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Abstract:  

 

The purpose of this study is to find out how formative peer assessment can be a help in the 

learning process of students in lower secondary school, as well as a resource to decrease the 

workload of the teacher in order to give them more time to support students in the classroom. 

 The students were assigned a short writing assignment and were then asked to provide peer 

response on a text by an anonymous classmate. They were given the choice to write their 

feedback in Swedish or in English. The third and final step was to edit their own text with the 

help of the peer feedback they had received. An analysis was made of the peer comments as 

well as of the students’ ability to use those comments to make improvements in their own text. 

 Findings include a tendency towards more general comments on content and story (macro 

level) among the students who gave their response in English. The students who gave their 

feedback in Swedish were more able to give advice on micro level aspects of the text, i.e. 

spelling, grammar, punctuation and vocabulary. 

 Another finding was that students with weaker English skills were also more likely to give 

comments of a more general nature than students with stronger English skills. However, the 

study showed that students on all levels benefited from the process of giving and receiving peer 

feedback.  
 

 

 

 

 

Nyckelord: Kamratbedömning, kamratrespons, kooperativt lärande, formativ bedömning, 

stöttning, den närmaste utvecklingszonen (ZPD). 
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1. Inledning  
 

I mitt arbete som engelsklärare i årskurs 7-9 har jag lagt märke till att elevers kunskaper i 

engelska språket är oerhört varierande när de börjar årskurs sju. I vissa fall har de tillräckliga 

språkkunskaper för att med lätthet klara av de nationella proven för årskurs nio. I andra fall 

finns de elever som har stora svårigheter i ämnet och som kommer till högstadiet med stora 

kunskapsluckor och icke godkända nationella prov i årskurs sex. Många faktorer kan spela en 

roll i denna skillnad, men oavsett anledning utgör skillnaden en utmaning för läraren.  

I dagens skola strävar man i högre grad än tidigare efter en ökad inkludering i dess olika 

bemärkelser. Det är i hög grad upp till varje skola att sträva mot inkluderingsmålet på det sätt 

som man anser lämpligast. På vissa skolor gör man en nivågruppering där elever på olika nivå 

undervisas i olika grupper, med olika lärare för att uppfylla inkluderingsmålet i betydelsen att 

ge alla elever chansen att nå samma mål. På många håll försöker man uppfylla målet genom att 

låta alla elever undervisas i samma klassrum, med i stort sett samma metoder.  

Att arbeta med elever på så skilda nivåer och med så skilda förutsättningar i ett och samma 

klassrum är dock en stor utmaning som kräver att man som lärare utnyttjar de resurser som 

finns tillgängliga. Claes Nilholm, professor i specialpedagogik, och Kerstin Göransson, docent 

i specialpedagogik menar att för att inkludering i vanlig klassrumsundervisning ska vara 

effektiv så krävs att det finns en beredskap att möta elevers olikheter i den miljö eleverna ska 

integreras i (2014, s. 26). 

Ett sätt att möta elever med olika behov är att ta hjälp av speciallärare eller mer erfarna 

kollegor som kan ge råd kring vilka anpassningar som kan vara till hjälp för olika elever. Ett 

annat sätt att inkludera elever på olika nivåer i klassrumsundervisningen är att använda eleverna 

själva som resurs för varandra. Detta kan göras på olika sätt, i olika former av kooperativt 

lärande, som forskare menar kan vara gynnsamt för såväl eleverna själva som för läraren. En 

av de vanligare metoderna inom kooperativt lärande är kamratbedömning. En mer ingående 

definition av begreppet kommer jag till i avsnitt 2.1. men kortfattat innebär det att eleverna 

själva får bedöma varandras arbete. Enligt Skolverket kan kamratbedömning ”minska ner en 

del på lärarens återkoppling och minska arbetsbördan” (Skolverket, 2015). Att frigöra tid för 

läraren skulle kunna möjliggöra mer stöttande av elevernas lärande och att mer tid och 

uppmärksamhet kunde ägnas åt de elever som behöver det mest. 

När det gäller kamratbedömning menar Dylan Wiliam (2015) att man precis som med allt 

annat inom utbildning inte bör ställa frågan om vad som fungerar utan istället fråga sig ”Under 

vilka omständigheter fungerar det här?” (s. 178). Syftet med min studie är följaktligen att 

undersöka vad som krävs för att kamratbedömning med dess betoning på ansvarstagande både 

för sitt eget och kamraternas lärande ska ge ett ökat kooperativt tankesätt hos eleverna och i 

förlängningen bli en resurs för ökad inkludering.  

       

Följande forskningsfrågor baserar jag min studie på: 

 

1. I hur stor utsträckning har eleverna förmågan att ge varandra formativ respons?  

2. I hur stor utsträckning har eleverna förmågan att tillämpa responsen i bearbetningen av 

sin text? 

3. Hur upplever eleverna själva kamratbedömning som lärandeaktivitet? 

 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt: I avsnitt 2 ger jag en bakgrund till ämnesområdet för 

uppsatsen. Avsnitt 3 handlar om det teoretiska ramverket och där talar jag om kamratbedömning 

ur ett sociokulturellt perspektiv. I det fjärde avsnittet ”Material och metoder” beskriver jag först 

arbetsgången i studien och berör sedan ämnen som urval, etiska överväganden, validitet och 

reliabilitet. Avsnittet avslutas med en redogörelse för bearbetningen av materialet. I avsnitt 5 
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presenteras resultatet av studien och i avsnitt 6 följer en analys av och diskussion om resultatet. 

Hela uppsatsen avslutas i avsnitt 7 med en sammanfattande kommentar och förslag på vidare 

forskning. 

 
 
2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt definierar jag kort begreppen kooperativt lärande och kamratbedömning liksom 

andra för arbetet viktiga begrepp. Därefter redogör jag för själva syftet och de potentiella 

vinsterna med kooperativt lärande och kamratbedömning enligt några olika forskare. Jag dyker 

sedan lite djupare i några tidigare studier om kamratbedömning i just ämnet engelska.  

 

 
2.1 Förklaring av begrepp 
 

I min uppsats använder jag en rad olika begrepp, några av vilka kan ha lite olika betydelse i 

olika sammanhang. För tydlighetens skull följer här en kort redogörelse för vad de olika 

begreppen betyder i denna uppsats. 

 Begreppet kamratbedömning har enligt Wiliam (2015)  traditionellt sett använts för att 

benämna den aktivitet där elever poäng- eller betygsätter, d.v.s. bedömer sina kamraters arbete 

summativt. Wiliam menar att för att kamratbedömning ska vara av värde för eleverna och föra 

deras lärande framåt så måste den vara av formativ till sin karaktär (s. 181). Det är därför i 

betydelsen formativ bedömning jag använder begreppet kamratbedömning i denna uppsats.   

Begreppet formativ bedömning används i sin tur i min uppsats i betydelsen respons som 

”förbättrar sannolikheten att det avsedda lärandet äger rum” (Wiliam, 2015, s. 21) eller ”som 

för lärandet framåt” (Ibid, s. 133). Wiliam menar att respons på elevers arbete blir effektiv eller 

formativ först när den tydligt uttrycker vad eleven behöver göra för att närma sig lärandemålet, 

som i sin tur behöver vara uttalat (s. 70). 

 Respons används i uppsatsen i betydelsen återkoppling eller feedback på ett arbete. Detta 

innebär att jag använder både begreppet kamratbedömning och kamratrespons, där 

kamratbedömning är själva processen att låta elever ge och få kamratrespons, d.v.s. 

återkoppling på ett arbete. 

 Ytterligare ett begrepp som används i uppsatsen är kooperativt lärande. Detta är ett 

begrepp som definieras lite olika av olika forskare. Dylan Wiliam menar att kooperativt lärande 

och kollaborativt lärande ofta används i samma betydelse, men refererar till forskare som David 

Johnson och Roger Johnson som menar att skillnaden mellan de båda är att ”kollaborativt 

lärande äger rum när studenter arbetar tillsammans i ostrukturerade grupper och skapar sin egen 

’naturliga’ lärsituation” medan kooperativt lärande äger rum ”i mycket välstrukturerade 

lärsituationer som till exempel har skapats av en lärare” (Wiliam, s. 178).  Definitionen som 

han ger av kooperativt lärande är ”något som äger rum när elever arbetar kooperativt för att 

uppnå gemensamma lärandemål” (s. 179).  

David Mitchell (2014) definierar kooperativt lärande (eller samarbetsinriktad 

gruppundervisning, som han väljer att kalla det) som en metod där ”eleverna arbetar 

tillsammans i små grupper och hjälper varandra att utföra grupparbeten och individuella 

uppgifter” (s. 48). Här kan det finnas en viktig skillnad mellan att jobba med grupparbete och 

att jobba kooperativt eller samarbetsinriktat. Mitchell uttrycker det enkelt: ”I samarbetsinriktad 

gruppundervisning förväntas eleverna att arbeta som grupper, inte bara i grupp” (Ibid). 

