun inte spelas in (Patel & Davidson 2011:87). Jag fick ändå intrycket att både den intervjuade 

och jag själv ganska snart glömde bort inspelningen när intervjun väl hade börjat.  

 

Något som påverkade intervjuerna var emellertid min ovana att intervjua. När jag lyssnade igenom 

den första intervjun märkte jag att jag avbröt ofta. Jag försökte bättra mig, och intervjuerna blev 

vartefter mer nyansrika och även längre genom att jag höll mig mer tyst och dessutom ställde allt 

bättre fördjupande följdfrågor av typen ”Kan du berätta mer om det?” eller  ”Varför blir det så, tror 

du?”.  

 

En målsättningen i den här kvalitativa studien är att eftersträva god validitet också genom att 

försöka fånga det som är mångtydigt och motsägelsefullt och genom att argumentera för troliga 

tolkningar (Patel & Davidson 2011: 106,108). En begränsning i studien är att den enbart bygger på 

intervjuer. En större studie hade kunnat innehålla fler datainsamlingsmetoder, som till exempel 

klassrumsobservationer (Patel & Davidson 2011:107). Dessa hade kunnat tillföra kompletterande 

eller motsägande material, vilket hade ökat studiens validitet.  
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4.3 Etiska ställningstaganden 

För att de tillfrågade lärarna skulle få underlag för att besluta om de ville medverka i studien eller 

ej, mejlades inledningsvis en skriftlig intresseförfrågan ut. I mejlet framgick vem jag är, intervjuns 

frågeställning och syfte och att studien skulle resultera i en C-uppsats inom lärarprogrammet. Jag 

berättade också i mejlet att jag ville spela in intervjun och bad dem säga ifrån om de hade 

synpunkter på detta. Deltagarna garanterades anonymitet och jag lovade också att radera 

inspelningarna efter uppsatsens färdigställande. Allt detta för att personerna som deltog i 

undersökningen skulle kunna ge så kallat informerat samtycke (Carlsson 1997:57-58). 

 

Anonymiteten är, menar jag, viktig att säkerställa inte bara för de intervjuade lärarna, utan även för 

de aktuella skolorna där de verkar och, inte minst, för eleverna där. Därför nämns inga namn, och 

inte heller andra uppgifter som skulle kunna indentifiera den intervjuade eller en skola eller en elev. 

Möjligen är anonymitet inte rätt ord att använda här, eftersom jag själv vet vem som har sagt vad i 

intervjuerna, även om jag inte för detta vidare. Detta sätt att hantera informationen kan man istället 

kalla konfidentiellt (Patel & Davidson 2011:74). 

 

 

4.4 Urval  

De nio intervjuade lärarna arbetar på fem olika skolor i en stad i Mellansverige. Fyra av skolorna är 

kommunala, en är en friskola. I en av skolorna arbetar man åldersintegrerat med årskurs 1-3-klasser, 

övriga skolor har åldershomogena klasser. 

 

Fyra av de intervjuade lärarna undervisar på lågstadiet, de övriga fem på mellanstadiet. Några har 

erfarenheter av båda stadierna och en av lärarna har tidigare arbetat på högstadiet. De åldrar vi 

pratade om på intervjuerna var barn mellan 7 och 12 år, det vill säga från årskurs 1 till och med 

årskurs 6. Tyngdpunkten i studien ligger på årskurserna 2, 3 och 4, eftersom det var de åldrarna flest 

intervjuade lärare råkade undervisa just denna termin. 

 

Urvalet av de medverkande lärarna är delvis slumpartat på det sättet att jag frågade lärare som jag 

råkade känna eller känna till om de ville ställa upp för en intervju. Flera lärare tipsade sedan vidare 

om kollegor som de trodde kunde vara intresserade. Totalt tillfrågades 17 lärare. Av dessa tackade 

åtta nej av olika skäl, främst tidsbrist, men ett par lärare framhöll också att de inte alls arbetade med 

kamratbedömning. Minst ett par lärare intervjuades alltså inte av den anledningen. Detta får ses som 

ett icke slumpartat, systematiskt urval. Dessa lärare valde så att säga bort sig själva, men jag 
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insisterade inte heller på att de ändå skulle delta. I studien ingår alltså bara lärare som har någon 

form av erfarenhet av kamratbedömning. 

 

 

4.5 Material 

Intervjuerna genomfördes under tre veckor i slutet av november och början av december 2013. De 

ägde med få undantag rum i de intervjuade lärarnas klassrum efter skoltid eller i olika grupprum dit 

vi kunde dra oss tillbaka. En av intervjuerna ägde rum hemma hos mig. Intervjuerna varierade 

mellan cirka 30 och 50 minuter i längd, de flesta tog omkring 40 minuter. Varje person intervjuades 

vid endast ett tillfälle och intervjuerna spelades in. 

 

Vid intervjuerna utgick vi från ett frågeformulär. Lärarna visste vad intervjun skulle handla om, men 

de hade inte fått frågorna i förväg. Anledningen till att de inte fick frågorna att fundera på i förväg 

var rent praktisk: Jag ville inte ta mer av deras tid i anspråk än den tid det tog att genomföra själva 

intervjun - detta för att så många lärare som möjligt skulle kunna ta sig tid att medverka.  

 

Följande frågor ställdes till alla de intervjuade lärarna: 

 

- Hur arbetar du med kamratbedömning i ämnet svenska? 

- Förbereder du eleverna? Hur i så fall? 

- Vilket är ditt syfte med kamratbedömning? 

- För vems skull arbetar du med kamratbedömning? 

- Vilka fördelar ser du med kamratbedömning? 

- Vilka nackdelar eller fallgropar ser du med kamratbedömning? 

- Hur upplever eleverna kamratbedömning enligt dig? 
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4.6 Materialbearbetning 

Efter intervjuerna transkriberade jag dem utifrån ljudinspelningarna, med undantag för att enstaka 

pauser och repetitioner av ord inte alltid togs med. Därefter användes endast det nedskrivna 

materialet. Jag har valt att dela in genomgången i olika områden, där de olika lärarna kommer till 

tals. Det blir alltså inte ett upplägg intervju för intervju där man kan följa vad en och samma lärare 

tycker i olika frågor. Svaren har istället sorterats in under olika rubriker för att förhoppningsvis ge 

läsaren bättre överblick. 
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5. Resultat - Nio lärarröster om kamratbedöming i svenska 
Här följer nu en genomgång av samtalen med studiens nio lärare. Först ges en inblick i hur lärarna 

tänker om syftet och för vems skull de arbetar med kamratbedömningarna, hur de förbereder 

eleverna och hur de uppfattar att eleverna reagerar på övningarna. Detta görs för att ge en fylligare 

bild av verksamheten som lärarna beskriver. Det bildar bakgrunden till studiens huvudfrågor: Hur 

lärarna låter eleverna arbeta med kamratbedömning i samband med svenskämnet och vilka för- och 

nackdelar de tycker att arbetssättet har.  

