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Abstract  
The purpose of this case study has been to explore how a class of year 8 students from a 

school in the middle region of Sweden experience peer assessment on written assignments in 

the Swedish subject as well as their feelings towards peer assessment and their opinion of how 

well it works as a tool for learning. To answer this question an observation of a peer 

assessment session concerning a debate article was conducted. This was followed up by a 

focus group interview with five students during which peer assessment was thoroughly 

discussed. The purpose of the observation was for the researcher to gain insight into how the 

class worked with peer assessment. It also served as a foundation for the interview. The study 

shows that the students see many benefits with peer assessment, mainly, they appreciate 

giving response. Receiving response was often viewed as a difficulty, both as the receiver and 

giver as the students wanted to avoid hurting others. They also felt that they were unable to be 

completely honest to their peers and that were sometimes hard to rely on the feedback they 

got. The students asked for more exercises in peer assessment, mainly in the earlier years, in 

order to gain the positive effects described by the literature.  

Key words: Peer assessment, peer response, formative assessment, focus group, observation, 

feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  
Syftet med denna fallstudie har varit att undersöka hur elever i en klass i åk 8 i Mellansverige 

upplever kamratbedömning på skrivna texter i ämnet svenska, vilka positiva och negativa 

känslor de har kring momentet och hur elever upplever att de lär sig av kamratbedömning. För 

att få svar på detta har det gjorts en observation under ett kamratbedömningsmoment på en 

debattartikel och sedan en fokusgrupp med fem elever där kamratbedömning diskuterades 

flitigt. Observationen var till för att som forskare få en bild av hur momentet gick till och den 

låg också som underlag för vilka frågor som ställdes under fokusgruppsintervjun. Resultatet 

av fallstudien visar att eleverna ser många fördelar med kamratrespons, framförallt tyckte 

eleverna att det var väldigt givande att ge respons. Att få respons var i många fall kopplat med 

svårigheter från både responstagaren och responsgivaren då man inte ville såra någon. De 

upplevde heller inte att de var helt ärliga mot sina kamrater och de hade ibland svårt att lita på 

responsen de fick. Eleverna efterfrågade mer övning i kamratbedömning, framförallt i tidigare 

åldrar, för att få de positiva effekterna som litteraturen beskriver. 

Nyckelord: Kamratbedömning, kamratrespons, formativ bedömning, fokusgrupp, observation, 

feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte .............................................................................................................................................. 1 

1.2 Övergripande frågeställningar ....................................................................................................... 1 

2. Litteraturgenomgång ........................................................................................................................... 2 

2.1 Formativ bedömning ..................................................................................................................... 2 

2.2 Definition av begreppet kamratbedömning ................................................................................... 2 

2.3 Fördelar med kamratbedömning.................................................................................................... 3 

2.4 Att ge feedback som för lärandet framåt ....................................................................................... 4 

2.5 Nackdelar med kamratbedömning ................................................................................................. 5 

2.6 Kamratbedömning i svenskämnet ................................................................................................. 6 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................................... 7 

4. Teoretiska utgångspunkter................................................................................................................... 8 

5. Metod............................................................................................................................................. 10 

5.1 Datainsamlingsmetod .................................................................................................................. 10 

5.1.1 Observation .............................................................................................................................. 10 

5.1.2 Fokusgrupp ............................................................................................................................... 11 

5.2 Urval ............................................................................................................................................ 11 

5.3 Genomförande ............................................................................................................................. 12 

5.4 Databearbetning ........................................................................................................................... 14 

5.5 Validitet och tillförlitlighet .......................................................................................................... 14 

5.6 Etiska överväganden .................................................................................................................... 15 

6. Resultat och analys ........................................................................................................................ 16 

6.1 Observationen med koppling till fokusgruppen .......................................................................... 16 

6.2 Kamratbedömning i klassrummet ................................................................................................ 18 

6.2.1 Elevernas definition av begreppet kamratbedömning .......................................................... 19 

6.3 Fördelar med kamratbedömning.................................................................................................. 19 

6.3.1 Fördelar med att ge respons .................................................................................................. 19 

6.3.2 Fördelar med att få respons .................................................................................................. 20 

6.3.3 Fördelen med att få kamratrespons till skillnad från lärarrespons ........................................ 21 

6.4 Nackdelar med kamratbedömning ............................................................................................... 21 

6.4.1 Nackdelar med att ge respons ............................................................................................... 22 

6.4.2 Nackdelar med att få respons ............................................................................................... 23 

6.4.3 Nackdelar med att få elevrespons till skillnad från lärarrespons .......................................... 24 



 
 

6.5 Elevers önskemål om kamratbedömning ..................................................................................... 25 

6.6 Sammanfattning ........................................................................................................................... 26 

7. Diskussion ..................................................................................................................................... 26 

7.1 Förslag till vidare forskning ........................................................................................................ 30 

Referenser .............................................................................................................................................. 31 

Elektroniska källor ................................................................................................................................ 32 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................... 1 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................... 2 

Bilaga 3 ................................................................................................................................................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. Inledning  
Kamratbedömning är en del av begreppet formativ bedömning som är ett hett ämne i dagens 

skoldebatt och något som det pratas mycket om under lärarutbildningen. Formativ bedömning 

ses som en framgångsfaktor och enligt skolverket ska eleverna involveras i bedömning och 

betygsättning då det kan lägga en grund för elevernas livslånga lärande (Skolverket.se). Att 

eleverna ska vara delaktiga i bedömningen finns också med som ett tydligt inslag i kursplanen 

för ämnet Svenska i åk 9 (Skolverket 2011:226). Kamratbedömning kan enligt många 

forskare också ses som ett steg till självbedömning då eleverna med hjälp av 

kamratbedömning får större insikt i kvalité även i sina egna arbeten (Jönsson 2013:111 & 

Topping 2009:20ff).  

Just kamratbedömning intresserar mig då jag läst mycket om dess fördelar, och ser själv 

mycket fördelar, men då jag stött på det lite sporadiskt under praktiken kan jag även se några 

farhågor ur elevsynpunkt, framförallt på högstadiet. Dessa farhågor är något som inte riktigt 

framkommer i en sådan hög grad i litteraturen och den tidigare forskningen. Jag upptäckte 

också att det existerade en forskningslucka inom just kamratbedömning i svenska på 

högstadiet, vilket gjorde detta ämne extra intressant att undersöka. Det finns dock en tidigare 

forskningstradition kring det stora ämnet formativ bedömning så denna forskning kan till viss 

del också ses som en fortsättning i det spåret.  

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka elevers upplevelser, känslor och åsikter om 

kamratbedömning i ämnet svenska på högstadiet. Jag vill här undersöka hur elever känner och 

förhåller sig till att lämna ifrån sig en text till en kamrat, ge respons på en kamrats text och 

hur de upplever att de blir hjälpta och lär sig av att ge och få respons av varandra.  

1.2 Övergripande frågeställningar 
 Vad tycker elever om kamratbedömning?  

 Finns det några fördelar och nackdelar med kamratbedömning? 

 Hur arbetas det med kamratbedömning i klassrummet?  

 Har elever några önskemål om hur kamratbedömningen ska organiseras? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Formativ bedömning 
Enligt Jönsson innebär formativ bedömning att man använder bedömningen till att stödja 

elevernas fortsatta lärande. Här utgår man ifrån tre huvudfrågor:  

1. Vart ska eleven?  

2. Var befinner sig eleven i förhållande till målet? 

3. Hur ska eleven komma till målet?  

Det måste alltså finnas ett mål för eleverna och den formativa bedömningen innebär att ta reda 

på vart eleven befinner sig i förhållande till målet och vad eleven bör göra för att nå målet. 

Detta är inte något som enbart sker från lärare till elev utan att genom att engagera eleverna i 

bedömningsprocessen kan deras lärande bli mer effektivt och lustfyllt (Jönsson 2013:13ff). 

Hattie och Timberly menar att det ideala lärtillfället är då både elever och lärare söker svaren 

på de tre frågorna: Var är jag? Vart ska jag? Hur ska jag ta mig dit? Genom att svara på dessa 

frågor får man också naturligt fram vad som är nästa steg i lärandet fram mot ett givet mål 

(Hattie & Timberly 2007:88ff). Thompsson och Wiliam är eniga med dem och utifrån det har 

de utformat fem nyckelstrategier för formativ bedömning som kan ses i figur nedan. 

 Vart är eleven på väg Var är eleven nu Hur når eleven till målen 

Lärare 
Tydliggöra mål och 

kunskapskvalitéer 

Skapa tecken på lärande 

genom effektiva 

klassrumsdiskussioner och 

uppgifter som visar kan visa i 

vilken utsträckning eleven har 

lärt/förstått 

Framåtsyftande feedback 

Kamraten 
Förstå målen och dela skolans 

syn på kunskapskvalitéer 
Gör eleverna till läranderesurser för varandra 

Elev 
Förstå målen och dela skolans 

syn på kunskapskvalitéer 

Aktivera student till att bli ägare av sitt eget lärande, 

självbedömning.  

Thompsson & Wiliam (2007) fri översättning. 

En av de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning är således ”gör eleverna till 

läranderesurser för varandra” vilket innefattar kamratbedömning. Kamratbedömning kan dock 

vara en sak bland flera för att nå även andra nyckelstrategier (Thompsson & Wiliam 2007:6f).  

2.2 Definition av begreppet kamratbedömning 
Som nämnt ovan ligger kamratbedömning under paraplybegreppet formativ bedömning och 

kan ses som en modell för att skapa just formativ bedömning. Topping definierar 

kamratbedömning som en modell för att specificera nivå och kvalitet av en uppgift eller 
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produkt som en annan elev i samma situation har gjort. Detta kan man applicera på både 

skriftliga uppgifter, muntliga presentationer och andra bedömningssituationer. Hur detta 

utförs kan variera både i gruppkonstellationer och syfte. Kamratbedömning kan användas 

både formativt och summativt men med fördel formativt vilket är det Topping fokuserar på 

(Topping 2009:20f). Enligt Wiliam bör inte kamratbedömning användas summativt då 

avsikten med kamratbedömning ska vara att hjälpa andra elever att lyckas med sina arbeten 

genom att identifiera styrkor och utvecklingsbehov. Avsikten bör inte vara att låta eleverna 

avgöra om kamraten har lyckats eller inte. Det handlar om att utvecklas mot målen, inte att 

döma (Wiliam 2013:151). Av den anledningen kommer även denna studie att fokusera på just 

formativ kamratbedömning. Begreppet kamratbedömning kommer därför i fortsättningen 

innebära formativ kamratbedömning. 

2.3 Fördelar med kamratbedömning 
En viktig aspekt i formativ bedömning är att göra eleverna delaktiga i bedömningsprocessen 

så att de bättre förstår hur bedömning går till och kan då också lättare utnyttja den 

återkoppling de får ifrån lärare/elev (Jönsson 2013:109f). Ofta ger lärare respons som inte 

eleven förstår och på grund av maktbalansen mellan en elev och lärare kan det vara jobbigt 

för eleven att erkänna att man inte förstår (Wiliam 2013:134). Ett sätt att involvera eleverna i 

bedömningsprocessen är att bedöma varandras uppgifter och ge respons och ta respons ifrån 

sina kamrater, alltså kamratbedömning (Jönsson 2013:109f). En annan fördel med 

kamratbedömning är också att elever ofta har enklare att förstå responsen från andra elever då 

de pratar samma språk (Wiliam 2013:148). 