Slutligen används begreppet inkludering på flera ställen i uppsatsen. Nilholm och 

Göransson (2014) menar att detta begrepp använts i många olika betydelser och att det därför 

har blivit ett oprecist begrepp (s. 6). De definierar dock den inkluderingsrörelsen som de hävdar 
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har ägt rum i skolan på senare tid som en process som ”försökt skifta fokus från frågan om hur 

elever som definieras som avvikande ska kunna anpassas till skolans sätt att fungera till hur 

skolan kan anpassa sig till det faktum att elever är olika” (s 26). En aspekt av inkludering som 

ofta lyfts fram är ”att skolor och klassrum ska erbjuda en gemenskap” (s. 14), något som får till 

följd att man på de flesta håll lägger fokus på en fysisk inkludering av alla elever i samma 

klassrum och undviker särlösningar (s. 11). Detta innebär att ett större ansvar läggs på den 

enskilde pedagogen att se till att undervisningen anpassas till elevers olika förutsättningar och 

behov (Ibid). 

I denna uppsats används begreppet inkludering i den definition jag nu redogjort för, d.v.s. 

undervisning av alla elever i samma klassrum. 

 
 
2.2 Varför kooperativt lärande och kamratbedömning? 
 
Enligt Wiliam (2015) finns två huvudsakliga fördelar med kooperativt lärande; Den första 

fördelen är att arbetssättet förbereder eleverna för samarbete i arbetslivet och i andra sociala 

sammanhang. Den andra, och för det här arbetet mest relevanta anledningen, är att eleverna 

genom kooperativt lärande lär sig mer än de gör när de konkurrerar med andra elever eller 

arbetar självständigt (s. 178).   

Även Divaharan och Atputhasamy (2002) nämner i sin studie flera fördelar med att låta 

eleverna lära kooperativt. Två av dem är väl värda att nämna här; Elever som lär kooperativt 

blir i högre utsträckning aktiva i sitt lärande och vill bidra och diskutera idéer med sina lärare. 

Elever som samarbetar i grupp lär sig tänka på en högre nivå eftersom de behöver omorganisera 

sina tankar och förklara koncept för andra gruppmedlemmar (s. 74). 

Kamratbedömning är en metod inom kooperativt lärande som förespråkas av många 

forskare. Huvudsyftet med kamratbedömning är, enligt Skolverket (2015) att eleverna ska 

förstå vad som är kvalitet i olika arbeten. Denna metod för lärande har länge använts i högre 

utbildning, men än så länge tycks den användas i betydligt mindre utsträckning på högstadiet. 

En studie av Mats Oscarsson och Britt Marie Apelgren (2010) visade att av 15 olika metoder 

för bedömning hamnade kamratbedömning på allra sista plats i en lärarundersökning när det 

gällde i vilken utsträckning metoden tillämpades (s. 9). En möjlig förklaring till detta skulle 

kunna vara att det finns en viss osäkerhet kring hur effektiv och tillförlitlig metoden är. Ingen 

lärare vill ju få mer jobb av något som var tänkt att fungera som en hjälp. 

Keith Topping och Stewart Ehly (2001) hävdar dock att även om tillförlitligheten i 

kamratbedömning kan vara mindre än den i lärarbedömningen, i synnerhet om bedömarna är 

unga eller oerfarna, så är den tillgänglig i större omfattning och mer omedelbar än lärarens 

feedback. Detta, menar de, kan kompensera för eventuella kvalitativa nackdelar. Dessutom 

visar, enligt Topping och Ehly, flera studier att kamratbedömning kan vara minst lika effektiv 

som lärarens kommentarer, inte bara i högre utbildning utan också i lägre årskurser och i 

specialundervisning (s. 119). 

 

2.3 Tidigare forskning 
 
Jessica Berggren vid Stockholms Universitet genomförde 2013, som en del i en 

licentiatavhandling, en studie som handlade om vad elever i en svensk årskurs åtta kan lära sig 

av att ge feedback. I den studien kom Berggren fram till att det var främst makronivån av 

skrivande som gynnas av att elever ger feedback, d.v.s. organisation och innehåll (s. 95). En 

förklaring som Berggren ger till att aspekter som stavning och grammatik inte gynnas lika 

mycket är att eleverna saknar ”ett gemensamt vokabulär för att tala om språk” (s. 110). Här 

refererar hon bl.a. till Topping och Ehly (2001) som hävdar att eleverna för att kunna precisera 
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sin feedback på mikronivå behöver en metakunskap och ett metaspråk, d.v.s. förmågan och 

terminologin som krävs för att kunna tala om språket (Berggren, 2013, s. 99). 

När det gäller elevernas upplevelse av effekten av att ge kamratrespons visade Berggrens 

studie att eleverna själva kunde se att de lärt sig mycket om makronivån av skrivandet, såsom 

styckesindelning och disposition. Dock ansåg de inte att de lärt sig något om innehåll genom 

aktiviteten. Även om studien inte visade på lika tydliga resultat på mikronivå, så uttryckte flera 

elever att de lättare kunnat hitta fel i sin egen text efter att ha bedömt en kamrats text (s. 108–

109). 

I en studie av Amy Tsui och Maria Ng (2000) undersöktes bland annat om lärarens respons 

ledde till fler förbättringar av en text än kamratrespons gjorde, samt på vilka sätt kamratrespons 

bidrog till förbättringar av texten. Även denna studie gjordes på elever i högstadieåldern, i detta 

fall i Hongkong. Undersökningen visade att merparten av eleverna föredrog lärarens 

kommentarer framför kamratrespons och att de förra också ledde till fler förbättringar av texten. 

En av eleverna i studien gav som anledning till detta att lärarens engelska var bättre och att hon 

kunde hitta fler problem i texten än vad kamraten kunde (s. 151). Studien visade också att 

kamratrespons bidrar positivt till skrivprocessen på fyra sätt: 1) Den förstärker känslan av att 

skriva för en publik; 2) Den ger eleven en ökad medvetenhet om egna styrkor och svagheter; 3) 

Den uppmuntrar till kollaborativt lärande och 4) förstärker känslan av ägande av texten (s. 147).  

Även Shanti Divaharan och Lourdusami Atputhasami (2002) kom i sin studie fram till att 

kamratbedömning kan ha en positiv inverkan på elevers lärande. De undersökte på vilket sätt 

kamratbedömning kunde förbättra kvalitén på kooperativt lärande. De tog i sin undersökning 

avstamp i det faktum att kooperativt lärande i betydelsen grupparbete ofta innebär att det finns 

en stor skillnad i elevers deltagande och engagemang (s. 72). Därför lät de eleverna i slutet av 

ett grupparbete bedöma varandras insats i arbetet. Det som studien visade var att kombinationen 

kooperativt lärande och kamratbedömning hjälpte eleverna att utveckla ett flertal 

lärandeförmågor; Dels utvecklade de sin kommunikativa förmåga genom att ge stöd och utmana 

sina gruppmedlemmar i vidare lärande, dels upplevde eleverna en känsla av ansvar för gruppens 

arbete. Dessutom kände eleverna att de kunde sätta upp gemensamma mål och fokusera på att 

uppfylla dessa mål med hjälp av övriga gruppmedlemmar (s. 79). 

I en annan asiatisk studie skriver Maryam Azarnoosh (2013) att om elever tränas i att ge 

kamratrespons kan det i förlängningen leda till att lärare kan använda sig av metoden för att 

undervisa eleverna i skriftlig förmåga och skapa ett elev-centrerat klassrum där eleverna har en 

förmåga att kritiskt granska sina egna texter. Azarnoosh menar att kamratbedömning förutom 

att stärka elevernas skrivteknik kan lära eleverna andra viktiga förmågor, som t.ex. att skriva 

för en verklig publik som har andra åsikter och perspektiv än de själva och diskutera hur man 

på ett effektivt sätt kan bearbeta en text (s. 4-5). Azarnoosh betonar dock vikten av att eleverna 

får tydliga instruktioner i hur kamratbedömningen ska gå till och vilka saker de ska titta på i 

varandras texter (s. 4). 