 

 

5.1 Varför och för vems skull? 

Samtliga lärare menade att deras syfte med att arbeta med kamratbedömning är att eleverna ska bli 

medvetna om sitt eget lärande och få hjälp att reflektera kring det. Flertalet lärare såg en dubbel 

vinst i att eleverna både ger och tar emot feedback. En lärare uttryckte lärandet med att ge feedback 

till någon annan såhär: ”De ska ju få tips om hur de kan gå vidare. Om barnet bedömer någon annan 

så kanske det lär sig vad man ska tänka på för att utvecklas. Och då lär man sig det samtidigt själv. 

Den ger tips till den andra, men med det, ger den ju [tips] till sig själv.”  

 

Kamratbedömning var för några ett sätt att få till bra diskussioner om kunskap, om ”vad kunskap är 

för någonting”, som en lärare sa.  Eller, som en annan lärare formulerade det: ”För att bli medveten 

om vad det är du ska lära dig. Vad är det som är bra? Vad är det som förväntas? Och det får du 

genom att du tittar på andras också, inte bara ditt eget.”  En lärare tog explicit upp att syftet var att 

genom kamratbedömning arbeta mot kunskapskriterier så att eleven förstod var i kunskapsstegen 

han eller hon befann sig.  

 

Man arbetade också med kamratbedömning för att eleverna skulle få exempel på många olika sätt 

att gripa sig an en uppgift genom att diskutera varandras olika tillvägagångssätt med sina kamrater. 

En lärare uttrycker exemplets inverkan på elevernas tänkande såhär: ”Om andra ska göra saker 

bättre, då kanske jag också ska tänka på det. Eller: Det gjorde ju den jättebra, så ska jag också göra 

när jag skriver.” 

 

Ett annat syfte som många nämnde var att man arbetade med kamratbedömning för att förstärka det 

som var bra och på så sätt bygga upp elevernas självförtroende. Någon lyfte fram att ett syfte var att 

eleverna skulle lära sig att ta kritik.  
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Alla lärarna menar att det är för elevernas skull som de arbetar med kamratbedömning. De menar 

att det både är för den elevs skull som bedömer och för den elevs skull som blir bedömd. Några av 

lärarna tillägger att det på sätt och vis även är för lärarens skull. Inte för att de lägger över 

bedömningsansvaret på eleverna, för det menar de inte att de gör, men för att barnen kan få fler och 

tätare tillfällen till feedback, vilket avlastar läraren. En lärare formulerar det såhär: ”Läraren får 

hjälp med att ge möjlighet till snabb feedback till alla. Istället för att läraren samlar in, går igenom 

allt och skriver kommentarer så får de kommentarer på en gång. Det är en stor fördel för barnen och 

minskar stressen för läraren.” 

 

En annan lärare tänker i liknande banor och lyfter även upp att det kan möjliggöra för läraren att 

rikta sina insatser mot de elever som har störst behov: ” Ja, jag tänkte på det när jag gick hit: Hmm, 

det kanske är för min skull!? [...] jag hinner inte jobba med varje elev individuellt på varje sak och 

sådär [...] Vi ska göra om och göra nytt och göra mer, men vi kan inte bara lägga till. Vi behöver 

jobba smartare [...] Och vet jag då att det är någon som har svårt, då får jag ju jobba mer i den 

gruppen där den eleven befinner sig. Där man måste stoppa in en lärarledd diskussion för att få till 

det hela. Och de andra klarar sig.” 

 

 

5.2 Förberedelser och elevreaktioner 

Flertalet av de intervjuade lärarna berättar att de brukar gå igenom vad som är speciellt viktigt att 

tänka på inför den aktuella uppgiften, det vill säga att de i förväg ger de kriterier som feedbacken 

sedan ska handla om. Ibland förarbetar de uppgiften genom att arbeta med olika exempel på det 

kriterierna handlar om. En lärare arbetar i stället utifrån de enskilda elevernas mål i svenska. Målen 

tas fram, och med dessa som individuella kriterier för var och en, tittar de på varandras texter. 

 

En annan lärare låter eleverna själva arbeta sig fram mot kriterierna. Läraren arbetar genom en 

dialog med barnen. ”Jag säger nog inget om det från början. Men sen kanske man pratar om: ”Vad 

var bra med det här?” Ja, då kanske någon säger. ”Jag hörde väldigt bra” och då säger jag: ”Det här 

är något jättebra och viktigt att tänka på när man redovisar, att man behöver prata högt så att alla 

hör”. Då blir det som en dialog med barnen. Och sedan kan man, när man har gjort såhär några 

gånger, då kan man säga: ”Vad är viktigt att vi tänker på idag när vi ska redovisa?” 
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Ett par lärare brukar inte ge kriterier i förväg. De framhåller att eleverna vet ungefär vad som gäller 

ändå, eftersom det är sådant de brukar arbeta med. Sedan varierar det om eleverna ger feedback på 

sådant de fritt kommer på eller om läraren bestämmer vad de ska koncentrera feedbacken på. 

 

Flertalet påminner eleverna om på vilket sätt feedbacken ska ges. ”Två bra saker och sen en som 

man kan förbättra, brukar jag säga.” Några påminner inte om det, eftersom de menar att arbetssättet 

redan är så väl förankrat i klassen att det redan är självklart för eleverna. 

 

Några av lärarna har frågat eleverna hur de upplevt att ge och få feedback, några har det inte. Alla är 

dock samstämmiga: Övningarna uppskattas av flertalet elever. En lärare säger såhär: ”Jag tror att 

det är viktigt, för de bryr sig väldigt mycket om det [...] Är det någon som missat: ”Kan inte jag få 

gå till en kamrat nu?” Eller om jag frågar ”Är du färdig nu?” ”Jamen, jag har inte fått nån, liksom, 

kan jag få läsa den för nån och höra vad den tycker”. Och sådär. Så de nappar på det.” En annan 

lärare säger: ”De tar det på fullaste allvar. Jag hör mina egna ord komma ur elevernas mun när de 

ger feedback till sin kompis”.  Flera lärare berättar dock att en del elever tycker det är pirrigt, 

särskilt med bedömningar av redovisningar, men att fler och fler vill ju mer man håller på. En lärare 

kommenterar: [...] de här som inte riktigt har fallit in i det [...] de kanske tror att det bara är en nys 

just då (kamratbedömningen, min anm.). Och det kanske det var, om jag inte jobbar kontinuerligt 

med det. Så jag tror på att inte ge upp.” 

 

 

5.3 Skriva  

Alla studiens lärare har arbetat med kamratbedömning i samband med elevernas textproduktion.  

Ett antal lärare har gjort såhär: [...] man tar en text som eleven skrivit, att eleven läser upp den [...], 

man ger...markerar varje guldkorn och förklarar för den andra: ”Det där tycker jag var väldigt bra, 

en bra beskrivning” eller ”Det var spännande” eller någonting. Och sedan kan de också ge ett 

förslag på någon förbättring.” Här kan kriterierna som barnen ska titta på variera. Flera lärare 

kopierar upp elevens text till alla, så att alla kan läsa den, samtidigt som eleven får läsa sin text 

högt. En variant, som flera beskriver, är att eleverna gör detta i par och byter texter med varandra. 

