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Sammandrag 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur kamratbedömning omnämns i två valda 

läroböcker skrivna för kursen svenska 1 på gymnasiet. Detta kopplas till tidigare 

forskning som påvisar kamratbedömningens betydelse för elevers lärande. 

Kamratbedömning är ett centralt begrepp inom formativ bedömning. Enligt Skolverket 

bör undervisningen utformas på ett sådant sätt att det tydligt framgår för såväl lärare som 

elever var varje enskild elev befinner sig i förhållande till de uppsatta målen. Den 

formativa bedömningen är och ska vara en del av undervisningen. Studiens resultat 

påvisar att de analyserade läroböckerna skiljer sig åt i vilken omfattning de tar upp 

kamratbedömning. Markanta skillnader kan även ses i vilken grad läroböckerna väljer att 

beskriva syftet med kamratbedömning, och även i vilken grad de väljer att beskriva 

kopplingen mellan kamratbedömning och formativ bedömning. Därmed skiljer de sig 

även åt i vilken utsträckning de svarar mot det som står skrivet i den svenska skolans 

styrdokument och det som tidigare forskning inom detta område påvisar.   

 

Nyckelord: kamratrespons, kamratbedömning, bedömning, formativ bedömning, 

läromedel. 
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1. Inledning 
I mitt arbete som lärare är bedömning en stor och betydande del. Jag upplever utifrån de 

erfarenheter jag har från yrket, att de elever jag möter i hög grad efterfrågar stöttning genom 

hela processen vid genomförandet av olika uppgifter. Detta är något jag förespråkar och därför 

är intresset stort för att hitta olika arbetssätt i undervisningen som främjar detta. Ett sätt att 

arbeta för att eleverna ska få stöttning och respons genom hela processen, är att låta dem arbeta 

med kamratbedömning. Detta arbetssätt är något jag upplever att eleverna uppskattar. Därför 

har jag valt att fördjupa mig i begreppet.   

 

Kamratbedömning är en del av begreppet formativ bedömning. Formativ bedömning ses som 

en framgångsfaktor och är idag ett aktuellt ämne i skoldebatten. Skolverket påtalar att 

undervisningen bör utformas på ett sätt så att det tydligt framgår för såväl lärare som elever var 

varje enskild elev befinner sig i förhållande till målen. Den formativa bedömningen är och ska 

vara en del av undervisningen (Skolverket 2011 s. 16). 

 

I syftesbeskrivningen för ämnet svenska på gymnasiet framgår det att i den undervisning som 

berör muntlig och skriftlig framställning ska eleverna ges möjlighet att värdera andra såväl 

muntliga framställningar som skrivna texter. De ska även ges möjlighet att få bearbeta sina egna 

muntliga framställningar samt sina texter, detta efter egen värdering men även utifrån andras 

råd (Skolverket 2011 s. 160). Som lärare kan man då, för att uppnå denna del i ämnets syfte, ge 

eleverna möjligheten att arbeta med kamratbedömning, vilket Hirsh & Lindberg (2015) påtalar 

som en framgångsrik metod. De menar att vid de tillfällen då en elev får granska någon annans 

prestation med uppgift att ge respons på det lästa, får även eleven själv en ökad förståelse av 

sitt eget lärande. (Hirsh & Lindberg 2015 s. 35). 

 

Centrala begrepp för denna studie är kamratbedömning, formativ bedömning och läromedlens 

roll i undervisningen. Skolverket (2019) menar att genom att aktivt arbeta med formativ 

bedömning så uppnås också en strävan efter en lärandekultur och ett undervisningsklimat som 

bidrar till att eleverna lär sig att lära. Vidare menar Skolverket (2019) att formativ bedömning 

innebär information om var varje enskild elev befinner sig i förhållande till undervisningens 

specifika mål. Denna information kan sedan eleverna använda sig av för att fokusera och uppnå 

målen med sina studier. För läraren är denna information central för att på bästa sätt kunna 

anpassa sin undervisning. 