Just vikten av träning i kamratbedömning är något som även Karin Isaksson och Carina 

Tallefors (2014) betonar i sin studie. I studien undersöker de hur kamratbedömning kan 

tillämpas på den muntliga förmågan i engelska. De kommer fram till att eleverna behöver både 

tid och en tydlig struktur för att lära sig att behärska metoden, men menar att ”kamratbedömning 

genererar så stora vinster att det är väl investerad tid” (s. 17).  Det elevcentrerade klassrummet 

som Azarnoosh (2013) talade om återkommer i Isaksson och Tallefors studie. De hävdar dock 

att ett elevcentrerat klassrum inte bara är en möjlig följd av arbetet med kamratbedömning utan 

även en förutsättning för det. De menar att kamratbedömning kan hjälpa eleverna att ”gå från 

passiva mottagare till aktörer som tar ansvar för sitt eget lärande” (s. 16). Men om detta ska bli 

möjligt behöver lärarna ”gå från att vara förmedlare till att handleda elever i lärandet” (Ibid).  
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3. Teoretiskt ramverk:  
Kamratbedömning ur ett sociokulturellt perspektiv  
 
Kooperativt lärande, eller lärande genom samarbete, är en metod som kan sägas bottna i ett 

sociokulturellt perspektiv på pedagogik. Vygotskij är en av de främsta företrädarna för detta 

perspektiv. Ett begrepp som han talar om är appropriering, som kortfattat innebär att människan 

tar till sig av andras erfarenheter och kunskaper och gör den till sin egen (Vygotskij, 1986, 

citerad i Säljö, 2014, s. 95). Appropriering är en typ av gradvis inlärning som sker när 

människor interagerar med varandra. Säljö beskriver Vygotskijs appropriering som ”en cykel 

med olika faser, med en inledande exponering för ett språkligt eller fysiskt redskap till ett 

självständigt behärskande av detta” (s. 96). Det som gör att appropriering passar bra som 

definition av just kamratbedömning är att begreppet inrymmer den viktiga utgångspunkten att 

det är genom samtal och annan kommunikation som kunskaperna kan göras synliga och bli 

tillgängliga för andra (s. 95).  

Hattie och Yates (2014) talar även de om överföring av kunskap mellan individer. Istället 

för appropriering kallar de det för interpersonell kunskapsöverföring. De hävdar att information 

som man tar till sig genom egen upptäckt kan vara grund och ofullständig, medan information 

som man tar till sig genom social modellering, instruktion och kommunikation kan vara djupare 

och mer tillförlitlig. I deras egna ord kan ”socialt överförd information vara effektivt 

organiserad, med logisk ordningsföljd och väldefinierad terminologi” (s. 79) 

 När det gäller appropriering är ett relevant begrepp den närmaste (eller proximala) 

utvecklingszonen (ZPD). Det vill säga att en person har lättast att ta till sig kunskaper som ligger 

inom räckhåll för henne baserat på den kunskap hon redan har. Som Säljö formulerar det så 

utgör en persons tidigare kunskaper ”en plattform för att lära vidare” (s. 99). Vygotskij menade 

att en person ofta stöttas i sitt lärande av en vuxen eller av en mer kunnig person än man själv 

och att lärandet på så sätt bygger på en ojämlikhet (Ibid). På samma linje hävdar Hattie och 

Yates (2014) att respons (feedback) behöver engagera eleven på, eller alldeles ovanför, deras 

nuvarande kunskapsnivå (s. 70). 

Läraren har en viktig uppgift att stötta eleverna i deras tillägnande av kunskaper i den 

närmaste utvecklingszonen. Pauline Gibbons säger i sin bok “Scaffolding language, scaffolding 

learning” (2015) att det är läraren som till stor del är ansvarig för att initiera varje nytt steg i 

lärandet, och bygga vidare på det som eleven just nu kan klara av på egen hand. Enligt Gibbons 

ställer det krav på läraren att upprätthålla höga förväntningar på alla elever och att ge dem 

tillräcklig mycket stöttning (scaffolding) för att de ska kunna lyckas väl med uppgiften (s. 17). 

Gibbons använder sig av ett diagram som Mariani (1997) skapat över de fyra zonerna för 

undervisning och lärande: Hög utmaning – hög stöttning, hög utmaning – låg stöttning, låg 

utmaning – hög stöttning, och låg utmaning – låg stöttning (Mariani, s. 5). Gibbons bidrar i sin 

version av Marianis diagram med förtydligande definitioner av varje zon. Detta diagram 

används i svensk version av Helena Wallberg (2016): 
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Om läraren kan ge eleverna tillräcklig stöttning på deras olika kunskapsnivåer kan 

kamratbedömning i allra högsta grad vara ett sätt att utmana eleverna, men som man kan se i 

diagrammet kan låg stöttning göra att uppgiften kännas för svår, och eleverna lär sig mindre.  

Biggs och Tang (2011, s. 87) talar om olika nivåer av förståelse. De hävdar att förståelse 

utvecklas gradvis och blir mer strukturerad och uttalad allteftersom eleven lär sig. Två 

huvudsakliga förändringar äger rum: en kvantitativ då mängden detaljer i elevens svar ökar, 

och en kvalitativ då dessa detaljer integreras i en struktur.  

Topping och Ehly (2001) menar att olika individer med stor sannolikhet följer olika vägar 

mot samma lärandemål. För en elev med inlärningssvårigheter kommer få kanaler inom 

kamratbedömning att utvecklas automatiskt vilket innebär att eleven behöver mer stöttning av 

läraren för att lyckas (s. 128). Dock har det på senare tid visat sig att det finns stora vinster med 

att låta alla elever delta i kooperativt lärande som kamratbedömning. I en artikel skriver 

Topping (2005) om att man på senare år sett en starkare betoning på ett likvärdigt deltagande i 

kamratbedömning, där alla elever, utan undantag, är involverade. Enligt Topping kan man 

därigenom undvika social splittring baserad på förmodad förmåga och på status (s. 634). En 

annan vinst är att även elever som själva har inlärningssvårigheter har visat sig kunnat bidra 

med värdefull kamratrespons (s. 641).  

För att återknyta till inkluderingsmålet menar Nilholm och Göransson (2014) att ett av 

syftena med inkludering är att alla elever ska få vara del av en gemenskap. De hävdar dock att 

”en gemenskap förutsätter arbetsformer där elever involveras med varandra” (s. 27). Detta talar 

för att alla elever, oavsett kunskapsnivå eller förutsättningar, ska delta i det kooperativa 

lärandet, t.ex. i form av kamratbedömning.  

Det kan vara svårt för elever att bedöma en kamrats arbete, då alla elever på sätt och vis är 

jämlika i det att de alla strävar mot samma lärandemål. Här finns kanske inte någon mer kunnig 

person i den bemärkelse som Vygotskij talar om. Dock kan man stötta eleverna i processen och 

påvisa för dem att de har olika styrkor och svagheter och därigenom kan hjälpa varandra i 

lärandet. Man kan också klargöra för eleverna att syftet med responsen är att minska avståndet 

mellan vad de redan kan och målet för vad de ska kunna (Hattie & Yates, s. 67), och alltså inte 

att hitta fel i varandras arbete. Även när eleverna ger respons på kamraters texter kan de känna 

igen kvaliteter och styrkor som ligger inom deras egen närmaste utvecklingszon, och ta till sig 

dessa kunskaper.  
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4. Material och metoder  
 
I detta avsnitt redogör jag för hur jag gick tillväga för att samla in data och hur jag gjorde mitt 

urval av deltagare i studien. Dessutom redogör jag för etiska överväganden samt ett resonemang 

om validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Datainsamling 
 
Den data som samlades in till denna studie bestod av elevtexter, skriftlig kamratrespons och 

enkätsvar. Insamlingen skedde i fyra steg som genomfördes under fyra lektioner: 

 

1. Första lektionstillfället i studien fick eleverna uppgiften presenterad för sig och jag gick 

igenom framgångskriterier för uppgiften samt de kunskapskrav ur läroplanen som uppgiften 

var kopplad till (bilaga 2). Uppgiften bestod i att skriva ett kort brev till Tomten där de 

förklarade varför de blivit tvungna att låna hans släde på självaste juldagen. Efter genomgången 

hade de resten av lektionen på sig (ca 40 minuter) att skriva ett första utkast. Uppgiften var 

begränsad i omfång, med ett lägsta och ett högsta antal ord. Vid detta lektionstillfälle var sju 

elever frånvarande, och 19 elever skrev det första utkastet. 

 

2. Nästa lektion blev eleverna tilldelade varsin anonym kamrats text samt ett dokument att 

skriva i (bilaga 4). Även elever som inte själva skrivit något första utkast tilldelades en text att 

ge respons på. Responsen skulle ges enligt metoden ”Two stars and a wish”, d.v.s. eleverna 

skulle kommentera två positiva saker med kamratens text och en sak som kunde förbättras eller 

utvecklas. Enligt Wiliam (2015) ger tekniken med två stjärnor och en önskning en struktur som 

hjälper till att bygga upp elevernas förmåga att ge finkänslig och konstruktiv feedback till sina 

kamrater (s. 184).  