 

Flera menar att kamraters feedback på innehållet kan vara ett bra sätt för barnen att få hjälp med 

idéer så att skrivflödet kommer igång. Man kan arbeta så att man får hjälp av en kamrat att komma 

på en fortsättning på sin berättelse om man har kört fast. Det kan ske spontant vid behov, eller mer 

organiserat. En lärare beskriver det senare såhär: ”I tvåan hade vi ett längre skrivprojekt med 
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”skrivkompisar”. I det fallet handlade det mer om att vara [...] den här som hjälper till med idéer. 

[...] De är ju väldigt olika i sin läs- och skrivutveckling. Vi försökte para ihop dem så att de skulle 

vara jämna kunskapsmässigt [...] så att inte någon känner sig underlägsen, men också att de 

fungerar ihop som kompisar.” 

 

En annan lärare beskriver hur barnen inledningsvis får skriva en text tillsammans som de sedan 

hjälps åt att förbättra. Eleverna sitter i grupper om fyra. Varje grupp skriver fyra berättelser genom 

att alla i gruppen skriver varsin början på var sitt papper, sedan skickar man vidare sitt papper till 

kamraten bredvid och skriver handling till den påbörjade berättelse som man själv får överta, 

skickar vidare igen och skriver handling igen, skickar vidare och skriver ett slut. De läser sina fyra 

berättelser i gruppen och väljer ut en som de vill arbeta vidare med. Då tittar de tillsammans på 

texten utifrån olika kriterier och diskuterar vilka förbättringar som kan göras. De skriver sedan ned 

den nya versionen. Syftet är att de ska hjälpas åt att granska en text som de själva har varit med och 

skrivit. Bedömningsmomentet blir mindre känsligt eftersom barnen har skrivit texten tillsammans. 

 

En lärare beskriver hur man kan arbeta med processkrivning och feedback med barn på lågstadiet. 

”Att de blir medvetna om att en text faktiskt kan bli bättre. För de är ju väldigt [benägna att skriva 

lite grann och sedan säga] ”Nu är jag klar!” Jättenöjd, men tänker inte längre, utan: ”Nu har jag 

gjort det här.” Tjopp. Nästa! Att jobba med en text mycket [...] för att de ska kunna fixa det så måste 

man nog vara väldigt tydlig i början [...]: ”Nu ska vi göra såhär. Sen ska vi jobba med den texten 

och så ska vi skriva om den. Och sen så kanske vi till och med ska skriva om den igen. Men då får 

ni skriva rent den på datorn. Eller: Då ska du få skriva på sånt här fint papper och vi ska rama in 

den.” Så det är värt mödan att göra det. Och sen att man inte gör så med alla grejer man gör, utan 

vissa saker får bara vara det här första utkastet [...] men att man då och då gör hela processen och att 

man då hjälper varandra. 

 

En lärare berättar hur de arbetat med att lägga till två mer övergripande bedömningsgrunder utöver 

speciella kriterier som eleverna skulle tänka på: ”Vi har haft ett arbete i svenskan där de har gjort 

beskrivningar. De skulle beskriva sitt rum. Då skulle de jobba efter vissa principer: Att de skulle 

använda prepositioner, beskriva vad rummet användes till, hur det såg ut, man skulle kunna få en 

bild av var möblerna stod och vilka färger de hade [...] Sedan skulle de jobba två och två med att 

läsa upp texten för varandra och så skulle de ge varandra two stars and a wish. Och sedan [...] hade 

vi två bedömningsgrunder: Om de tyckte att texten var...att man förstod den eller om det var ett steg 

högre: Om den var intressant och spännande och om man såg en bild av hur rummet såg ut. Så fick 
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de ta ställning till vilken av de här två nivåerna det var. [...] Och sedan var det meningen att de 

skulle försöka bearbeta texten och förändra den. [...]Vi gjorde det här förra fredagen på 

halvklasstimman [...] Då blev det fem par som kunde sitta och skriva. [...] Sedan ska vi fortsätta 

med det här. De som vill får läsa upp i klassen, så kan man också få lite kommentarer där.” 

 

 

5.4 Läsa  

De flesta lärarna säger att de inte arbetar med kamratbedömning i samband med läsning. Barnens 

utveckling är varierad och det är känsligt för den som hackar och stakar sig. En lärare uttrycker det 

såhär: ”Jag vet inte om jag vill att man ska bedöma varandra i läsning [...] det är så personligt. Där 

känner jag att...näe.”  

 

En lärare berättar dock att hon hittat ett sätt som hon tycker fungerade bra. De fokuserade då på 

inlevelsen vid högläsning: ”Jag har jobbat med högläsning. Man kan få träna på att läsa högt. Vi 

hade ”teaterläsning” kallade vi det för. Jag hade en liten grupp [...] säg att de var tolv. Så fick de 

träna hemma. Så satt de och läste högt sedan och att de läste med inlevelse. Och sedan fick man 

säga positiva kommentarer. Och så fick de plocka ut en, alltså en tillsammans, kommentar att det 

här kan du tänka på. Och de tyckte det var jätteroligt! De svaga läsarna gjorde det inte i så stor 

grupp, utan de fick vara i mindre grupp. Man ska läsa förberedda texter. [...] För att sitter vi där i en 

läsgrupp och så ska man läsa oförberedd text [...] vad står det där?...eller konstiga ord. Det blir ju 

inget bra för dem [...] det är jobbigt också att lyssna på den här som inte får till det. Men att läsa 

förberedda texter och tänka på att säga positiva saker.” 

 

Flera lärare berättar också att de arbetar med läsförståelse på ett sätt som tangerar 

kamratbedömning. En lärare, som arbetar med kiwi-metoden, sitter i grupp med barnen och 

samtalar om texter i småböcker som barnen haft i läsläxa tillsammans med instuderingsfrågor. 

Barnen läser upp eller berättar för varandra hur de har svarat på frågorna. De ser då att man kan 

svara rätt på flera olika sätt på samma fråga. Det blir ett slags kollektiv kamratbedömning eller prat 

om varandras elevsvar, hur man har tänkt om texten. Andra lärare berättar att eleverna arbetar i par 

på liknande sätt. 
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5.5 Tala  

Flertalet lärare arbetar också med kamratbedömning i samband med redovisningar. En lärare 

berättar: ”Det kan vara att man redovisar något och att man bedömer redovisningen. [...] Då brukar 

vi alltid ta fram det positiva: Vad var bra med redovisningen? Och att man då säger att, ja, ”De läste 

högt och tydligt och de tittade upp, det var bra fakta, jag förstod allt.”...Och sedan kanske man 

behöver säga: ”Är det någonting de här två, eller den här personen, kan tänka på, som förslag till 

förbättring?” Det kan vara att hela klassen gör det. Sen kan det vara att man gör en redovisning i 

grupper om fyra och fyra. Där kan man tänka likadant. Alltid om man gjort någon redovisning så 

försöker vi ge någon form av respons. Jag har gjort så jämt.” Lärarens erfarenhet är att detta 

fungerar med barn i alla åldrar. Läraren fortsätter: ”Om man gör det många gånger så blir det som 

en vana. Och till slut så kanske man har de här grunderna, de gör man redan bra. Då kan man gå 

vidare i utvecklingen [...] Man plockar fram någon sak hela tiden som är ny för dem [...] sen i sexan 

kan det ju bli proffsiga redovisningar.” 

