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Abstract 

 

This is a qualitative empiric study about peer assessment and how students feel about 

being assessed by their peers. The purpose of the study was to find out how students 

describe peer assessment and their perceptions of how they are influenced by being 

assessed and to assess their peers. I conducted qualitative interviews with 19 students 

aged 11-12 years in three different schools. In my analysis I was inspired by 

phenomenography, which is a method that examines peoples ‘perceptions of a 

phenomenon. In this case the phenomenon was peer assessment. In the analysis I 

categorized the students ‘different perceptions. The conclusion is that the students in my 

study have a positive attitude towards peer assessment, they enjoy it and learn from it. 

There are also some apprehensions about peer assessment concerning the possibility to 

make another student disappointed or even sad when they get their response. It is 

therefore of great importance how peer assessement is introduced to students and the 

teachers need to be proficient and have extensive knowledge about assessment. 

 

Den här kvalitativa empiriska studien syftar till att ta reda på hur elever beskriver och 

uppfattar kamratbedömning. Forskningsfrågorna handlar om hur eleverna uppfattar att 

de påverkas av kamratrespons och vad som är poängen med att genomföra 

kamratrespons. Jag genomförde 19 intervjuer med elever i åk 5-6. Eleverna går i tre 

olika klasser i tre olika skolor. I mitt analysarbete har jag inspirerats av fenomenografin, 

som är en ansats som undersöker människors uppfattningar om ett visst fenomen. I den 

här studien är kamratbedömning det fenomen som studeras. I analysen delade jag in 

elevernas uppfattningar i olika kategorier. Slutsatsen är att eleverna i min studie är 

positiva till kamratbedömning, de tycker att det är roligt och de lär sig av det. Det 

framkom även betänkligheter gällande risken att göra en kompis besviken eller ledsen. 

Därför är det av stor vikt att kamratbedömningen implementeras på ett genomtänkt sätt 

och lärarna måste vara skickliga och ha stor kunskap om bedömning. 
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Som verksam lärare i grundskolans yngre åldrar så arbetar jag dagligen med bedömning av 

eleverna i min klass. Det ingår i en lärares arbetsuppgifter att göra summativa (bedömning av 

lärande) och formativa (bedömning för lärande) bedömningar av elevernas prestationer och 

kunskapsutveckling i skolan (Skolverket, 2011a) och det är ganska mycket tid som går åt till att 

göra detta. Bedömningarna kan göras på olika sätt men bör ske fortlöpande för att följa upp 

elevernas kunskapsutveckling i de olika skolämnena. Det är viktigt att de utförs på ett 

pedagogiskt och medvetet sätt. 

Det är inte bara lärarna som genomför den formativa bedömningen utan det finns lärare som 

anammat begreppet kamratbedömning. Kamratbedömning, som är en elevaktiv variant av 

bedömning, innebär att eleverna utför bedömningar av varandras arbeten utifrån olika modeller. 

En modell kallas för ”Two stars and a wish” (Wiliam & Leahy, 2015) och den går kortfattat ut på 

att kamraten lyfter fram två saker som den andre gjort bra och en sak som kan förbättras. En 

annan variant är att använda matriser. Min uppfattning är att ”Two stars and a wish” är den 

vanligaste modellen av kamratbedömning som används i svensk skola.  

En fråga som har väckt min nyfikenhet i min yrkesverksamhet och mina pedagogikstudier är hur 

det påverkar eleverna att bli bedömda av kamrater och vad de har för upplevelse av 

kamratbedömning. Jag tänker att bedömningen, oavsett vilken sort, måste ske med ett stort mått 

av respekt för den enskilda individen, för att den ska gynna en positiv utveckling och inte kränka 

eller nedvärdera. Att bli bedömd kan upplevas på olika sätt beroende på under vilka 

förutsättningar och avsikter bedömningen görs.  

Hirsch och Lindberg (2015) har gjort en forskningsöversikt över formativ bedömning på 2000-

talet, både nationellt och internationellt, och kommit fram till att det finns mycket forskning ur 

pedagogers perspektiv på formativ bedömning. Däremot är det mycket tunnsått med empiriska 

studier genomförda med elever i grundskolemiljö och särskilt det svenska forskningsfältet är 

knapphändigt. Därför vet vi ganska lite om hur eleverna uppfattar och påverkas av formativ 

bedömning och av de olika metoder som lärare använder sig av i sitt arbete med formativ 

bedömning. Även Granekull (2016) har undersökt och kommit fram till att det saknas forskning i 

svensk kontext om hur kamratbedömning och formativ bedömning fungerar i klassrummet. 

Hennes avhandling handlar om kamratbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet och är enligt 

henne själv den enda i sitt slag i Sverige.  

1. Inledning 
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Båda dessa studier och mitt eget intresse gör det relevant att välja att göra en kvalitativ empirisk 

studie om hur elever uppfattar och påverkas av kamratbedömning i grundskolans yngre åldrar, 

det vill säga elever i årskurs 5-6.
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Inledningsvis kommer det här avsnittet att ge en beskrivning av formativ bedömning och sedan 

övergå till uppsatsens huvudämne kamratbedömning, detta för att ge läsaren en introduktion till 

och förståelse för vad de olika begreppen står för. Formativ bedömning benämns även som 

Bedömning För Lärande (BFL) och i min uppsats är begreppet kamratbedömning synonymt med 

kamratrespons. Kamratrespons är det ord som eleverna i min studie själva använder. Vidare 

kommer ett avsnitt om kamratbedömning ur elevperspektiv, följt av en sammanfattning och ett 

kort avsnitt om kritik mot kamratbedömning. Avslutningsvis behandlas det sociokulturella 

perspektivet och dess koppling till min studie. 

2.1 Formativ bedömning  

Enligt Wiliam (2013) användes begreppet formativ bedömning/utvärdering för första gången av 

Michael Skriven 1967 och då för att beskriva utvärderingens roll för att förbättra 

undervisningsplanen. Benjamin Bloom och hans medarbetare (Andrade & Cizek, 2010) 

utvecklade 1971 begreppet ytterligare då de förklarade och jämförde begreppen summativ 

utvärdering och formativ utvärdering. Bloom framhöll en viktig skillnad mellan utvärdering 

(evaluation) och bedömning (assessment), som nu är allmänt accepterad. Utvärdering kan till 

exempel vara att sätta betyg på ett prov medan bedömning är ett mycket vidare begrepp. 

Bedömning innefattar en planerad process för att samla och framställa information för att 

upptäcka och dokumentera elevers styrkor och svagheter, att planera och förbättra instruktioner 

utifrån elevers behov eller ge rekommendationer relaterade till utbildningsmål. Sedan dess har 

begreppet formativ bedömning utvecklats och det har gett upphov till betydande intresse och 

forskning (a.a). 

Formativ bedömning, eller bedömning för lärande som det också kallas, är bedömning som har 

som främsta mål att främja elevers lärande enligt Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam 

(2004). En bedömningsaktivitet kan främja lärandet om den ger information som lärare och 

elever kan använda som återkoppling vid bedömning av dem själva och av varandra och om den 

leder till att undervisningen och läraktiviteterna modifieras. Bedömningen blir formativ när den 

används för att anpassa undervisningen efter elevernas lärbehov, alltså när den förbättrar de 

beslut om lärande som tas av lärare, elever och/eller kamrater. Elever måste förstå målen de ska 

uppnå för att kunna nå dit. De måste också vara medvetna om vad de måste göra för att nå målen 

(ibid.).   

2. Bakgrund 
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Skolverket (2011a, sid 15-16) definierar begreppet formativ bedömning så här:  

 

Formativ bedömning kan betraktas som ett redskap för lärande både för elever och för 

lärare. Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en 

lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill lära och där de får möjlighet att lära 

sig att lära. En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målen för 

undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande 

till målen och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. 

De tre frågor som måste ställas av elev och lärare är: 

 Vad är målet? 

 Hur ligger jag/eleven till? 

 Hur ska jag/eleven gå vidare?  

Vidare beskrivs fem nyckelstrategier för formativ bedömning: vad eleverna ska lära sig, vad de 

kan, hur eleverna ska komma vidare, hur eleverna kan stötta varandra och självbedömning. 

Kamratbedömning ses som ett hjälpmedel för eleverna att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling på så sätt att de får sätta ord på sitt lärande och att de får se olika sätt att lösa 

uppgifter och arbeten på. Det kräver dock en del övning. Skolverket stödjer sig på forskning av 

bland annat Wiliam och Sadler. 

Formativ bedömning är ett begrepp som enligt Wiliam (2013) både kan ses som en process och 

som ett verktyg för elevers lärande. Helst bör de ses som komplement till varandra. Han 

definierar formativ bedömning som: 

Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används 

av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som 

förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut som de skulle ha fattat om bevis 

inte hade funnits (s. 58). 

Wiliams (2013) slutsats är att genom att använda formativ bedömning av eleverna kan lärare få 

bästa möjliga bevis på vad eleverna lärt sig och utifrån det avgöra vilket nästa steg bör bli. Han 

beskriver bedömning som en bro mellan undervisning och lärande. Lärare kan inte veta vad 

eleverna kommer att lära sig. Det är viktigt att skapa bra och effektiva lärmiljöer, vilka skapar 

engagemang hos eleverna och en förvissning om att lärandet går i rätt riktning. Undervisningen 

ska vara följsam mot elevernas behov. Wiliam lyfter fram tre nyckelprocesser i undervisningen. 

De tre processerna är följande (s.61): 
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1. Ta reda på var eleven befinner sig 

2. Ta reda på vart eleven ska 

3. Ta reda på hur eleven ska komma dit 

I undervisningen finns elev, lärare och kamrat och det kallar Wiliams för roller. Genom att sätta 

in de tre rollerna och de tre processerna i en tabell så framträder fem nyckelstrategier för formativ 

bedömning. (Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam, 2005; Wiliam, 2013 s.61): 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram 

belägg för lärande 

3. Ge feedback som för lärande framåt 

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Bakgrunden till hur de fem nyckelstrategierna kom till finns i en studie gjord av Leahy, 

Lyon, Thompson och Wiliam (2005). De tog del av forskning om formativ bedömning 

som visade på att bedömning för lärande förbättrar elevers lärande. En studie av Black 

och Wiliam (1998) visade på att elever som undervisats av lärare som använde 

bedömning för lärande lärde sig på sex-sju månader det som det tog andra elever ett år 

att lära sig. Dessa förbättringar visade sig också vara gällande i flera länder (inklusive  

Kanada, England, Israel, Portugal och USA) och tvärs över åldersgrupper och 

ämnesområden. Forskningen och dessa tankar och idéer blev utgångspunkten för ett 

arbete som forskarna (Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam, 2005) utförde tillsammans 

med lärare i sju olika stater i USA, under åren 2003-2004. Lärarna undervisade elever i 

olika åldrar, alltifrån elementary schools till high schools. Leahy et al. undersökte ett 

antal sätt att introducera de viktigaste idéerna om bedömning för lärande, för lärare. 

Lärarna fick dels ta del av forskning om bedömning för lärande men också olika 

tekniker som de kunde använda i klassrummet. Genom observationer och samtal med 

lärarna i projektet så drog Leahy et al. slutsatsen, vilket de också hade förväntat sig, att 

olika lärare tog till sig olika tekniker för bedömning för lärande. Det fanns ingen one-

size-fits-all-modell som passade alla. Det de däremot fann var fem strategier som var 

lika kraftfulla för alla lärarna oavsett ämne eller nivå. Dessa fem strategier är enligt 

forskarna icke förhandlingsbara eftersom de definierar bedömning för lärande. 

Implementeringen av strategierna i klassrummet kräver noggrann eftertanke. Olika 

tekniker passar för olika klasser och för olika lärare. Därför är det viktigt att erbjuda 
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lärare ett antal olika tekniker för varje strategi, så att de kan avgöra vilken som passar 

bäst för just deras elever. Enligt forskarna kräver många av teknikerna endast små 

förändringar i praktiken men ger stora effekter på elevers lärande (Black & Wiliam, 

1998). 

Klapp (2015) beskriver formativ bedömning som ”ett grundläggande pedagogiskt 

förhållningssätt där elevens lärande är i centrum, inte utvärderingen för utvärderingens 

skull”(sid.157). Hon använder ovanstående nyckelstrategier i sin undervisning och 

lyfter fram dessa som en förutsättning för att eleverna ska nå framgång i sitt lärande. 

Hennes syn på effektiv feedback är att den måste ta elevernas lärande på allvar, den ska 

vara framåtsyftande, konkret, uppgiftsfokuserad och vältajmad, det vill säga att den 

helst ska ske i direkt anslutning till den uppgift som eleven har jobbat med.  

Även Lundahl (2011) framhåller de fem nyckelstrategierna som bärande i arbetet med 

formativ bedömning. Han sammanfattar huvudsyftet med tre ledord: synlighet, 

delaktighet och ansvar och han kopplar dessa ledord till vad skollagen § 4 (SFS, 2010) 

uttrycker om skolutbildningens syfte och även läroplanen för grundskolan (Skolverket, 

2011b). Lundahl menar att formativ bedömning, eller bedömning för lärande som han 

också benämner det, ger eleverna ökad delaktighet i undervisningen och stärker 

elevernas ansvar för sin egen kunskapsutveckling i enlighet med våra styrdokument. 