Kamratbedömningens huvudsakliga mål är enligt Jönsson att elever ska lära sig bedöma det 

de gör/ har gjort i förhållande till mål och kriterier. En vinst i kamratbedömningen är att 

elever får se olika lösningar av samma uppgift vilket kan hjälpa dem i deras förståelse för 

kunskapskraven och att få en större insikt i kvalitet, vilket också leder till ökade 

ämneskunskaper. Vidare lyfts också att detta kan göra att elever lättare kan se styrkor och 

svagheter i sitt eget arbete, vilket även kallas självbedömning. Med självbedömning menas att 

man bedömer det man själv gjort i förhållande till mål och kriterier. Detta är svårt i sig och det 

är också svårt att försöka se sitt arbete ur betraktarens öga. På detta sätt kan kamratbedömning 

vara ett steg till självbedömning då man lär sig identifiera styrkor och utvecklingsbehov och 

formulera återkoppling på ett arbete man inte är personligt engagerat i. På detta sätt kan man 

senare få syn på brister och kvalitéer i sitt eget arbete (Jönsson 2013:110f). Topping ser flera 

stora vinster med kamratbedömning. Han är enig med Jönsson att det ökar förmågan till 
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självbedömning och självmedvetenhet. Han anser också att kamratbedömning ökar förmågan 

till ansvar för elevernas egna arbeten och gör att eleverna kan ställa fler och mer intelligenta 

frågor. Kamratbedömning kan också leda till att man tidigt upptäcker missförstånd och 

identifierar kunskapsluckor hos eleven. Använder man det rätt kan det också leda till att man 

kan generalisera kunskaperna till andra situationer, beroende på vilken typ av feedback som 

ges. Topping menar vidare att kamratbedömning är otroligt viktigt med avseende på ovan 

nämnt men också för att kamratbedömning är något man kommer stöta på hela livet, därför är 

detta inte enbart en övning inom skolan utan även för livet (Topping 2009:20ff). 

2.4 Att ge feedback som för lärandet framåt 
Feedback kan ses som en självklarhet för de flesta lärare. De flesta lärare ger feedback men att 

ge feedback som verkligen gör skillnad på elevers lärande anses vara svårt och i vissa fall kan 

den till och med ge motsatt effekt (Wiliam 2013:121). Hattie och Timberly belyser samma 

tanke då de anser att det finns tydliga bevis på att feedback är en av de största orsakerna till 

lärande men att det kan skifta beroende på vilken typ av feedback som ges. Återigen måste 

feedback svara på de tre frågorna: Var är eleven? Vart ska eleven? Hur ska eleven ta sig dit? 

Enligt Hattie och Timberly finns det fyra nivåer av feedback:  

Uppgiftsnivå: Denna typ av feedback är kopplad till uppgiften och anses var den vanligaste 

feedbacken. Här fokuseras det på om uppgiften är rätt, fel eller om något fattas. Denna typ är 

ytlig och svår att generalisera till andra uppgifter.  

Processorienterad nivå: Denna nivå innebär att man ger feedback under arbetets gång, i 

processen innan arbetet/uppgiften är färdig. Det kan handla om informationssökande, 

förståelse för uppgiften, tips att tänka på eller strategier för att ta sig framåt. Detta kan lättare 

generaliseras till andra uppgifter. 

Metakognitiv nivå: Denna kan man också kalla självreglerad feedback och syftar till att 

eleven ska stärkas i att driva sig själv att göra sitt bästa i uppgiften. 

Personlig nivå: Denna typ av feedback är mer riktad mot eleven som person, till exempel: 

”vad duktig du är” (Hattie & Timberly 2007:81ff). 

Dessa nivåer av feedback är olika effektiva när det gäller att föra lärandet framåt. Hattie och 

Timberly menar att processorienterad och metakognitiv feedback är mest framgångsrika. 

Uppgiftsnivån är sällan effektiv då den är svår att generalisera och sker ofta när processen är 

slut. Den minst effektiva av dessa nivåer av återkoppling är den personliga återkopplingen 
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(Hattie & Timberly 2007:81ff). Wiliam anser vidare att den inte bara är minst effektiv utan 

kan även ge motsatt resultat och skada självkänslan (Wiliam 2013:121). Generellt är feedback 

bättre om den är relaterad till uppgiften och visar hur man kan komma framåt. Sämst fungerar 

feedback som betonar beröm, pushande och belöning (Hattie & Timberly 2007:81). Wiliam är 

enig med det och anser att feedback fungerar bäst om det genererar tänkande snarare än 

aktiverar känslor (Wiliam 2013:141).  

2.5 Nackdelar med kamratbedömning 
Som nämnts ovan kan respons och feedback få olika resultat beroende på vilken nivå av 

feedback som ges. Det är därför väldigt viktigt att se till att organisera kamratbedömningen så 

att inte feedbacken blir på en personlig nivå vilket då kan ge motsatt effekt och göra att 

elevens självkänsla skadas. Detta kan också leda till att eleven undviker liknande situationer i 

framtiden (Wiliam 2013:129ff). 

För att kamratrespons ska få de positiva effekterna som nämnts krävs övning. Eleverna 

behöver övas i att veta vad som ska bedömas och vilka mål och kriterier det finns i ämnet. 

Enligt Jönsson behövs inte enbart kännedom om kriterierna utan också en känsla för kvalité, 

vilket kan vara svårt för nybörjare. Därför krävs övning och med fördel kan man öva med 

andra, eventuellt tidigare elevers arbeten, för att just hitta känslan för kvalité innan man 

bedömer en kamrats (Jönsson 2013:112f). 

Det kan vara känsligt att få feedback från sina klasskamrater och av den anledningen är 

övning också viktigt (Jönsson 2013:116). Dysthe betonar även vikten av att göra klassrummet 

till en trygg miljö för eleverna. Är eleverna vana vid att enbart dela med sig av det de skrivit 

till läraren kan det kännas jobbigt och i vissa fall hotfullt att lämna ifrån sig sin text till någon 

annan. Elever, ofta med skrivsvårigheter, är rädda för att visa upp sig själva, framförallt i en 

ålder där det är viktigt för identitetsutvecklingen att de blir accepterade (Dysthe 1996:175).  

Topping poängterar att sociala processer kan påverka kamratbedömning negativt och kan 

även påverka tillförlitligheten. Kamratbedömning kan påverkas av vänskap i gruppen, 

ovänskap, social status och om man är obekväm med att ta kritik. Både responsgivare och 

responstagare kan vara oroliga för kamratbedömningen och det är därför viktigt att man ger 

positiv feedback först så att man tar bort oroligheten och öppnar för den negativa responsen. 

Vidare lyfts också att det är viktigt att lärare tar hänsyn till de sociala faktorerna och 

organiserar kamratbedömningen noga så att negativa konsekvenser kan undvikas (Topping 

2009:24).  
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2.6 Kamratbedömning i svenskämnet  
Ämnet svenska på högstadiet delas in i delarna skriva, tala, läsa, lyssna (t.ex. Skolverket 

2011:223–225). När det gäller kamratbedömning är det vanligast att det sker i skriva och tala, 

man ger oftast respons på det skrivna eller när elever gör muntliga framställningar. I det 

centrala innehållet i kursplanen står att eleverna ska lära sig: ”Olika sätt att bearbeta egna 

texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter (Skolverket 

2011:226)”. Vidare i kunskapskravet för betyg E står att: ”Dessutom kan eleven ge enkla 

omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad 

tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt (Skolverket 

2011:231)”. Kamratbedömning berör således främst det skrivna i ämnet svenska och därför är 

det även det som fokuseras på i denna studie.  

När det gäller det skrivna menar Strömqvist att skrivandet är en dynamisk process och att 

denna process kan indelas i tre olika faser. Dessa faser förekommer inte i en linjär ordning 

utan man hoppar mellan dem. När det gäller kamratrespons och lärarrespons kan det 

förekomma med fördel i alla faser då det utgör en hjälp för eleven att i dialog med 

omgivningen utveckla sitt språk och sina tankar (Strömqvist 1988:20, 85ff). De tre faserna 

enligt Strömqvist är:  

Förstadiet: Analys, stoffinsamling, sortering, strukturering 

Skrivstadiet: formulering 

Efterstadiet: bearbetning, utskrift, korrekturläsning, slutlig utskrift och tryckning (Strömqvist 

1988:20). 

Ett vanligt sätt att arbeta med kamratrepsons i det skrivande klassrummet är att ha så kallade 

”kamratbedömningsseminarier” när man i slutet på en skrivprocess ger och tar respons på 

varandras texter och reviderar dem innan man lämnar in dem till läraren. En sådan typ av 

respons anser Jönsson är bra då eleverna får chans att använda den återkopplingen som de får 

i responsen i en revidering. Får inte eleverna chans att revidera texten efteråt är risken stor att 

återkopplingen inte har någon effekt (Jönsson 2013:90). Løkensgard Hoel menar vidare att det 

är positivt att ge respons på skrivande då eleverna ger respons när det är relevant, det vill säga 

när de själva också håller på med skrivande, vilket är den optimala tidpunkten för lärande 

(Løkensgard Hoel 2001:97). 

En teknik som kan användas i kamratbedömning är ”checklistor för avresan” som innebär att 

elever har en checklista med kvaliteter för den specifika uppgiften som de går igenom i 

varandras texter innan texten lämnas till läraren. Listan kan vara mer eller mindre specifik 
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beroende på uppgift men kan innehålla till exempel: titel, tes, argument, avslutning etc. 

Eleverna ska då se om allt finns med och också avgöra kvalitén i de olika punkterna (Lundahl 

2011:138).  

Något som är vanligt när lärare använder kamratbedömning i både muntligt och skriftligt är 

tillvägagångssättet ”Two stars and a wish”, vilket enligt Wiliam är en mycket enkel teknik att 

komma igång med kamratbedömning och innebär att när elever ger feedback på varandras 

arbete måste eleverna komma med två saker som denne anser bra och ett förslag på 

förbättring (Wiliam 2013:152). Denna teknik är även något som Lundahl belyser och han 

anser också att den med fördel kan användas för att organisera kamratbedömningen så att 

ingen elev blir sårad. Enligt Lundahl finns stor risk att oorganiserad kamratbedömning ofta är 

bristfokuserad snarare än fokuserad på de positiva aspekterna i kamratens arbete (Lundahl 

2011:238).  

3. Tidigare forskning 
Eftersom min studie berör kamratbedömning inom ramen för skolans svenskämne och det 

finns en stor brist på forskning gällande just detta, har jag även vänt mig till internationell 

forskning som behandlar kamratbedömning med skrivna texter. Min forskning avser också 

högstadieåldern men jag har här även fått vända mig åt varierande åldrar för att finna relevant 

forskning.  

Berggren är den enda svenska forskning som jag fann relevant för denna studie. Hon har i sin 

avhandling Learning from giving feedback: insights from EFL writing classrooms in a 

swedish lower secondary school (2013) studerat kamratbedömning i engelska, alltså i ett 

andraspråk. Hon har studerat två klasser i åk 8 och syftet med studien var att komma fram till 

hur elever lär sig av att ge respons till andra kamrater. Hennes tillvägagångssätt var att låta 

elever skriva ett svarsbrev på engelska för att sedan kommentera andras brev utifrån kriterier 

från genrepedagogiken. Resultatet som hon kom fram till var att eleverna upplevde att de 

lärde sig från sina kamraters texter då många ändrade och tog inspiration från kamraterna. De 

upplevde också att de fick större förståelse för styckesindelning och struktur genom att läsa 

och bedöma andras texter. Några elever upplevde också att de lärde sig se fel i sina egna 

texter genom att läsa andras. Dock var den formativa återkopplingen som eleverna gav ganska 

generell och innehöll få förklaringar vilket kan bero på den korta tid och den ovana de har 

med liknande övningar. Det som Berggren också betonar i sin studie är hur få det är på 

högstadiet som faktiskt använder kamrat- och självbedömning i undervisningen och att för att 
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det ska bli bra behövs ständig övning, vilket blir svårt tidsmässigt på högstadiet (Berggren 

2013:108f).  

Weaver har i sin studie Using peer respons in the classroom: students perspectives (1995) 

gjort en studie bland ca 500 lärare och 500 elever om vad de har för upplevelse av 

kamratrespons i skrivuppgifter både tidigt i skrivandet och sent i skrivandet. Han kom fram 

till att lärarna ansåg generellt att elevernas respons var mer effektiv än lärarnas medan 

eleverna ansåg tvärt om, att lärarnas respons var mer effektiv än kamratens. Detta under både 

det tidiga och sena stadiet i skrivande. Många elever förstod inte syftet med kamratbedömning 

utan trodde att lärarna gav dem denna uppgift för att underlätta för lärarnas rättningsbörda. 