 

Skolverket (2011) menar i ett stödmaterial om kunskapsbedömning i skolan, att bedömning av 

kunskap är en pedagogisk kärnfunktion och en central del i lärarens arbete. En 

kunskapsbedömning som fungerar framåtsyftande och dessutom kommuniceras med den 

enskilde eleven är ett effektivt stöd för lärandet. I vår vardag gör vi oavbrutet bedömningar av 

det som vi ser och upplever i vår omgivning. Många gånger kan detta ske omedvetet och vi 

behöver sällan motivera varför vi tycker på ett speciellt sätt. I skolan när elevers 

kunskapsutveckling ska bedömas, måste det ske på ett pedagogiskt och medvetet sätt. När en 

elevs kunskaper ska bedömas är alltid utgångspunkten elevens arbetsprestation. Denna 

arbetsprestation kan vara en produkt i form av ett slutresultat eller så kan det vara en process 
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som påvisar hur arbetet framskrider. När lärare använder bedömning i sin undervisning, på ett 

medvetet och systematiskt sätt, skapas goda förutsättningar för lärande. Varje enskild elev har 

också en viktig roll i arbetet kring bedömning, då de i förhållande till ålder och mognad ska 

förutsättas ta eget ansvar för sitt lärande, detta genom att till exempel själva bedöma sina 

studieresultat och sina utvecklingsbehov (Skolverket 2011 s. 3–6).    

 

Utifrån den information som läraren samlar in om elevernas kunskaper, i arbetet med formativ 

bedömning, kan läraren ändra planering och undervisning för att möta varje enskild elevs behov 

och förutsättningar. Vid formativ bedömning handlar det inte enbart om dialogen mellan lärare 

och elev. En viktig del i denna process är även när eleverna bedömer varandras arbeten och ger 

varandra återkoppling. Vid dessa tillfällen lär sig eleverna hur uppgifter av olika kvalitet ser ut, 

genom att få ta del av andra elevers skrivna texter eller andra arbeten. Genom kamratbedömning 

kan även deras förmåga att bedöma sina egna insatser stärkas (Skolverket 2019). 

 

Vidare är läromedlens roll i undervisningen ett centralt fenomen för denna studie. Niklas 

Ammert menar att böcker i många sammanhang är aktuella och betydelsefulla för oss 

människor. För elever är läroböcker ofta det huvudsakliga mötet med ett ämne i skolan. För 

många lärare är läroboken en ständig följeslagare i bemärkelsen att den fungerar som ett 

arbetsredskap. För många människor är läroböckerna de enda böcker man någonsin har läst. 

Tidigare granskades läroböcker av olika statliga organ. Sedan 1991 sker dock inga sådana 

kontroller, vilket innebär att lärare nu är tvungna att själva avgöra vilka läromedel de anser är 

lämpliga att använda i sin undervisning. I och med detta har det blivit allt viktigare att lärare 

har kunskap om läromedel, men även att de har de rätta redskapen för att kunna analysera dem. 

Dessa kunskaper är också viktiga då läromedel i allmänhet och läroböcker i synnerhet har en 

betydande roll i skolans undervisning (Ammert 2011a s. 17).    

 

Utifrån detta undersöker jag i denna studie hur två tryckta läroböcker skrivna för kursen svenska 

1 behandlar och omnämner specifikt kamratbedömning som arbetsform. Detta för att se om 

dessa svarar upp mot det som Skolverket påtalar, kamratbedömningens betydande roll i den 

formativa bedömningen. Jag kommer även att göra en jämförelse mellan de båda tryckta 

läroböckerna, för att undersöka och påvisa eventuella skillnader, då den ena läroboken i 

huvudsak riktar sig till gymnasieskolans yrkesförberedande program, och den andra är en 

lärobok som riktar sig till kursen svenska 1, oberoende om kursen ges på ett yrkesförberedande 

program eller ett studieförberedande. 

 

Jag har i denna undersökning valt att använda mig av benämningen kamratbedömning istället 

för kamratrespons. Enligt Wiliam & Leahy (2015) har begreppet kamratbedömning traditionellt 

använts för att beskriva den aktivitet när elever betygsätter sina kamraters arbeten, det vill säga 

då de bedömer sina kamraters arbeten summativt. Dock menar de att för att kamratbedömning 

ska vara gynnsamt för eleverna och för att deras lärande ska föras framåt, krävs det att 

bedömningen är av formativ karaktär (Wiliam & Leahy 2015 s. 181). Därför väljer jag att 

använda begreppet kamratbedömning i denna uppsats. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga och granska i hur stor omfattning fenomenet 

kamratbedömning förekommer i två utvalda läroböcker för kursen svenska 1. Studien kommer 

även att undersöka om det presenteras något syfte, med förankring i formativ bedömning, vid 

de tillfällen då kamratbedömning presenteras som en arbetsform i de valda läroböckerna. 