Den utvecklar också en medvetenhet kring kvalitet och ger en tydlighet kring skolans 

mål. 

2.2 Kamratbedömning 

I den här uppsatsen kommer tyngdpunkten ligga på den fjärde nyckelstrategin, alltså att 

låta eleverna bli läranderresurser för varandra genom kamratbedömning.  Det finns 

mycket forskning kring bedömning, både formativ och summativ, men mindre kring 

just kamratbedömning. Skolverket (2011a) framhåller att det är viktigt att eleverna lär 

sig självvärdering och att kamratbedömning kan användas i det syftet och Skolverket 

refererar till forskning av bland annat Lundahl (2011) och Jönsson (2013).  

Enligt Topping (2009; 2013) kan kamratbedömning vara antingen summativ eller 

formativ. Han beskriver kamratbedömning som ett arrangemang för studerande att 

beakta och sätta nivån, värdet eller kvaliteten på en produkt eller ett framförande gjort 

av andra elever på samma nivå. Intentionen med bedömningen ska vara att båda parter 

drar fördelar och lär sig av den. Båda parter måste vara på det klara med om 

bedömningen skall vara formativ eller summativ. Fördelarna med kamratbedömning 

är, enligt Topping, att den går fortare och kan utföras i större skala jämfört med 
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lärarens feedback, vilket kan uppväga att kamraterna inte har samma skicklighet i att 

bedöma som läraren. 

Syftet med kamratbedömningar 

Syftet ska alltid vara att det sker ett lärande och det är själva processen som är det 

väsentliga enligt Alm (2015). Poängen är alltså vad eleven lär sig medan denne 

bedömer. Kamratresponsen ska alltid kopplas till elevprestation, kriterier och 

utveckling. Eleven måste få tid att använda responsen till att bearbeta och förbättra sitt 

resultat. Det är också viktigt att läraren är tydlig med syftet med 

kamratbedömningarna, så att eleverna förstår varför de ska bedöma varandras arbeten. 

Det kan till exempel vara att eleverna ska förstå hur bedömning går till, att de ska 

förstå målen bättre, att alla får mer respons och inte bara av läraren samt att eleverna 

får se olika sätt att lösa uppgifter på. Huvudsyftet med kamratbedömning är enligt 

Jönsson (2013) att eleverna ska lära sig bedöma sitt arbete kopplat till mål och 

kriterier. Eleverna lär sig också att både ge och få återkoppling. 

Det kan finnas olika mål för kamratbedömningen till exempel metakognitiva vinster 

eller tidsbesparande. Den ställer stora krav på kommunikationsfärdigheter och under 

arbetets gång så utvecklas dessa färdigheter genom att eleverna tvingas att sätta ord på 

vad de menar. De tränar bland annat på att lyssna, förklara, fråga och sammanfatta. 

(Topping, 2013). För att lyckas med kamratbedömningen är det viktigt att tidigt 

klargöra för alla parter vilket syfte och vilka förväntningar man har på arbetet. Läraren 

bör också specificera vad som ska uppnås med kamratbedömningen och eleverna 

måste invigas tidigt i processen. Det är viktigt att läraren är noga med att klargöra vad 

som ska göras, vilken tidsramen är och vad som ska dokumenteras. 

Holmgren (2016) använder, liksom Lundahl (2011), begreppet Bedömning för lärande 

(BFL) istället för formativ bedömning. Han beskriver BFL som en ”utforskande 

lärandeprocess” när eleverna använder bedömning som ett verktyg för att själva få 

makten över sitt lärande. Det ger även eleverna en förståelse för lärandet och de blir 

mer medvetna om sitt lärande.  

Topping (2009) lyfter fram följande vinster med kamratbedömningen. Det kan vara att den ökar 

reflektionen och generalisering i nya situationer, hjälper själv-bedömning och ger en större 

metakognitiv medvetenhet. Även Alm (2015) menar på att den metakognitiva förmågan tränas i 

arbetet med kamratbedömning, det vill säga förmågan att bedöma utifrån kriterier, att kunna 

formulera omdömen och förmågan att omsätta responsen till förbättring. Topping (2009) menar 
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också att dessa bedömningar inte bara sker i skolan utan genom hela livet. Att träna 

kamratbedömning i skolan kan således utveckla överförbara färdigheter och kunskaper för livet. 

Elever lär av elever 

Wiliam (2013) lyfter fram fördelarna med att låta eleverna bli läranderesurser för 

varandra i klassrummet. Studier visar att kamrathandledning kan ha stor effekt på 

lärandet och detta med anledning av att det råder en mer jämn maktbalans mellan 

elever än mellan elev-lärare och att kamraternas förklaringar kan vara lättare att ta till 

sig för de använder samma språk. Enligt Leahy et al. (2005) blir eleverna mer 

engagerade när återkopplingen kommer från kamrater än från läraren. Det visade sig 

också i dessa studier att eleverna var mer benägna att fråga om tills de förstått när det 

var en kamrat som förklarade än en lärare.   

Kamratbedömning bör endast vara av formativ karaktär enligt Wiliam (2013). Den ska 

fokusera på att förbättra, inte att betygsätta (Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam, 2005). 

Avsikten ska vara att hjälpa kamraten att förbättra sitt arbete, men en effekt blir att 

också den som ger hjälpen utvecklas genom att denne tvingas sätta ord på lärandet 

(Wiliam, 2013). Hattie (2012) beskriver att elever lär sig mycket när de blir sina egna 

och sina klasskamraters lärare. Han menar att båda parter lär sig lika mycket av denna 

situation. 

Jönsson (2013) betonar att kamratbedömningen ska vara ett stöd för att hjälpa varandra 

att utvecklas och nå målen. Det handlar inte om att döma. För att undvika att elever blir 

kränkta föreslår Jönsson att kamratbedömningen genomförs i grupp. Gruppen löser 

gemensamt en uppgift och får sedan återkoppling som en grupp. I en grupp är man 

mindre utsatt än om man jobbar på egen hand.  Topping (2013) föreslår att läraren ska 

para ihop och arrangera mötet och matcha elever med likvärdiga förmågor. Eleverna 

bör också ges möjlighet till att träna och att ta del av olika exempel. De behöver 

förberedas på vad som förväntas av dem inklusive roller och beteende hos den som 

bedömer respektive den som blir bedömd. 

Klapp (2015) betonar att hon vill göra sina elever mer delaktiga i sitt lärande och ser 

kamratbedömningen som ett sätt att möjliggöra elevinflytande i klassrummet. Eleverna 

ses som kompetenta människor och bidrar med kunskap och tänkande. Ett tillåtande 

klassrumsklimat är en förutsättning för att eleverna ska kunna hjälpa varandra att 

utvecklas. Det måste vara tillåtet att misslyckas. Hattie (2012) och Hattie och 

Timperley (2007) understryker även de vikten av positiva relationer mellan eleverna 
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när kamratbedömningar används i undervisningen och att det måste vara tillåtet att 

göra misstag.  

Alm (2015) understryker att för att undvika kränkande kommentarer är det viktigt att 

läraren betonar att det bara är omdömen kopplade till matriskriterierna som är relevanta 

att lyfta fram och att dessa ska uttryckas så att de hjälper kompisen att komma framåt. 

Det är också viktigt att ge eleverna tid när arbetet med kamratbedömning introduceras 

och ha tålamod.  

Återkoppling 

Kamratbedömning handlar om att ge feedback/återkoppling på en process eller en 

produkt, eller som Hattie och Timperley (2007) uttrycker det- återkoppling på någons 

prestation eller förståelse. De betonar vilken betydelse återkoppling har för lärandet. 

De menar att det kan finnas en skiljaktighet mellan det som elever har förstått och det 

som de ska förstå och det kan effektiv återkoppling rätta till. Återkoppling måste ge 

information som specifikt kan kopplas till uppgiften eller lärprocessen och kan fylla 

gapet mellan vad som eleven har förstått och vad som faktiskt var målet att eleven 

skulle förstå (Sadler, 1989).  

För att återkopplingen ska vara effektiv måste den finnas i en lärande kontext enligt 

Hattie och Timperley (2007). Den är en del av lärprocessen och kommer som nummer 

två, alltså det som händer sekundärt. Först måste eleven utföra uppgiften efter 

instruktioner från läraren. Sen ges information om hur eleven utfört uppgiften i relation 

till instruktionen. Återkopplingen är mest kraftfull när den pekar på felaktiga 

tolkningar, inte en total brist på förståelse. Om återkopplingen sker på rätt nivå kan den 

hjälpa eleven att förstå, engagera sig eller utveckla effektiva strategier för att bearbeta 

kunskapen som ska läras in. Den måste vara tydlig, meningsfull, ha ett syfte och vara 

kompatibel med elevens kunskapsnivå. Det är också viktigt att den inte är riktad mot 

personen utan mot uppgiften eller processen som eleven har utfört. Ett klassrumsklimat 

som främjar kamrat-och självbedömning och tillåter misstag är av största vikt. 

Vidare beskriver Hattie och Timperley (2007) att återkoppling kan leda till ökad 

motivation, engagemang och ansträngning att täppa till kunskapsluckorna. De 

identifierar tre övergripande återkopplingsfrågor: Vart ska jag? Hur ska jag ta mig dit? 

och Vad är nästa steg? De har också urskiljt fyra olika nivåer av återkoppling, vilka är 

olika effektiva. Den första nivån är återkoppling på en uppgift, den andra är 

återkoppling på processen som användes för att slutföra en uppgift, den tredje 

återkoppling på självregleringen och den fjärde är personlig återkoppling. Hattie och 
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Timperley argumenterar för att den fjärde nivån, återkoppling på personnivå är den 

minst effektiva.  

Kamratbedömningen ges i form av återkoppling, ansikte mot ansikte eller på annat sätt, oftast 

ömsesidigt (reciprokt), vilket innebär att båda parter får rollen som bedömare och den som blir 

bedömd (Topping 2013).  Att ge effektiv återkoppling är en kognitivt komplicerad uppgift vilket 

kräver en god organisation. Topping föreslår att läraren kan utvärdera kvaliteten på 

kamratbedömningarna genom att jämföra dem med sin egen bedömning och sedan återkoppla till 

eleverna.  En av fördelarna med återkoppling från kompisarna är att den blir omedelbar och mer 

individualiserad än den läraren kan ge, eftersom det finns fler elever än lärare i ett klassrum.  

Mål och kriterier 

Alm (2015) betonar vikten av att eleverna görs medvetna om både delmål och 

långsiktiga mål när de ska ge respons. Han använder lärandematriser med kriterier som 

eleverna kan förstå. Han menar att om inte eleverna känner till målen, vad de ska 

bedöma, så blir bedömningen inte meningsfull utan en stunds planlöst tyckande och 

sysselsättning. Alm framför kritik riktad mot Two stars and a wish-modellen eftersom 

den i vissa fall används ogenomtänkt och bara blir just sysselsättning om det inte 

kopplas till tydliga kriterier för lärandet. De abstrakta kunskapskraven måste brytas ner 

till konkreta och för eleven förståeliga mål framhåller Alm. Det som annars händer är 

att bedömningen inte blir likvärdig och av väldigt skiftande kvalitet.   

Jönsson (2013) lyfter fram kamratsbedömningens fördelar i ett formativt 

förhållningssätt. Han menar att eftersom eleverna inte alltid förstår lärarnas 

återkoppling eller hur de ska använda den, så är det viktigt att eleverna själva blir 

involverade i processen med bedömning. De behöver följaktligen lära sig att identifiera 

bedömningskriterierna och använda dessa för att beskriva styrkor och 

utvecklingsbehov På så sätt får de lättare att förstå hur bedömning går till och hur 

återkopplingen ska användas för att komma vidare. Även Topping (2013) lyfter fram 

vikten av tydliga kriterier för bedömningen. Eleverna ska veta vad de ska bedöma och 

de kan själva vara delaktiga i processen med att ta fram kriterierna, det är i själva 

verket en stor fördel om de är delaktiga i framtagandet. 

Kvalitet 

 William och Leahy (2015) förordar att arbetet med kamratbedömningar inleds med att 

eleverna får öva på anonyma elevarbeten för att avdramatisera processen, vilket även 

Jönsson (2013) föreslår. Då kan fokus läggas på elevarbetets kvalitet. När eleverna är 
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mer vana kan de gå vidare till att göra kamratbedömningar på varandras arbeten. 

Eleverna måste få träna på att se olika kvaliteter, att se och upptäcka vad som utmärker 

en bra lösning och vad som saknas i en mindre bra, alltså jämföra olika slags lösningar 

på olika nivåer. Alm (2015) menar att detta väldigt sällan sker i de teoretiska ämnena i 

traditionell skola, men mer naturligt i praktiska ämnen där eleverna hela tiden ser och 

hör det klasskompisarna presterar. Kamratbedömning i de teoretiska ämnena är då ett 

utmärkt sätt att bli medveten om att det finns olika sätt att lösa uppgifter på enligt Alm. 