Många elever ansåg också att de var oärliga när de gav respons till sina kamrater då de inte 

ville visa att kamraten var bättre. Det var alltså en tävlingssituation sinsemellan vilket 

utgjorde svårigheter i kamratbedömningen. Weaver menar att det är viktigt att eleverna 

introduceras rätt i kamratrespons och ha tydliga instruktioner och att tydligt framföra syftet, 

för att komma undan dessa missförstånd och få eleverna att förstå vitsen med denna typ av 

respons (Weaver 1995:32ff). 

Cho och Shunn har tidigare gjort en studie som visat att studenter som får feedback från sina 

kamrater förbättrar sin skrivkvalité mer än de som får feedback från en enda expert (Cho & 

Shunn refererad i Cho & McArthur 2010). Cho och McArthur har vidare i studien: Student 

revision with peer and expert reveiwing (2010) försökt förklara detta genom att göra en 

undersökning på 28 studenter i psykologi där de blivit indelade i tre grupper: en grupp som 

bara fick respons från en expert, en grupp som fick respons av en kompis och en grupp som 

fick respons från flera kamrater. Det visade sig att den gruppen som fick respons från flera 

kamrater gjorde mer komplexa förändringar i sin text och fick bättre resultat än de som bara 

fick feedback av en expert. De som fick feedback av en expert, tillika lärare, gjorde inte lika 

komplexa förändringar. Detta kan förklaras av forskarna att kamraterna gav mer respons som 

var lättare att ta till sig och därför också enklare att ändra. Det visade sig även att den 

feedbacken lärarna gav var inte lika individualiserad och textspecifik som den eleverna gav 

till varandra (Cho & McArthur 2010:329). 

4. Teoretiska utgångspunkter  
Det finns olika synsätt när det gäller hur lärande skapas. Denna studie utgår huvudsakligen 

från det sociokulturella perspektivet. 



9 
 

Det sociokulturella perspektivet innebär att man utgår ifrån att det är den gemenskap som 

eleven är delaktig i som utgör själva lärandet. Kunskap konstrueras genom samarbete i en 

kontext vilket innebär att interaktion och samarbete är helt avgörande för lärande (Dysthe 

2001:41). Ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är den närmaste 

utvecklingszonen vilket är skapat av den ryska filosofen Lev Vygotskij, frontfiguren inom 

detta synsätt. Dysthe definierar begreppet på följande sätt: 

Området mellan det som ett barn kan klara ensam och det som samma barn kan 

klara med hjälp av någon annan, t.ex. en lärare eller en mera försigkommen kamrat. 

I denna zon ligger funktioner som befinner sig i utveckling. Det som är den 

närmaste utvecklingszonen idag kan bli den verkliga utvecklingsnivån imorgon 

(Dysthe 2001:81).  

 

I detta sammanhang pratar man också om begreppet scaffolding vilket innebär den 

stöttning som eleven får av den mer kompetente eleven eller läraren. Løkensgard Hoel 

påpekar dock att om eleverna besitter olika kunskaper kan de vara stöttning åt varandra, 

vilket ofta sker i en responssituation. Dock innebär den närmaste  

utvecklingszonen att avståndet mellan eleverna inte får vara större än att det ligger inom 

den närmaste utvecklingszonen, men ska inte heller vara för lika. Är avståndet för stort 

finns risk att lärande inte sker. Det är därför viktigt att beakta det optimala avståndet 

mellan eleverna (Løkensgard Hoel 2001:96ff). Berggren beskriver att begreppet 

scaffolding på senare tid har fått en ny konventionell förståelse då det snarare kan vara 

stöttning av ”någon annan” och har således uteslutit begreppet ”mer kapabel” vuxen eller 

kamrat (Berggren 2013:6). Denna nytolkning kan enligt mig ses som en viktig del i 

analysen av kamratbedömning. 

 

I det sociokulturella perspektivet är språk och kommunikation viktiga redskap. Det är de 

kommunikativa processerna som är förutsättningarna för lärande och utveckling. Det är 

genom att lyssna, tala, härma och samverka med andra som barnet får del av kunskaper 

och färdigheter som är viktiga i den samhälleliga kulturen (Dysthe 2001:48). Språket är 

även en central del i denna studie då eleverna genom att läsa varandras texter och ge 

respons utvecklas, slipas mot varandra och hämtar inspiration från andras texter. Eleverna 

kan ur detta perspektiv bilda en egen språklig kultur i sitt klassrum genom att skapa 

responsstrategier och interaktionsmönster med varandra (Løkensgard Hoel 2001:17f). 

Motivation och engagemang är något som dels finns inbyggt i samhället och kulturens 

förväntningar på barn och ungdomar dels också något som skolan skapar. Det är otroligt 

viktigt att skolan skapar en god lärmiljö som gör att eleverna stimuleras att aktivt delta. 
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Viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet i gruppen och samhället och det är 

därför viktigt att man i skolan skapar en miljö där lärandet värdesätts av alla, inte bara av 

läraren (Dysthe 2001:38f). 

5. Metod  

5.1 Datainsamlingsmetod  
Syftet med studien är att ta reda på elevers upplevelser och känslor för kamratbedömning och 

för att göra detta har jag valt att göra en fallstudie med en kvalitativ semisturkurerad 

fokusgrupp och en ostrukturerad deltagande klassrumsobservation som datainsamlingsmetod. 

De båda har ett kvalitativt syfte vilket innebär att jag är ute efter ett förstå hur människor 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Man får här en djupare förståelse för människors 

tillvaro (Bryman 2011:40). Det som kännetecknar en fallstudie är att man fokuserar på en 

undersökningsenhet och gör det med fördel genom olika metoder. Detta gör att man kommer 

ner på djupet på ett problem snarare än på bredden och kan på så sätt upptäcka saker som inte 

skulle blivit synliga vid en ytligare undersökning. Man får på så vis ofta tillgång till att se en 

process i sociala situationer och relationer i en fallstudie då man går på djupet, och i detta fall 

även observerar i den naturliga miljön i den kontext kamratbedömning sker i. Man kan då 

tydligare se samband mellan olika faktorer så som värderingar, åsikter och beteenden 

(Bryman 2008:365f) Fallstudien fungerar bäst att göra i en naturlig miljö och med ett fall som 

sker naturligt både före och efter undersökningen (Denscombe 2009:59ff). Detta gör att det 

fungerar bra att undersöka kamratbedömning på detta sätt då det är något som sker i skolan 

med jämna mellanrum och som inte är konstlat inför studien. 

5.1.1 Observation 
Valet av en ostrukturerad deltagande observation som första metod gjordes för att få möjlighet 

att iaktta en kamratbedömningssituation och själv delta i händelsen inom klassrumskontexten 

i ett naturligt sammanhang, i samma stund som det inträffar. Patel och Davidsson menar att 

observationer kan användas som ett sätt att lägga grunden för vidare studier med andra 

tekniker för att samla information (Patel & Davidsson 2011:91). Det är genom att själv få 

insikter om hur läraren och eleverna arbetar med kamratbedömning som forskaren blir 

medveten om avgörande faktorer som förklarar kulturen eller händelsen, i det här fallet 

kamratbedömning i svenskklassrummet (Denscombe 2009:283). I egenskap av forskare kan 

jag då själv observera hur eleverna arbetar med kamratbedömning och har då bakgrunden 

innan jag går in i fokusgruppssamtalen med eleverna. Det är då lättare att avgöra om det de 

säger är sant genom att jämföra det som observerats med det eleverna säger. Man kan då 
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också ställa frågor om det som observerats, vilket inte skulle kunna gjorts utan observation 

som första metod (Fangen 2005:32). När det gäller observationer bör man vara medveten om 

och analysera hur forskarens ”jag” påverkat resultatet. Det kan ha att göra med vad forskaren 

är van att se, vilka tidigare erfarenheter och vilken ålder forskaren har etc. (Denscombe 

2009:273). Även det faktum att observatören är i klassrummet kan störa gruppens naturliga 

beteende och det är också därför viktigt att ta med i analysen (Patel & Davidsson 2011:99). 

Fangen anser dock att du påverkar deltagarna mindre om du som forskare deltar i situationen 

då det finns en risk för att eleverna känner sig stressade och uttittade av att någon enbart 

observerar (Fangen 2005:31).  

5.1.2 Fokusgrupp 
En av metoderna i denna fallstudie är alltså en kvalitativ semistrukturerad fokusgrupp. Med 

fokusgrupp menas en forskningsteknik som innebär att data samlas in genom gruppinteraktion 

inom ett ämne som är bestämt av forskaren (Wibeck 2000:23).  Denna metod kan man med 

fördel använda då man vill undersöka gruppmedlemmars åsikter, attityder, tankar, känslor och 

idéer inom ett speciellt område. Av den anledningen är fokusgrupper en passande metod i 

denna studie. Det kan ibland vara svårt att diskutera komplexa ämnen i en individuell intervju. 

En fokusgruppsintervju kan då ses som en fördel då deltagarna får en möjlighet att dela med 

sig av sina tankar, åsikter och känslor och kan inspireras av varandra. Forskaren kan då ta del 

av deltagarnas känslor och åsikter och även se hur diskussionen utvecklas och nya idéer 

formas under samtalets gång. Detta gör också att diskussion i grupp kan få ett större djup och 

en större bredd än om individuella intervjuer skulle gjorts.  Eleverna kan också ställa frågor 

till varandra som moderatorn inte tänkt på vilket kan medföra oväntade aspekter i 

diskussionen (Wibeck 2000:39ff). 

5.2 Urval  
I denna fallstudie har det som nämnts använts en deltagande observation och en fokusgrupp i 

en åk 8 i en skola i mellersta Sverige. Urvalsprocessen startade genom ett bekvämlighetsurval 

då jag kontaktade en svensklärare på högstadiet som jag kände sedan innan. En förutsättning 

för urvalet var att läraren jag kontaktade hade kamratbedömning på schemat inom de närmsta 

veckorna, vilket denna svensklärare som jag kontaktade hade. Detta var en förutsättning dels 

för att kunna genomföra den tänkta observationen men också för att deltagarna skulle ha 

kamratbedömning så färskt i minnet som möjligt till den senare fokusgruppsintervjun. 

Eleverna fick utföra kamratbedömningen med sin bänkkamrat. De hade själva önskat 

bänkkamrat och satt således med en bra kompis som de kände sig trygga med. Jag är 
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medveten om att kamratbedömningen kan påverkas av nära vänskap men ansåg ändå att 

trygghet var viktigt. Läraren gjorde eleverna medvetna om att studien skulle äga rum, vilket 

syftet med studien var och vilka etiska förhållningssätt som fanns. Alla elever fick med sig en 

samtyckesblankett hem som vårdnadshavare skulle skriva under, där även syftet med studien 

och etiska aspekter stod med (se bilaga 1). Läraren valde sedan ut fem stycken elever denne 

ansåg utgjorde en bra samtalsgrupp för fokusgruppsintervjun. Förutsättningarna för urvalet av 

elever var också att de skulle ligga på olika nivåer och kunna vara en representativ grupp för 

hela klassen. Detta så att tillförlitligheten i studien skulle bli så bra som möjligt. Samtliga fem 

stycken elever tackade ja till att medverka. Både observationen och fokusgruppen skedde på 

deras ordinarie svensklektioner i skolan.  