Anledningen till att jag valde att låta eleverna ge sin respons anonymt på en okänd kamrats 

text var att aktiviteten att ge och ta emot feedback kan vara känslomässigt laddad. På grund av 

detta är det ofta bra att eleverna, särskilt om de är otränade i aktiviteten, får ge sin respons 

anonymt och på en anonym kamrats text (s. 187)  

Eleverna fick välja att ge sin respons på svenska eller engelska. Jag valde att ge dem detta 

val då tidigare forskning, som jag redan omnämnt, visat att bristen på ett metaspråk, d.v.s. ett 

språk om språket, kan göra det svårare för eleverna att vara precisa i sina kommentarer 

(Berggren, s. 99). Då eleverna skulle ge varandra skriftlig respons som enligt Berggren kräver 

”tydligare och mer precisa kommentarer eftersom mottagaren inte har möjlighet att be om 

förtydliganden” (s. 21) ansåg jag att det kunde underlätta för eleverna att ha möjlighet att ge sin 

respons på svenska.  

 

När eleverna skulle ge sin respons på kamratens text hade de två dokument till hjälp: 

1. En utskrift av själva uppgiften med tillhörande framgångskriterier och aktuella 

kunskapskrav.  

 

2. Ett A4-papper med tips som bestod av några förslag på hur man kan inleda sina 

kommentarer samt en checklista med förslag på saker de kunde välja att 

kommentera i kamratens text (bilaga 3).  

 

Innan eleverna började arbeta gick vi tillsammans igenom formuleringsförslagen och 

checklistan. Jag uppmanade även eleverna att försöka formulera användbara kommentarer som 

kunde hjälpa kamraten att utveckla sin text.   
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3. Följande lektion fick eleverna tillbaka sina texter med tillhörande kamratrespons, och 

uppmanades att bearbeta sin text med hjälp av både den respons de fått och de saker de lärt sig 

när de själva gav respons på någon annans text. Av de 19 elever som skrev ett första utkast och 

därefter fick kamratrespons på sin text, närvarade 16 vid bearbetningstillfället. 

 

4. Den fjärde lektionen fick eleverna svara på en enkät om hur de upplevde kamratbedömningen 

som aktivitet (bilaga 5). Enkäten besvarades inte anonymt, av den anledningen att jag ville 

kunna jämföra elevernas enkätsvar med deras arbete dels med att ge respons och dels med att 

bearbeta sina texter.  

 

4.2 Urval  
 
För min studie valde jag att använda en åttondeklass med 26 elever. Valet var ett 

bekvämlighetsval, då gruppens engelsklärare var bekant för mig. Vid valet av deltagare utgick 

jag dock från tre kriterier: Dels ville jag att gruppen skulle vara heterogen beträffande 

kunskapsnivåer, men homogen beträffande modersmål (svenska), dels ville jag inte att gruppen 

skulle ha arbetat med kamratbedömning i ämnet engelska tidigare. Slutligen ville jag använda 

mig av en grupp som i huvudsak undervisades på målspråket, d.v.s. engelska. 

           

4.3 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådets (2002, ss. 7-14) samtliga fyra forskningsetiska krav uppfylldes i studien. 

Informationskravet uppfylldes genom att elever och vårdnadshavare upplystes om studiens 

syfte. Eleverna informerades i klassrummet medan vårdnadshavarna informerades brevledes 

(bilaga 1). Det brev som skickades till vårdnadshavarna var även ett medel för att uppfylla 

samtyckeskravet, då det, förutom information om studiens syfte, även innehöll en fråga om 

huruvida vårdnadshavarna samtyckte till att deras barn deltog i studien. Samtliga gav sitt 

samtycke. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att studien genomfördes anonymt. Elevernas 

texter anonymiserades så att den som gav respons inte visste vem som skrivit texten. På samma 

sätt avkodades sedan responskommentarerna så att personen som fick ta emot responsen inte 

visste vem som skrivit dem. Jag själv visste vem som gav vilken respons och vem som skrev 

vilken text, då jag använde mig av en nyckel i anonymiseringen. Att känna till vem som skrivit 

vilken text och vem som gett respons på vilken text var nödvändigt för att jag skulle kunna 

koppla samman rätt respons med rätt text, samt se hur den respons en elev gav en kamrat 

eventuellt bidrog till bearbetningen av den egna texten.  

Nyttjandekravet uppfylls genom att studien inte används i kommersiellt syfte, utan endast 

i forskningsändamål.  

 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet          
 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2012) skriver att skillnaden mellan en kvantitativ 

och en kvalitativ studie är att en kvantitativ studie baseras på ett så stort antal analysenheter att 

uppgifterna kan uttryckas och analyseras med siffror (s. 197), medan en kvalitativ studie består 

i att noggrant och mer beskrivande analysera ett mindre antal analysenheter (s. 210). Den studie 

jag genomfört är av det kvalitativa slaget då den genomförts med ett begränsat antal deltagare.  

Ett begrepp som är viktigt för alla studier, och så även för min, är validitet vilket betyder 

”giltighet”. För att en kvalitativ studie ska uppfylla kraven för validitet, finns några kriterier 

som den bör uppfylla. Staffan Larsson (2005) nämner några sådana kriterier, varav de mest 
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relevanta för denna studie är diskurskriteriet, empirisk förankring, konsistens och det 

pragmatiska kriteriet. Enligt Larsson kan diskurskriteriet i en studie sägas vara uppfyllt om de 

håller när de prövas mot ”alla andra alternativa påståenden och argument, som kan anföras om 

något” (s. 17). Det vill säga att man fått fram ett resultat som stämmer in i en rådande diskurs. 

För att möta diskurskriteriet har jag utgått från flera tidigare studier då jag valt såväl 

forskningsfrågor som metod. Detta för att ha så goda förutsättningar som möjligt för att 

resultatet av min studie ska vara relevant för den rådande diskursen.  

För att vara empiriskt förankrat menar Larsson att det behöver finnas ”en 

överensstämmelse mellan verklighet och tolkning” (s. 19). Det vill säga att man har empiriska 

belägg för det man säger i sin analys. Den empiriska förankringen har jag strävat efter att uppnå 

genom att undersöka det jag säger att jag ska undersöka och sedan analysera resultaten så 

ändamålsenligt som möjligt enligt de valda forskningsfrågorna.  

Konsistens definieras av Larsson som ”spelet mellan del och helhet” (s. 23). Han menar 

att en vetenskaplig text når hög kvalitet när det uppstår ”så få motsägelser mellan tolkningen 

(helheten) och enskilda data (delarna)” (Ibid). Detta krav har jag försökt uppnå genom att hålla 

fast vid studiens röda tråd och inte frestas att gå alltför djupt i faktorer som inte var av intresse 

för just denna studie.  

Det pragmatiska kriteriet innebär att resultatet av studien på något sätt blir till nytta för 

området man studerat (s. 26). Detta kan t.ex. innebära att resultatet av en studie i pedagogik på 

något sätt blir användbar för pedagoger i praktiken. Man kan hävda att just det pragmatiska 

kriteriet var en förutsättning för mitt val av ämne att studera. Hela syftet med min studie har 

varit att få ökade kunskaper och ökad insikt i en metod som kan vara till hjälp för såväl mig 

själv som andra lärare i mitt ämne.  

Reliabilitet handlar om en studies exakthet. Robert Yin (2009) menar att målet för 

reliabilitet är att minimera fel och partiskhet. Han skriver att god reliabilitet uppnåtts när en 

annan forskare skulle kunna uppnå exakt samma resultat som man själv har gjort, om forskaren 

använde samma tillvägagångssätt. Yin menar att för att detta ska bli möjligt så krävs noggrann 

dokumentation (Yin, s. 36). För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt var jag mycket 

noggrann i min dokumentation genom hela genomförandet av studien. Då studien endast 

omfattade en undervisningsgrupp är det dock svårt att säkert veta att exakt samma resultat hade 

uppnåtts med en annan grupp.  

Det låga antalet deltagare innebär också att resultatet av studien inte är generaliserbara. 

Dock anser jag att de kan vara till värde för andra pedagoger som en utgångspunkt för dem i 

deras arbete med kamratbedömning. 

 
4.5 Bearbetning av material 
 

Efter att samtliga lektioner hade genomförts blev nästa steg att analysera elevernas respons för 

att se vilken typ av kommentarer de gav varandra samt vad de valde att kommentera. Jag 

analyserade också på vilket sätt eleverna använde responsen de fick på sin egen text för att göra 

förbättringar på texten. För att kunna göra det jämförde jag elevernas första utkast av texten 

med det andra utkastet.  

Jag använde mig sedan av enkätsvaren för att jämföra de gjorda förbättringarna med 

elevernas svar om vad de ansåg sig ha kunnat förbättra. Även enkätsvaren angående vilka 

svårigheter och fördelar eleverna själva såg med kamratrespons som aktivitet, samt vad de 

trodde hade kunnat hjälpa dem att lyckas ännu bättre, analyserades för att eventuella paralleller 

skulle kunna dras mellan dessa svar och elevernas arbete.  
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5. Resultat 
 
Även om eleverna fick i uppgift att ge varandra respons i form av ”Two stars and a wish”, d.v.s. 

kommentera två positiva saker med texten och en sak som kunde utvecklas, valde många av 

eleverna att baka ihop flera kommentarer i en. Jag har delat upp dessa kommentarer för att 

kunna kategorisera dem på rätt sätt. Det totala antalet kommentarer om positiva aspekter och 

utvecklingsområden blev 50 respektive 20. 