Kamratbedömning medför att eleverna får reflektera över kvalitet och fokus flyttas från 

att göra till att lära enligt Holmgren (2016). Kamratbedömning leder till att eleverna, 

genom att ta del av och ta ställning till olika lösningar och arbeten, utvecklar förståelse 

för kvalitet och den synliggör lärandet. De blir uppmärksamma på att det finns olika 

sätt att lösa uppgifter och olika sätt att skriva, vilket berikar eleverna och stärker deras 

kunskapsutveckling. 

Jönsson (2013) anser att kamratbedömningen också i sig är ett bra pedagogiskt redskap 

eftersom den synliggör olika sätt att lösa uppgifter på och ger eleverna insyn i olika 

kvaliteter som ska bedömas. Den ger även eleverna förbättrade ämneskunskaper. För 

att eleverna ska kunna få en känsla för vad som är god kvalitet måste de få ta del av en 

mängd olika lösningar av skiftande kvalitet inom de olika ämnena.   

Tekniker för kamratbedömning 

Det finns olika tekniker för kamratbedömning till exempel två stjärnor och en önskning (Two 

stars and a wish) vilket går ut på att eleverna ger varandra feedback i form av två saker som är 

bra med arbetet (en stjärna för varje sak) och ett förslag på något som kan göras bättre (en 

önskning).  Den här strukturen hjälper eleverna att ge finkänslig och konstruktiv feedback, 

eftersom elever tenderar att vara hårdare i sin kritik än vad läraren är. En annan teknik benämns 

ABC-feedback. Den går ut på att eleverna ger feedback utifrån ett protokoll med tre rubriker: A-

anamma, det vill säga hålla med; B-bygga på, alltså föreslå hur argument kan förstärkas och C-

chockera, det vill säga utmana genom att föreslå tillägg eller ge mer konkreta förslag på 

vidareutveckling (Wiliam & Leahy, 2015). Aktiviteterna kan variera inom olika områden eller 

ämnen och det kan gälla skrivna produkter såväl som muntligt framförda. Bedömningen kan 

göras i par eller grupp (Topping, 2013). William och Leahy (2015) rekommenderar också att 

eleverna får strukturerade protokoll för kamratbedömningar. Protokollen bör vara mer detaljerade 

om eleverna inte är så vana. Andra tips som de ger är att enas om grundregler för 

kamratbedömningar, att demonstrera och diskutera vad effektiv respektive ineffektiv feedback 

kan vara och ge ”satsinledare” (s. 186) för att hjälpa ovana kamratbedömare att komma igång och 
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komma på rätt spår. Satsinledare är förslag på hur man kan inleda sina meningar, till exempel 

”Jag gillar hur du…” och så får eleverna avsluta meningen med sin respons. 

Jönsson (2013) föreslår att kamratbedömningen kan ske anonymt och att eleverna då får ge 

återkoppling på en okänd klasskompis arbete. Att använda matriser i kamratbedömning kan 

underlätta för eleverna. Då är det förberedande arbetet mycket viktigt så att eleverna förstår hur 

matrisen ska användas. Alm (2015) arbetar med lärandematriser i kamratbedömningen. Dessa 

matriser ska innehålla både delmål, vilket är kriterier för uppgiften som eleven ska utföra, och 

även kunskapskrav som då är långsiktiga mål. Då först blir det tydligt för eleven vad denne ska 

bedöma. I matriserna finns fraser som eleven använder när omdömen formuleras. Eleven 

markerar med färgpenna vad kamraten har klarat. Det som ännu inte uppfyllts blir vad Alm kallar 

feed-up, målrespons och det är detta som kompisen ska jobba vidare med att förbättra. I matrisen 

skrivs även hur kompisen ska jobba för att nå fram till målet.  

2.3 Kamratbedömning ur elevperspektiv 

I det här avsnittet återger jag några av de studier som finns om hur elever uppfattar bedömning 

och kamratbedömning. Studierna är genomförda i Sverige och Hong Kong. 

Gyllander Torkildsen (2016) har i sin avhandling sammanställt forskning kring hur elever 

uppfattar bedömning. Även hon konstaterar, liksom Granekull (2016) och Hirsch och Lindberg 

(2015) att det finns få studier som beskriver elevers erfarenheter och uppfattningar kring 

bedömning i grundskolekontext. Gyllander Torkildsens sammanställning visar att elever har olika 

syn på bedömning och återkoppling. Hon delar in synen i två huvudgrupper. Det ena sättet att se 

på återkoppling är att den ska bidra till att lösa en uppgift och det andra att återkopplingen ger 

stöd vid utveckling av lärandet. Återkopplingen bör vidare vara konkret och på elevernas nivå så 

att de kan ha nytta av den och eleverna måste ges möjliget att bearbeta återkopplingen för att den 

ska ha någon effekt. Hennes egen aktionsforskningsstudie pekar på att elevers förståelse av 

bedömning är central, eftersom den påverkar lärandet. Hon delar in elevförståelsen i tre nivåer-

prestation, förståelse och lärande. Den första nivån handlar om att eleverna uppfattar bedömning 

som kopplad till prov, betyg och återkoppling på en personlig nivå. Det är den minst utvecklade 

nivån. Nästa nivå handlar om att eleverna har börjat utveckla en förståelse för hur bedömningen 

spelar roll i kunskapsutvecklingen och på den sista nivån, mest avancerade nivån, har eleverna 

förmågan att koppla bedömningen till sitt eget lärande och framtida behov.  

Mok (2011) har genomfört en fallstudie bland i elever i 12-14 års ålder för att undersöka hur 

dessa uppfattade kamratbedömningar. Bakgrunden var att en ny utbildningsreform hade införts i 

Hong Kong, vilken förordade ett skifte från bedömning av lärande till bedömning för lärande. 

Dess syfte var att förbättra elevers lärande genom formativ återkoppling. Eleverna förväntades 
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specifikt att kunna bedöma sin egen och sina kamraters muntliga engelska. Eftersom det här var 

ett nytt koncept för eleverna och elever spelar en avgörande roll i kamratbedömning så är det 

enligt Mok viktigt att ta reda på hur elever uppfattar kamratbedömning. Hon genomförde 

observationer och intervjuer med 4 elever och en lärare. Resultatet visade att eleverna hade 

allvarliga farhågor gällande psykologiska faktorer och det handlade främst om att de inte tyckte 

att de var tillräckligt duktiga i engelska för att kunna bedöma sina kamrater. Det hade svårt att 

uttrycka sig på det andra språket som engelskan var för dem och de kände sig begränsade av 

detta. Eleverna kunde dock se fördelar med kamratbedömningen till exempel att den utvecklar 

tänkandet hos eleverna och hjälper dem hur de kan förbättras. Moks resultat pekar på vikten av 

att lärare förstår elevers farhågor och att det är viktigt att förbereda eleverna noga innan 

kamratbedömning genomförs. Lärare måste ha kunskap, medvetenhet, erfarenhet och strategier 

för att kunna utnyttja kamratbedömningens potential till fullo.  

Granekulls (2016) licentiatavhandling har till syfte att öka kunskapen om hur kamratbedömning 

genomförs i naturvetenskap på mellanstadiet och ta reda på hur lärare implementerar 

kamratbedömning och hur elever ger varandra återkoppling. Hon har bland annat undersökt på 

vilka kvalitativa nivåer eleverna ger varandra återkoppling vid kamratbedömning. 

Datainsamlingen gjordes i flera steg. Första steget var implementeringen. Läraren gav eleverna 

instruktioner om uppgiften och om bedömningsmatrisen. Under tiden observerades läraren av 

forskaren. Nästa steg involverade eleverna. De besvarade frågor och utförde sedan 

kamratbedömning i små grupper. Eleverna intervjuades även senare. Resultatet visar att eleverna 

fick olika slags återkoppling, mestadels på uppgiftsnivå, från sina kamrater men även på annan 

nivå. Granekull drar slutsatsen att eleverna behöver öva på kamratbedömning och att läraren 

måste vara medveten om att olika tolkningar kan ske. Resultatet visar också att eleverna tycker 

att kamratbedömning är användbar och att återkoppling sker. 

2.4 Sammanfattning av forskning kring kamratbedömning 

Forskarna är överens om de positiva effekterna av kamratbedömningen. De lyfter fram fördelar 

som att eleverna utvecklar metakognition kring sitt eget lärande, att språk och kommunikation 

utvecklas genom att eleverna tränas i att sätta ord på kunskaper och färdigheter. Eleverna har 

lättare att ta till sig feedback från kamrater eftersom de har ett mer likvärdigt språk än vad lärare-

elev har. Förutsättningarna för att återkopplingen ska ge avsedd effekt är att målen är tydligt satta 

och eleverna är väl införstådda med dessa och att kamratbedömningen sker i en anda av respekt. 

Ett tillåtande klassrumsklimat, med goda relationer mellan alla parter och där misslyckanden ses 

som en del av lärandet, är en förutsättning för framgångsrikt arbete med kamratbedömningar.  



 

14 

 

2.5 Kritik 

I ett försök att hitta forskning som var kritisk till kamratbedömning hittade jag följande artikel. 

Kamratbedömningar kan beskrivas allmänt som en process där elever utvärderar eller blir 

utvärderade av kamrater (van Zundert, Sluijsmans & van Merriënboer, 2010). Det sker i många 

olika former. Enligt van Zundert et al. finns dock ett större problem som ännu inte är löst. De 

menar att det är omöjligt att definiera exakt vad som utgör effektiv kamratbedömning, det vill 

säga vilka åtgärder inom kamratbedömning som gynnar lärande och ger tillfredsställande 

psykometriska kvaliteter såsom reliabilitet och validitet. Detta beror på att det finns en stor 

variation både i kamratbedömningsmetoder och forskningseffekter. Litteraturen beskriver oftast 

kamratbedömning utifrån ett holistiskt synsätt, utan att specificera alla variabler gällande 

förutsättningar, metoder och resultat. van Zundert et al. förordar mer forskning om detta.  

2.6 Det sociokulturella perspektivet 

Människan befinner sig alltid i förändring enligt Vygotskij (1978; Kroksmark, 2011). Vi har hela 

tiden möjligheten att överta och utveckla kunskaper och erfarenheter från människor i vår 

omgivning, vilket sker genom samspel. Kamratbedömningar handlar i mångt och mycket om att 

lära i samspel med andra. Dysthe (2003) skriver att en central aspekt av det sociokulturella 

perspektivet är att kunskapsskapande främst sker genom samarbete i ett socialt sammanhang. Det 

är därför viktigt för individen att delta i ett sammanhang för att kunna lära. Vidare skriver hon att 

interaktion med andra är avgörande för vad som lärs och hur det lärs. Kommunikation är en 

förutsättning för lärande. Barnet lär genom att lyssna, till, prata med, härma och interagera med 

andra och på så sätt får barnet del av kunskaper och färdigheter. En fungerande kommunikation 

är en förutsättning för att kunna genomföra kamratbedömningar. Säljö (2015) beskriver att 

kommunikativa processer är centrala i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande, 

genom kommunikationen blir individen delaktig i både kunskaper och färdigheter. Språket är 

människans viktigaste redskap (Vygotskij, 1978; Dysthe, 2013; Säljö, 2015a). Språket ses som en 

länk mellan kommunikationen med andra och tänkandet (Dysthe, 2013).  

Lärande medför utveckling enligt Vygotskij (Dysthe & Igland, 2003) och utveckling och lärande 

är processer som är sammanvävda från födseln. För att förklara detta så myntade Vygotskij 

(1978, s. 86) begreppet om den närmaste utvecklingszonen. Hans definition har översatts till 

svenska av Säljö (2015b, s. 120) och lyder som följer: ”avståndet mellan vad en individ kan 

prestera ensam och utan stöd å ena sidan och vad man kan prestera under en vuxens ledning eller 

i samarbete med mer kapabla kamrater”. Utvecklingszonen är området mellan det ett barn klarar 

att göra på egen hand och det som samma barn klarar med hjälp av någon annan till exempel en 

lärare. Inom det här området finns funktioner som är under utveckling. Det som nu barnet klarar 

med hjälp av någon annan kan den senare göra själv. Det här får konsekvenser för synen på 
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bedömning och undervisning (Dysthe, 2013). Det innebär att undervisningen bör utgå från det 

barnet redan kan, för att med hjälp av någon som kan mer, ett barn eller en vuxen, utmana barnet 

med lite svårare uppgifter för att ett lärande och en utveckling ska ske. På det här viset kan barnet 

få utmaningar i sin lärprocess och få möjlighet att pröva situationer som ligger något över den 

nuvarande förmågan. Det kallas för att appropriera kunskaper, det vill säga att ta till sig och ta 

över kunskaper (Säljö, 2015a, b), vilket sker i samspel med andra människor (Kroksmark, 2011).  

Medierat lärande sker i fyra steg (Kroksmark, 2011). Det första steget är att barnet lär sig något 

med hjälp av till exempel en lärare. På andra steget kan barnet själv utföra uppgiften och på det 

tredje steget är kunskapen automatiserad. Det sociala samspelet har lett till att strategier för 

lärande har överförts och nu kan användas av barnet själv i nya situationer. Det fjärde steget är en 

återgång till steg två. 