Studien kommer även att jämföra om resultatet skiljer sig mellan den lärobok som riktar sig till 

yrkesförberedande program och den lärobok som riktar sig generellt till kursen svenska 1, 

oberoende av yrkes- eller studieförberedande program. För att uppnå studiens syfte kommer två 

olika metoder att användas och också komplettera varandra. En fördjupad litteraturanalys av 

tidigare forskning kommer att knytas an till de analyserade läroböckerna. Detta för att kunna 

belysa vad forskning inom området visar, och utifrån läromedelsanalysen kommer en 

undersökning göras angående i vilken omfattning och hur två valda läroböcker omnämner 

begreppet kamratbedömning. Genom en analys av de båda resultaten kan sedan ett 

sammantaget resultat påvisas som har sin grund i såväl tidigare forskning som en analys av de 

valda läroböckerna.     

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar valts: 

 

• I vilken omfattning tas kamratbedömning upp som en arbetsform i de valda 

läroböckerna? 

• Vid de tillfällen då kamratbedömning presenteras som arbetsmetod, i vilken 

utsträckning presenteras syftet med detta i de valda läroböckerna? 

• Finns kopplingar mellan kamratbedömning som arbetsform och dess roll för formativ 

bedömning beskrivna i de valda läroböckerna? 

• Vilka skillnader kan påvisas mellan de valda läroböckerna gällande aspekterna i 

ovanstående frågeställningar? 

 

1.2 Disposition 

I kapitel 1 beskriver jag de utgångspunkter och det syfte som ligger till grund för denna studie 

liksom frågeställningar. I nästa kapitel, kapitel 2, presenteras bakgrunden, där en bredare 

redogörelse för de centrala begreppen i studien presenteras, för att läsaren ska få en förståelse 

av de olika begreppens innebörd. I kapitel 3 ges en redogörelse för forskningsstudier som är 

knutna till de olika begreppen. I kapitel 4 presenteras de teoretiska utgångspunkterna för denna 

studie. Kapitel 5 innehåller en presentation av metodval, material och urval samt en beskrivning 

av de läromedel som analyserats i studien. Även en beskrivning av genomförandet återfinns i 

detta kapitel. I kapitel 6 presenteras resultat och analys, och i det avslutande kapitlet, kapitel 7, 

presenteras en sammanfattande diskussion, metoddiskussion, slutsats och förslag till vidare 

forskning.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en bredare redogörelse för de centrala begreppen i studien, för att 

läsaren ska få en förståelse av de olika begreppens innebörd. 

 

2.1 Bedömning 

Inom begreppet bedömning talas det ofta om summativ respektive formativ bedömning. 

Summativ bedömning betecknas ofta som ”bedömning av lärande” och syftar till den 

bedömning som summerar elevens samlade kunskaper vid en viss tidpunkt, till exempel i form 

av ett betyg. Formativ bedömning betecknas ofta som ”bedömning för lärande” och handlar om 

bedömning under lärandets gång och syftar huvudsakligen till att öka elevers medvetenhet och 

delaktighet (Erickson & Gustafsson 2014 s. 562).   

 

Vid de tillfällen då elevers kunskaper bedöms, handlar det i huvudsak om att samla in olika 

typer av information om elevens arbetsprestationer och även att tolka dem. Den insamlade 

informationen kan sedan användas på olika sätt, beroende på bedömningens syfte. Om man ser 

på bedömning ur ett undervisningsperspektiv är det vanligaste att den insamlade informationen 

används för att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra 

praktiska kunskaper samt för att utvärdera undervisning (Skolverket 2011 s. 7).  