Av de 22 elever som gav kamratrespons valde 11 att skriva sina kommentarer på svenska, 

10 att skriva på engelska och 1 att skriva en kommentar på engelska och två på svenska. Detta 

var en överraskande siffra då jag antog att större delen av klassen skulle skriva på svenska när 

möjligheten gavs, då det kan verka lättare. Intressant var att det inte bara var de som normalt är 

mest högpresterande i engelska som valde att skriva på engelska. Faktum är att 5 av 10 var 

elever som brukar ha svårt att uttrycka sig skriftligt på engelska.  

För att på ett tydligt sätt dela upp de olika aspekterna som kommenterades väljer jag att i 

likhet med Berggren (2013) använda begreppen makronivå och mikronivå som övergripande 

kategorier, med tillhörande underkategorier enligt följande: Makronivå: Organisation och 

innehåll. Mikronivå: Stavning, grammatik, interpunktion och vokabulär. Jag har också valt att 

dela upp kommentarer givna på engelska respektive svenska. En sammanställning av 

kommentarerna ser ut på följande sätt: 

 

Tabell 1: Antalet kommentarer på positiva aspekter: Stars 

 

 MAKRONIVÅ MIKRONIVÅ   

 Organisation 

-brevformat 

-styckeindelning 

Innehåll 

-handling 

Stavning Grammatik 

-tempus 

-verbhantering 

Interpunktion 

-skiljetecken 

-stor bokstav 

-meningslängd 

Vokabulär 

-ordval 

-variation 

-formulering 

Eng  18 5 2 1  

Sv  19 1  3 1 

      Tot: 50 

 

Tabell 2: Antalet kommentarer på utvecklingsområden: Wishes 

 

 MAKRONIVÅ MIKRONIVÅ   

 Organisation 

-brevformat 

-styckeindelning 

Innehåll 

-handling 

Stavning Grammatik 

-tempus 

-verbhantering 

Interpunktion 

-skiljetecken 

-stor bokstav 

-meningslängd 

Vokabulär 

-ordval 

-variation 

-formulering 

Eng 1 5 2 2 1 1 

Sv  1 - 1 4 2 

      Tot: 20 
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3. Tillämpning av wishes 

 

Nedan finns en tabell över vad eleverna ändrade i sina texter efter att de gett och fått 

kamratrespons.  

Som tidigare nämnt var 16 av de 19 elever som fick kamratrespons på sin text närvarade 

vid bearbetningstillfället. Av de tre kommentarerna om utvecklingsområden som berörde de tre 

texter som inte bearbetades låg en på makronivå och rörde handlingen, en låg på mikronivå och 

rörde vokabulär och den tredje var mer ett konstaterande om att bedömaren inte gillade texten. 

 

Tabell 3: Ändringar efter kommentarer på utvecklingsområden  

MAKRONIVÅ MIKRONIVÅ   

Organisation 

-brevformat 

-styckeindelning 

Innehåll 

-handling 

 

Stavning Grammatik 

-tempus 

-verbhantering 

Interpunktion 

-skiljetecken 

-stor bokstav 

-meningslängd 

Vokabulär 

-ordval 

-variation 

-formulering 

1 4 2 1 4 11 

 

 

6. Analys och diskussion 
 
Nedan följer en analys och resultatdiskussion där jag redogör för mönster jag kan se i 

elevresultaten samt möjliga förklaringar till dem. Huvudfokus ligger på den respons eleverna 

gav varandra om utvecklingsområden i kamratens text, då det i första hand är formulerandet 

och tillämpningen av dessa kommentarer som lett till bearbetning av texten och, 

förhoppningsvis, till lärande. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

 

6.1 Respons om positiva aspekter 
 
Som man kan se låg övervägande delen av kommentarerna om positiva aspekter (stars) på 

makronivå, och handlade alltså om innehållet eller handlingen i texten. Hela 37 kommentarer 

av totalt 50 eller tre fjärdedelar av kommentarerna handlade om detta. Här fanns ingen 

nämnvärd skillnad i antal mellan kommentarer skrivna på engelska och kommentarer skrivna 

på svenska. Att eleverna valde att till största delen kommentera textens makronivå kanske delvis 

kan härledas till de förslag de fick på möjliga inledningar på kommentarer om positiva aspekter: 

 

 “Jag gillar hur du…” 

 “Det var jättebra hur du…” 

 “Jag tyckte att det var väldigt effektivt hur du…” 

 “Min favoritdel var…” 

 

Dessa inledningsfraser lånade jag av Wiliam (2015) som menar att det ofta är till hjälp för elever 

att få sådana förslag. Enligt honom är det i sin ordning för oerfarna kamratbedömare att i sin 

respons presentera en personlig reaktion på en kamrats text (s. 186). Detta kan tänkas bli mer 

naturligt för eleverna när de ger respons på positiva aspekter, då det kan vara svårt för någon 

med ett otränat öga att sätta fingret på exakt vad det är i en viss formulering eller 

meningsbyggnad som fungerar bra. En annan möjlig förklaring till varför de positiva 
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kommentarerna i huvudsak hamnade på makronivå är att eleverna hade fått instruktionen att 

försöka ge så användbar respons som möjligt, utifrån uppgiftens lärandemål. Respons på 

positiva aspekter upplevdes sannolikt som mindre viktiga beträffande just användbarhet, och 

därför lade eleverna istället fokus på responsen om utvecklingsområden. Enligt Wiliam bör 

eleverna, allteftersom de blir mer erfarna i kamratbedömning lägga ett allt större fokus på 

lärandemål och framgångskriterier för båda typerna av respons (Ibid).  

 Om man ändå tittar på vad eleverna kommenterade om på mikronivån kan man se att 6 av 

13 kommentarer handlade om stavning och 4 av 13 kommentarer handlade om interpunktion. 

Här var det fler av de som skrev på engelska som kommenterade stavningen medan det var fler 

av de som skrev på svenska som kommenterade interpunktionen.  Endast två elever skrev 

positiva kommentarer om grammatik och endast en elev om vokabulär.  

  

 
6.2 Respons om utvecklingsområden  
 

Tittar man istället på kommentarerna om utvecklingsområden (wishes) ser man att övervägande 

delen istället hamnar på mikronivå. 13 av 20 kommentarer, eller två tredjedelar hamnar här. 

Dock är andelen svenska kommentarer på mikronivå större än andelen engelska kommentarer. 

Av de svenska kommentarerna om utvecklingsområden hamnar 7 av 8 på mikronivå, medan 6 

av 12 engelska kommentarer om utvecklingsområden hamnar på mikronivå. Av de 13 

kommentarerna på mikronivå handlar 5 om interpunktion, 3 om grammatik, 3 om vokabulär 

och 2 om stavning.  

Det finns en viss skillnad i antal mellan kommentarer på engelska och svenska gällande 

interpunktion. 4 kommentarer var på svenska och 1 på engelska. En möjlig förklaring till detta 

är att det krävs ett mer specifikt metaspråk för att tala om interpunktion än man kan komma 

undan med när man talar om stavning eller grammatik. Eleverna själva använder sällan 

begreppet ”interpunktion” som ett övergripande begrepp, utan behöver specificera vad de syftar 

på, t.ex. ”punkt”, ”komma”, ”utropstecken” etc. Dessa ord behärskar de på svenska, men inte i 

lika stor utsträckning på engelska. 

Detta mönster ser man endast när man tittar på kommentarerna om utvecklingsområden 

och inte på det sammanlagda antalet kommentarer där andelen kommentarer på makro- 

respektive mikronivå är jämn mellan de olika språken. 24 av sammanlagt 38 engelska 

kommentarer och 20 av 33 svenska kommentarer hamnar på makronivå, om man slår ihop 

positiva aspekter och utvecklingsområden. Ett möjligt skäl till skillnaden mellan språken när 

det gäller just kommentarer om utvecklingsområden är att de förväntas vara mer formativa, och 

att eleverna som skriver på engelska därför väljer att skriva om något som de lättare kan sätta 

ord på, d.v.s. innehållet i texten. Faktum är att en av eleverna som skrev sin respons på engelska 

som svar på frågan om vad som kunnat hjälpa honom/henne att lyckas bättre med att ge 

kamratrespons skrev: ”Om jag hade skrivit på svenska”. 

Skillnaden i andelen kommentarer om utvecklingsområden på makro- respektive 

mikronivå beroende på om responsen är skriven på svenska eller engelska är ett intressant fynd. 