Vad gäller bedömningen bör den inte bara utvärdera vad eleven kan, alltså den aktuella 

utvecklingsnivån utan också den potentiella utvecklingsnivån, alltså framåtsyftande, som en 

parallell till det vi kallar formativ bedömning. I undervisningen bör barnets potential vara i fokus 

och för att maximera inlärningen är det viktigt att barnet får samspela inte bara med läraren utan 

även med sina klasskompisar (Dysthe, 2013). 
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Syftet med den här kvalitativa studien är att undersöka hur elever i grundskolans årskurs 5-6 

uppfattar kamratbedömning och deras uppfattning av hur det är att bli bedömd i sitt lärande 

genom kamratbedömning. 

Mina frågeställningar är följande: 

1. Hur beskriver eleverna kamratbedömning?  

2. Vad är poängen med kamratbedömning enligt elevernas uppfattning?  

3. Hur uppfattar eleverna (att de påverkas av) kamratbedömningen? 

4. Vad är viktigt att tänka på vid kamratbedömningar enligt elevernas uppfattning? 

  

3. Syfte och frågeställningar 
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I det här avsnittet kommer jag att redogöra för mitt metodval, datainsamlingsinstrument, urval, 

genomförande och analys i nämnd ordning. De forskningsetiska principerna har jag vävt in i 

texten om genomförande. Sista stycket berör generaliserbarhet och tillförlitlighet.  

4.1 Val av metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att besvara mina forskningsfrågor. Syftet med 

en kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale och Brinkmann (2014) att försöka förstå världen 

utifrån de intervjuades sätt att se och ett försök att skapa mening ur deras erfarenheter. Kunskap 

konstrueras i samspelet mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. ”En intervju är ett utbyte 

av åsikter mellan två personer som samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse” (s. 18). Parterna 

i en forskningsintervju är inte likställda, eftersom forskaren har kontrollen och bestämmer över 

situationen. Kvale och Brinkman beskriver intervjun som ett samtal med struktur och syfte, som 

syftar till att producera kunskap. 

Jag har gjort en kvalitativ innehållsanalys (Denscombe, 2009) av den första forskningsfrågan som 

handlar om hur eleverna beskriver kamratbedömning. En innehållsanalys är en hjälp vid analys 

av innehållet i ett dokument enligt Denscombe. Proceduren beskriver han som relativt enkel och 

logisk och kan användas på vilken text som helst. För forskningsfråga två, tre och fyra, som berör 

hur eleverna uppfattar och påverkas av kamratbedömning, har jag inspirerats av fenomenografin. 

Denna ansats förutsätter en viss sorts forskningsfrågor (Dahlgren och Johansson, 2015), som 

riktar in sig på att ta reda på hur intervjupersonerna uppfattar ett fenomen. Fenomenet som 

beforskas i den här studien är kamratbedömning. 

I en fenomenografisk studie studeras och beskrivs de skilda sätt varpå något kan uppfattas, 

erfaras eller förstås på en kollektiv nivå (Larsson, 1986). En fenomenografisk ansats av andra 

ordningens perspektiv handlar om att beskriva hur en människa uppfattar något.  Det är en 

empiriskt grundad beskrivning av människors olika sätt att uppfatta omvärlden. Fenomenografin 

skiljer på hur något är och hur något uppfattas och ansatsen strävar efter att beskriva hur 

fenomen uppfattas. Forskaren söker efter innebörder istället för förklaringar eller samband och 

det är variationen forskaren söker efter. Det empiriska materialet samlas in genom intervjuer. 

Begreppet uppfattningar definieras av Dahlgren och Johansson (2015) som ”kvalitativt skilda sätt 

att erfara något i omvärlden” (s. 163), det vill säga att om ett antal personer tillfrågas om hur de 

uppfattar något så kommer med all säkerhet dessa ge prov på ett antal olika sätt att uppfatta 

företeelsen. Skillnaden mellan dessa olika kvaliteter kan vara alltifrån tydlig till alldeles hårfin, 

4. Metod 
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men de måste gå att särskilja (Kroksmark, 2011). Dessa olika uppfattningar kallas inom 

fenomenografin för utfallsrummet (Dahlgren och Johansson, 2015). Det är dock inte självklart att 

utfallsrummet i ett forskningsprojekt är heltäckande. Om undersökningen utökas kan antalet 

uppfattningar komma att bli fler och därmed blir utfallsrummet större. Fenomenografin beskrivs 

av Kroksmark (2011) som innehållsspecifik. Det betyder att det är innehållet som är det viktiga, 

inte hur många som har en viss uppfattning eller vem/vilka som har en viss uppfattning. Fokus på 

innehållet leder till ett antagande inom fenomenografin om att resultaten är generella alltså inte 

situationsbundna. Analysen tar inte hänsyn till sammanhang, situation eller kontext. Detta 

innebär att kunskapen som utvecklas är allmängiltig. Där skiljer sig fenomenografin från andra 

forskningsansatser som lyfter fram den specifika situationens betydelse och sammanhangets 

förutsättningar.  

Orsaken till uppdelningen av analysmetod för de olika forskningsfrågorna var att elevernas 

beskrivningar av kamratbedömningarna var väldigt samstämmiga. Det var svårt att finna någon 

större variation i deras berättelser, vilket är en förutsättning för en fenomenografisk analys. 

4.2 Datainsamlingsinstrument 

Den fenomenografiska ansatsen förutsätter att forskaren samlar in sitt datamaterial genom 

intervjuer (Kroksmark, 2011). Fenomenografiska intervjuer bör spelas in och transkriberas i sin 

helhet enligt Dahlgren och Johansson (2015) och Kroksmark (2011). Detta material utgör sedan 

grunden för analysen.  

 Fenomenografiska intervjuer är tematiskt ordnade och halvstrukturerade enligt Dahlgren och 

Johansson (2015). Intervjuguiden är därför inte så omfattande utan dialogen utvecklas under 

intervjuns gång och intervjuaren använder sig av probing, det vill säga denne ställer följdfrågor 

av typen ”Hur menar du då” eller ”Kan du utveckla ditt svar ytterligare?”, för att få ett så rikt 

material som möjligt. Beskrivningarna blir studiens resultat (Larsson, 2011), det så kallade 

utfallsrummet. 

Jag har använt tre övergripande teman i min intervjuguide (bilaga 1), som är tätt förknippade med 

mina forskningsfrågor och mitt syfte med uppsatsen. Varje tema följs av ett antal följdfrågor, som 

använts vid behov, för att ge ett så heltäckande analysmaterial som möjligt.  

4.3 Urval 

Alla lärare är ålagda att arbeta med formativ bedömning enligt Skolverket (2011b). Kamrat-

bedömning är en slags formativ bedömning men används inte av alla lärare utan endast av ett 

begränsat antal. För att jag skulle kunna få ett rikt datamaterial att analysera krävdes därför ett 

strategiskt urval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012) av elever, det vill säga 

elever som har arbetat frekvent med kamratbedömningar och har stor erfarenhet av dessa. 
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Denscombe (2009) använder begreppet icke-slumpmässigt urval vilket inbegriper människor som 

har valts medvetet för att de har något specifikt att bidra med. Följaktligen gjorde jag 

efterforskningar om presumtiva lärare och klasser som kunde passa mitt syfte. Jag hörde mig för 

bland kollegor och rektorer och även på utbildningsförvaltningen om de hade kännedom om 

någon skola/lärare/klass som arbetar med kamratbedömning. Från olika håll fick jag ett antal 

namn på lärare och jag kontaktade dessa via mail. Det var skolor i skilda delar av Jönköpings 

kommun. Svaren jag fick var av skiftande karaktär. Någon hade just tagit emot en ny klass och 

inte hunnit starta upp arbetet med kamratbedömning med de nya eleverna medan några 

meddelade att de arbetat med kamratbedömning men i begränsad omfattning.  Jag var dock 

välkommen att genomföra mina intervjuer.  Tre skolor lovade att ställa upp och jag hade också en 

fjärde som reserv om det skulle behövas, vilket inte behövdes, eftersom de elever som jag 

intervjuade var väl insatta i arbetet med kamratbedömning. De lärare som ställde upp fick sedan 

välja ut lämpliga elever ur sin klass, med önskan om att det inom elevgruppen skulle finnas en 

spridning med tanke på kunskapsförmågor och förmåga att uttrycka sig muntligt. Lärarna och jag 

stämde av hur de hade tänkt kring urvalet precis före intervjun för att få den önskade spridningen. 

Sammanlagt genomförde jag 19 intervjuer på de tre skolorna, som jag har valt att kalla skola A, 

B och C. 13 av intervjuerna gjordes med elever i åk 5 och resterande 6 intervjuer med elever i åk 

6. Urvalet var tillfredsställande utifrån perspektivet att samtliga 19 elever var väl förtrogna med 

kamratbedömning och bidrog till datamaterialet.  

Efter att jag hade etablerat kontakt med lärarna på respektive skola och bestämt datum för när 

intervjuerna skulle ske så förmedlade jag ett missivbrev till lärarna, som i sin tur delade ut dessa 

till eleverna. Eleverna fick hem missivbrevet (bilaga 2) för att läsa igenom och ta ställning 

tillsammans med sina vårdnadshavare, om de ville medverka. De etiska aspekterna är enligt 

Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wägnerud (2014) extra viktiga vid samtalsintervjuer. När en 

studie involverar barn krävs både föräldrars och elevernas samtycke, det vill säga att de själva 

informeras om vad som gäller. I missivbrevet beskrivs syftet med studien, vad informationen ska 

användas till, att eleverna är anonyma och att de kan dra sig ur när som helst under studiens gång 

om de skulle vilja. Jag följde Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskningsetik (2011). I 

missivbrevet informerades om samtycke, konfidentialitet, frivillighet och nyttjande.  

4.4 Genomförande 

En pilotstudie genomfördes, för att testa intervjuguiden, på en låg-och mellanstadieskola i ett 

ytterområde i Jönköpings kommun. Den skolan har jag valt att kalla skola A. Jag ville ta reda på 

om frågorna var rätt ställda för åldergruppen. Skolan har knappt 200 elever och intervjuer 

genomfördes med 7 elever i åk 5. Enligt klassläraren hade eleverna introducerats till arbetet med 

kamratbedömningar i åk 4 och därefter jobbat med detta vid ett flertal tillfällen, främst inom 
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svenskämnet. Efter att intervjuerna var avklarade så började jag direkt att transkribera första 

intervjun. Arbetet med transkriberingen visade att intervjuguiden fungerade väl men att jag 

behövde tänka på att gå djupare in i frågeställningarna genom att ställa fler följdfrågor av typen 

”Hur menar du då?” 

Intervjuerna spelades in med min Ipad och även med min mobiltelefon, för att vara säker på att 

inget skulle gå fel med inspelningarna. Eleverna verkade helt oberörda av att bli inspelade och 

var positivt inställda till att bli intervjuade. Intervjuerna gjordes i ett enskilt rum i direkt 

anslutning till klassrummet och varierade i längd mellan 10 och 20 minuter. Resultaten från 

pilotstudien är inkluderade i uppsatsen. 

Jag genomförde därefter elevintervjuer på två andra låg-och mellanstadieskolor i Jönköpings 

kommun enligt samma förfarande. På den andra skolan, skola B, intervjuades 6 elever i åk 5 och 

på den sista skolan, skola C, intervjuades 6 elever i åk 6. Sammanlagt intervjuades alltså 19 

elever. Intervjuernas längd varierade mellan 10 och 27 minuter. Även på skola B genomfördes 

intervjuerna i ett anslutande grupprum, vilket i detta fall innebar att några intervjuer blev 

avbrutna på grund av att elever skulle hämta datorer eller personal skulle hämta material. På 

skola C genomfördes intervjuerna i ett bokat rum en liten bit ifrån klassrummet, där några 

personer passerade genom vid flera tillfällen och jag vid ett tillfälle fick påpeka att inspelning 

pågick. Avbrotten påverkade inte intervjuerna nämnvärt. Alla elever var positivt inställda till att 

bli intervjuade och flera uttryckte att de tyckte att det var roligt att få vara med. Elever som inte 

fick delta uttryckte att de gärna hade velat medverka. 

4.5 Analys 

När alla nitton intervjuer var genomförda och transkriberade började arbetet med att analysera 

mitt datamaterial. Viss analys hade också skett kontinuerligt under transkriberingen. Den första 

forskningsfrågan Hur elever beskriver kamratbedömning gjorde jag en innehållsanalys av. Efter 

flera genomläsningar av transkriberingarna framträdde en relativt samstämmig bild av hur 

eleverna beskrev kamratbedömning. Denscombe (2007) beskriver hur innehållsanalysen avslöjar 

vad som är relevant i texten genom att mäta vilka speciella ord och idéer som den innehåller och 

även vilka prioriteringar som förekommer. Jag kategoriserade elevernas beskrivningar utifrån de 

tre skolorna och gjorde en jämförelse av hur arbetet med kamratbedömning går till, vilket jag 

sedan skrev fram i resultatet.  

De övriga tre forskningsfrågorna analyserade jag med inspiration av fenomenografin. Dahlberg 

och Johansson (2015) använder en analysmodell för fenomenografisk forskning i sju steg som jag 

haft som inspiration. Det första steget i den modellen är att göra sig bekant med sitt datamaterial, 

vilket innebär att materialet läses igenom upprepade gånger samtidigt som anteckningar görs. Det 
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var alltså det första som jag tog mig an i analysfasen. Jag läste igenom intervjuerna och 

markerade med olika siffer-och bokstavskombinationer utifrån mina frågeställningar. 