Wibeck rekommenderar att ha homogena grupper i en fokusgruppsintervju. I detta fall valdes 

att tolka det som att de är i samma ålder och har liknande mycket erfarenhet av 

kamratbedömning (Wibeck 2000:51f). Jag valde att ha en fokusgruppsintervju med både tjejer 

och killar då jag ansåg att skillnader i kön inte kommer utgöra något hinder i detta ämne. Det 

visade sig även senare i intervjuerna att en blandning av tjejer och killar inte utgjorde något 

hinder. Båda könen tog god plats i intervjun. Syftet var heller inte att undersöka skillnader 

mellan flickor och pojkar. Det viktigaste var att läraren utsåg en grupp där alla deltagare hade 

förtroende för och tillit till varandra så att klimatet i fokusgruppen skulle bli öppet och ärligt 

(Denscombe 2009:243). Antal deltagare i en fokusgrupp kan variera mellan fyra-tio. Wibeck 

menar dock att den ultimata gruppen inte får vara färre än fyra och inte fler än sex (Wibeck 

2000:50). Av den anledningen valde jag en fokusgrupp på fem personer.  

5.3 Genomförande  
Undersökningen startade med en deltagande observation under en 

kamratbedömningssituation. Synsättet under observationen var holistiskt, vilket innebär att 

man går in och tolkar helheten snarare än specifika delar. Detta då jag vill se hur olika 

faktorer inom kamratbedömningen påverkar varandra (Denscombre 2009:60). Jag gick dock 

in med tre övergripande delar som främst skulle undersökas för att försäkra mig om att det 

som undersöks stämmer överens med det som avses att undersökas (Patel & Davidsson 

2011:102). De tre delarna var: elevernas deltagande i kamratbedömningen, hur den 

genomfördes och elevernas reaktioner under momentet. Till hjälp hade jag ett 

anteckningsblock där det skrevs korta fältanteckningar och nyckelord. Jag satte mig sedan ner 

direkt efter för att skriva ner tydligare anteckningar och ytterligare frågor till fokusgruppen 

som kom upp under observationen. Detta i enighet med Fangens tankar om fältanteckningar 
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då hon menar att det är viktigt att inte skriva för långa anteckningar under tiden då man kan 

missa saker i observationen. Man bör istället avsätta tid efteråt till längre anteckningar medan 

det är i minnet (Fangen 2005:92ff). Denna observation varade i 60 minuter.  

Fokusgruppen skedde sedan med fem deltagare ur den klass som observerats. Läraren hade i 

förväg bokat ett grupprum som gjordes i ordning innan så att det skulle bli en så bra 

diskussionsmiljö som möjligt.  

I förberedelserna inför fokusgruppsintervjun gjordes en intervjuguide där Kruegers strategi 

om hur man utformar bra fokusgruppsfrågor användes. Intervjuguiden användes som ett 

manus men följdes inte till punkt och pricka utan kan ses som en semistrukturerad intervju. 

Intressanta inlägg fångades upp med följdfrågor och frågorna ändrade turordning då de 

passade bättre in på andra ställen för att få ett så bra flyt i samtalet som möjligt. Dock sågs det 

till att alla frågor i intervjuguiden besvarades (Kvale & Brinkman 2009:146f). Kreuger anser 

att man bör kategorisera frågorna i fem olika kategorier: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

överföringsfrågor, nyckelfrågor och avslutningsfrågor (se bilaga 2). 

Öppningsfrågorna är till för att medlemmarna ska bli bekanta med varandra och känna 

tillhörighet och koppling till varandra samt göra medlemmarna avslappnade. I detta fall var 

syftet med öppningsfrågorna främst det senaste. Man går sedan över till introduktionsfrågorna 

där man introducerar ämnet, detta genom att fråga vad deltagarna har för erfarenhet av ämnet. 

I överföringsfrågorna börjar diskussionen flyttas närmare nyckelfrågorna vilket är de 

viktigaste frågorna i intervjun. Nyckelfrågorna bör man lägga mer tid på och bör komma ca 

halvvägs in i intervjun. I avslutningen av intervjun bör moderatorn ställa någon avslutande 

fråga och sammanfatta intervjun (Kreuger 1998:21ff). Under intervjuns gång ställdes också en 

del följdfrågor vilket också är viktigt att som moderator förbereda sig inför, ifall något oväntat 

kommer upp (Kreuger 1998:45ff).  

Intervjun inleddes med att orientera de fem deltagarna i studiens syfte, hur intervjun skulle gå 

till och hur länge den skulle hålla på. Deltagarna gjordes också medvetna om att intervjun 

skulle spelas in och att de fick avbryta när de vill om det inte kändes bra. De fick också chans 

att ställa några frågor innan bandspelaren sattes på (Kvale & Brinkman 2009:144). Några 

aspekter som är viktiga att tänka på inför en intervju är att ställa korta, tydliga och lättolkade 

frågor på det språket deltagarna talar. Även att inte använda sig för mycket av varför-frågor 

då det kan uppfattas mer som ett förhör och kan skapa dålig stämning i gruppen (Kreuger 

1998:4).  
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5.4 Databearbetning  
Den metod som använts för att analysera datan är Innehållsanalysmetoden. Med den menas 

att man kodar materialet, delar upp det i enheter och söker efter trender och mönster (Wibeck 

2000:87ff). Som nämnt ovan satte jag mig direkt efter observationen och skrev rent 

fältanteckningarna och gjorde dem fylligare medan det var färskt i minnet. Fokusgruppen 

spelades in och transkriberades i pappersform i nära anslutning till genomförandet. Här fördes 

även tystnad, hummanden och skratt med i de fall jag ansåg att det kunde ha betydelse i 

analysen. På så sätt kan man se om eleverna tycker att ämnet är jobbigt att prata om, om de är 

osäkra eller om diskussionen är intensiv (Wibeck 2000: 81ff). Patel och Davidsson anser likt 

Fangen att det är viktigt att sätta sig direkt efter avslutad intervju/observation för att 

komplettera i materialet medan det är färskt i minnet. Man kan då också notera kroppsspråk 

och gester som även är viktiga för analysen. Patel och Davidsson menar vidare att man vid en 

kvalitativ undersökning, med innehållsanalys som metod, med fördel kan börja analysen i takt 

med att datainsamlingen sker, så kallad löpande-eller parallell analys. På det sättet kan man 

få idéer om hur man ska gå vidare, ifall något har missats eller ifall det har kommit en 

infallsvinkel man inte väntade sig. Att kunna analysera sådana saker under processens gång 

kan då berika undersökningen (Patel & Davidsson 2011:120f).  

Efter att fältanteckningarna från observationen och transkriberingen av fokusgruppen var 

färdiga lästes och lyssnades det först igenom flera gånger för att få en överblick över 

materialet. Sedan började ett arbete med att koda och kategorisera svaren i olika teman för att 

få en större överblick över vad som sagts, vilka mönster som kommit fram och hur de båda 

metoderna kan kopplas ihop. Slutsatsen jämfördes sedan för att se hur väl det stämmer ihop 

med andra studier och teorier (Denscombe 2009:375).  

5.5 Validitet och tillförlitlighet  
Med Validitet menas ”mäts det som ska mätas” eller ”har forskaren förstått det rätt”. Man 

behöver som forskare vara säker på att den tolkning som görs och det som sägs i intervjuer är 

sant och att det inte är påverkat av grupptryck eller andra kontextuella aspekter (Wibeck 

2000:120). När det gäller validiteten i denna studie kan den ses som stark då den går ner på 

djupet på ett problem och detta genom två metoder, observation och fokusgruppsintervju. Det 

innebär att studien har berört problemet två gånger utifrån två olika sätt, vilket stärker både 

validiteten och tillförlitligheten i studien (Denscombe 2009:380). Jag fick då chans att fråga 

saker som uppkom på observationen och på det viset få en djupare förståelse (Bryman 

2008:352). Genom att först observera får forskaren också en större förståelse för att det 
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eleverna säger är sant och man får även tillgång till förstahandsmaterial genom att själv 

observera (Bryman 2008:354). Det är dock viktigt enligt Wibeck att forskaren är medveten 

om att eleverna kan påverkas av grupptryck när man samtalar med dem i grupp och att det är 

därför viktigt att även analysera miljön i fokusgruppen och se situationen ur elevens 

perspektiv (Wibeck 2000:120f). I detta fall hade läraren hjälpt till att välja ut fem elever som 

inte är rädda för att prata och som trivs bra ihop. Detta märktes under fokusgruppen då 

diskussionsklimatet var mycket tillåtande. Förvisso pratade några mer än andra och det var 

både killar och tjejer som tog ordet. Det var upp till moderatorn att fördela ordet så att alla 

fick komma till tals. Validiteten stärks av moderatorns sammanfattning i slutet där eleverna 

fick en chans att lägga till något eller rätta om något har missförståtts (Denscombe 2009:380).  

Transkriberingen gjordes också mycket noga och i anslutning till observationen och 

fokusgruppen, vilket är viktigt för att stärka validiteten (Patel & Davidsson 2011:106f). 

Enligt Wibeck är en av fördelarna med fokusgrupper som metod att den genererar en hög grad 

av ekologisk validitet, vilket innebär hur forskaren lyckas fånga vardagslivets åsikter, 

attityder, kunskaper etc. som kommer till uttryck i deras naturliga miljö. Detta då elever 

diskuterar något i grupp och att personliga åsikter kommer från sociala processer snarare än 

individuella. Genom att eleverna diskuterar, integrerar, slipar sina åsikter mot varandra och 

modifierar sina åsikter kan detta ses som en god ekologisk validitet (Wibeck 2000:122). 

När det gäller tillförlitligheten i studien är jag medveten om att detta är en fallstudie med 

endast en klass i åk 8 och att resultatet inte kan generaliseras i lika stor utsträckning som om 

en studie i fler klasser skulle kunna ha gjorts. Däremot stärks tillförlitligheten genom att två 

metoder används. Tillförlitligheten stärks också av att jag medvetet valt elever som kunde 

representera hela klassen. Det ökar chansen att samma resultat skulle visas om man gjorde 

studien i samma klass igen. Resultatet av denna fallstudie jämförs också med tidigare studier 

vilket ökar generaliseringsbarheten (Patel & Davidsson 2011:199). 

5.6 Etiska överväganden 
Denna forskning är helt i enighet med de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

arbetat fram. Deltagarna i denna studie har tydligt blivit informerade om studiens syfte och 

hur studien kommer att användas. De har tydligt fått berättat för sig att medverkan både i 

observationstillfället och fokusgruppen är frivilligt och att de får avbryta medverkan när som 

helst. Då eleverna går i åk 8 och är under 15 år har det skickats hem en samtyckesblankett 

som skrivits under av föräldrar/vårdnadshavare och som de i sin tur har skickat tillbaka till 

mig. Jag har därför både försäkrat eleverna och deras vårdnadshavare om att informationen 
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jag får genom observationen och fokusgruppen kommer att hanteras med största möjliga 

konfidentialitet. Det innebär att de uppgifter jag fått kommer att avidentifieras på ett sådant 

sätt så att det är omöjligt för utomstående att identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet 

2002:7ff). Fältanteckningarna som fördes under observationen skrevs också på ett sådant sätt 

så att enskilda personer inte var möjliga att identifiera (Denscombe 2009:287). Dessa 

uppgifter kommer heller inte föras vidare till andra studier utan kommer enbart att användas 

för denna studie och enbart i ett forskningssyfte. De deltagande har också informerats om att 

de gärna får ta del av det färdiga materialet om det finns intresse. De namn som förekommer i 

studien är fingerade (Vetenskapsrådet 2002:7ff).  

6.  Resultat och analys  
Resultatet av det empiriska material som samlats in under observationen och fokusgruppen 

kommer här att presenteras och analyseras. Det kommer presenteras i fem teman som 

framkom under insamlandet och bearbetningen av datan: observationen med koppling till 

fokusgruppen, kamratbedömning i klassrummet, fördelar med kamratbedömning, nackdelar 

med kamratbedömning, elevers önskemål om kamratbedömning. 