I Berggrens studie skrev samtliga elever sin respons på engelska, och även där handlade 

majoriteten av kommentarerna om textens makronivå (2013, s. 95). Detta kan tänkas tala för 

det som Berggren själv skriver, nämligen att eleverna för att kunna precisera sin feedback på 

mikronivå behöver en metakunskap och ett metaspråk (s. 99). Svårigheten att uttrycka sig på 

engelska kan då tänkas bero på att elever i stor utsträckning har ett mer utvecklat metaspråk i 

svenska än i engelska, detta trots att eleverna i Berggrens studie undervisades huvudsakligen 

på målspråket (2013, s. 25). 

Något man kunde se var att elever med svårigheter i ämnet engelska hade svårare att 

formulera sig specifikt och detaljerat. Detta är något som stämmer väl överens med Biggs och 
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Tangs (2011) teori om att elevers kommentarer tenderar att bli mer komplexa ju större elevernas 

förståelse är (s. 87).  

 Av det sammantagna antalet kommentarer som skrevs på svenska om utvecklingsområden 

i kamratens text var en överraskande stor andel, 5 av 8, av formativ karaktär. Det vill säga att 

eleven som gav respons inte bara konstaterade brister utan försökte formulera sig specifikt och 

ge exempel och förslag som kunde hjälpa kamraten framåt med sin text. 

Nedan följer några exempel på sådana kommentarer: 

 

1. ”Tänk på ordval och att inte upprepa samma ord så ofta. Ett ex är när du skrev ‘I want 

to see HOW fast HOW it was and HOW high you can fly with it’.” 

 

Eleven uppmanar sin kamrat att undvika upprepningar, och ger ett exempel ur texten för att 

belysa problemet. 

 

2. ”Jag tycker att du kanske kunde skriva ut texten lite, du kunde utveckla den lite mer. 

Jag tänker att man kunde skrivit lite mer för att övertala jultomten att man verkligen var 

ledsen.” 

 

Eleven uppmanar sin kamrat att utveckla sin text och ger exempel på hur hen kan göra detta.  

 

3. ”Du kan binda ihop meningarna mer med (,) och bindeord. Så det blir mer flyt.” 

 

Eleven ger kamraten konkreta råd för att få ett bättre flyt i texten. 

 

 

En viss skillnad finns när man ser till respons skriven på svenska respektive engelska. Även om 

vissa elever lyckades bra med att ge formativa kommentarer på engelska, kan man generellt 

kan man säga att kommentarerna som var formulerade på engelska var lite enklare och mindre 

formativa till sin karaktär. Andelen formativa kommentarer var här 5 av 12. Av de mer 

formativa kommentarerna handlade 3 av 5 om textens innehåll, och låg alltså på makronivå. 

Nedan följer några exempel på engelska kommentarer. De återges ordagrant så som de 

formulerades av eleverna. 

 

1. ”You need to practise your grammar because it’s not so good.” 

 

Eleven konstaterar en brist i kamratens text men ger inga konkreta exempel eller förslag på 

förbättringar. 

 

2. “I think it would be clearer if you didn’t use ‘I’ that much.” 

 

Eleven har svårt att formulera sin kommentar om ett varierat vokabulär och använder istället en 

av inledningsfraserna som fanns med bland tipsen de fick vid bedömningstillfället: ”I think it 

would be clearer…” 

 

3. ”I think the sentence were little bit too long other ways it was good.” 

 

Eleven konstaterar att kamratens meningar är lite för långa, men ger inga förslag på hur de kan 

kortas ned. 
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6.3 Elevernas förmåga att tillämpa responsen 
 

Om man tittar i tabellerna under ”Resultat” ser man att siffrorna i de flesta fall stämmer väl 

överens om man jämför föreslagna ändringar och faktiska ändringar. Dock bör man vara 

medveten om att eleverna inte alltid har tillämpat kommentarerna de fått, utan valt att göra 

andra ändringar i sin text. Ett exempel på en kommentar som visat sig vara svår för eleverna att 

tillämpa är förslaget att se över meningslängden. I två av fyra fall där eleven valt att inte följa 

rådet i kommentaren har rådet handlat om just meningslängden och varit formulerat på följande 

sätt:  

 

1. ”Det var alldeles för långa meningar. Du skulle behöva använda mer kommatecken och 

försöka få ihop meningarna.”  

 

2. ”Tänk på vart du sätter punkt och att du delar upp texten i lagom långa meningar.” 

 

Båda dessa kommentarer innehåller information om vad som behöver ändras och hur detta kan 

göras (med hjälp av skiljetecken). Dock innehåller ingen av kommentarerna konkreta exempel 

på meningar som är för långa med förslag på hur dessa meningar kan delas upp. De elever som 

fick dessa kommentarer har även tidigare visat att de behöver mycket stöttning i sitt skrivande, 

då de har en bristande insikt i hur god skriftlig förmåga ser ut. Här kan man återigen hänvisa 

till Hattie och Yates (2014) och deras teori om att respons är kraftfull när (a) eleven vet hur 

framgång ser ut, (b) eleven förstår att syftet med responsen är att minska avståndet mellan deras 

nuvarande kunskapsnivå och målet de strävar mot samt (c) när fokus i responsen ligger på att 

tala om för eleven vad som är nästa steg (s. 67).  

Andra elever som tidigare har visat att de har svårigheter med skrivandet, men som fick 

specifik respons på saker som kunde förbättras följde i stor utsträckning råden de fick. Däremot 

gjorde de ingen större bearbetning i övrigt, trots att jag uppmanade dem att tänka både på den 

respons de fått och saker de upptäckt när de gav kamratrespons på någon annans text. Denna 

tendens syntes även för gruppen i stort, men i lite större utsträckning bland dem som har svårt 

att skriva på engelska.  

Allt sammantaget kunde man se att elever med svårigheter i skrivandet gynnades i 

skrivprocessen av kamratresponsen. Mitchell (2014) hänvisar bl.a. till en brittisk studie som 

belyser värdet av att inkludera elever i behov av särskilt stöd i samma aktiviteter som övriga 

elever, då hela klassen då kan användas ”som resurs för att erbjuda återkoppling och tillåta 

ytterligare diskussion” (s. 57). 

 De lite svagare eleverna inte bara gynnades av kamratresponsprocessen. Dessutom kunde 

flera av eleverna ge god kamratrespons, vilket går i linje med Toppings (2005) konstaterande 

att även elever som själva har det svårare i skolan på ett effektivt sätt kan fungera som 

kamratbedömare (s. 641). 

 

6.4 Enkätsvar om kamratrespons 
 

Nedan följer en analys av resultaten av den enkät som eleverna fick svara på efter att projektet 

med kamratbedömningen var avslutat. Till att börja med kan man jämföra elevernas svar på 

frågorna:   

 

1) Hur mycket tyckte du att du lärde dig av att ge kamratrespons på någon annans text? 

2) Hur mycket tyckte du att du lärde dig av att få kamratrespons din egen text? 
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Här räknar jag endast svaren från de elever som både gav och fick kamratrespons, d.v.s. 16 

elever. 

 

Tabell 4: Elevernas upplevda lärande av att ge respektive få kamratrespons 

SVARSALTERNATIV GE KAMRATRESPONS FÅ KAMRATRESPONS 

Inget 0 2 

Ganska lite 1 4 

Något 9 3 

Ganska mycket 5 6 

Mycket 1 1 

 Tot: 16 Tot: 16 

 

Om man fokuserar på de fetstilta siffrorna i tabellen, d.v.s. antalet elever som svarar ”Något”, 

”Ganska mycket” eller ”Mycket” ser man något intressant. Hela 15 av 16 svarande elever anser 

de lärde sig av att ge kamratrespons medan endast 10 av 16 ansåg att de lärde sig av att få 

kamratrespons. Här är det svarsalternativet ”Något” som är betydligt vanligare i den vänstra 

kolumnen än i den högra. Svarsalternativet ”Ganska mycket” och ”Mycket” är ungefär lika 

vanliga i båda kolumnerna.   

 Tsui och Ng (2000) kommer i sin studie fram till att en roll som kamratrespons spelar är 

att den höjer elevernas medvetenhet om svagheter i den egna texten. De såg att många av 

eleverna såg brister i sina egna texter först efter att de läst och gett respons på en kamrats text 

(s. 166).  