Steg två kallas kondensation vilket innebär att de mest betydelsefulla styckena i intervjuerna 

skiljs ut, för att senare ligga till grund för jämförelser. 

Vid det tredje steget så ska de utvalda styckena jämföras med varandra och både likheter och 

skillnader lyftas fram. Enligt Dahlberg och Johansson så är fenomenografins huvudsakliga mål 

att visa på skillnader mellan uppfattningar och för att åstadkomma detta måste forskaren också 

söka efter likheter. Här använde jag mig av olika färger för att markera liknande uppfattningar 

hos eleverna, vilket också hjälpte mig att få syn på olikheter. 

Därefter började jag arbetet med att kategorisera elevernas uppfattningar och namnge dessa, 

vilket är steg 4-6 i modellen. Under analysens gång så ändrades vissa kategorier och kategorier 

slogs ihop och bildade nya kategorier. Detta arbete upprepade jag flera gånger tills jag i det 

sjunde steget hade ett utfallsrum som jag var nöjd med och som jag kommer att presentera i 

kapitel 5. 

4.6 Generaliserbarhet och tillförlitlighet 

Denscombe (2009) menar att generaliserbarheten ska ses som en fråga om hur överförbara 

resultaten är på andra liknande sammanhang, alltså hur informationen kan tillämpas på andra 

jämförbara fall. I det här sammanhanget skulle det alltså handla om hur generaliserbart resultatet 

är på en annan eventuellt större elevgrupp än den undersökta. Ett möjligt tillvägagångssätt är att 

samla in data till teoretisk mättnad uppnåtts, alltså när inget nytt framkommer i intervjuerna. Det 

kan dock vara en vansklig väg att gå då mättnaden också kan bero på att forskaren inte gått in 

tillräckligt djupt i forskningen.  

För att kunna kontrollera studiens tillförlitlighet måste metoder och analys vara mycket tydligt 

och noggrant beskrivna för att andra ska kunna granska forskningsprocessen. Studien måste vara 

transparent (Denscombe, 2009) eftersom det vid kvalitativ forskning är svårt att identiskt upprepa 

datainsamlingen som forskaren gjort. Andra forskare måste då kunna granska studiens metod och 

analys på ett ingående sätt och följa forskarens väg fram till resultatet. Mitt metodkapitel är ett 

försök till att uppfylla dessa kriterier. 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever i grundskolans åk 5-6 uppfattar kamrat-

bedömning och hur de uppfattar att det är att bli bedömd i sitt lärande genom kamratbedömning. 

Elevintervjuerna ligger till grund för resultatet. Jag har valt att dela upp mitt resultat i olika delar 

eftersom jag har använt två sätt att analysera mina intervjuer. Den första resultatdelen, 

beskrivning av kamratbedömning, är en kvalitativ innehållsanalys och resterande del, är 

inspirerad av fenomenografisk analys, vilket innebär att ta fasta på likheter och skillnader i 

intervjusvaren. Beskrivningskategorierna utgör själva resultatet och i fenomenografin benämns 

resultatet som utfallsrummet. När jag har skrivit excerpt från intervjuerna står I för intervjuaren, 

det vill säga jag, och E står för eleven. Jag har också gett elevernas svar en siffra från 1-19 för att 

markera att det är olika elevers svar. Eftersom det inom fenomenografin inte är viktigt vem eller 

vilka eller hur många som är av en viss uppfattning (Kroksmark, 2011) så fanns ingen mening 

med att ge olika elever pseudonymer. I excerpten har jag ibland utelämnat tal som inte tillfört 

något till resultatet och då har jag markerat det på följande sätt i texten […]. Det kan till exempel 

handla om upprepningar eller ord som asså, ba, liksom, typ. 

5.1 Beskrivning av kamratbedömning 

I det här avsnittet gör jag en sammanställning av hur eleverna på de tre skolorna beskriver arbetet 

med kamratbedömning. Eleverna använder inte begreppet kamratbedömning utan kamratrespons 

eller helt enkelt Two stars and a wish.  

Gemensamt för de tre skolorna var att samtliga använde sig av metoden Two stars and a wish, 

fast i olika sammanhang. Skola C använde metoden uteslutande vid muntliga redovisningar, 

skola B uteslutande vid kamratrespons på olika slags texter, som eleverna skrivit på svensk-och 

SO-lektioner, och skola A använde sig av båda dessa ovanstående. Det faktum att de intervjuade 

eleverna var väl förtrogna med att arbeta med kamratbedömning var också gemensamt för de tre 

skolorna. Begreppet kamratbedömning används inte så frekvent utan kallas kamratrespons eller 

Two stars and a wish. 

Skola A använder kamratrespons vid både muntliga och skriftliga arbeten. Eleverna beskriver 

responsen vid muntliga redovisningar som Two stars and a wish. Efter att en elev har gjort sin 

muntliga redovisning så drar läraren tre kulor med elevernas namn på. Två av eleverna får ge 

positiv feedback på något som var bra i redovisningen (star) och den tredje får ge förslag på 

något som eleven kan förbättra till nästa gång det är dags att redovisa (wish). Skriftlig 

5. Resultat 
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kamratrespons används när eleverna har skrivit olika slags texter. Två elever byter text med 

varandra och läser noggrant igenom kompisens text. Därefter fyller eleverna i sin respons i en 

slags matris och längst ner på pappret finns utrymme för fritext där eleven skriver vad som var 

bra och vad som kan förbättras. Matrisen behandlar enligt eleverna språkriktighet, skrivregler, 

handstil och om det finns en röd tråd till exempel. När matrisen är ifylld byter eleverna tillbaka 

och läser igenom kompisens respons. Är det något som är oklart så pratar eleverna om detta, 

annars renskrivs texten med responsen i åtanke. 

I likhet med skola A så beskriver de intervjuade eleverna i skola B att de ger kamratrespons på 

skrivna texter. Det sker mest inom svenskämnet men kan även förekomma i SO och engelska. 

Eleverna byter texter med varandra och ger varandra respons utifrån ett responspapper med rutnät 

på, som enligt lärarens förtydligande är en slags matris. Det eleverna letar efter i kompisens text 

kan enligt dem själva vara om det finns stor bokstav och punkt, styckeindelning, sambandsord, 

rubrik, inledning och avslutning och en röd tråd. Avslutningsvis skriver eleverna Two stars and a 

wish till sin kompis, det vill säga två saker som var bra med texten och en sak som kan förbättras. 

Sedan byter de tillbaka, läser igenom responsen och ändrar i sin text.  

Skola C använder Two stars and a wish vid muntliga redovisningar och detta kan göras enskilt 

eller i grupp. Även responsen kan ges enskilt eller av en grupp. Eleverna beskriver att de tidigare 

hade hjälp av en lapp med förslag vad de ska fokusera på när någon redovisar. Det kan till 

exempel vara att personen pratar högt och tydligt, att redovisningen har en röd tråd, att den som 

redovisar tittar upp och har ögonkontakt med publiken eller att inledningen är bra. När 

redovisningen är avslutad får personen omedelbar respons från 3- 4 klasskompisar, vilket någon 

elev uttrycker är ett slags ”jury”. Vilka som ska ge respons bestäms lite olika. Antingen 

bestämmer läraren vilka eller så blir det några som räcker upp handen. Ytterligare en variant är 

att glasspinnar dras slumpvis med elevernas namn på enligt elevernas beskrivning. De vars namn 

står på glasspinnen får ge respons. 

5.2 Poängen och nyttan med kamratbedömning 

Det här utfallsrummet handlar om vad eleverna uppfattar att de lär sig av kamratbedömningen, 

vad de har för nytta av den och vad poängen med kamratbedömningen är. Jag har urskilt och 

delat in de transkriberade intervjuerna 6 olika kategorier. Kategorierna är följande: 

 vad man gjorde bra 

 lärdomar 

 fokus/kunna lyssna 

 vet inte 
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 våga säga 

 kompisars betydelse 

5.2.1 Vad man gjorde bra 

Den här kategorin handlar om att eleverna uppfattar det som viktigt och positivt att få veta vad de 

har utfört bra i sin text eller i sin redovisning. Då blir eleverna också mer medvetna om vad som 

utmärker goda kvaliteter i text eller tal. En elev uttrycker det som att ”kunna se vad som är bra 

text”.  När eleverna har fått bekräftelse på att de gjort något bra så vet de också att de kan 

fortsätta att jobba på så. En annan elev uttrycker det så här: 

E19: Man har två stars för att man ska känna att man är bra på nånting och en wish så 

man vet vad man kan öva lite mer på.  Jag lär mig vad jag är bra på och vad jag behöver 

fokusera lite mer på under lektionerna när vi har dom här tillfällena att öva. 

Det handlar också om att eleverna uppfattar det som positivt och viktigt att få säga till en kompis 

att de har lyckats bra och vad de har lyckats bra med. De får en bra känsla av att göra en kompis 

glad och stolt över sin prestation och de blir glada själva. 

5.2.2 Lärdomar 

Denna kategori handlar om att elever uppfattar att de kan förbättra sina texter eller redovisningar 

utifrån den respons de får av sina klasskompisar och att man lär sig av sina misstag och blir 

bättre. Eleverna uppfattar det som att de får tips som de kan använda för att utvecklas. Det blir 

lättare att komma ihåg det som man ska tänka på när man har fått respons. Nästa gång det är dags 

att skriva en text eller göra en redovisning så uppfattar eleverna att de har nytta av den respons de 

har fått tidigare.  

I: Finns det nån annan nytta eller hjälp du känner att du har av att ha jobbat med respons 

[…]? 

E18: Eeh, ja man lär ju sig av sina misstag o sen nån annan gång då kanske man gör det 

som var förra wishen å får det som bra istället […]å till slut bli man ju bara bättre på det 

man gör å lär sig av det. 

I: Vad är syftet med att ni ger den här responsen på svenskan? 

E12: Men att man ska förbättra sin text o få lite mer tankar om hur man ska göra den 

bättre o så. 

E9: Det är roligt och sen så skriver man bättre sen för nu vet man att man inte ska 

glömma det eller glömma det. 

E17: […]  om man ser någon göra det (en redovisning) jättebra, att den gjorde jättebra på 

sin redovisning. Bara ååå så där skulle jag kunna göra.  
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E19: För att man ska veta vad man är riktigt bra på och vad man skulle kunna bli bättre 

på, så kan man öva på det. 

När eleverna jobbar med kamratbedömning av texter och muntliga redovisningar får de ta del av 

många olika exempel på dessa. Förutom att de lär sig att lyssna och göra förbättringar på ett lite 

mer övergripande plan så uttrycker de också vad de lär sig specifikt av kamratbedömningen. Då 

kan det handla om stavning, handstil, rubriksättning, disposition av text och vad man ska tänka på 

vid redovisningar. Det kan också handla om att lära sig att göra sin text tydligare. Det kan vara 

klart och tydligt för en själv vad texten handlar om, men kompisen kanske inte riktigt förstår. 

E5: Jag lär mig typ om jag har stavat fel, använt ett ord för mycket eller hur man kan 

förbättra. 

E8: Man kommer ihåg bättre eller man kommer ihåg alla grejer som ska va med eller så, 

så att man tänker på det liksom. Det är lättare för att då kanske man kommer ihåg, aaa 

förra gången va missade jag då, ja så tar man med det. 

E12: Men jag lär mig väldigt mycket om hur dom ser eller stavar ord o rubriker brukar 

jag få väldigt mycket hjälp av o väldigt mycket mer. Hur dom har sin röda tråd i texten o 

inledning, stycken, stavning på ord, rubriker som jag sa. Det är la lite. När jag själv 

skriver så kan jag tycka att den är jättebra men sen när nån annan läser den så kanske inte 

dom fattar så här hur jag menar, för då har jag en tanke om hur det är, men då kanske 

dom inte förstår det. Då skriver jag mer om det. 

E14: Mm, jag har ju lärt mig typ när jag fick så här du hade en bra röd tråd, innan visste 

jag inte vad det var. Det är så här när allt sitter ihop bra och att det flyter på. Jag har lärt 

mig många nya ord som jag inte visste vad det var. 

En uppfattning som framkommer är också att responsen kan göra nytta i alla ämnen där 

de redovisar, för tipsen, som handlar om hur man redovisar, är allmängiltiga. Det är 

också lättare att få syn på misstag i kompisarnas arbeten än i sina egna, men det kan 

också göra eleverna medvetna om att de själva har gjort samma misstag och därmed 

kunna rätta till det. Några elever uttrycker uppfattningen att de vill förvandla en wish 

till en star och hur nöjda de känner sig när de lyckats med det. 

5.2.3 Fokus/kunna lyssna 

Eleverna har uppfattningen att de blir bättre på att lyssna och att de lyssnar noggrannare på 

kompisarnas redovisningar när de vet att de ska ge respons efteråt. Som en följd av detta 

beskriver eleverna att de lär sig mer om ämnet också. 