6.1 Observationen med koppling till fokusgruppen 
Kamratbedömningen som observerades var på en debattartikel som eleverna skrivit under fem 

veckor. De flesta elever upplevde att de var klara med sin debattartikel, och de som inte var 

klara, vilket var tre personer, fick arbeta med annat och göra kamratbedömningen vid ett 

senare tillfälle. Detta innebar att eleverna fick respons på en redan färdig text. Läraren delade 

in eleverna i par som de satt i klassrummet. Eleverna hade innan fått önska bänkkompis så 

läraren antog att de då satt bredvid någon de kände sig trygg med, vilket kändes viktigt för 

läraren. Läraren förklarade sedan hur kamratbedömningen skulle gå till och poängterade att 

det var viktigt att vara utförlig i sin respons då detta ska komma att bedömas. Vidare lästes 

kunskapskravet som innehåller kamratbedömning upp för eleverna vilket gjorde det tydligt att 

detta var ett viktigt moment och det märktes också på elevernas koncentration och 

ansiktsuttryck att de tog detta seriöst. Kunskapskraven som läraren hade med i bedömningen 

av debattartikeln delades också ut till eleverna så att de tydligare kunde se vad som skulle 

bedömas. Att det var tydligt att eleverna skulle bli bedömda på responsen de gav till en 

kamrat var bra enligt några elever. Dock använde sig få av eleverna av kunskapskraven som 

delades ut i bedömningen av kamraten, de fokuserade mest på responsmallen som de skulle 

utgå från i bedömningen. Det var heller inte tydligt från lärarens sida att 
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bedömningskriterierna skulle tas med i bedömningen av kamraten. Saras åsikt om att det var 

tydligt att de blev bedömda var såhär: 

Sara: […] Men jag tycker det var bra att man blir bedömd på hur man gav respons för det gjorde 

att man ville skriva bra. För att är det bara att man ska hjälpa varandra så gör man det bara 

snabbt och säger någonting. Nu fick man verkligen lägga ner sig.  

Själva uppgiften var utformad som att eleverna skulle läsa varandras debattartiklar i par och 

besvara frågor skriftligt utifrån en responsmall angående debattartikelns struktur och innehåll 

(se bilaga 3). Denna respons skulle de sedan ge till varandra och förklara för varandra vad de 

skrivit och varför, så att det blev tydligt för kamraten vad respondenten menade. Eleverna satt 

och skrev under lång tid och det märktes att några tyckte detta var svårt. Några undrade vad 

frågorna på responsmallen egentligen betydde, vilket visade att de inte riktigt visste vad en tes 

eller ett motargument var. Detta stärktes sedan i fokusgruppen då deltagarna kände sig osäkra 

på den respons de fick, om den var ”rätt” eller om kamraten inte visste vad den bedömde. 

”Sara: […] Dom kanske inte vet vad som är rätt och då kanske jag får respons som inte gör 

min text bättre”. När eleverna sedan gav varandra sin skrivna respons och berättade för 

varandra gjordes detta på ett uppgiftsorienterat sätt där de visade vad de tyckte, varför och 

förslag på förbättringar på uppgiften. Kroppsspråket visade att de inte var så vana vid detta 

och de gjorde detta på ett mjukt, försiktigt och trevande sätt. Här observerades också att 

många elever inte kände sig säkra på att det de sade var rätt då det ofta förekom fraser som 

”kanske”, ”tror jag”, ”jag vet inte”. Detta kan också vara ett sätt att inte göra kamraten ledsen. 

Enligt fokusgruppen är man väldigt noga med att inte försöka såra varandra i klassen och de 

har en väldigt bra klassrumsmiljö, vilket också märktes under observationen. I fokusgruppen 

sade en deltagare sade såhär: 

Robin: Jag tycker generellt att när det gäller skolan och betyg så blir man lite mer ödmjuk mot 

varandra. Om det inte gått så bra för någon på ett prov så går man liksom inte och sågar och 

skrattar åt den. Det kommer ganska naturligt tror jag. 

Något som observerades var att de som skulle ge respons på en text som var mycket längre 

och bättre än sin egen hade stora svårigheter att ge respons, vilket också stärktes i 

diskussioner i fokusgruppen. De elever som gav respons till en kamrat som låg på en lägre 

nivå observerades att de inte tog hänsyn till nästa steg i lärandet. Eleverna i klassrummet 

svarade generellt inte på de formativa huvudfrågorna: Vart är kamraten? Vart ska kamraten 

och Hur ska kamraten ta sig dit? En annan sak som observerades var att många elever 

fokuserade på det negativa i varandras texter snarare än att fokusera på det som var bra, vilket 

även det stärks av fokusgruppen. Detta kan ha berott på responsmallens utformande då 

deltagarna i fokusgruppen tyckte att de frågorna som var på responsmallen var lite riktade åt 
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det negativa hållet, alltså vad som kan göras bättre snarare än vad som var bra. Detta trots att 

första meningen i responsmallen uttryckligen betonar att eleverna särskilt ska betona vad som 

är bra i kamratens text (Se bilaga 3). Detta diskuterades på följande vis:  

Sara: Samtidigt som jag sagt så tycker jag att det är viktigt att få frågor att utgå från som 

besvarar vad som var bra i texten. De frågorna som var igår blev det mycket negativt för det var 

att frågorna var nästan riktade så och då blev det mycket negativt även fast jag tyckte att den var 

bra egentligen.  

Simon: Det behöver vara jämlikt mellan den positiva och negativa kritiken för om den negativa 

tar över så känns det som min text är helkass. Och om frågorna är riktade så att de blir negativa 

så blir det inte så positivt.  

Generellt verkade det som att klassen tyckte att detta var en bra övning och kommentarer som 

”det var roligt”, ”jag lärde mig själv av detta” och ”man fick tänka efter” var den spontana 

reaktionen när lektionen var slut.  

6.2 Kamratbedömning i klassrummet 
Det observeras att kamratbedömning på schemat inte är något som eleverna i denna klass i åk 

8 är vana vid. Detta kan man se då eleverna har mycket frågor om hur det ska gå till, de 

verkar osäkra och läraren förklarar det med att detta inte är ett vanligt inslag i skrivprocessen. 

I fokusgruppen diskuteras deras tidigare erfarenheter av kamratrespons och de kommer fram 

till att de inte är vana vid att detta är en styrd aktivitet men däremot utför några elever 

kamratrespons själva. Tre deltagare i fokusgruppen berättar att de läser varandras texter och 

ger respons till varandra för att de vill ha kompisens synvinkel. ”Sara: Vi ger varandra våra 

texter ibland och frågar om hjälp […] vi har mycket kamratrespons utan att det blir en stor 

grej”. Simon brukar ge till sin mamma medan Emil aldrig brukar ge sin text till någon. 

Eleverna har haft kamratbedömning som aktivitet någon gång förut på matematiklektionen. 

Sara och Robin har haft kamratbedömning någon gång på mellanstadiet medan de resterande 

tre eleverna inte har erfarenhet alls av kamratbedömning från lägre åldrar. I svenskan har de 

haft kamratbedömning förut men inte lika styrt som denna. Då brukar det mest vara att man 

ska byta med en kompis och ge synpunkter, men då kanske inte alla har valt att göra det. 

”Klara: […] Jag trodde det skulle gå snabbt, det är bra gjort typ […]”. 

 Alla i fokusgruppen var eniga om att kamratbedömning är bra för både responsgivare och 

responstagare men att det krävs övning för att det ska bli bra och för att man ska kunna 

använda sig av responsen man får, gärna i tidigare åldrar. Detta diskuteras mer nedan under 

nackdelar med kamratrespons. 
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6.2.1 Elevernas definition av begreppet kamratbedömning 

Definitionen av kamratbedömning enligt eleverna är det man hör på namnet  

Simon: Det hör man på namnet, kamratbedömning. Det är kamrater som bedömer varandra.  

Emil: En snäll och dålig bedömning. Man bedömer varandra. 

Klara: Det är som när lärarna bedömer fast det är en kamrat i skolan.  

 

6.3 Fördelar med kamratbedömning  
Alla elever i fokusgruppen och alla som uttryckte något under observationen tycker att detta 

är en väldigt bra övning och att detta är något som borde göras fler gånger. Klara uttrycker att 

”jag tycker det är mer fördelar än nackdelar, jag kan knappt komma på en nackdel […]”.  

6.3.1 Fördelar med att ge respons 
Alla elever i fokusgruppen är överens om att det man lär sig mest av i en kamratrespons är att 

ge respons. Det är också samtidigt det de tyckte är svårast, vilket kommer att belysas nedan. 

De menar att genom att ge respons så får man lära sig allt igen och verkligen tänka till. Det 

diskuteras såhär: 

Simon: man får verkligen tänka på vad en debattartikel är igen och vad den ska innehålla. 

Sara: Man får inspiration från vad de andra skriver. Lär sig vad som är bra och dåligt för att man 

läser olika. Och sedan att man lärde sig hur en debattartikel är uppbyggd för man fick verkligen 

leta efter argument, motargument och tes och sådant. 

Klara: Det var ändå kul, jag trodde inte det var som… jag trodde det skulle gå snabbt, den är här, 

och säga bra gjort typ. Men man fick läsa noga och tänka efter där är ingress, argument och så. 

Jag tycket det var kul! 

Emil: Det är roligt att se vad kompisen har för ämne och hur den har lagt upp sin text. 

Eleverna är eniga om att man får inspiration och utvecklar sitt eget skrivande genom att läsa 

och bedöma kamraternas texter vilket även det visas i diskussionen ovan. Sara menar dock 

återigen att det krävs övning. 

Sara: men då behövs skillnaden på vad som är en bra text. Jag kan läsa en kompis text som är 

kanske E eller C och så tror jag att den är jättebra så blir det fel. Det är viktigt att lära sig vad en 

bra text är. För vet man hur en bra text ser ut så är det enklare att prestera efter det.  

Eleverna poängterar också att de blir väldigt självkritiska när de läser andras arbeten och 

börjar tänka på vad de själva har skrivit och om de hade gjort annorlunda. De tycker också att 

det är lättare att se fel i sin egen text efter att de läst och bedömt någon annans. Detta 

diskuteras på följande sätt: 

Klara: Jag tänkte på det när jag gjorde responsen igår då blev det verkligen att jag började tänka 

på vad jag har skrivit i min text. Har jag skrivit annorlunda. Man fick verkligen tänka efter. Och 

det tycker jag var bra får då fick jag tänka efter på min egen text.  
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Sara: Ja för läser man en riktigt bra text så tänker man ”det här ska jag ta med, såhär ska jag 

göra”. Jag ska tänka på att jag ska ta mer källor och så. 

Intervjuaren: Håller ni andra med? 

Alla: Ja. 

När frågan kom upp om eleverna tycker att de kan se vart de själva ligger om de läser och 

bedömer andras arbeten var de väldigt osäkra ”Alla: Njaeaeaj”. Robin anser att man inte kan 

se det tydligt. Sara är den enda som tycker att man kan se det och hon är också den enda som 

anser sig kunna kunskapskraven ganska väl, förutom Robin som anser sig ha en övergripande 

förståelse över kunskapskraven, men ingen djupare förståelse. Sara betonar återigen att det 

krävs övning, men om man läser flera olika texter på olika nivåer och kan kunskapskraven så 

blir det tydligt.   

 6.3.2 Fördelar med att få respons 
Just att få respons verkar generellt vara ganska känsligt men alla håller med om att är man van 

vid, och får öva på att få respons och ta kritik, så är det bra att få respons. Det är också viktigt 

att öva på att ge kritik så att eleverna ger varandra kritik på rätt sätt. Det måste också enligt 

eleverna finnas en balans mellan positiv och negativ kritik för att den ska bli bra. Klara: ”Det 

behöver vara en balans mellan bra och dåligt”.  

Något som alla i fokusgruppen är överens om är att det är bra att någon annan läser ens text 

med andra ögon, för ibland blir man blind på det man skrivit och gör enkla fel, som är lätt att 

rätta till. Det är också bra att se vad en kompis tycker för då får man ett annat perspektiv på 

texten. Klara tycker också att negativ kritik och förslag på förbättringar är bra för då vet hon 

vad hon ska tänka på till nästa gång.  