Lärandet i att ta emot kamratrespons kan dock inte begränsas till en ökad förmåga att göra 

förbättringar på textens makro- eller mikronivå. Även förmågan att ge kamratrespons ska 

räknas in i lärandet. Några av elevernas enkätsvar på vilken den största behållningen med 

aktiviteten var: ”kunna ge folk en användbar respons”, och ”att kunna ge respons och ta 

respons” och ”att alla i klassen får utveckla sitt sätt att ge respons” (se bilaga 5). Detta går i linje 

med det som Divaharan och Atputhasamy (2002) kom fram till i sin studie: att eleverna med 

hjälp av kamratbedömning kan ”[utveckla] sin kommunikativa förmåga genom att ge stöd och 

utmana sina gruppmedlemmar i vidare lärande” (s. 79). Den sista kommentaren: ”att alla i 

klassen får utveckla sitt sätt att ge respons” kan även sägas ge uttryck för ett kooperativt 

tankesätt och känslan av ett gemensamt mål. Nilholm och Göransson (2014) säger ju, som jag 

redan nämnt, att ”en gemenskap förutsätter arbetsformer där elever involveras med varandra” 

(s. 27). Kanske kan man vända på det hela och hävda att arbetsformer där elever involveras med 

varandra även leder till gemenskap. 

Att antalet elever som ansåg sig ha lärt av att få kamratrespons var mindre än antalet elever 

som ansåg sig ha lärt av att ge respons kan tänkas ha sin förklaring i att eleverna ännu inte fått 

tillräcklig övning i att ge formativ respons. Flera elever uttryckte detta i sina svar på enkätfrågan 

om vad som kunnat hjälpa dem att lyckas ännu bättre med att ge kamratrespons: 

 

 ”Mer förklaring i responsen så att man fattar lite bättre.” 

 ”Kanske om någon läste igen min respons och text jag gav respons på. Kanske att man 

är två och två när man gör den.” 

 ”Mer genomgångar. 

 ”Kanske läraren” 
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Här kan man återknyta till Marianis (1997) diagram om de fyra lärandezonerna. För att eleverna 

ska kunna uppnå största möjliga lärande behöver de tillräckligt mycket stöttning. I fallet med 

kamratbedömning handlar det inte bara om att ge tydliga instruktioner; eleverna uttrycker även 

att de ville ha mer stöttning i genomförandet av aktiviteten.  

Precis som flera av de tidigare studierna som jag redogjorde för i avsnitt 5.2 menar Wiliam 

(2015) att kamratrespons är en process som kräver både övning och förberedelse för att bli 

framgångsrik. Enligt honom kan en bra förberedelse för eleverna vara att t.ex. jämföra olika 

responskommentarer och diskutera huruvida de är användbara för personen som tar emot dem 

eller inte (s. 185).  

Flera av eleverna uttrycker att just formuleringen av responsen var den största utmaningen 

med aktiviteten:  

 

 ”Att försöka få med så mycket respons men endå inte för mycket” 

 ”hur jag skulle formulera mig när jag gav kamratrespons” 

 ”När man skulle skriva whish” 

 ”Att jag inte visste hur jag skulle formulera mig” 

 ”Formulera rätt och att inte få det låta så simpelt”.  

 

6.5 Metoddiskussion 
 
Studien jag presenterat i detta arbete var en kvalitativ studie. Studiens upplägg var inspirerat av 

Berggrens (2013). En viktig skillnad mellan de båda studierna var att eleverna i min studie hade 

möjlighet att ge sin kamratrespons på svenska, medan eleverna i Berggrens studie gav sin 

respons på engelska (s.97). Denna till synes lilla ändring i upplägget gjordes då jag ansåg att 

den kunde innebära en skillnad i resultatet.  

Som metoder använde jag, i likhet med Berggren, en kvalitativ analys av elevtexter och 

skriftlig kamratrespons, samt utvärdering i form av en enkätundersökning. Esaiasson et 

al. (2012) menar att en kvalitativ textanalys går ut på att ”ta fram det väsentliga innehållet 

genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (s. 210), 

till skillnad från en kvantitativ innehållsanalys där man analyserar ett större antal analysenheter 

och lägger samma vikt vid samtliga (Ibid). Valet att göra en kvalitativ textanalys föll sig 

naturligt, då antalet analysenheter i elevtexterna var begränsat, och då det var viktigt att gå på 

djupet i de olika delarna för att få en tydlig helhet och svar på mina frågeställningar.  

 Enkäten använde jag för att låta eleverna själva uttrycka sig kring kamratbedömning som 

lärandeaktivitet, då detta kunde ge indikationer på hur effektiv eleverna själva tyckte att 

aktiviteten var. Men enkäten var också ett sätt för mig i egenskap av pedagog att få respons på 

en metod som även jag är nybörjare på. Därför har jag inte använt alla enkätsvar i denna uppsats, 

utan endast de som jag ansåg vara relevanta för uppsatsens frågeställningar. 

Frågorna i enkäten var till viss del hämtade från studierna gjorda av Berggren (2013) och 

Tsui och Ng (2000). Enligt Esaiasson et al. (2012) är det ett bra sätt att förlita sig på när man 

vill formulera bra frågor. De menar att det finns två fördelar med att använda frågor formulerade 

av andra forskare. Dels kan man hitta frågor som redan är granskade av forskarsamhället; dels 

finns en chans att man senare kan jämföra resultaten av sin egen undersökning med tidigare 

utförda undersökningar. På så sätt uppfylls diskurskravet och undersökningen får en högre 

validitet (Larsson, 2005, s. 17). 

 En tänkbar svaghet i min metod var det begränsade antalet deltagare i studien. Ett större 

antal deltagare hade gett ett mer kvantitativt underlag som varit lättare att dra säkra slutsatser 

av, och därigenom bidragit till än ännu högre reliabilitet. Jag valde dock att endast använda en 
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undervisningsgrupp då det gjorde det möjligt att titta lite mer ingående på de olika delarna av 

processen. 

Som jag redan har konstaterat hade eleverna med största sannolikhet varit hjälpta av mer 

ingående instruktioner och stöttning i genomförandet av kamratbedömningen. De hade då 

kunnat ge varandra mer formativ respons och upplevt att inlärningen blivit högre. Det lilla 

antalet lektionstillfällen för studien gjorde möjligheterna till detta begränsade. Dessutom ville 

jag se hur eleverna själva skulle hantera uppgiften utan alltför mycket stöttning, så att jag kunde 

få en bild av vilken typ av stöttning som behövs. 

  

  

7 Sammanfattande kommentar och idéer om fortsatt forskning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som krävs för att kamratbedömning ska ge ett 

ökat kooperativt tankesätt hos eleverna och i förlängningen bli en resurs för ökad inkludering. 

Resultaten pekar på att kamratbedömning kan vara en effektiv lärandemetod förutsatt att tre 

kriterier är uppfyllda:  

 

1) Eleverna behöver få tydliga instruktioner för hur kamratbedömning ska gå till och förstå 

syftet med aktiviteten,  

2) Eleverna behöver få stöttning i genomförandet av aktiviteten,  

3) De får möjlighet att ge sin respons på det språk de kan formulera sig tydligast på.  

 

Eleverna gav i stor utsträckning positiv respons på makronivå, och i första hand gällande 

innehållet/handlingen i kamraternas texter oavsett om de gav sin respons på engelska eller 

svenska.  När det gällde responsen om utvecklingsområden i kamraternas texter fanns en tydlig 

tendens att de elever som gav sin respons på engelska höll sig kvar på makronivå i större 

utsträckning än de som gav sin respons på svenska. De uttryckte sig också mindre detaljerat än 

de som gav sin respons på svenska. Detta talar för behovet av ett fungerande metaspråk, d.v.s. 

ett språk om språket, för att kunna ge respons på mikronivå, vilket eleverna i min studie 

behärskar detta bättre på svenska än på engelska.  

 Även elever med svårigheter i skrivande på engelska formulerade sig enklare och mindre 

specifikt, vilket går i linje med Biggs (2011) teori om att elevers kommentarer blir mer 

komplexa allteftersom de lär sig mer (s.87). Dessa elever hade gynnats av mer stöttning under 

genomförandet. Dock lyckades flera av dem ge god kamratrespons.  

 När eleverna skulle tillämpa den respons de fått på sin text lyckades de på det stora hela 

bra. Svårast var det för de elever som fick mer allmänna kommentarer om stavning eller 

grammatik. I synnerhet för elever som har svårt att skriva på engelska var det svårt att veta hur 

de kunde förbättra dessa aspekter utan några exempel. Många av eleverna begränsade sin 

bearbetning av texten till det som responsen handlade om, och gjorde få andra förbättringar. 

Detta var särskilt vanligt bland elever med svårigheter med att skriva på engelska.  

 Majoriteten av eleverna ansåg att de lärde sig något av att ge och få kamratrespons, och 

flera av dem uttryckte att de tyckte att det var bra att de fick lära sig att ge respons på varandras 

texter, och inte bara bli bedömd av läraren.  

Sammanfattningsvis indikerar resultatet av min studie att kamratbedömning med hjälp av 

tydligare instruktioner, mer stöttning och mer övning kan bli en tillgång för både elever och 

lärare; elever då de blir mer delaktiga och aktiva i både sitt eget och kamraternas lärande, och 

lärare då elevernas förmåga till ett mer kooperativt arbetssätt kan bli till avlastning för läraren 

och frigöra mer tid under lektioner för stöttning av enskilda elever.  