I: Vad tycker du att du lär dig av att ge respons? 



 

26 

 

E1: Jag lär mig att bli bättre på att lyssna för jag måste lyssna så att jag ska kunna berätta 

vad jag tycker sen, för man vet aldrig om det är jag som får säga. (Den som ska ge 

respons väljs slumpmässigt.)  

E14: Mmm man lär ju sig att lyssna, för man måste lyssna för att kunna ge nånting och 

att kunna ge nån feedback har jag lärt mig. 

E15: Att lyssna mer på vad heter det vad dom säger o att man måste ta in det för att man 

ska liksom ge bedömning sen. […] och att man lär sig ju under tiden man lyssnar. 

Kompisarna har blivit bättre på att lyssna också anser eleverna. Under redovisningar har eleverna 

stort fokus på den som redovisar och det brukar vara väldigt tyst enligt elevernas uppfattning. 

5.2.4 Vet inte 

Den här uppfattningen framkommer också att elever inte riktigt kan se vad de har för nytta med 

arbetet med kamratbedömning eller varför de jobbar med det.  

I: Vilken nytta har du av responsen tycker du? 

E10: (funderar) ööö (tänker igen) ja vet inte men (tystnad) typ ööö…ja vet inte. 

I: Varför jobbar ni med kamratrespons tror du? Vad är poängen? 

E10: Kanske att…(funderar länge) ööö eller asså ja vet inte men… 

I: Har läraren förklarat vad är målet med detta, varför gör ni detta? 

E10: Aa kanske att vi ska lära oss nåt om det. Ja ja vet inte men… 

I: Vilken hjälp och nytta har du av detta tycker du? 

E16: Det vet ja inte riktigt… 

Det kan vara svårt att sätta ord på vad det är som är poängen eller nyttan med kamratresponsen 

rent generellt. Det kan vara lättare att beskriva vad man lärt sig av Two stars and a wish i en 

specifik situation. 

5.2.5 Våga säga 

En positiv följd av arbetet med kamratbedömning är enligt eleverna att de har blivit modigare 

med tiden. Uppfattningen är att det blir lättare och lättare att säga vad man tycker. Dels blir de 

modigare i själva redovisningsstunden när de har fått träna på det som de fått en wish på i tidigare 

responser och dels blir de modigare i att ge respons till sina kompisar. Eleverna anser att de vågar 

vara ärliga fast på ett sätt som inte sårar den som responsen är riktad till. 
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E14: Det är väl för att man ska kunna säga vad som är bra o dåligt, man ska kunna säga 

det utan att nån blir arg eller nåt sånt där. Jag vet inte riktigt […] att våga säga så här att 

du kan tänka på eller nåt sånt där. 

I: Var det svårt i början att va ärlig? 

E14: Ja lite eller så. Men nu vet man ju så här för det är inget elakt utan bara nåt man kan 

göra bättre, det är inget dåligt. 

I: Finns det någon annan nytta som du kan se med kamratrespons? 

E15: Att man vågar visa sin redovisning och att […] kamraterna får se vad du har hittat 

för information om det du redovisar […]. När jag redovisar så känns det som att jag vågar 

prata mer när man vet att man ska få respons. 

Att våga förmedla sin respons på ett respektfullt sätt är enligt elevernas uppfattning viktigt och 

något man kan träna sig på.     

5.2.6 Kompisars betydelse 

Att få veta vad kompisarna tycker är ytterligare en uppfattning bland elever att poängen med 

kamratbedömning är. Eleverna fokuserar på andra saker än de vuxna och tänker på liknande sätt 

som sina kompisar, vilket kan gör att eleverna värdesätter responsen från kamraterna mer.  

E3: För att man ska se hur kompisarna tycker om texterna o se om dom har nånting o 

berätta som kanske inte fröknarna har sett. 

E4: De e för att se vad andra kompisar tycker…till exempel tycker om min text... 

E6: Att man ska få vet vad kompisar tycker om det som är i sin egen ålder ska få berätta 

vad dom tycker om det man har gjort. 

E15: Jag tror vi gör det för att det är bra att få veta vad kamraterna tycker om vad man 

gör bra o så o vad man kan tänka på, vad dom tycker. 

Det är också intressant att få ta del av vad kompisarna har hittat för information och att 

delge kompisarna det man själv har hittat. Att känna att man har hjälpt en kompis är 

också en uppfattning som framkommer och att eleverna lär av varandra. De får idéer 

och inspiration av varandra hur de kan skriva och redovisa när de tar de del av 

varandras alster. Eleverna uppfattar att de lär av varandra och att de får idéer av 

varandra som de kan använda i sitt fortsatta skolarbete. 

Alla lär sig av att arbeta med Two stars and a wish enligt elevernas uppfattning. Man får ge tips 

till sina kompisar och man får tips av sina kompisar och man hjälps åt för att alla ska bli bättre är 

en uppfattning som framkommer.  
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E17: […] Man lär sig själv lite så här då, men också andra, alla lär sig typ av Two stars 

and a wish. 

Istället för att bara få respons från läraren så kan eleverna få mer respons från sina klasskompisar, 

som är i samma ålder framkommer också. Det kan ju hända att eleverna upptäcker sådant som 

inte läraren har sett. Att få respons från flera personer, både elever och lärare uppfattar elever 

som positivt. Då får man mer tips och det blir variation. En uppfattning som framkommer är att 

poängen med kamratbedömningen rätt och slätt är att ge och få respons, det är därför de gör det. 

5.3 Påverkan vid kamratbedömning/Uppfattningar om 

kamratbedömning? 

Här har jag delat in resultatet i kategorier utifrån elevernas uppfattningar om hur det känns att få 

och ge respons, vilket kan ge en viss inblick hur eleverna påverkas av kamratbedömningen. 

Följande olika kategorier har jag kunnat urskilja i intervjuerna: 

 det är roligt 

 det känns bra 

  det är svårt eller jobbigt 

 det kan kännas läskigt eller konstigt 

5.3.1 Det är roligt 

En utbredd uppfattning hos de elever jag har intervjuat är att det är roligt att ge respons till sina 

kamrater. Det är också roligt att få positiv feedback, att få veta vad man har gjort bra och att få 

höra eller läsa att någon annan tyckte att ens arbete var bra. Det gör redovisningar roligare för 

man har en uppgift under tiden man lyssnar.  

E9: Det är rätt kul. Man får dels säga vad man tycker o då får kompisarna höra vad man 

tycker. Då känns det som att man hjälper dom lite. 

E14: Det är roligt…för då har man också en uppgift när man sitter där, inte bara att man 

lyssnar utan man har ju en uppgift att man ska kunna säga nånting. Jag tycker det är kul. 

Det är också roligt att se hur andra gör sina arbeten eftersom det ger idéer hur man själv kan 

skriva eller vad man tänka på när man ska redovisa något, för att arbetet ska bli så bra som 

möjligt.  

5.3.2 Det känns bra 

Många elever uttrycker att det känns bra, ganska bra eller oftast bra. Det är positiva uppfattningar 

om att det är bra, eftersom eleverna uppfattar att det kan bli lättare för dem att till exempel få 

ordning på den röda tråden i den egna texten eller redovisningen och de får tips på hur de kan bli 
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tydligare i vad de menar, alltså eleverna får tips hur de kan förbättra sina texter och redovisningar 

och då kan de göra ännu bättre nästa gång. 

E10: Det känns bra för då får man veta vad andra tycker om ens egna text. 

E13: Det känns bra för att man får lära sig när man har gjort så här som man ska 

förbättra, men så är det också…det är roligt när andra läst texten o skrivit bra o så om det. 

E16: Jag tycker det känns bra för att då kan dom förbättra […] annars kan de ju fortsätta 

göra samma misstag. 

E17: Jag tycker det känns bra speciellt om man ger en star för då vet man att man lyfter 

upp någon. 

En annan aspekt som bidrar till att det känns bra och roligt är att elever känner att de blir mer 

fokuserade på att lyssna när de vet att de har till uppgift att ge respons efteråt.  

5.3.3 Det är svårt eller jobbigt 

Men uppfattningen att det kan finnas vissa svårigheter med att ge kamratrespons framkommer 

också. Dels uttrycker en del elever att det var svårt i början, innan de visste hur de skulle göra 

och vad som förväntades av dem. En annan svårighet, som några elever berättar om, är att det kan 

vara svårt att hitta något som kan förbättras i en redan bra text eller redovisning vilket får till 

följd att det är svårt att veta vad de ska ge för respons till kompisen. 

E8: Ibland kommer man liksom inte på nåt om man får en ganska bra text, så ska man 

skriva nåt som man ska förbättra […]. Ja det fanns med det mesta […] o så ska man va så 

där himla petig o skriva ja du hade tre stavfel […] känns lite sådär ibland, om det var en 

väldigt bra text. 

E11: Ibland är det svårt för jag brukar inte hitta så jättemycket fel, men roligt ändå. 

En annan svårighet kan vara att säga eller skriva det som behöver förbättras, att ge en wish. En 

elev uttrycker att det ”kan kännas lite elakt” om personen har mycket som behöver förbättras, 

men att det ändå är bra att den personen får veta det. 

E18: Ibland kan det kännas lite jobbigt ifall man är tvungen att säga nånting […] ifall 

man är rädd att den andre ska bli ledsen men oftast känns det bra och dom tar till sig det 

bra. 

E17: Wisharna är lite…det kan kännas lite svårt att säga det som är mindre bra. 

Ytterligare en svårighet som kan uppstå beror på vem som responsen riktas mot. Om det är bästa 

kompisen uppfattar några elever att det kan bli svårt att ge rättvisande respons, för man vill inte 
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stöta sig med bästisen och man vill gärna tycka att bästisen gjort ett jättebra jobb, fast det kanske 

inte stämmer. 

E9: Rätt ofta är det svårt och om man ska skriva på sin bästa kompis så är det ju lite svårt 

för att inte skriva ååå vilken fantastisk text! 

I: Så det känns mer om det är bästa kompisen då. 

E9: Ja det är svårare. 

I: På vilket sätt är det svårare tycker du? 

E9: Om man tycker om dom jättemycket, om man är med dom typ varje dag o så om man 

ska skriva respons till det o så ska man skriva nåt som dom kan förbättra, då kommer 

man oftast inte på nånting. 

Det kan också bli svårt om man har jobbat i grupp och inte är överens om vilken respons gruppen 

ska ge för att man tycker olika i gruppen. 

Några elever är av uppfattningen att det blir jobbigare om det är bästa kompisen som ska få 

respons. Många elever uttrycker dock att det inte spelar någon roll vilken kompis man får ge 

respons till och lägger till att det beror på att de känner varandra väl i klassen eller att de har gjort 

det så många gånger. 

En annan uppfattning om vad som kan göra kamratresponsen jobbig är om man är rädd att den 

andre ska bli ledsen eller besviken, alltså om den uppfattar responsen på fel sätt.  

I: Hur känns det att ge respons då? 

E18: Ja ibland kan det ju kännas lite jobbigt ifall man är tvungen att säga nånting sånt 

där, ifall man är rädd att den andre ska bli ledsen eller […] besviken ifall den har övat på 

det. Kanske man är rädd att säga att det inte var så bra eller så. 

Det kan kännas jobbigt att få respons om man inte är så nöjd med sin redovisning eller sin text 

och man känner att man inte gjort tillräckligt. Det kan också vara tvärtom att man är väldigt nöjd 

och inte tycker att man behöver förbättra något och då kan det bli jobbigt på så vis. 

5.3.4 Det kan kännas läskigt eller konstigt 

En elev hade uppfattningen att det till och med kan kännas obehagligt ibland. Den här 

uppfattningen bottnar i att relationen mellan elever kan ställa till det i 

kamratbedömningssituationen.  

E9: Ibland är det lite läskigt om det till exempel är någon man inte gillar som ska skriva 

respons på texten, bara o nej nu kommer hon ju skriva elakt med flit. 
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I: Hur kändes det när du fick den responsen? Eller hur tänkte du? 

E9: Jaha, så här tänkte hon! Ibland känns det så och ibland så sitter man o ältar jättelänge 

o bara, näää, nu var hon inte snäll alls. 

I: Är det ofta så eller? 

E9: Det är nog oftast tvärtom tror jag. 

I: Att det känns bra? 

E9: Mmm. 

Om det finns en motsättning mellan två elever kan det följaktligen vara svårt att vara neutral i sin 

bedömning av varandra. Det är inte någon av de 19 eleverna som direkt haft uppfattningen att det 

här med kamratrespons är något som man är nervös eller pirrig inför. Tvärtom har några elever 

uttryckt att det inte är ett dugg pirrigt. Däremot fanns uppfattningen att det kan kännas konstigt 

att få sin respons ifall ens egen text är konstig. 

5.4 Viktigt att tänka på vid kamratbedömning 

Följande kategorier utkristalliseras i intervjumaterialet angående vad eleverna uppfattar som 

viktigt att tänka på när kamratbedömning används i undervisningen: 

 noggrannhet 

 ärlighet 

 ta uppgiften på allvar 

 visa respekt för varandra 

 inställning när man får respons 

5.4.1 Noggrannhet 

Noggrannhet kan handla om att vid textrespons läsa igenom kompisens text väldigt noga och att 

även vara noga när man fyller i responsen, för annars kan det bli helt fel enligt eleverna. Vid 

muntliga redovisningar handlar det om att lyssna noga för att kunna ge rätt respons. 