 

En lärare berättar såhär: ”I trean gjorde vi en intervju, att de fick intervjua en äldre person om hur 

det var förr. Och så gjorde de en tankekarta. Och utifrån tankekartan berättade de för varandra. Då 

var vi i grupper om tio stycken. Då blev det också [att de fick ge varandra] respons på det. Det kan 

hända att jag kanske sa då: ”Fick ni veta någonting? Vad kom fram? Förstod ni vad de berättade? 

Hur gjorde personen för att du skulle förstå? Vad var bra med det?” 

 

Ett annat sätt att lägga upp det på är att två elever utses i förväg att vara de som kommer med 

feedback till den som redovisar. 

 

I samband med att eleverna övar sig på att ge varandra boktips kan också kamratbedömning göras. 

En lärare berättar: ”Vi har en jätterolig läslogg, en trevlig som är beställd från ett förlag. Det är nya 

uppgifter för varje bok, väldigt enkelt och trevligt, där man dokumenterar sin läsning. Och om man 

har läst en bra bok, då ger man varandra ett boktips. Och då berättar de för klassen om...det här är 

en bra bok och varför [...] talar lite runt det hela [...] Då, kan man ju säga, bedömer de ju också den 

som berättar om boken. Då ställer de frågor: ”Nu förstår jag inte vad du menar.” ”Vad handlar den 

där om?” Eller jag kan fråga: ”Förstod ni vad boken handlade om?” Jamen då kan de säga: ”Hon 

berättade jättebra om boken för hon gjorde det väldigt levande, beskrev boken bra, talade högt och 

tydligt, vi andra förstod varför hon tyckte det var en bra bok.” Där blir det också en form av 

kamratbedömning: Hur man kan berätta om en bok. Göra det så det blir intressant för de andra att 

läsa. Det är därför vi ger varandra boktips.” 
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5.6 Lyssna  

En lärare berättar att eleverna ibland får förbereda några frågor på det som de redovisar om. De 

frågorna ställer sedan den redovisande gruppen eller eleven till åhörarna. Åhörarna vet att det dels 

blir frågor på innehållet efteråt, dels att de själva förväntas bidra med respons på redovisningen. Det 

gör att de övar sig på att lyssna uppmärksamt. Läraren fortsätter: ”Och man kan ju även ge respons 

på att vara lyssnare. Vad är en bra lyssnare? Och då kan man ju också bedöma varandra. Är men en 

bra lyssnare om man bara sitter tyst? Vad fordras mer av en bra lyssnare? Att man kanske är med 

och funderar, att man ställer en fråga till någon, eller ” Jag förstod inte riktigt vad du menade med 

det där.” Att vara uppmärksam. Så att man får med alla bitarna.” 

 

 

5.7 Fördelar enligt lärarna 

Alla lärarna menar att de dubbla roller eleverna tar då de både ger och tar emot feedback gör att de 

lär av varandra. Det är lärorikt att få andras synpunkter samtidigt som det är lärorikt att hjälpa 

andra. Som en lärare uttrycker det: ”Fördelarna är ju att båda får lov att reflektera över ett arbete 

från olika perspektiv. Båda höjer sin kunskap.” 

 

Lärarna menar att de ser att eleverna lär sig av feedbacken de får av sina kamrater. ”Det blir så 

tydligt [för läraren] att alla elever har en utvecklingsprocess”, som en lärare uttrycker det. Vissa 

enkla men väsentliga förbättringar kommer ganska fort. ”Och det är framför allt de här synliga 

grejerna som också då först kommer: Inte prassla med pappret, kunna texten lite utantill, prata 

högre, inte så fort. Sådana saker kommer ganska snabbt, så det är roligt.”  

 

Flera lärare beskriver att många barn fäster stor vikt vid vad just kompisar säger, vilket gör 

återkopplingen effektiv: ” Vissa saker kan man tjata om hur många gånger som helst utan att de 

tycker det är så viktigt. Men såhär så...”Åh, till och med mina klasskamrater reagerar på det!” En 

lärare föreslår att kompisarna, mer än läraren, står för det riktiga livet utanför skolans väggar och att 

deras synpunkter därför värderas högt: ”Det kanske ger mera när kompisarna säger än när fröken 

säger det. Då är det inte bara hon som har sett det, utan man gör så.” En lärare poängterar dock att 

detta inte gäller alla elever, utan att en del tycker det är bättre med lärarens respons eftersom de 

tycker att läraren kan mer än kamraterna. 

 

Att kamratbedömningarna inverkar positivt på hur barnen känner i förhållande till skolarbetet tar 

flera lärare upp. ”Jag hoppas att de får självförtroende när de får höra att man gör bra saker. För att 
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det bygger mycket på att man förstärker det som är bra.” En annan lärare uttrycker det såhär: ”Man 

växer av det. Det kan jag se på de här som är lite tveksamma. Så ska de läsa och så är det någon 

som säger...man ser hur det lyser ur ögonen på dem... att ”Åh, det där var ju jättebra!” Då blir det 

ännu bättre. Då vågar man ännu mera sedan.” Flera menar att arbetssättet engagerar eleverna och att 

det kan bidra till arbetsglädje. ”Det här blir ju ett sätt att faktiskt få jobba med lärande och få jobba 

med någon. Inte bara sitta själv.” 

 

Flera lärare poängterar att de tror att arbetssättet stärker hela elevgruppen i socialt hänseende: ”Att 

man inte bara är så ego, utan att man hjälper varandra. Det är viktigt att andras berättelser också blir 

bättre. [...] Jag kan tänka mig att det här kan stärka en grupp, att de får bättre klimat genom att jobba 

såhär. För man blir lite mer varandra inpå livet, att man lär känna varandra mer.” En annan lärare 

funderar såhär: ”Jag tror att det skulle kunna hjälpa klassen om det är en dålig stämning. Så man ser 

det positiva hos varandra och i deras arbeten. [...] De kanske inte ens törs redovisa. Men om man 

kan börja [...] i en liten grupp, kanske fyra och fyra, kanske de kan ta fram det som var bra i den här 

personens arbete [...] sedan säger man inte det dåliga. Då kan det kanske hjälpa klassen. Jag tror det. 