Alla elever var eniga om att kunna ta kritik är något som man måste kunna i livet. Robin: ”Ja 

det hör liksom ihop med ditt sociala liv generellt och i alla arbeten ingår det att man ska 

kunna ta kritik […]”. Emil och Simon betonar också vikten av att kunna ta kritik i sport 

annars lär man sig ingenting. Simon: ”Man blir aldrig en bra idrottare om man inte kan ta 

kritik”.  

Eleverna är också samstämmiga om att det är bra att responsen görs skriftligt för då tar man 

uppgiften mer seriöst. Den responsen man får kan man också spara till nästa gång man ska 

skriva en liknande text eller ha den bredvid sig när man ska göra om texten. Det tas dock upp 

att de behöver få tid till att göra om. Sara: ”Men samtidigt skriver vi debattartikel kanske en 

gång per år och då är det ganska långt emellan och då känns det svårt att kanske få 

användning av responsen. Då har man säkert tappat bort den eller så”. 
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6.3.3 Fördelen med att få kamratrespons till skillnad från lärarrespons 

När frågan om det ibland kan vara bättre att få respons av en kompis än av läraren kom upp så 

svarar alla att det kan det. Detta diskuteras på följande sätt:  

Klara: Man blir liksom inte bedömd på samma sätt som läraren. 

Robin: Ja man får liksom en utomstående som läser den och då känner man sig lite förberedd på 

lärarens respons sen. 

Sara: Ja precis som det var bra nu för läraren hade inte bedömt våra än. 

Robin: Då kan man liksom kanske gå in och ändra lite. 

Simon: Ja som att man får en andra chans. Då är det liksom bra att få det två gånger för första 

gången gör det inget om man är helkass men andra gången är det mer allvarligt. 

Sara: Men samtidigt ska man inte behöva ändra om man inte vill men jag tycker man ska få en 

chans till kamratrespons innan lämnar in till läraren.  

Ovan kan man se att eleverna tycker att det är bra på flera sätt att få kamratrespons. De anser 

att de då får en andra chans och är också lite mer beredda på lärarens respons om de får 

respons från en kompis först. Det är dock viktigt då enligt eleverna att de ska kunna få chans 

och tid att ändra i texten om man vill, vilket de inte fick under den observerade 

kamratresponsen. Deltagarna i fokusgruppen tycker också att kamratresponsen är lite mer 

utförlig än den de vanligtvis får från läraren. Eleverna gick verkligen in på varje del och 

kommenterade och i vissa fall var responsen flera sidor lång, vilket även noterades under 

observationen. Detta diskuteras på följande sätt: 

Robin: jag tycker att det som skiljer är när man får från lärare så är det några ord och en matris 

plus betyg. Den vi fick igår av en kompis var liksom mycket mer omfattande och utförligt. 

Emil: ja skillnaden är ju att vi inte är utbildade och ni vet hur det ska vara. Ni kan 

kunskapskraven mer. 

Simon: Ja fast fördelen blir nästan tvärt om. Det kanske är bra att kompisen inte kan 

kunskapskraven för läraren går liksom rakt på kunskapskraven medan kompisen beskriver lite 

mer och längre. Kamratresponsen går liksom lite mer på helheten och längre kommentarer än 

läraren som går mer rakt på kunskapskravet.  

Dock anser eleverna att kamratbedömning aldrig kan ersätta lärarbedömning vilket kommer 

belysas nedan i Nackdelar med kamratbedömning.  

6.4 Nackdelar med kamratbedömning 
Eleverna såg som nämnts ovan stora fördelar med kamratbedömning men diskussionen i 

fokusgruppen kom hela tiden tillbaka till de nackdelar som finns med kamratbedömning på 

högstadiet, att det är svårt och väldigt känsligt att ge och ta respons. De nackdelar som 

framkom från både fokusgruppen och observationen var i stora drag beroende på vem man 

ger och får respons av, om man har en god kontakt, inte känner sig trygg, inte är på samma 
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nivå eller om man är bästa vänner. Generellt verkar det vara svårt om man inte är på samma 

nivå och man bör heller inte vara bästa kompisar. Det viktigaste enligt eleverna är att man 

känner sig trygg med den man ger och får respons från, att man fungerar ihop och kan 

kommunicera. Det visar två citat nedan: 

Klara: Jag kan känna att det är viktigt att vara trygg med den som ska läsa min text. Även den 

jag ska ge respons på är viktigt att vara trygg med.  

Simon: […] Det viktigaste är nog att man funkar ihop så att det inte blir dålig stämning och 

någon blir jättesur på vad någon har skrivit. 

Robin: Och att de kan kommunicera med varandra […] Man behöver trivas, det är det viktigaste. 

Sara tycker också att det är olika hur jobbigt det är beroende på vem man ger ut texten till 

”[…] man vet ju vilka man inte vill ge ut sin text till för man vet inte riktigt vad man får höra 

och så. Men jag tror att har man lärt sig och gör det hela tiden, att man är van, tror jag inte att 

det blir lika jobbigt”. Eleverna påpekar också att det kan vara extra känsligt att ge och få 

respons på en debattartikel där man helt valt ämne själv. Då är det mycket personliga åsikter i 

texten och då kanske någon kamrat som läser den känner sig träffad och blir ledsen, beroende 

på vem man ger ut texten till. Den som skrivit texten kan också tycka det är jobbigt på grund 

av att texten kan vara personlig, beroende på vad man skrivit om. Robin: ”faktatext skulle 

vara enklare att ge ifrån sig då det inte är något man hittat på själv”.  

6.4.1 Nackdelar med att ge respons 
Att ge respons till sin kamrat är något som alla i fokusgruppen tycker är väldigt svårt och 

känsligt samtidigt som de också tycker att det är det som är mest lärorikt, vilket diskuteras 

under rubriken Fördelar med att ge respons. Att det är svårt och känsligt kommer eleverna i 

fokusgruppen tillbaka till ett flertal gånger. Simon: ”Just att man inte sårar någon”. Främst 

verkar det vara jobbigt att ge respons till sin bästa kompis, då verkar det sällan som att man är 

helt ärlig enligt deltagarna. Det kan visas under följande diskussion: 

Emil: Det kan liksom vara känsligt om man ger det till en kompis. Man vill liksom inte skriva 

något dåligt.  

Simon: Ja annars kanske det kan vara så att jag är kompis med Emil och så vill inte jag skriva 

något dåligt om hans text och så skriver jag bara bra och då kanske det inte blir något bra i 

slutändan ändå för honom. Då får han ingen hjälp.  

Sara: Det blir så... när man är så nära kompisar så vill man inte säga någonting för det kan såra 

vänskapen […] Jag vill inte vara nära vän med någon som skrivit en dålig text. Då vill jag inte 

säga någonting alls. 

Det kan som nämnt under rubriken Observation med koppling till fokusgruppen också vara 

jobbigt om de som bedömer varandra inte är på samma nivå, det kan vara jobbigt både för den 

som ger och den som får respons. Den eleven som är på en högre nivå kan känna sig elak och 
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vill inte vara ärlig i sin respons och den eleven som ligger på en mycket lägre nivå kan känna 

sig dålig, kritisera sig själv och fundera ”varför kan inte jag uppnå den nivån?”.  

 Sara: Sedan så jag tror att om man ska ge kamratrespons på varandra och en är mycket bättre än 

den andra så kan man känna att den var så bra och min var inte alls bra. Då kan man känna sig så 

mycket sämre än den andra. Jag tror att det kan göra det lite jobbigare.  

Sara anser också att om man är mycket bättre än någon annan så kanske man lägger ner sig 

mycket i sin respons men inte får så mycket respons tillbaka. Klara anser vidare att det ändå 

kan vara bra att läsa någons text som är lite bättre, men inte för mycket bättre, för då får man 

inspiration om hur kan ska skriva. ” […] det kan ibland vara bra alltså om jag inte är så 

jättebra att skriva debattartikel och så läser jag Saras då kan jag få inspiration av henne och 

tänka på hur jag ska göra nästa gång. Därför är det bra kanske att läsa någons som är lite 

bättre”. Här kan tolkas att eleverna helst vill att den kamrat man ger och får respons av ska 

vara på samma nivå eller på en lite högre nivå, men inte för stor skillnad.  

Eleverna upplever också att de inte kan ge en säker respons för de är inte utbildade. De 

poängterar att de och övriga kamrater i klassen inte har tillräckligt bra kunskap om kvalité för 

att kunna ge rätt respons, så som en lärare skulle kunna gjort som är utbildad. Klara: ”Vi är 

inte direkt utbildade. Om Sara tycker att min text är jättedålig och så är den jättebra då blir det 

ju inge bra”.  

6.4.2 Nackdelar med att få respons  
När det gäller nackdelar med att få respons av sina kamrater är eleverna i fokusgruppen 

återigen eniga om att det kan vara känsligt och att det är viktigt att tänka på hur man 

formulerar sig. ”Det är helt enkelt känsligt med kamratrespons, ingen vill ha tillbaka en text 

där allt är dåligt”. Emil menar att den responsen som gör en ledsen är dålig respons och att om 

det är väldigt mycket som är dåligt i ens egen text. Det håller de resterande deltagare i 

fokusgruppen med om. Återigen kan man se att det är viktigt att det finns en balans mellan 

den positiva och den negativa kritiken så att inte den som får kritik blir ledsen. Sara menar 

dock att ”[…] det kan vara jobbigt att höra från sina klasskompisar allt som är negativt. Det 

kan vara jobbigt från en lärare men ännu jobbigare från kompisar man träffar varje dag”.  

Eleverna är eniga om att för att man inte ska bli ledsen så det är bättre att säga ”det här kan du 

förbättra”, än ”det här var dåligt”. Robin: ”Ja hur man skulle förbättra istället. Då känns det 

inte lika aggressivt och mindre fientligt. Då känns det som man vill hjälpa istället”.  
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Något som deltagarna i fokusgruppen anser är att man inte borde börja med kamratbedömning 

på högstadiet då det är en ganska jobbig tid och många kan ta kritik personligt. Det diskuteras 

på följande sätt: 

Sara: Nu är ingen av oss så vana vid kamratrespons utan att det har kommit i ganska hög ålder 

men jag tror att får man öva på detta i yngre åldrar så kanske man lär sig att det inte är så hemskt 

att man får ta lite kritik och man lär sig också att ge kritik på ett bra sätt. Då tror jag ändå att det 

är så att man inte tar det så personligt att bara för att man får kritik på sin uppsats så betyder inte 

det att man är dålig på allt annat. Jag tror att lär man sig det tidigt så har man mycket 

användning av det. För jag tror att det är lite svårt att börja med det på högstadiet för alla är så 

osäkra på högstadiet och det är liksom en jobbig tid.  

Alla: Håller med (nickar instämmande). 

Emil: ja det är viktigt att inte bara få negativ kritik heller. 

Robin: Ibland kan det vara svårt att man känner att det är jag som är dålig, inte uppgiften. Det 

kan ibland vara svårt att tänka på att det är uppgiften som kan förbättras. 

Här visas återigen att övning är viktigt för att eleverna inte ska ta kritik personligt och på 

högstadiet kan alla nivåer av feedback tolkas personligt. 

6.4.3 Nackdelar med att få elevrespons till skillnad från lärarrespons 
Fördelarna med att få elevrespons till skillnad från lärarrespons är redogjort för ovan men det 

diskuteras även några nackdelar med detta i fokusgruppen. Den stora nackdelen som återkom 

flera gånger under diskussionen är att responsen de får från sina kamrater är svår att lita på 

och därför ofta svår att använda. Det hör ihop med att eleverna inte känner sig säkra på att den 

responsen de ger är rätt och att de inte känner att de har en tillräckligt bra känsla för kvalité.  

Emil: alltså det känns fortfarande bättre att en lärare bedömer som har gjort det förut. 