E18: Asså det är viktigt att tänka att man verkligen tar rätt saker så man inte bara tar 

nånting som kanske egentligen skulle varit bra på det dåliga eller så där utan att man 

verkligen tänker till att detta gjorde dom bra och detta var lite mindre bra. Så det är ju 

väldigt viktigt för annars kan det ju bli helt fel. 

E3: Öö att kolla igenom deras texter ordentligt. 
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E4: Verkligen göra det noga, inte bara kryssa i […] att man läser texten innan man gör 

det, så att man inte bara kryssar i o typ lämnar den o inte läst texten eller om man bara 

kryssar i o sen läser texten o så.  

I: Vad händer då? 

E4: Då blir det helt fel. 

Noggrannhet handlar om att vara uppmärksam och göra ett bra och rättvisande jobb genom hela 

processen med kamratrespons. 

5.4.2 Ärlighet 

Eleverna är av uppfattningen att ärlighet är viktigt vid kamratrespons. Det är viktigt att 

säga respektive skriva vad man tycker och mena det man säger eller skriver i sin 

respons till kompisarna. Det är inte alltid enkelt. 

I: Vad är viktigt att tänka på tycker du när man ska ge varann sån här respons i 

klassrummet? 

E1: Vara ärlig! Asså säga det man tycker. 

E6: Då tycker jag det är viktigt att man svarar ärligt o man läser igenom texten. […] Att 

man försöker skriva så snällt som möjligt men ändå att budskapet kommer fram. 

E14: Man ska tänka på att säga vad man menar, man ska inte säga nåt elakt eller man ska 

inte säga så här du var jättedålig, utan det är ju bara en punkt man ska tänka på o så ska 

man inte bara säga dåliga saker utan också ge nåt som var bra. 

Det kan vara svårt att vara ärlig i vissa situationer men eleverna är ändå av uppfattningen att det 

är viktigt eftersom det leder till att kompisarna kan förbättra sina arbeten och prestera ännu bättre 

vid nästa tillfälle de ska skriva eller redovisa. 

5.4.3 Ta uppgiften på allvar 

Vikten av att ta uppgiften på allvar framkommer också i flera elevsvar. Även om det är bästa 

kompisen så gäller det att vara ärlig och kryssa i det man verkligen tycker.  

E7: Om man har en kompis, en bästa kompis o så ska man ge henne en respons, då ska 

man liksom inte kryssa ja hela vägen. 

I: Bara för att det är bästa kompisen? 

E7: Ja, utan man ska ta det på riktigt, allvarligt o så ska man göra det från texten inte från 

personen. 
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Att ta uppgiften på allvar handlar också om att responsen ska genomföras på rätt sätt enligt 

eleverna. Om en person tar uppgiften mindre seriöst och fyller i responsen utan eftertanke eller 

bara för att vara retsam fyller i att allt var dåligt kan det såra klasskompisen som får responsen.  

5.4.4 Visa respekt för varandra 

Eleverna lyfter också fram att det är viktigt hur responsen framförs. När man framför sin wish 

ska man tänka på att inte vara för hård utan säga den på ett bra sätt så inte personen tar illa upp. 

Det gör man genom att ge tips på hur något i en text eller redovisning kan förbättras och inte 

genom att tala om för någon att den är dålig enligt elevernas uppfattning. Kamratresponsen 

upptar ju bara en liten del av tiden i skolan men man ska ju kunna umgås resten av tiden också.  

E12: Att inte skriva ba det här var fel, det här var fel, det här var inte bra för då kan man 

bli ledsen när man ser texten, utan mer hjälpa till o skriva mer vad man kan rätta till o ge 

förslag på vad man kan göra istället o inte bara mata på med massa dumma kommentarer, 

E9: Att man inte skriver för taskigt eller så och att man kanske inte skriver riktigt för 

snällt heller, så att man bara ååå det var en fantastisk berättelse, fast den kanske var 

mittemellan. 

E15: Att man säger det på rätt sätt. Att man inte säger det elakt o så. Att man på wish 

säger att man ska tänka på det inte att man ska göra det nästa gång, utan att man ska tänka 

på att göra det bättre. 

E2: Att inte gör nån ledsen…eller för om man skriver typ du kan tänka på att göra mer 

beskrivningar, då kanske den blir ledsen, så att man får inte va rädd för att den ska bli 

ledsen för att […] man ger ju bara tips. 

Responsen skall alltså riktas mot uppgiften, inte personen och eleverna tycker att det är viktigt att 

betona det som är bra och att den wish man ger kompisen ska vara formulerad som ett tips för 

kompisen att tänka på. Wishen ska alltså inte framställas som något dåligt utan något kompisen 

kan tänka på att förbättra i framtiden. 

5.4.5 Inställning när man får respons 

När man får sin respons ska man försöka ha inställningen att ta till sig kritiken på ett konstruktivt 

sätt, det vill säga att bli glad för de stars man får och se wishen som ett tips på något som kan 

förbättras till nästa gång. Man kan tänka att man ska göra sin wish till en star nästa gång genom 

att träna. 

E15: Att man inte blir ledsen när man får dom dåliga och asså man håller sig glad o att 

det bara e, det e bara bra att få veta vad man kan göra bättre. 

E18: Att asså då är det väl viktigt att ta till sig det på ett bra sätt, att man inte tar illa upp 

eller så där. Att man liksom tänker att wishen man får…omen det gjorde jag faktiskt inte 
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så bra, det får jag tänka på till nästa gång. O sen att man boostar upp sig mot det man 

gjorde bra då, så att man tänker att ja det gjorde jag faktiskt bra själv så…så det är 

viktigt. 

Det kan förekomma att man inte håller med kompisen om innehållet i dennes respons. Då ska 

man inte säga emot, men det är ok att inte tycka lika. 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

De tre skolorna använde Two stars and a wish som modell för kamratrespons oftast i 

kombination med någon slags bedömningsmatris enligt eleverna min intervjustudie. Eleverna 

arbetar oftast i par men även i grupp med sin respons. Begreppet kamratbedömning används inte 

så mycket utan det är kamratrespons eller rätt och slätt Two stars and a wish som används. 

Kamratresponsen ges dels på skriven text dels när eleverna haft muntliga redovisningar. 

Poängen och nyttan med kamratresponsen är enligt elevernas uppfattning att de får veta vad de 

lyckats bra med och vad de kan förbättra i sina texter och muntliga redovisningar. Det är positivt 

att få respons från fler än läraren och responsen de får från sina kompisar är mer på deras egen 

nivå uppfattar eleverna. De lyfter också specifika detaljer som kan förbättras, såsom att skriva 

och tala med en röd tråd, stavning, rubriksättning med mera. Eleverna uppfattar också att de blir 

duktigare på att lyssna och fokusera när de veta att de ska ge respons efteråt, för annars vet de 

inte vad de ska ge för respons till kompisen. De får också tips och idéer om hur man kan skriva 

och tala när de får ta del av olika texter och på så sätt kan de själva utvecklas. 

Elevernas uppfattning om kamratbedömning är till övervägande del positiv. De tycker att det är 

roligt och att det känns bra att ge och få respons av sina kompisar. Ingen av de 19 eleverna jag 

intervjuade uttryckte att de tyckte att det var tråkigt eller meningslöst. Däremot framkom 

uppfattningar om att det kunde vara svårt eller jobbigt. Eleverna skiljde själva på just de två 

begreppen. En svårighet kunde till exempel vara att den text de skulle ge respons på redan var 

väldigt bra, så det var svårt att lyfta fram något som behövde förbättras. Om responsen skulle ges 

till bästa kompisen så tyckte en del elever att det blev svårare att vara ärlig, för de vill gärna tycka 

att bästa kompisens text var bra, även om den hade brister. Vidare så lyfte några elever att 

responsarbetet kunde försvåras av om det fanns en motsättning två elever emellan eller att det 

kunde kännas konstigt om man inte var så nöjd med sin egen text, när det var dags att lämna den 

till kompisen.  

För att kamratresponsen ska fungera så bra som möjligt urskilde jag fem uppfattningar hos 

eleverna. Dels är det viktigt att tänka på att vara noggrann för att kompisen ska få rätt respons 

och dels att man är ärlig och verkligen talar om vad man tycker om kompisens arbete. Att visa 

respekt för varandra är också viktigt tycker eleverna. Det innebär att man tänker på hur responsen 
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framförs så att kompisen inte tar illa upp eller blir ledsen. Responsen ska vara konstruktiv och 

leda till att kompisen kan förbättra sin text eller redovisning. 
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Det här avsnittet består av en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Metoddiskussionen 

belyser metodens eventuella för- respektive nackdelar och i resultatdiskussionen diskuteras 

resultatet i relation till tidigare forskning och bakgrund. Avslutningsvis finns ett slutord med 

förslag till vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Som metod för min studie valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer med elever i åk 5-6. Jag 

var intresserad och nyfiken på hur elever kände inför att bli bedömda av sina kompisar i sitt 

skolarbete och därför kändes intervjuer som rätt väg att gå för att samla in min empiri. Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver forskningsintervjun som ett strukturerat samtal med ett specifikt syfte 

och det är ett sätt att försöka förstå hur intervjupersonerna uppfattar världen.  Det strategiska 

urvalet av elever visade sig fungera väl då alla 19 elever som jag intervjuade hade mycket att 

tillföra. Valet att intervjua elever i åk 5-6 gjordes dels för att jag var intresserad av just den 

åldersgruppens tankar eftersom jag undervisar elever i denna ålderskategori själv och dels för att 

forskningen i denna åldersgrupp är tämligen begränsad. Även att det bara skiljer ett år emellan åk 

5 och 6 kunde jag märka en ganska stor skillnad i sättet eleverna uttryckte sig på. Åk 6 gav, som 

sig bör, prov på ett mer utvecklat och reflekterande sätt att utrycka sig på kring mina 

frågeställningar och gav fylligare svar.  

Eftersom jag har gjort en kvalitativ studie så bygger resultatet på mina tolkningar. Jag har delat in 

mitt resultat i två olika delar. Den första delen innehåller elevernas beskrivning av 

kamratbedömning och i den andra delen har jag inspirerats av fenomenografin. Jag har där delat 

in elevernas uppfattningar i olika kategorier. Dahlgren och Johansson (2015) definierar ordet 

uppfattning som ”ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något”(s. 162). Dessa 

uppfattningar är kvalitativt skilda åt. Olika uppfattningar av ett fenomen benämns som 

utfallsrummet inom fenomenografin. I min studie berörde uppfattningarna poängen med 

kamratbedömning och dess påverkan på eleverna. Orsaken till att jag delade in resultatet i två 

delar var att det passade bättre att göra en innehållsanalys av elevernas beskrivningar av 

kamratbedömning eftersom elevernas beskrivningar var tämligen samstämmiga. Att dela in 

resterande resultate i ett utfallsrum var en utmaning. Jag fick arbeta mycket med kategorierna och 

när det var dags att skriva slutdiskussionen, så var jag tvungen att ta ett steg tillbaka och revidera 

kategorierna för att få till en helhet. De kategorier jag har kommit fram till kan gälla för andra 

6. Diskussion 
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elever i andra kontexter, som också de arbetat med kamratrespons. Kroksmark (2011) menar att 

resultaten vid fenomenografiska studier är generella och fokus på innehållet medför att 

kunskapen som utvecklas är generell. Troligtvis är mitt utfallsrum inte heltäckande utan andra 

kategorier kan tillkomma vid andra studier.  

En forskare som är van vid att intervjua och särskilt då barn kunde säkert ha fått fram ett mer 

omfattande datamaterial med ännu mer substans. Om jag ska vara lite självkritisk så ser jag i 

efterhand att jag kunde gått ännu djupare in i frågeställningarna och ställt fler följdfrågor till 

eleverna men det är en ovan intervjuares brist.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att undersöka hur elever i årskurs 5-6 beskriver kamratbedömning och 

hur de uppfattar att de påverkas av kamratbedömning.  När de gäller beskrivning av 

kamratbedömningen använde sig alla tre skolor av Wiliam och Leahys (2015) modell Two Stars 

and a wish i kombination med olika varianter av bedömningsmatriser eller mallar. De elever som 

jag intervjuade var vana vid att genomföra kamratrespons, och de tyckte att strukturen med Two 

stars and a wish var en hjälp för dem att veta vad de skulle fokusera på.  