Det kanske är ett bra sätt. För ibland kan det bli så mycket att man...om det är en klass som inte 

fungerar, om man är otrevliga mot varandra och ingen gemenskap och bara hackar på varandra, då 

kanske man (läraren, min anm) bara pratar med ord. Men det gäller att göra något konstruktivt. Och 

då kanske det här kan vara ett sätt, att säga någonting bra om varandras arbete. Och på det viset kan 

man kanske få dem att samarbeta.” Några lärare säger dock att de inte skulle välja att arbeta med 

kamratbedömning i en elevgrupp där det sociala klimatet inte redan fungerande väl. 

 

Kamratbedömningens feedback ger eleverna värdefulla insikter i hur deras lärande går till på en mer 

övergripande nivå menar flera lärare.  ”Det ger dem att man vet att man är på gång, att man går 

framåt. Man blir bättre och bättre. Att man inte bara är på en nivå och så står man där: Jag är en sån 

här, jag är på det här viset, [utan istället]: Jag kan utveckla mig själv om jag jobbar mer och tänker 

på det här och det här.” De lär sig också att till exempel en text blir bättre om man arbetar igenom 

den flera gånger. Genom att göra så får eleven också ett material där den egna skrivutvecklingen 

syns tydligt: ”Man skriver den en gång, så får man tips och idéer och så skriver man den en gång 

till. Och att jämföra dem: ”Wow [...] vad mycket bättre det blev när jag tog till mig det här.”  

 

Kamratbedömningarna gör också att eleverna får se många olika exempel på hur man kan gripa sig 

an en uppgift. Att se många olika produkter ger eleverna en växande idébank om hur de själva kan 

arbeta, vilket engagerar och entusiasmerar, menar de. En lärare tar också upp att det kan vara bra att 
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se att även andra gör fel: ”Man ser att man kan få göra fel, det gör ingenting”. En annan lärare har 

en annan erfarenhet av felen: ”De som brukar slarva fick upp ögonen när de hjälpte andra. ”Det här 

såg ju inte så bra ut.” Då såg de det hos sig själva också.”  

 

En lärare nämnde att kamratbedömning var ett sätt att enkelt få fler mottagare än läraren för det som 

eleverna gör. ”Det är inte bara för dem själva som de skriver, utan de skriver ju för att någon annan 

ska läsa också. Det finns en mening med det, det finns en mottagare.” 

 

Ett par lärare tog också upp att kamratbedömning innebär att barnen kan få återkoppling både ofta 

och snabbt på det de gör. De slipper vänta i flera dagar på att läraren ska hinna gå igenom allt och 

skriva kommentarer. En lärare säger: ”Jag kan inte hela tiden nå alla. Så det kan vara ett 

tidsbesparande sätt för dem att få reda på vad de är bra på.”  

 

 

5.8 Nackdelar enligt lärarna 

Responsen: Flera lärare nämner att eleverna kan ha svårigheter med att förstå vad som ger kvalitet i 

en uppgift. Det är ju ett av syftena med arbetssättet att de ska öva sig på det, men att de inte riktigt 

kan detta, påverkar också hur användbar deras respons blir. En lärare formulerar det såhär: ”Jag 

tycker att det kanske ibland är svårt för dem att bedöma vad som är...vad som ger de här stjärnorna 

och guldkornen. [...] De kanske ibland kan säga...ja, ”Du får en stjärna för det var så roligt namn.” 

Det kanske till exempel inte är det viktigaste tycker jag. Det kan vara annat som är viktigare för att 

det ska bli en bra berättelse. Det handlar väl om att vi måste lära dem vad de ska tänka på när de gör 

bedömningarna.” 

 

Om inte läraren varierar kriterierna för vad barnen ska bedöma finns också risken att 

feedbackprocessen går i stå: ”Om det inte blir konstruktivt det de får, utan det blir samma sak 

varenda gång [...] standardgrejer som jag ger till mina kompisar: Det här eller det här var bra. Här är 

det som jag som lärare får gå in och tala om: Titta på de här sakerna.”  

 

Rena missförstånd kan också trassla till det. En lärare säger: ”Det skulle vara om de lär sina 

kompisar något som är alldeles fel. Om de tror de förstått, men inte gjort det.” 

 



27 
 

Svaga: Det problem som flest lärare tar upp är att det kan vara en svårighet att hantera hur elever 

som har svårt på olika sätt ska kunna delta. Kamratbedömningen måste bli ett positivt och lärorikt 

arbetsmoment även för dem. De talar om hur de ordnar med speciallösningar för att det ska fungera.  

 

Det kan till exempel gälla elever som har svårt för sig med skolarbetet på olika sätt. En lärare säger: 

”Om det är en elev med stora svårigheter så bedömer jag med den.” En annan lärare tänker i 

liknande banor: ”Om man tänker sig att någon som är väldigt svag...och andra elever kan tycka att 

det inte finns någonting (att berömma, min anm.) (...) Då skulle jag få bedöma den själv kanske, 

eller att jag är med i den gruppen där den är (...) Hitta de bitarna som de andra kanske inte tänker 

på. Då får man ju tänka till ganska mycket.”  

 

Det kan också gälla barn som har låg social status i elevgruppen. ”(...) de barn som har det lite svårt 

att ta en position i gruppen, hur gör vi med kamratbedömning där? Vem kan vi hitta som personen 

kan lita fullständigt på?” Läraren menar att parbedömning är bäst i sådana fall, inte bedömningar i 

större grupp. ”Man skulle kunna sätta ihop de här egentligen, så att de får prata med varandra. Det 

skulle kunna lyfta dem.” 

 

En lärare lyfter fram elever som har svårt att hantera relationer och sociala koder. ”[...] de här 

barnen som befinner sig i det autistiska spektrat, om jag säger [...] är det då kamratbedömning så 

blir ju det kanske extra svårt, för relationer är ju deras svåra sak att ta till sig. [...] Då kanske 

kamratbedömaren är jag till att börja med, och när det gäller skrivandet kan man jobba två, det 

tycker jag att det räcker. Säg att man är två och jag, och så pratar vi tillsammans. För det gör ju att 

det blir dels tryggare och att de förstår vad de kan titta på.” 

 

Det kan också vara att en elev är väldigt blyg. En lärare säger: ”Det är de här jätteblyga [...] Just 

kring redovisning [...] De kanske får vara de som ger feedback ett antal gånger innan de får sin 

egen. Känna in sig. [...] Man får justera, göra det utifrån individen [...] Eller att bara vara den som 

lyssnar. Alltså, man måste få det tryggt. ”Det här törs du.” Och en del kanske man får vänta länge 

med. När jag gör så har jag alltid kommit till en punkt när jag kan säga till den eleven: ”Nu måste 

du pröva” Att få den relationen och de törs säga till mig och vi kan prata om det jobbiga och jag kan 

säga: ”Nu, nu kan du försöka”. Då har det alltid varit dags.” En annan lärare säger: ”En del älskar 

att stå där framme, en del tycker det är jobbigt. Och då brukar vi göra så att de kan gå fram två och 

två [...] Då kan man peppa lite: ”Ni kan gå fram båda två. Gå ut och träna först och läs för varandra. 