 

Vidare påvisar Skolverket (2011) skillnaden mellan formella och informella bedömningar. Vid 

formell bedömning finns tydligt uttalade bedömningssituationer som ofta gäller hela 

undervisningsgruppen. Exempel på sådana tillfällen kan vara vid skriftliga prov eller muntliga 

redovisningar. Den informella bedömningen sker istället främst vid olika klassrumsaktiviteter 

då läraren ställer frågor till en enskild elev mitt i arbetet med en uppgift. Viktigt att tänka på är 

att oavsett vilken funktion eller karaktär lärares bedömningar har, måste de överensstämma med 

styrdokumentens övergripande mål. Planering av bedömningstillfällen ska ske i enlighet med 

styrdokumenten, och det är därför av största vikt att varje enskild lärare är väl insatt i 

styrdokumentens struktur och olika begrepp (Skolverket 2011 s. 10–11).    

 

2.2 Formativ bedömning 

Bedömning kan som tidigare nämnts ha olika syften och se olika ut. I detta avsnitt beskrivs 

formativ bedömning, vilket Skolverket (2011) beskriver enligt följande: Om bedömning ska 

fungera som en del av lärandet är det av största vikt att den följs upp av lärare och elev, i en 

dialog, där eleven får tydlig återkoppling på sina arbetsprestationer. Den information som 

tillkommer utifrån en bedömning används inte enbart för att se hur långt eleven har nått, utan 

ska även fungera som ett underlag för att vägleda eleven vidare och framåt i sin lärandeprocess. 

Denna ovan beskrivna bedömningsprocess är ett exempel på formativ bedömning (Skolverket 

2011 s. 8).  

 

För att ytterligare påvisa innebörden av formativ bedömning så påtalar Skolverket, att när 

resultatet av en bedömning beskrivs i sammanfattande termer i något som kan liknas vid en 

lägesrapport, i form av till exempel ett betyg till eleven, har denna bedömning en summativ 

funktion. Utgör istället bedömningen en grund för att hjälpa eleven vidare i sin 
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kunskapsutveckling utifrån den lägesbeskrivning samt de styrkor och svagheter som 

framkommit under processen, fungerar bedömningen istället formativt (Skolverket 2011 s. 9).        

 

2.3 Kamratbedömning 

Kamratbedömning är en central del av den formativa bedömningen (Wiliam & Leahy 2015 s. 

13). Kamratbedömning som arbetssätt kan ses förordas i den svenska läroplanen då det i 

ämnesbeskrivningen för ämnet svenska beskrivs att undervisningen ska syfta till att ge eleverna 

tillfällen att värdera andras muntliga framställningar och texter samt att bearbeta sina egna 

muntliga framställningar och texter, efter egen värdering men även utefter andras råd 

(Skolverket 2011 s. 160). 

 

Helena Wallberg (2013) menar att det har visat sig att något av det mest effektiva man som 

lärare kan göra för att utveckla elevers förmåga att formulera kvaliteter samt tala om sätt att nå 

goda resultat är att låta dem bedöma varandras arbeten. Det finns dock vissa villkor för att detta 

ska kunna genomföras. Det måste vara en god stämning i gruppen, att det finns en tillåtande 

inställning till misslyckanden eller misstag. I exempelvis en skrivprocess är misstag och 

misslyckanden nödvändiga delar för att arbetet ska kunna drivas framåt. Vidare menar Wallberg 

(2013) att om eleverna tillåter misstag och misslyckanden är kamratbedömning det snabbaste 

sättet att uppnå en formativ bedömning. En princip som ofta är ett viktigt inslag i 

kamratbedömning är ”two stars and a wish” vilket innebär att eleven plockar ut två specifika 

saker med god kvalitet och en sak som anses kan utvecklas, i sin kamrats text. Wallberg påtalar 

även vikten av utvärdering av arbetet med kamratbedömning, och menar att det är självklart att 

den elev som fått respons ska få tillfälle att framföra vad denne anser var de mest värdefulla 

delarna i kamratbedömningen (Wallberg 2013 s. 113–115).  

 

Att arbeta med kamratbedömning kräver en del planering om den ska kunna organiseras på ett 

enkelt sätt i klassrummet. I första skedet är det viktigt att fundera över vid vilka tillfällen 

kamratbedömningen ska ske. Detta kan se olika ut beroende på vilket resultat som vill uppnås. 

Vissa gånger kan det vara så att eleverna behöver arbeta med detta kontinuerligt, varje lektion. 

Andra gånger kan det vara bättre att det enbart sker efter en viss tid in i ett projekt (Wallberg 

2013 s. 113–114). 