Poängen och nyttan med kamratbedömning enligt elevernas uppfattningar delade jag in i olika 

kategorier. Resultatet visade att de intervjuade eleverna upplevde att de fick mycket hjälp av sina 

kamrater när de fick sin återkoppling. Återkopplingen ledde till att eleverna kunde förbättra sina 

texter eller sina muntliga redovisningar utifrån givna ramar, vilket tyder på att återkopplingen har 

skett på elevernas nivå. Hattie och Timperley (2007) menar att det är avgörande att 

återkopplingen sker på rätt nivå om den ska ha någon betydelse. Vidare menar de också att den 

måste vara kopplad till en särskild uppgift eller en process som eleven har arbetat med. Eleverna i 

min intervjustudie har gett respons på specifika uppgifter, till exempel en skriven text eller en 

redovisning och de har haft en bedömningsmall eller matris att följa. Alm (2015) går ett steg 

längre och kritiserar Two stars and a wish för att endast bli en stunds sysselsättning för eleverna 

om inte denna kamratrespons kopplas till mål och kriterier för lärandet och tydliggörs för 

eleverna. Eftersom jag inte har intervjuat lärarna till eleverna, så kan jag inte redogöra för 

tankarna bakom. En slutsats som jag dock vågar mig på efter att ha analyserat intervjuerna är att 

eleverna har kommit olika långt i sin förståelse av poängen med kamratrespons och att en del 

elever faktiskt har ganska klart för sig att kamratresponsen kan hjälpa dem att utvecklas i sitt 

lärande och att de kan ha nytta av det i flera olika sammanhang. De kan se nyttan med att ge och 

få respons och de kan överföra den nyttan och kunskapen till andra situationer. 

Det framkom i några av intervjuerna att det hade varit lite svårt för en del elever under 

implementeringen av kamratresponsen, vilket jag kopplar ihop med att lärarens roll är mycket 
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viktig i det här stadiet, precis som tidigare forskning (Alm, 2015; Topping, 2013; Jönsson,2013; 

Mok, 2001) också betonar. Läraren måste se till att eleverna är väl förberedda och införstådda 

med syfte och mål med kamratresponsen. Eleverna måste få rätt förutsättningar att göra ett bra 

jobb, det vill säga tid, stöttning och återkoppling. Alm (2015) förordar att bedömningsmatriser 

används och helst att eleverna är med i framtagandet av dessa, för att verkligen få förståelse för 

hur de ska användas. Detta kräver att läraren är väl förtrogen med matriser och arbetssättet. Trots 

att eleverna var väl förtrogna med att ge och få kamratrespons fanns det ändå någon enstaka elev 

som inte kunde sätta ord på varför de jobbar med Two stars and a wish eller vad poängen med 

kamratbedömningen är. Det kan tyda på att min frågeställning missförstods eller att eleven, trots 

att kamratresponsen var en ofta förekommande del av undervisningen, inte riktigt tagit till sig 

lärarens förklaring av syftet. Wiliam (2013) förklarar att lärare inte kan veta vad eleverna 

kommer att ta till sig av undervisningen och att den formativa bedömningen är som en bro mellan 

undervisning och lärande.   

För att kunna ge återkoppling till sina kompisar är en fungerande kommunikation avgörande och 

eleverna bör få träna sig på att utveckla sitt språk. I det sociokulturella perspektivet, som den här 

studien vilar på, så är språket människans viktigaste redskap (Vygotskij, 1978; Säljö, 2015a; b; 

Dysthe, 2013). Kamratrespons innebär också att eleverna samspelar med varandra och att de lär i 

det samspelet vilket också är enligt ett sociokulturellt synsätt. Eleverna hade uppfattningen att de 

kunde hjälpa sina kompisar, att de kunde få hjälp och att de lärde tillsammans.  

Att få veta vad som var bra i ens text eller redovisning uppfattade eleverna också som en poäng 

med kamratresponsen. Att få upprepad träning på att läsa olika slags texter, skrivna av olika 

kompisar, vid olika tillfällen och av skiftande kvalitet tänker jag är ett utmärkt sätt att lära sig vad 

god kvalitet i en text är. Holmgren (2016), Jönsson (2013) och Alm (2015) lyfter alla tre fram 

kamratbedömningens fördelar i aspekten att eleverna blir medvetna om att det finns olika sätt att 

lösa olika uppgifter på och att det är viktigt att eleverna blir medvetna om vad som utmärker god 

kvalitet. Här är också lärarens roll viktig för att medvetandegöra eleverna om vad som utmärker 

god kvalitet anser jag. Några elever har kommit så pass långt i sin kognitiva förmåga att de kan 

beskriva att det är en av poängerna med kamratbedömningen, att lära sig vad som är bra och 

mindre bra kvalitet i en text eller en redovisning. 

En förutsättning för att kamratresponsen ska fungera och för att alla elever ska må väl i detta 

arbete är att det råder ett klimat bland elever och lärare, där det finns stor respekt för varandra och 

att misstag är tillåtna. Det betyder att alla individer måste känna sig trygga och accepterade och 

att responsen förmedlas på ett positivt och upplyftande sätt. Klapp (2015) talar om ett tillåtande 

klassrumsklimat och Hattie och Timperley (2007) understryker att det är viktigt med goda 

relationer. Alm (2015) menar att läraren ska klargöra att det endast är omdömen som är kopplade 
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till kriterierna som ska användas vid kamratrespons. Eleverna menar också på att det är viktigt 

vad och hur man ger respons till kompisarna. Elaka kommentarer är inte ok och när man ger en 

”wish” så ska den vara konstruktiv och inte inriktad på att det lyfta fram det som var fel utan vad 

kompisen kan förbättra. Det här kommer inte av sig själv tänker jag utan det är något som läraren 

och klassen måste jobba medvetet med. I en del klasser är det självklart att vara respektfull och i 

andra klasser får man göra en noggrann avvägning om och när det kan fungera med 

kamratrespons.  

Eleverna tycker också att det är viktigt att vara ärlig i sin respons och för att kunna vara ärlig så 

måste man också vara noggrann. Det innebär enligt eleverna att kompisens text ska läsas igenom 

ordentligt innan responsen fylls i eller att man lyssnar uppmärksamt på kompisens redovisning. 

Sedan ska responsen ges lika noggrant. Några elever tyckte att det blev svårare att ge ärlig 

respons till bästa kompisen, för man vill gärna tycka att bästisens text eller redovisning är jättebra 

även om den inte är det. Topping (2013) föreslår att läraren ska matcha ihop elever utifrån deras 

förmågor och att det är en fördel om eleverna jobbar ihop med någon på ungefär samma nivå. 

Eleverna i min studie matchades slumpvis ihop med kamrater. Jag tänker att det ena inte behöver 

utesluta det andra. Variationen kan vara bra eftersom eleverna då får ta del av så många fler 

kompisars arbeten. Läraren bör dock ha tänkt igenom även detta på förhand, för att resultatet ska 

bli så bra som möjligt.  

Hur känns det då att få respons och ge respons enligt eleverna? De allra flesta eleverna var 

övervägande positiva till kamratrespons och att jobba med Two stars and a wish enligt vad som 

framkom i intervjuerna. Eleverna tyckte att det kändes bra och roligt både att få och att ge 

respons. Uppfattningarna som framkom var att det kändes roligt och bra när de fick hjälpa sina 

kompisar att bli bättre och när de också själva kunde förbättra sig, i likhet med eleverna i Moks 

(2011) studie. Eleverna i min intervjustudie nämnde sådana faktorer som att de blev bättre på att 

hålla sig till den röda tråden i sina texter eller redovisningar, att de blir hjälpta med att förtydliga 

sina texter, att de blir bättre på att lyssna och det här uppfattade de som positivt med 

kamratresponsen. De lyfte också fram att det var roligt att få se och höra vad de gjort bra, alltså 

vad de hade lyckats med. Eleverna tyckte också att det var roligt att ta del av kompisarnas 

arbeten. Wiliam (2013) och Leahy, Lyon, Thompson och Wiliam (2005) lyfter fram positiva 

effekter av att låta eleverna lära av varandra. De menar att eleverna har lättare att ta till sig 

återkopplingen från varandra än från läraren eftersom maktbalansen är mer jämnt fördelad dem 

emellan och att eleverna uttrycker sig på samma sätt. 

En annan elevuppfattning som framkommer är att det kan också kännas svårt, jobbigt, läskigt 

eller konstigt med kamratrespons. Det kan bero på att texten man ska ge respons på är så bra att 

det är svårt att hitta något som kan förbättras. Det skulle man kunna tolka som att mål och 
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kriterier inte är tillräckligt tydliga för eleverna och därför blir det svårt att ge respons eftersom 

eleverna inte vet vad de ska ge respons på. Alm (2015), Jönsson (2013) och Topping (2013) 

betonar alla hur viktigt det är med tydligt syfte och tydliga kriterier, för att eleverna ska lyckas 

med kamratresponsen. Att det är läskigt eller svårt med kamratbedömning skulle också kunna 

bero på vem som är föremålet för bedömningen. Eleverna har beskrivit att det kan vara svårare 

att ge konstruktiv respons till bästa kompisen. Det kan också kännas jobbigt om man är orolig för 

att kompisen ska ta responsen på fel sätt. Så även om det är övervägande positiva reaktioner på 

kamratresponsen så finns det ändå sidor att beakta och ta hänsyn till och jag menar att det är 

viktigt att som lärare att vara medveten om den här sidan av kamratresponsen och ha en plan för 

hur det ska hanteras. Om man som lärare är medveten om att det finns motsättningar mellan 

elever så är det viktigt att ta itu med det eller tänka igenom hur man matchar ihop eleverna med 

varandra. 

6.3 Slutord 

När jag har gjort mina intervjuer i dessa tre klasser på tre olika skolor så har det framträtt en 

annan innebörd av begrepept kamratbedömning än jag hade från början. Begreppet bedömning 

har i alla fall för mig en mer negativ klang än innebörden i att få respons. Min ingång i den här 

studien var att bedömning är något som påverkar människor, antingen positivt eller negativt. Vi 

blir på många sätt bedömda i livet både i skolan, i arbetslivet och i privatlivet. När jag så har 

intervjuat eleverna så upplever jag det som att de inte har haft fokus på att de ska bedöma 

varandra utan att de med responsens hjälp ska utvecklas och förbättras.  Jag tror att det är viktigt 

att det är så eleverna får uppleva arbetet med kamratbedömning, att det är en hjälp och ett stöd att 

utvecklas i sitt lärande i samspel med andra. För mig är det avgörande hur begreppen används- att 

ge återkoppling och respons är något positivt.  

Inom ramen för en magisteruppsats finns begränsad tid för att fördjupa sig. Det känns som att 

man bara hinner skrapa på ytan. Därför vore det vore spännande att fortsätta att forska vidare på 

elevers uppfattningar om kamratbedömning och göra djupintervjuer med elever i kombination 

med observationer i klassrummet. Det skulle också kunna kompletteras med lärarintervjuer. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide magisteruppsats 

 BESKRIVNING AV KAMRATBEDÖMNING 

1. Berätta vad kamratbedömning är. 

2. I vilka ämnen använder ni kamratbedömning? 

3. Hur använder ni kamratbedömning på lektionerna? 

4. När använder ni kamratbedömning? 

 

 POÄNGEN/SYFTET MED KAMRATBEDÖMNING 

1. Varför jobbar ni med kamratbedömningar? 

2. Vad lär du dig av kamratbedömningar? Vad lär du dig av att bedöma/bli bedömd? 

3. Vilken nytta/hjälp har du av kamratbedömningar?  

4. Kan du ge exempel på något tillfälle när du varit hjälpt/lärt dig något speciellt vid en 

kamratbedömning? 

5. Vilket föredrar du- när läraren bedömer ditt arbete eller dina kamrater? Förklara. 

 

 PÅVERKAN 

1. Beskriv hur det känns att bedöma dina kamraters arbeten. 

2. Beskriv hur det känns att bli bedömd av dina kamrater. 

3. Vad är viktigt att tänka på tycker du när man gör kamratbedömningar i klassrummet? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Information till elever och föräldrar 

Hej! 

Jag heter Annika Milerup och jag studerar pedagogik på Högskolan för Lärande och 

Kommunikation i Jönköping. Just nu håller jag på och skriver en magisteruppsats om 

kamratbedömningar och i den ingår att göra intervjuer med olika elever i åk 4-6.  

Din skola/ert barns skola har blivit utvald till att ingå i studien, vilket innebär att ca 4-5 

elever kommer att bli intervjuade av mig. Det kommer att gå till så att jag och eleven 

kommer att sitta ner tillsammans, under skoltid och samtala om kamratbedömning. 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av Ipad, för att senare transkriberas och 

analyseras. I uppsatsen kommer varken elevers riktiga namn eller skolans namn nämnas, 

allt sker anonymt. Inspelningarna kommer endast att användas till uppsatsen och raderas 

efter att uppsatsen blivit klar. Elevens medverkan är helt frivillig och eleven har rätt att 

avbryta intervjun när som helst, om denne så önskar. 

För att kunna genomföra intervjuerna behöver jag vårdnadshavarnas och elevens 

tillstånd. Läs igenom brevet tillsammans och samtala om vad det innebär. Fyll i talongen 

och lämna till klassläraren senast XX. Tack på förhand! 

Om ni har några frågor så är ni välkomna att höra av er till mig via mail. 

Med vänliga hälsningar Annika Milerup 

mian1470@student.ju.se 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

_______ Jag vill vara med på intervjun. 

_______ Jag vill inte vara med på intervjun.  

Elevens namn:  _______________________________________ Klass: ____________ 

 

_______ Vi godkänner att vårt barn deltar i intervjun. 

_______ Vi godkänner inte att vårt barn deltar i intervjun.     

Vårdnadshavares underskrift:_______________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift:_______________________________________________ 
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