Sara: Det kan vara svårt ifall man får tillbaka en text som fått kritik och så vet inte kompisen. Så 

att det är lite svårt att använda sig av kamraters respons för att det är svårt att lita på att de har 

rätt.  

Robin: Ja jag tror att man aldrig ska ha bara kamratrespons på ett arbete utan man måste 

komplettera med en lärares omdöme också. För annars finns det ingen garanti på att det är bra.  

Sara förklarar vidare att hon kan tycka det är lite svårt att gå vidare med responsen hon får för 

att hon inte vet om den är rätt. ”Får jag från läraren så litar jag på det och då vet jag att det är 

bra för det är i slutändan hon som bedömer”. Hon anser att kamraten kanske inte vet vad en 

ingress är och att detta kan vara lite jobbigt. Sara menar också att hon kan tycka att 

kamratbedömning kan vara tidskrävande för att man lägger mycket energi på att ge respons 

men så kanske man inte kan använda sig av den responsen, då är det bortkastad tid. Det är då 

viktigt att man får respons man både förstår, känner är rätt och som man kan använda sig av.  
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6.5 Elevers önskemål om kamratbedömning  
Eleverna i responsgruppen har en hel del önskemål när det gäller kamratbedömning som en 

styrd aktivitet i skolan. Några saker är redan belysta ovan så som övning i att både ge och få 

respons, detta helst i tidigare åldrar, frågor som riktar sig mot även det positiva, att de ska få 

chans att göra om i texten om de vill och att det är viktigt att man får respons som man förstår. 

Sara och Robin har fått se och öva på exempeltexter som ligger på olika nivåer i mellanstadiet 

och detta tycker de var bra och de önskade att även få det nu i högstadiet, så att de kan lära sig 

vad som utmärker en bra text. Dessa skulle de vilja ha framför sig när de rättar en kamrats text 

så att de skulle kunna få en guidning i både hur man ger respons och vad de olika värdeorden i 

kunskapskraven innebär. Detta diskuteras på följande vis: 

Sara: Läroplanen är lite så att det är svårt att veta vad kunskapskraven är men om man verkligen 

får se det svart på vitt så är det enklare att förstå för en själv vad som är en bra text. 

Sara: Jag tycker att man borde ha mer övning på exempeltexter innan så att man verkligen kan 

veta vad som krävs för olika betyg. Man kanske till och med kan ha en sådan framför sig när 

man bedömer en kamrats text. 

Robin: När man kollar igenom exempeltexter från nationella så kan man se rätt tydliga 

skillnader på argument och så och det är bra för då lär man sig. När man läser en text och inte 

har något att jämföra med så är det svårare.  

Ett annat önskemål som alla eleverna uttryckte är att de skulle vilja ha kamratrespons ungefär 

i mitten av skrivandet och sedan lärarrespons i slutet. Detta för att de då får vägledning i 

mitten och en chans att ändra. Emil: ”Ja det vore bra om man kunde få veta vad man gjort fel 

innan man skriver den riktiga texten och innan den blir bedömd”. Sara poängterar också att i 

slutet kanske man är nöjd och då blir det extra känsligt om det kommer negativt. Under tiden 

gör det inget för då får man också chans att ändra.  

Ett önskemål som eleverna har, och som de inte riktigt kunde bestämma sig om, är om det 

egentligen skulle vara bättre ifall de fick ge och få respons anonymt. Fördelen med det enligt 

eleverna skulle vara att de då skulle vara mer ärliga och det skulle kännas lite lättare att lämna 

ifrån sig sin text. Klara: ”Jag tycker det kan vara bra att vara anonym. Det blir inte så känsligt. 

Då kan man inte peka ut någon eller så”. Samtidigt är de lite oroliga om det då skulle bli mer 

negativ respons och att man ändå skulle kunna se vem som skrivit vad på språket och 

eventuellt handstilen. Det viktigaste som alla enas om är ändå att man ska vara trygg med den 

man responderade med. Detta diskuteras på följande vis: 

Simon: Det är därför det finns fördelar och nackdelar med att vara anonym. För känner du dig 

inte riktigt säker och så kanske den personen som ger kritik inte är så bra på att ge kritik och då 

kanske det känns tryggare att gå till någon man litar på.  
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Sara: Fast man kanske skulle lista ut på skrivstil ändå? […]. 

Klara: […] Jag kan känna att det är viktigt att vara trygg med den som ska läsa min text. Även 

den jag ska ge respons på är viktigt att vara trygg med […]. 

 

6.6 Sammanfattning  
För att sammanfatta elevernas känsla för kamratbedömning i denna studie så anser de att 

kamratbedömning är bra på många sätt, framförallt att ge respons är bra. Det lär de sig mest 

av då de får inspiration från andras texter, får tänka till på sin egen text och lär sig vilka delar 

som ska vara med i, i detta fall en debattartikel. Att få respons är bra om de känner att den är 

rätt och att det finns en balans mellan positiv och negativ respons. Det är främst bra då man 

lätt kan bli blind på sin egen text och får en kamrats perspektiv, man får då en andra chans. 

Detta bör dock helst ske någonstans i mitten av skrivandet så att man har chans att ändra och 

då blir det inte lika känsligt som när man själv anser att texten är färdig och behöver ändra.  

Det negativa med kamratrespons är främst beroende på vem man ska respondera mot. 

Eleverna ansåg att det inte är bra med en bästa kompis, då är man inte helt ärlig och det 

riskerar vänskapen. Det får heller inte vara för stor skillnad i nivå på eleverna då det då kan 

vara känsligt för både den som ger och den som får respons. Eleverna är eniga om att det 

viktigaste är att vara trygg med den personen, att man känner sig trygg med att man får en 

balans mellan positiv och negativ feedback. Överlag är det väldigt känsligt med 

kamratrespons, framförallt i högstadiet då det generellt är en jobbig tid.  

Övning är något som återkommer ständigt. De vill öva i att ge och få respons i tidiga åldrar 

och de vill öva på exempeltexter för att både lära sig att ge respons och att se vad som är 

kvalité. Om de får övning i detta anser några av eleverna också att de kan se vart de själva 

befinner sig. Detta kan de flesta eleverna i fokusgruppen inte göra i dagsläget då de inte 

känner att de har tillräcklig erfarenhet av kamratbedömning och kunskap om kunskapskraven. 

Eleverna anser att de inte är tillräckligt kunniga för att helt kunna lita på den responsen de får 

av sina kamrater och på det viset är lärarrespons bättre då de vet att den är sann. 

Kamratresponsen är dock mer utförlig än lärarresponsen enligt eleverna.  

7. Diskussion 
Några generella slutsatser som kan dras av denna studie är att eleverna tycker 

kamratbedömning är bra, framförallt att ge respons. Men för att kamratbedömning ska bli 

riktigt bra och för att eleverna ska kunna ta till sig sina kamraters respons på ett bra sätt och 
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kunna använda sig av responsen krävs övning. Framförallt krävs övning i kvalité för att 

eleverna ska känna att den respons de ger och den de får är rätt och gör att texterna blir bättre. 

Eleverna tycker att det är känsligt att få respons, framförallt på högstadiet och ifall de inte är 

vana vid att få respons. Av den anledningen är övning också viktigt. En annan slutsats är att 

eleverna helst vill ha kamratrespons i mitten av skrivandet för då upplever de att de kan ta till 

sig responsen bäst och det är då minst känsligt.  

Dessa slutsatser kan i hög grad kopplas till den litteratur och tidigare forskning som finns på 

området. Att eleverna lär sig mest av att ge respons är något som även Berggren (2013:108f) 

får fram i sin studie på ungdomar i samma ålder. Hon kom fram till att de lär sig och får 

inspiration av att läsa och bedöma sina kamraters arbeten. Eleverna i fokusgruppen tyckte att 

det var mest givande att ge respons för då fick de lära sig om debattartikel igen och även se 

olika lösningar på samma uppgift vilket även Jönsson (2013:110) påpekar. Eleverna tyckte 

också att de fick tänka till om hur de själva hade skrivit och insåg styrkor och svagheter i sitt 

eget arbete när de läste en kamrats, vilket är i enighet med Jönssons positiva aspekter av 

kamratbedömning (Jönsson 2013:111). 

En slutsats som till viss del stämmer överens med litteraturen i ämnet är det faktum om 

eleverna känner att de får större insikt i kvalité på sina egna och varandras arbete när de 

bedömer varandras uppgifter vilket Jönsson (2013:111) anser. Alla elever tror att detta 

kommer ske om de får chans att öva på exempeltexter där de tydligt kan se hur lärare bedömt 

och på så sätt få större kunskap i kvalité. I dagsläget var inte eleverna vana vid kamratrespons 

på det här sättet och de kände sig osäkra på deras egna och varandras kunskap om kvalité. 

Somliga elever i fokusgruppen kunde se vart de själva låg i kvalité genom att läsa andras 

arbeten och de var också samma elever som hade någorlunda kunskap om kunskapskraven. 

Generellt i fokusgruppen hade eleverna låg kunskap om både kvalité och kunskapskraven och 

bedömde då heller inte utifrån dem i någon stor utsträckning.   

Eleverna hade både positivt och negativt att säga om kamratrespons till skillnad från 

lärarrespons. Lärarbedömningen vet eleverna är korrekt vilket de flesta i dagsläget inte visste 

om kamratbedömningen. Eleverna hade också lättare att använda lärarresponsen av den 

anledningen. Detta stämmer överens med Weavers (1995:32ff) studie där eleverna ansåg att 

lärarrespons var effektivare än kamratrespons. Denna uppfattning delar dock inte Jönsson 

(2013:109f) och Cho och McArthur (2010:329) då de beskriver att elever har enklare att ta till 

sig och använda den respons de får av kamrater. Eleverna i denna studie tyckte dock att 

kamratbedömningen som gjordes under observationen var längre och utgick mer från arbetet 
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som helhet än vad lärarbedömningen gör som utgår mer utifrån kunskapskraven och 

utlämnade vissa delar som kamraterna berörde. Detta kan kopplas till Berggrens (2013) studie 

där hon kom fram till att elevresponsen var mer generell. Samtidigt som några elever under 

observationen skrev flera sidor med feedback och verkligen gick ner i texten vilket ändå kan 

kopplas till Cho och McArthurs (2010) studie där de kom fram till att eleverna gav varandra 

mer individualiserad feedback. Cho och McArthurs (2010) urval till studien bestod dock av 

elever som studerade på högskolan och skillnaden här kan vara att eleverna i deras studie var 

mer vana vid responssituationer med en kamrat än eleverna i denna studie. Denna studies 

resultat kanske skulle varit annorlunda om eleverna hade mer erfarenhet av 

kamratbedömning. 

Att det krävs övning för att både ge och få respons är en central slutsats i denna studie. Detta 

är i enighet med Jönsson (2013:112f) då han menar att det behövs övning för att alla positiva 

effekter som skrivs om i litteraturen ska uppnås. Eleverna behöver övas i att veta vad som ska 

bedömas och vilka mål och kriterier som finns i ämnet. Han tar också upp, likt eleverna i 

studien, att det kan övas på exempeltexter innan kamratbedömningen för att få en känsla för 

kvalité innan man bedömer en kamrats arbete. I dagsläget var en av samtliga elevers negativa 

åsikter om kamratbedömning att de inte hade tillräcklig känsla för kvalité och hade då svårt 

att använda sig av den responsen de fick då de inte visste om den var rätt. De hade svårt att 

lita på sina kamraters omdöme.  

Något som blir svårt när eleverna inte har tillräcklig kunskap om kvalité är att de inte utgår 

från de tre huvudfrågorna i formativ bedömning: Var är eleven? Vart ska eleven? Hur ska 

eleven ta sig dit? Dessa frågor är det enligt Thompsson och Wiliam (2007:6f) viktigt att både 

lärare och elever besvarar. Eleverna ansåg att de inte är utbildade vilket en lärare är och har 

därför svårt att svara på de frågorna. Det som observerades var att då de inte kunde se vart 

kamraten låg i förhållande till målet hade de också svårt att ge respons i enighet med den 

närmaste utvecklingszonen. Det observerades också att många elever fokuserade mycket på 

det negativa, vilket även stärktes i fokusgruppen och som även är något som Lundahl 

(2011:238) varnar för. Om eleverna skulle få kunskap om texters kvalité, var hans/hennes 

kamrat ligger och vad som är nästa steg kanske bedömningen inte skulle vara så negativ.  