 Fortsatt forskning skulle kunna bestå i en mer riktad och longitudinell studie där man 

undersökte hur kamratbedömning med tillräcklig stöttning kan förbättra den skriftliga förmågan 
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hos svagare elever över tid. Det skulle även vara intressant att göra en mer kvantitativ studie 

där man jämförde kamratrespons på engelska respektive svenska för att se om en sådan studie 

skulle bekräfta att det föreligger en så markant skillnad mellan kommentarer på makro- 

respektive mikronivå som denna studie antyder.  
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Bilagor  
 

 

Bilaga 1: Brev till elevernas vårdnadshavare 
 
Text – Medgivande till medverkande i examensarbete: 

 

Hej! 

  

Jag undervisar ert barn i engelska sedan 1,5 år tillbaka. Just nu håller jag 
på att skriva mitt examensarbete för den kompletterande pedagogiska 

utbildningen vid Högskolan i Dalarna.  

  

I mitt examensarbete skriver jag om kamratrespons och hur det kan vara 

till hjälp för elevens lärande. Jag skulle vilja använda mig av eleverna i 

8omega i min studie, då jag tror att de är en passande grupp för 
uppgiften. Därför skriver jag till er för att be om ert medgivande till detta. 

  

Eleverna kommer att få skriva en kortare text och sedan ge 
kamratrespons på en slumpmässigt utvald kamrat, vars namn de inte får 

reda på. Kamratresponsen kommer att utformas enligt modellen "Two 
stars and a wish" där eleverna ger varandra två positiva kommentarer och 

en sak som kamraten kan utveckla.  

  

Jag vill undersöka vilken typ av kommentarer som eleverna ger varandra, 

och om och i så fall hur dessa kommentarer hjälper eleverna i 

skrivprocessen. 

  

Eleverna kommer inte att namnges i examensarbetet och alla 

kommentarer kommer att vara anonyma.  

  

Om ni ger ert medgivande till ert barns deltagande i min studie, svarar  ni 

”ja” på detta meddelande, annars svarar ni ”nej”. 

 

Tack på förhand! 

 
Hälsningar, Toini Rydgren 

Lärare, xxxskolan 
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Bilaga 2: Instruktion till skrivuppgiften 
 
 

Letter to Santa                                 

 
It’s early Christmas morning, and Santa steps out of his house, yawning. To his horror he sees 

that his sleigh and all of the reindeer are gone. Nowhere to be found! Santa hurries across the 

yard to have a closer look. Where the sleigh and reindeer used to be, there is only a small 

white envelope in the snow. He opens the letter and reads the first sentence… 

 

 

 
This is where you come in, dear students!  

 

Assignment:  
 

● Continue the letter and explain why you (or someone you pretend to be) stole Santa’s 

sleigh and all of the reindeer. Be creative! 

● 150 words minimum, 300 words maximum.  

● Arial, 12 p. 

  

 
 

Dear Santa,  
 

I really didn’t mean to 

steal your sleigh.  

 
 

Jukkasjärvi, Dec 25  
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How to be successful: 

 

● Correct letter format, including the date, a greeting phrase, a closing line and your 

signature. 

● Using varied vocabulary  

● Trying to get a good flow in your writing 

● Correctness – check your spelling, capitals and grammar. 

 

 

 

 

Framgångskriterier på svenska: 

● Korrekt brevformat, inklusive datum, hälsningsfras, avskedsfras och signatur. 

● Ett varierat ordförråd. 

● Att du försöker få ett bra flyt i texten. 

● Korrekthet - kolla stavning, stor/liten bokstav och grammatik. 

 

 

Kunskapskrav 

 

E-nivå C-nivå A-nivå 

I skriftliga framställningar i 

olika genrer kan eleven 

formulera sig enkelt, 

begripligt och relativt 

sammanhängande. 

I skriftliga framställningar i 

olika genrer kan eleven 

formulera sig relativt varierat, 

relativt tydligt och relativt 

sammanhängande. Eleven 

formulerar sig även med visst 

flyt och i någon mån anpassat 

till syfte, mottagare och 

situation. 

I skriftliga framställningar i 

olika genrer kan eleven 

formulera sig relativt 

varierat, tydligt och 

sammanhängande. Eleven 

formulerar sig även med 

flyt och viss anpassning till 

syfte, mottagare och 

situation. 
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Bilaga 3: Tips för kamratbedömning 
 

Tips for giving “Two stars and a wish” 

 

A few suggestions to how you can begin your sentences: 

 
“I like how you…” 

“It was really good how you…” 

“I thought it was really effective how you…” 

“My favourite part was…” 

 

 
“I didn’t understand…” 

“One thing that you could improve…” 

“I think it would be clearer if you…” 

“One thing you could expand on…” 

 

 

 

 

Some suggestions of things that you could comment on: 

★ Does the text follow the letter format with a date, a greeting, a closing phrase and a 

signature? 

★ What do you think about the content/story? 

★ Are the sentences too long or too short? 

★ Has your friend used capitals and full stops in the correct places? 

★ Are commas, question marks, exclamation marks and quotation marks used 

correctly? 

★ Is the grammar correct? 

★ Are there any big spelling errors? 

★ Does your friend use a varied vocabulary? 

★ Is the text divided into paragraphs? 
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Tips för att ge “Two stars and a wish” 

 

Några förslag på hur du kan börja dina meningar: 

 
“Jag gillar hur du…” 

“Det var jättebra hur du…” 

“Jag tyckte att det var väldigt effektivt hur du…” 

“Min favoritdel var…” 

 

 
“Jag förstod inte…” 

“En sak som du skulle kunna förbättra…” 

“Jag tror att det skulle bli tydligare om du…” 

“En sak som du skulle kunna utveckla…” 

 

 

 

Några förslag på saker du kan kommentera: 

★ Följer texten brevformatet med datum, hälsningsfras, avskedsfras och signatur? 

★ Vad tycker du om innehållet/historien? 

★ Är meningarna för långa/för korta? 

★ Har din kamrat använt stor bokstav och punkt på rätt ställen? 

★ Används komman, frågetecken, utropstecken och citattecken på rätt sätt? 

★ Är grammatiken korrekt? 

★ Finns det några större stavfel? 

★ Använder din kamrat ett varierat ordförråd? 

★ Är texten indelad i stycken? 
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Bilaga 4: ”Two stars and a wish” – svarsdokument 
 
 

TWO STARS AND A WISH  
Du får skriva på engelska eller svenska 

 

 

What was the number of the text that you read? 

 

Vad var numret på den text du läste?    Nr.               . 

 
 

Write two good things about the text. One thing for each star. 

Skriv två saker som var bra med texten. En sak för varje stjärna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now, write about one thing that you think could be improved or developed. 

Skriv nu en sak som skulle kunna utvecklas eller förbättras. 
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Bilaga 5: Enkätfrågor 
 

1. Vad heter du? (Frisvarsfråga.) 

 

2. Hur mycket tyckte du att du lärde dig av att ge kamratrespons på någon annans text? 

(Flervalsfråga med fem alternativ från ”Inget” till ”Mycket”.) 

 

3. Hur mycket tyckte du att du lärde dig av att få respons på din egen text? (Flervalsfråga 

med fem alternativ från ”Inget” till ”Mycket”.) 

 

4. Vad fick du mest hjälp med att utveckla i din egen text av att ge kamratrespons på en 

annan text? (Flervalsfråga med alternativen ”Ordvalet”, ”Stavningen”, ”Grammatiken”, 

”Styckeindelningen”, ”Innehållet/historien”, ”Uppställningen i brevformat”.) 

 

5. Vad fick du mest hjälp med att utveckla i din egen text av att få kamratrespons på texten? 

Flervalsfråga med samma svarsalternativ som föregående fråga.) 

 

6. Till hur stor hjälp var checklistan när du gav din respons? (Flervalsfråga med 

alternativen ”Jag använde den inte”, ”Lite hjälp”, ”En del hjälp” och ”Stor hjälp”.) 

 

7. Vilket språk gav du din kamratrespons på? (Flervalsfråga med alternativen ”Svenska”, 

”Engelska” och ”Både svenska och engelska”). 

 

8. Hur svårt tycker du att det var att hitta rätta orden för att formulera användbar respons? 

(Fråga med linjär skala med alternativ från 1 till 5 där 1 betydde ”Inte alls svårt och 5 

betydde ”Mycket svårt”.) 

 

9. Vilken tyckte du var den största utmaningen med att ge kamratrespons? (Frisvarsfråga.) 

 

10. Vad är det mest användbara du tar med dig från det här projektet? (Frisvarsfråga.) 

 

11. Finns det något som hade kunnat hjälpa dig att lyckas ännu bättre med att ge 

kamratrespons? (Frisvarsfråga.) 

 

 

 

 

 

 