[...] Då är det lättare, när man inte behöver stå där själv. Så det är ett trick.” 
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Förberedelser: Flera lärare trycker på hur viktigt det är att berätta hur feedbacken ska ges, att man 

bara tar fram det som är bra och sedan eventuellt förslag på något att förbättra. ”Det är en fallgrop 

att inte förbereda dem innan. Vad det är. Vad det står för. [...] Man får ju inte säga: ”Nu ska du få 

tala om vad du tyckte om det här.” Att lära och öva eleverna i att ge feedbacken i positiva och 

framåtsyftande ordalag är enligt lärarna nyckeln till framgång med kamratbedömningen. Alla tar 

upp risken att någon annars kan bli sårad av kritiska kamrater. Det är en nackdel med 

kamratbedömning som de kan tänka sig, men ingen har varit med om att det har hänt. En lärare 

säger: ”Om någon skulle säga något elakt, men det har aldrig hänt mig.”, och det citat återkommer i 

olika varianter i samtliga intervjuer. Några lärare säger dock att de inte skulle arbeta med 

kamratbedömning om det inte redan rådde ett gott socialt klimat i klassen. 

 

Kriterier: En lärare nämnde också att hon ibland märkt en nackdel med att ge kriterier för 

feedbacken i förväg. ”Det kan bli att de skriver kort. Det kan vara att man tycker det är så jobbigt 

det där med stor bokstav och punkt. Och skriver jag då kort så räddar jag mig.”  

 

Paren: Flera lärare trycker också på att det är oerhört viktigt att det är läraren som styr vilka 

eleverna ska arbeta med vid kamratbedömning i par eller grupp. De berättar att det är en fördel om 

man tänker igenom klassrumsplaceringen, så att eleverna kan arbeta i par med den de sitter bredvid. 

Sker bedömningen i grupper så sätter läraren ihop dessa. Det blir lätt en fallgrop om eleverna själva 

lämnas att bilda par eller grupper. Det kan skapa otrygghet, stress och kompisgrupperingar i stället 

för pedagogiskt eller socialt lämpliga grupper. Det förra riktar fokus mot person, medan det senare 

ställer in fokus på arbetsuppgiften.  En lärare sammanfattar: ”Jag är strängt emot [att eleverna sköter 

gruppindelningen själva] [...] Det enda han kommer att komma ihåg var att den här gången var det 

ingen som ville vara med mig [...] eller [...] någon annan var snabbare och jag hann inte med. Man 

ska inte ens behöva fundera på sånt.” En annan lärare berättar: ”Vi jobbar nästan alltid med den de 

sitter bredvid. Och de får samarbeta jämt, så de får inte välja.” 
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6. Analys och diskussion  
Intervjuerna med de nio lärarna visar hur dessa nio lärare tänker kring olika aspekter av 

kamratbedömning i svenskämnet. Huvudfrågorna har varit på vilka sätt de låtit kamratbedömning 

komma in i svenskämnets olika delar, samt vilka för- och nackdelar de tycker att arbetssättet har.  

 

Något jag märkte hos flertalet av de intervjuade var ett slags urskuldande inledningsvis för att de 

inte arbetade så mycket med kamratbedömning som de ville eller kände att det förväntades att de 

borde. Detta skulle kunna vara en faktor som hämmar ett neutralt samtal mellan två likställda parter. 

Jag var noga med att poängtera (när dessa kommentarer kom) att jag bara var nyfiken på att höra 

hur de gjort och vad de tänkt om det de gjort, det spelade ingen roll om det var mycket eller lite. 

 

 

6.1 Sammanfattande analys av intervjustudien 

Det varierar i vilken utsträckning studiens lärare använder kamratbedömning i sin 

svenskundervisning. Några gör det ofta, andra bara undantagsvis. Bland studiens lärare framträder 

dock ett mönster över vilka delar av svenskundervisningen som elevbedöms. Tyngdpunkten ligger 

på skriva- och tala-momenten, medan läsa- och lyssna-momenten lyfts fram i lägre grad. Det går 

naturligtvis inte att dra några som helst generella slutsatser om vad som är vanligt förekommande 

eller inte från en såhär liten studie. Att jag här ändå tar upp om många eller få gör det eller det beror 

istället på att jag vill visa på den variation som finns i studien. Detta för att inte ge intryck av att alla 

uttalanden och arbetssätt står för samtliga lärare. 

 

De tillfrågade lärarna arbetar alltså oftast med kamratbedömning i svenskans skriva-del och tala-

del. Alla lärarna berättar att det förekommer att de låter eleverna lämna feedback på varandras texter 

på något sätt. Merparten låter också eleverna ge respons på varandras redovisningar. Omfattningen 

varierar från enstaka tillfällen till respons vid varje redovisning. Bedömningssättet är i båda fallen 

genomgående ”två stjärnor och en önskning”. 

 

Läsa-delen och lyssna-delen ger studien inte lika många exempel från. Endast en av studiens lärare 

har använt kamratbedömning i samband med högläsning. Det gällde då specifikt inlevelsen vid 

läsning av en förberedd text. Även här var bedömningssättet ”två stjärnor och en önskning”. Flera 

lärare låter eleverna arbeta parvis eller gruppvis med läsförståelse, även om en del lärare tvekar att 
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kalla det samarbetet för kamratbedömning. ”Bedömningen” består då i att man diskuterar och 

argumenterar kring varandras olika synpunkter och förståelse av texten.   

 

Lyssna-delen var det endast en lärare som tog upp explicit. Den smyger sig dock in outtalat i tala-

delen, eftersom motparten till talaren är den som lyssnar. Även här antyds arbetssättet ”två stjärnor 

och en önskning”. Läraren är tydlig med vikten av att prata med eleverna om kriterierna för att vara 

en god lyssnare. 

 

De fördelar med kamratbedömning som lärarna tar upp kan sammanfattas såhär: 

    1. Fördelar som har med feedbackprocessen att göra är  

a)  att den synliggör lärandeprocessen 

b)  att eleverna får reflektera över olika sätta att ta sig an en uppgift 

c)  att eleverna övar sig att se vad som ger kvalitet både i egna och andras arbeten 

d)  att kamratbedömning möjliggör snabb feedback ofta 

    2. Kompisars åsikter ”tar”, d.v.s. att eleverna bryr sig mycket om andra elevers bedömning 

    3. Det ger självförtroende när ens styrkor synliggörs 

    4. Det stärker gruppen när man hjälper varandra och synliggör varandras styrkor 

 

De nackdelar med arbetssättet som lärarna tar upp gäller sammanfattningsvis:  

    1. Elevresponsen är inte alltid användbar 

    2. Känsligt för elever med olika typer av svårigheter 

    3. Risken att någon sårar en kamrat 

 

Alla lärarna nämner risken att någon ska bli sårad, men bara hypotetiskt. Ingen i studien har varit 

med om att det har hänt. De menar att tydlighet i fråga om hur feedbacken ska ges (att den ska vara 

positiv och framåtsyftande) är en nödvändighet för att kamratbedömning ska fungera ur den 

aspekten. Tydlighet är också viktig när det kommer till par- och gruppindelningen. Flera lärare tar 

upp att den behöver vara lärarstyrd. 