 

2.4 Läromedel och dess roll i undervisningen 

Ammert (2011b s. 25) påtalar att i Sverige har läroböcker för alla olika skolformer givits ut 

sedan 1800-talet. I de så kallade läsämnena var läroböckerna präglade av episka, berättande 

texter. Efter andra världskriget flyttades detta fokus till att bli böcker innehållande 

demokratifostran och med ett mer elevnära perspektiv. På 1960-talet, i samband med införandet 

av den sammanhållna obligatoriska grundskolan, förändrades läroböckerna ytterligare. Bilder 

blev allt mer förekommande och det var även vid denna tidpunkt som övnings- och studieböcker 

gjorde entré i skolornas undervisning. (Ammert 2011b s. 25). 

 

Ammert (2011b) hänvisar till att tillgänglig forskning visar att det är ett faktum att läroboken 

dominerar undervisningen i flera ämnen, och att den har en central del i skolans undervisning i 

allmänhet. Även om läroboken vid många tillfällen används enbart som referens, eller att 
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läraren väljer att inhämta material från olika typer av medier, är ändå läroboken central. Vidare 

menar Ammert att det inte bara är av betydelse att läroboken används i stor utsträckning, de 

gånger lärare och elever medvetet väljer att ta avstånd från läroboken, och istället plocka in 

något annat underlag istället för läroboken, påverkar också undervisningen (Ammert 2011b s. 

26). 

 

Boel Englund menar att synen på läroböckers funktion har att göra med den syn vi har på 

kunskap. Englund menar att de flesta av oss är överens om att en av de viktigaste uppgifterna 

skolan har, är att förmedla tidigare kunskaper till eleverna, för att de sedan ska ges möjligheten 

att förvalta och återskapa denna. Vidare påtalar Englund att all forskning som gjorts inom fältet 

för läromedel och dess roll i undervisningen visar på att läroböcker idag liksom förr har en 

mycket stark position i undervisningen. Det har visat sig att väldigt få lärare väljer att arbeta 

och genomföra sin undervisning helt utan läroböcker. Tre breda undersökningar som styrker 

detta resonemang är Föreningen svenska läromedelsproducenters enkät till lärare 2003, en 

norsk utvärdering av en grundskolereform 1997 och en stor nationell utvärdering av den 

svenska grundskolan 2003 (Englund 2011 s. 279–282). Då dessa undersökningar genomfördes 

för 15 – 20 år sedan, och att digitalisering succesivt blivit en större del i samhället sedan dess, 

kan det antas möjligt att digitala alternativ till de tryckta läroböckerna kan ha en viss påverkan 

på hur det ser ut i dag. Vidare gör Englund den sammanfattande tolkningen att läroböcker är ett 

praktiskt arbetsredskap för lärare och underlättar också i deras arbete. De har även en 

legitimerande och kunskapsgaranterande funktion. De fungerar även som 

gemensamhetsskapande och har en sammanhållande roll (Englund 2011 s. 279–282).     
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3. Tidigare forskning 
För att orientera läsaren följer nu en redovisning av tidigare forskning inom det aktuella fältet, 

med koppling till begreppen kamratbedömning, läromedel och dess roll i undervisningen, 

formativ bedömning samt lärande kopplat till ett sociokulturellt perspektiv.  

 

3.1 Kamratbedömning 

Jönsson (2017) påtalar att om det är så att återkoppling enbart ges från lärare till elev, kan det 

leda till att återkopplingen blir allt för monologisk, detta utifrån att läraren överför information 

till eleven, som denne sedan förväntas utnyttja. Problemet med monologisk återkoppling kan 

vara att eleverna inte alltid förstår den återkoppling de får eller att de inte vet hur de ska använda 

sig av återkopplingen. Viktigt är det därför att arbeta på ett sådant sätt att eleverna på olika sätt 

involveras i bedömningsprocessen. Då de blir involverade i detta får de en ökad förståelse av 

hur bedömningen går till och förmår då även utnyttja den återkoppling de får. Ett sätt att få 

eleverna involverade i bedömningsprocessen är att låta dem arbeta med kamratbedömning. De 

får då bedöma varandras uppgifter och ge varandra respons (Jönsson 2017 s. 109–110).  