Något som uppkom både under observationen och fokusgruppen och som inte framkommit i 

litteraturen var att några elever bedömde varandra utifrån ett mål som är alldeles för högt. 

Detta var något som främst observerades när två elever som låg på olika nivåer bedömde 

varandra. Då observerades att eleven som var på en högre nivå tog upp förslag på 
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förbättringar utifrån sin egen kunskapsnivå vilket inte stämde överens med den andre elevens 

närmaste utvecklingszon och kan därför vara svårt att ta till sig, vilket är i enighet med det 

sociokulturella perspektivet. Elevernas åsikt var också att det är viktigt att man är på ungefär 

samma nivå eller att kamraten man bedömer med är lite bättre för då kan man få inspiration.  

Detta är också i enighet med det sociokulturella perspektivet och den närmaste 

utvecklingszonen (Løkensgard Hoel 2001:96ff). 

Att eleverna lär sig i interaktion med varandra är tydligt i denna studie. Eleverna lär sig 

genom att både ge och få respons och de tycker det är bra att få någon som läser deras texter 

och kommer med synpunkter de kanske helt har missat. Detta stämmer också överens med det 

sociokulturella perspektivet där kunskap utvecklas genom socialt samspel, där man lär av 

varandra och blir resurser för varandra, vilket kan leda till nya sätt att tänka (Dysthe 2001:48).  

De negativa aspekterna i kamratbedömning som eleverna, forskningen och litteraturen är 

eniga om är att det kan vara känsligt med kamratbedömning och att det även krävs övning för 

att både ta respons och ge respons på rätt sätt som inte sårar kamraten. Resultatet av 

observationen och fokusgruppen stämmer också överens med Topping som anser att sociala 

processer kan påverka kamratbedömning negativt och kan påverka tillförlitligheten. Eleverna 

anser att de inte är 100% ärliga om de responderar på sin bästa kompis. De vill heller inte 

hamna med någon de inte känner sig trygg med och det är viktigt att man är på ungefär 

samma nivå. Det är viktigt att läraren tar hänsyn till detta. Eleverna, likt Topping menar också 

att det kan vara jobbigt att både ge och få kritik och det är därför viktigt att frågorna ordnas så 

att det inte bara blir negativ kritik (Topping 2009:24).  

En slutsats i denna studie var att eleverna helst ville ha kamratbedömning i mitten under en 

skrivprocess för då ansåg de att det är enklare att ändra. Som det var nu fick de 

kamratbedömningen efter att de lämnat in texten till läraren vilket liknas med Jönsons 

(2013:90) ”kamratbedömningsseminarie”. Dock fick de ingen tid till att ändra, vilket eleverna 

tyckte var dumt, de hade velat få chans att ändrat om de velat. Eleverna tyckte också att det 

var extra känsligt att få respons så sent i skrivandet för då ansåg man själv vara nöjd med 

texten och då kan det vara extra känsligt att få kritik. Därför hade det varit bättre att få respons 

tidigare enligt eleverna. Enligt Wiliam (2013:151) bör inte kamratbedömning innebära att låta 

eleverna avgöra om kamraten har lyckats eller inte, vilket blev fallet här då de inte fick chans 

att ändra i texten. Förvisso fick de i de flesta fall formativ respons med förslag på förbättring 

till nästa gång men de som fick mycket negativ kritik hade risk att uppleva att de inte lyckats 

nu. Både eleverna, tidigare forskning och litteratur anser att det är stor risk att om den inte 
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används direkt eller i nära anslutning till att en liknande uppgift så glöms responsen bort och 

fungerar då inte formativt (Jönsson 2013:90). Responsen som eleverna fick var på en 

uppgiftsnivå då det gjordes när uppgiften var klar. Den kan enligt Hattie och Timberly 

(2009:81) vara svår att generalisera till andra uppgifter. Hade den dock gjorts i mitten eller 

under arbetets gång hade den varit mer processorienterad vilket ökar generaliserbarheten till 

andra uppgifter. När det gäller personlig nivå ansåg eleverna att de inte fick respons på den 

nivån men att det ändå kunde tolkas så. Eleverna betonar att högstadieåldern är en väldigt 

känslig ålder och allt negativt kan tolkas personligt. Detta kan kopplas till Dysthe (1996:175) 

då hon anser att det kan vara extra känsligt att ge sin text till någon annan i den åldern där det 

är viktig för identitetsutvecklingen att bli accepterade. Eleverna vill därför att detta ska övas i 

tidigare ålder så att man blir van och inte tar allt personligt. De vill lära sig att ta kritik och 

poängterar likt Topping (2009:20ff) att det är viktigt att lära sig att ta kritik för det måste man 

kunna i livet, både i det sociala livet, yrkeslivet och i sport.  

Avslutningsvis finns det mycket som stärker slutsatsen att det krävs övning för att eleverna 

ska få den positiva upplevelsen av kamratrespons och för att kamratrespons ska verka 

formativt. Att det är något som inte alltid hinns med på högstadiet stärks av Berggren 

(2013:109) då hon pekar på tidsbristen på högstadiet. Men med tanke på de fördelar som finns 

med kontinuerlig kamratbedömning kanske det är något som borde prioriteras i skolan. Att 

göra eleverna till demokratiska medborgare och förbereda dem inför vuxenlivet samt för ett 

samhälle som kräver socialt samspel är en viktig del i läroplanen och skollagens mål 

(Skolverket 2011:9). Att lära elever att ge och få kritik kan hjälpa till i strävan mot detta mål.  

7.1 Förslag till vidare forskning  
I denna forskning har elevers upplevelse, känslor och åsikter om kamratbedömning studerats i 

en klass i åk 8. En fortsättning på denna studie skulle kunna vara att studera något liknande i 

en klass som hade mer erfarenhet av kamratbedömning för att se om de eleverna tycker 

annorlunda. I denna forskning fick jag heller inte se hur eleverna använde sin återkoppling, 

vilket skulle kunna forskas vidare om. Ett förslag på vidare studier kan också vara att 

intervjua lärare för att se hur de väljer att arbeta med kamratbedömning och vilka strategier 

och upplevelser de har av kamratbedömning på högstadiet. 
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Bilaga 1  

                                                                   

Till föräldrar/vårdnadshavare 

Hej! 

Mitt namn är Linnéa Granqvist. Jag gör mitt examensarbete i lärarprogrammet och ska göra en studie på den skolan 

där ditt barn går. Mitt examensarbete kommer att handla om hur elever upplever kamratbedömning i ämnet svenska. 

Med kamratbedömning menas när elever ger och får respons från varandra och kan innefatta både muntlig och 

skriftlig respons.  För att ta reda på detta kommer jag att göra en undersökning med ditt barns klass. Undersökningen 

kommer att innefatta en klassrumsobservation där jag är med och observerar när eleverna ger och får respons på 

varandras argumenterande texter. Jag kommer sedan att samla en fokusgrupp med några elever och ha en intervju 

med dem hur de upplevde detta, vilka upplevelser de har sedan innan om kamratbedömning och vad de tycker om 

kamratbedömning.  

Studien följer alla etiska krav som ställs på forskning inom Sverige, vilket innebär att alla uppgifter som samlas in om 

elever och om skolan behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. För att minderåriga ska delta i forskningsstudier 

krävs alltid medgivande från föräldrar/vårdnadshavare. Detta är samtidigt en bekräftelse på att du har tagit del av den 

här informationen. Deltagande i studien är frivilligt, men jag hoppas givetvis att du samtycker till att din son/dotter 

deltar. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande. De uppgifter som samlats in om ditt barn kommer 

då att tas bort helt och hållet.  

Blanketten lämnas tillbaka till skolan och samlas in av läraren som sedan ger dem till mig. 

Vill du veta mer om studien kontakta gärna mig 

Hälsningar, Linnéa Granqvist  

 

 

   Jag godkänner att mitt barn medverkar i studien 

   Jag godkänner inte att mitt barn medverkar i studien 

Barnets namn (texta):...................................................................................................................... 

 

Vårdnadshavares underskrift:........................................................................................................................ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Frågor utifrån Richard A. Kreuger (1998) Developing questions for focus groups  

Öppningsfrågor 

Vad heter ni? 

Vad gör ni på fritiden? 

Introduktionsfrågor 

Hur kändes det igår när ni fick respons av en kamrat på era argumenterande texter?  

Är det så det brukar gå till när ni ger respons på varandras texter?  

I vilket ämne jobbar ni mest med kamratbedömning?  

Är ni vana vid att få respons och bli bedömda av era kompisar på skrivna texter?  

Är kamratbedömning något som ni känner igen sedan mellanstadiet?  

Om ni skulle förklara för en kamrat som inte har en aning om vad kamratbedömning är, hur 

skulle ni förklara det då?  

Övergångsfrågor 

Varför tror ni att skolan använder sig av kamratbedömning?  

Det finns olika sätt att ge respons (uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig 

nivå). Vilken är ni mest vana vid att få av en kompis? 

Under vilket stadium i skrivandet tycker ni det är bäst att få respons av en kompis? (I början 

när ni samlar information och har en idé, i mitten av skrivandet eller i slutet när texten är 

färdig?)  

Vad är viktigt att tänka på när man ger respons till en kompis?  

Nyckelfrågor 

Tycker ni det är lätt eller svårt att bedöma varandras texter?  

Hur känns det när ni ska ge ifrån er eran text till en kompis? 

Upplever ni att ni får hjälp så att ni vet vad det är ni ska bedöma hos varandra?  

Vad tycker ni är fördelen med kamratrespons?  

Är det större fördel att ge respons än att få respons?  

Upplever ni att ni lär er något när ni läser andras arbeten?  

Tror ni att man blir mer medveten om vart man själv ligger genom att bedöma andra?  

Vad tycker ni är nackdelarna med kamratrespons?  

Brukar ni kunna använda er av den responsen ni får av era kamrater? Kan ni ge ett exempel 

på hur ni ändrade texten efter att ni fått respons?  

Vad skiljer respons från läraren och från en kamrat? Vilken respons tycker ni är bäst?  

Vad är viktigt för lärarna att tänka på när de planerar för kamratrespons?  

Är det viktigt att du och den du ger och får respons av är på samma nivå?  

Avslutande frågor 

Moderatorn sammanfattar. Låter detta okej? Är summeringen komplett? 

Har vi missat något? 

Finns det något som ni vill lägga till i era tankar och känslor för kamratbedömning? 
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Bilaga 3 
Ni ska läsa en kompis debattartikel, ge kommentarer på den (kamratrespons). 

När ni ger kamratrespons vill jag särskilt att ni skriver vad som är bra och tips på 

saker som kan göras ännu bättre. 

1. Vilken är tesen? Är den tydlig? Behöver den bli ännu tydligare? 

2. Vilka är argumenten? Är de starka och logiska? Kan de direkt kopplas till tesen? 

3. Vilken typ av stöd för argumenten för kompisen (egna erfarenheter, konkreta 

exempel, forskning, statistik)? Är stödargumenten övertygande? 

4. Finns det några motargument? Vilka? 

5. Har kompisen anpassat sig efter vad det är för typ av text och var texten skulle 

publiceras? Är det en typisk debattartikel? Skulle den passa i en dagstidning? 

6. Är texten intresseväckande och engagerande? Ger skribenten ett seriöst och 

kunnigt intryck? Blir du övertygad? Vad i texten bidrar till detta? 

7. Något övrigt du vill säga? 

8. Visa din respons för din kompis och se till att han/hon förstår vad du menar. 

 