 

Det är ett tydligt gemensamt drag att de intervjuade lärarna inte stannar vid nackdelarna som 

sådana. De berättar spontant om olika strategier de har för att komma runt svårigheterna eller 

fallgroparna. En källkritisk aspekt är att det finns anledning att tro att alla de intervjuade lärarna i 

grunden är positiva till arbetssättet. Alla arbetar ju med kamratbedömning i någon utsträckning, 

mycket eller lite. Ingen av lärarna tar upp att det finns några generella nackdelar med 
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kamratbedömning som de inte tycker att det går att komma runt. Flera tar däremot upp att de inte 

tycker att just högläsning lämpar sig för elevbedömning. Anledningar de nämner är, att det är 

känsligt för eleverna om de inte har läsflyt och att det dessutom är för svårt för barnen att ge 

användbar respons på högläsning. 

 

 

6.2 Diskussion – Hur förhåller sig lärarnas praktik till kamratbedömning 
i litteraturen? 

Vad gäller olika typer av aktiviteter i svenskämnet fanns det en överensstämmelse mellan de 

intervjuade lärarnas praktik och konkreta metodexempel funna i den studerade litteraturen. I båda 

fallen rör det sig framför allt om kamratbedömningsaktiviteter kopplade till svenskans skriva - och 

taladelar. Exemplen visar en rad varianter på temana ”feedback på text” och ”feedback på 

redovisningar”. I litteraturen förekommer emellertid också andra exempel, till exempel hur man kan 

lyfta fram speciellt goda elevtexter som föredömen och analysera dem tillsammans (Lundahl 

2011:98-99). Ingen av studiens lärare arbetade så. Lyssna-delen nämns endast i en artikel (Tanner & 

Jones 1994:423-424) och av en lärare, med god överensstämmelse dem emellan i fråga om 

tillvägagångssätt. Jag hittade inte något explicit exempel på läsa-delen i litteraturen och flera lärare 

var tydliga med att de inte tyckte att det lämpade sig för kamratbedömning, så även i detta fall tycks 

det finnas en överensstämmelse. En lärare hade dock hittat ett sätt att arbeta med läsinlevelse och 

kamratbedömning.  

 

Angående läsningen har jag valt att lyfta fram elevsamtal som en väg till ökad läsförståelse som ett 

exempel på kamratbedömning i läsning. Britta Stensson, som i litteraturstudien har fått stå för ett 

exempel från litteraturen på arbete med läsförståelse, kallar själv inte metoden med parsamtal för 

”kamratbedömning”. Kanske är det snarare ett sätt att öva så kallade ”sokratiska samtal”, det vill 

säga att man genom frågor lyfter fram den andras kunnande och får den att reflektera mer än den 

skulle ha gjort på egen hand (Lindström 2004:14-19) Men samtidigt innebär arbetssättet onekligen 

att eleverna ger varandra feedback på varandras förståelse av texten de har läst. Flera lärare berättar 

hur de arbetar med läsförståelse på liknande sätt, men vet inte riktigt om de ska kalla det för 

kamratbedömning. Eftersom kamratbedömning är att elever ger varandra feedback på varandras 

arbeten eller prestationer, menar jag att man förmodligen också kan se elevernas samtal om 

läsförståelse som en variant av kamratbedömning.  
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Vad gäller kamratbedömningens positiva sidor är samsynen stor mellan forskare och studiens lärare 

stor. De tar upp samma saker, även om några smärre skillnader märks. En nyansskillnad är att i 

litteraturen trycks det på att kamratbedömning är en väg mot självbedömning genom att det är 

lättare att bedöma någon annans text än ens egen, eftersom man lätt blir ”hemmablind” för det man 

inte kan eller inte har uttryckt tydligt i sin egen text (Jönsson 2013:90 med referenser). Studiens 

lärare tar inte upp detta lika tydligt, även om det nämns av någon. En tydligare skillnad ligger i hur 

man vill förklara varför elever ibland föredrar andra elevers respons framför lärarens. I 

litteraturstudien nämns att man inte vill visa sig dum för läraren eller ta upp lärarens tid eller att 

kamraterna tänker mer likt dem själva och använder lättare ord (Jönsson 2013:90 med referenser; 

Wiliam 2013:148-149). De lärare i studien som har funderar kring detta menar att eleverna nog bryr 

sig mer om vad kompisarna tycker än om vad läraren tycker. Här kan det vara intressant att se att de 

intervjuade lärarna berättar vad de själva tror, medan littaraturstudien hänvisar till elevsvar om 

samma fråga. En tredje och mer avgörande skillnad är att flera av studiens lärare trycker starkt på 

kamratbedömningens socialt stärkande effekter, medan detta inte alls poängteras i studiens litteratur 

(med Lundahl 2011:135 som undantag). En skillnad mellan lärarna är dock att några menar att det 

sociala klimatet i klassen redan behöver vara gott innan man börjar med kamratbedömning. Andra 

menar istället att kamratbedömning kan vara ett sätt att arbeta för ett bättre klimat även i en dåligt 

fungerande klass. 

 

Forskning om feedback visar att återkopplingen måste utmynna i handling för att vara effektiv för 

elevernas lärande. Den ska alltså vara konkret och den ska gå att göra något åt för den som får 

återkopplingen (Sadler 1989:121 refererad i Lundahl 2011:84; Wiliam 2013:134,145). Detta verkar 

vara en väl förankrad uppfattning även bland lärarna i studien. Ett exempel på det är lärarnas val att 

inte använda kamratbedömning som metod för att främja elevernas färdigheter i högläsning. 

Eleverna antas göra så gott de kan redan och man menar att det är mycket svårt för barnen att ge 

konkreta tips som kamraterna kan följa. Feedbacken skulle alltså inte kunna utmynna i handling, 

vilket gör den meningslös. Det exempel som ges på kamratbedömning i samband med högläsning 

visar betecknande nog hur en för barnen påverkbar aspekt av högläsningen har lyfts fram, nämligen 

inlevelsen. Detta är något konkret som inte har så mycket med avkodningen att göra, och som alla 

elever därför lättare kan påverka i en text som de har övat på. Kanske exemplet visar på en strategi 

för att komma vidare med gemensam högläsning, nämligen genom att lyfta fram en enda aspekt 

som övas och som inte har med ordavkodningen att göra och som därför blir lättare att påverka för 

barnen.   
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De nackdelar med kamratbedömning lärarna nämner, sammanfaller med det som tas upp i 

litteraturen om kamratbedömning, såsom det framkommer i det litteratururval som studerats i 

samband med denna uppsats. Både forskare och studiens lärare tar upp att eleverna kan ha svårt att 

se vad som är kvalitet i ett arbete och därför också ibland ger feedback som inte är så användbar. 

Både forskare och studiens lärare tar också upp vikten av att feedbacken, som forskaren Dylan 

Wiliam uttrycker det, ”orsakar kognitiva och inte emotionella reaktioner” (Wiliam 2013:145), d.v.s. 

att man inte sårar varandra eller inger någon känslan av att han eller hon inte duger. Det är arbetet 

och inte personen som diskuteras. Här finns, tycker jag mig se, dock en tyngdpunktsskillnad mellan 

forskningen och studiens lärare. Lärarna fokuserar starkt på hur de arbetar för att lösa problem som 

kan uppstå för elever med olika svårigheter med anknytning till detta, medan detta inte tas upp i 

studiens litteratur. Litteraturen ger intryck av oerhört välfungerande elevgrupper, medan lärarnas 

funderingar kring olika särlösningar ger ett mer verklighetsförankrat intryck. 

 

 

6.3 Slutsatser  

Det finns stora likheter mellan hur forskare och studiens lärare ser på kamratbedömning i fråga om 

arbetsmetoder och dess fördelar och nackdelar. De tillfrågade lärarna arbetar oftast med 

kamratbedömning i svenskans skriva-del och tala-del. Läsa-delen och lyssna-delen ger studien inte 

lika många exempel från. Fördelar med kamratbedömningen menar lärarna har med feedback-

processen att göra, att eleverna bryr sig mycket om andra elevers bedömning, att det ger 

självförtroende när styrkor synliggörs samt att det stärker hela gruppen när man hjälper varandra 

och lyfter fram varandras styrkor. Nackdelar lärarna tar upp rör att elevresponsen inte alltid är 

användbar och att feedback-processen kan vara känslig för elever med olika typer av svårigheter. 

 

En tydlig skillnad mellan forskare och studiens lärare är att studiens lärare fokuserar mer på 

kamratbedömningens sociala aspekter än vad forskningen gör, åtminstone såsom forskningen 

framkommer i litteraturgenomgången. Många av studiens lärare har dessutom funderat noggrant 

kring hur de konkret kan anpassa arbetssättet för att det ska generera goda erfarenheter för alla 

elever, alltså även för dem som det kanske inte passar så bra för av olika skäl vid en första anblick. 

Sådana resonemang saknas i studiens litteratur. 

 

Arbetssättet ”två stjärnor och en önskan” har haft stort genomslag bland de intervjuade lärarna. 

Många av dem har just detta som feedbackregel i sina klasser. I litteraturen beskrivs fler arbetssätt 

än detta, men ”två stjärnor och en önskan” är den feedbackmetod som studiens lärare nämner att de 
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arbetar med. Eftersom lärarna är verksamma på fem olika skolor, bör samstämmigheten inte bero på 

att arbetssättet är välförankrat bara i en viss personalgrupp på en viss skola. Vad som gör att just 

detta arbetssätt har valts framgår inte av studien.    
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7. Avslutning  
Studien har givit en rad exempel på hur ett antal verksamma lärare på låg- och mellanstadiet arbetar 

med kamratbedömning i svenskämnets olika delar, samt hur de ser på arbetssättets fördelar och 

nackdelar. Varianter på lärarnas arbetssätt finns exemplifierade även i litteratur om 

kamratbedömning. Lärarna beskriver även ingående hur de arbetar för att göra kamratbedömningen 

konstruktiv även för elever som metoden inte verkar gagna vid en första anblick. Detta, menar jag, 

är studiens mest värdefulla bidrag. De konkreta justeringar som lärarna beskriver gör att arbetssättet 

blir genomförbart i alla elevgrupper. Kamratbedömning känns på så sätt som något som går att 

arbeta med i praktiken. Det går inte att läsa sig till dessa viktiga och konkreta arbetssätt och idéer i 

studiens litteratururval. 

 

För att bredda och fördjupa studien skulle en rad vidare frågeställningar kunna komma ifråga. 

   - Stämmer det att just ”två stjärnor och en önskan” har fått ett sådant genomslag som studien 

antyder? I så fall varför och hur? 

   - En utökad studie skulle kunna innehålla intervjuer med elever och intervjuer med lärare som inte 

arbetar med kamratbedömning om varför de väljer att inte göra det. Intervjuerna skulle kunna 

kompletteras med klassrumsobservationer. Detta skulle öka studiens validitet. 

   - Litteraturstudierna i den här studien utgår till stor del från bedömningslitteratur. Ett sätt att 

komplettera studien vore att skifta perspektiv och utgå från litteratur om svenskämnet och se om, 

och i så fall hur, det förs en diskussion där om kamratbedömning i svenska. 



 
 

Referenser 
 

Alleklev, B. & Lindvall, L. 2000. Listiga räven. Läsinlärning genom skönlitteratur. En bok för alla 

AB. Stockholm. 

 

Black, P., Harrison, Ch., Lee, C., Marshall, B & Wiliam, D. 2006. Assessment for learning. Putting 

it into practice. Open University Press. Maidenhead. 

 

Carlsson, B. 1997. Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendevetenskap. Liber 

AB. Stockholm. 

 

Hattie, J. & Timperley, H. 2007. The power of feedback. Review of Educational Research, 77, 81-

112. 

 

Jönsson, A. 2013. Lärande bedömning. Gleerups Utbildning AB. Malmö. 

 

Lindström, J. 2004. Sokratiska samtal. Grundskoletidningen 6/2004, 14-19. 

 

Lindö, R. 2005. Den meningsfulla språkväven. Om textsamtalets och den gemensamma 

litteraturläsningens möjligheter. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Lundahl, Ch. 2011. Bedömning för lärande. Norstedts. Stockholm. 

 

Patel, R. & Davidson, B. 2011. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 3 uppl. Studentlitteratur AB. Lund. 

 

Sadler, R.D. 1989. Formative Assessment and the design of instructional systems. Instructional  

Science, 18, 119-144. 

 

Skolverket. 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket.  

Stockholm. 

 

Stensson, B. 2006. Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning. Bokförlaget 

Daidalos AB. Göteborg. 



 
 

 

Tanner, H. & Jones, S. 1994. Using peer- and self assessment to develop modeling skills with 

students aged 11 to 16: a socio constructive view. Educational Studies in Mathematics, 27(4), 413-

431. 

 

Thompson, M. & Wiliam, D. 2007. Tight but Loose: A Conceptual Framework for Scaling Up 

School Reforms. Paper presented at the American Educational Research Association (AERA), April 

2007 in Chicago. wwwdylanwiliam.net hämtad 2013-12-01. 

 

Topping, K.J. 2010. Peers as a Source of Formative Assessment. I: Andrade, H.L & Cizek, G.J. 

(red.). Handbook of Formative Assessment. New York & London. Routledge. 

 

Vickerman, Ph. 2009. Student perspectives on formative assessment: an attempt to deepen learning? 

Assessment and Evaluation in Higher Education, 34(2), 221-230. 

 

van Zundert, M., Sluijsmans, D. & van Merrienboer, J. 2010. Effective peer assessment processes: 

Research findings and future directions. Learning and Instruction, 20, 270-279. 

 

Wiliam, D. 2013. Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken. Studentlitteratur AB. Lund. 

 

 

 

 