 

Jönsson (2017) påtalar vidare att kamratbedömning har egenskaper som gör denna arbetsform 

till ett mycket effektivt pedagogiskt redskap, även vid de tillfällen då metoden inte direkt 

kopplas till bedömning. Kamratbedömning kan användas vid tillfällen då man vill visa att en 

och samma uppgift kan lösas på olika vis. Detta är centralt för att hjälpa eleverna att urskilja 

vilka kvaliteter som ska bedömas. Om alla elever får en och samma uppgift, kommer de 

sannolikt att lösa den på olika vis, under förutsättning att uppgiften är utformad så att det finns 

visst tolkningsutrymme. Låter man då eleverna ta del av varandras lösningar, tillgodoser man 

behovet av lösningar med varierande kvaliteter. Detta bidrar i sin tur till att övning i 

kamratbedömning gynnar utvecklingen av elevernas ämneskunskaper. Jönsson (2017) påtalar 

vidare att det även finns visst stöd för att kamratbedömning och respons kan bidra till att 

eleverna i högre grad tar ansvar för det egna lärandet (Jönsson 2017 s. 109–110).    

 

I Vetenskapsrådets rapport Formativ bedömning på 2000-talet – en översikt av svensk och 

internationell forskning (Hirsh & Lindberg 2015 s.33) betonas det att kamratbedömning är en 

aspekt som ofta lyfts fram som en central del i formativt arbete. Vidare beskriver Hirsh och 

Lindberg (2015) kamratbedömning som ett begrepp som kan varieras i det oändliga och det kan 

vara svårt att exakt mäta de konkreta effekterna av begreppet. De utmaningar eller problem som 

Hirsh och Lindberg (2015) påtalar förekommer i samband med kamratbedömning är att 

kamrater inte är några ämnesexperter, till skillnad från lärare. Därmed bör också responsen eller 

bedömningarna hanteras med ett visst ifrågasättande. Den respons som ges vid 

kamratbedömning kan vara allt ifrån korrekt till inkorrekt eller direkt missledande. Uppenbart 

är att det krävs mycket av den personen som ska ge någon annan formativ feedback. Detta är 

en uppgift som många gånger kan uppfattas som svår till och med av lärare. För att kunna ge 

feedback som sedan ska fungera som stöd i lärandet krävs det att man har full förståelse av 

uppgiftens mål. Det krävs att man har förmåga att uttrycka sig på ett sådant sätt att kamraten 

som får feedbacken faktiskt förstår innebörden (Hirsh & Lindberg 2015 s. 33).  
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Vidare beskrivs det i Vetenskapsrådets rapport vilka positiva effekter kamratbedömning för 

med sig. En sådan är att varje enskild elev med hjälp av kamratbedömning ges större möjlighet 

att få feedback än om det bara är läraren som ansvarar för att ge feedback. Den största vinsten 

med kamratbedömning sägs vara att den elev som får granska någon annans prestation med 

uppgift att ge respons på det granskade även får en ökad förståelse av sitt eget lärande. (Hirsh 

& Lindberg 2015 s. 33). Jönsson (2017) menar att om lärare låter eleverna bedöma varandras 

uppgifter, kan det till viss del ersätta lärarens återkoppling. Även om det finns anledning att 

anta att lärarens återkoppling är av högre kvalitet än den som kommer från eleverna, så har det 

visat sig att eleverna inte nödvändigtvis lär sig bäst av lärarens återkoppling. Jönsson (2017) 

hänvisar till studier som visar att kvaliteten hos det som studenterna presterade var avsevärt 

högre om de fått respons av kamrater, i jämförelse med om de fått responsen av sin lärare. En 

tänkbar orsak till detta resultat kan vara att det är lättare för eleverna att förstå och därmed 

använda den återkoppling de får från sina kamrater. Dessutom framkom det i dessa studier att 

den respons som kom från kamrater var sådan respons som eleven även kunde ha nytta av i 

andra, liknande uppgifter. Andra studier visar att eleverna ibland föredrar att få respons från 

sina kamrater och inte sin lärare, då de menar att kamraterna kommunicerar på samma nivå som 

de själva, eller för att de i större utsträckning förklarar hur de tänker (Jönsson 2017 s. 110–111).    

 

Hirsh och Lindberg (2015 s. 36) påtalar att kamratbedömning som fenomen och arbetssätt är 

ett relativt outforskat område. De studier som finns har övervägande sin utgångspunkt i 

elevernas egna upplevelser av kamratbedömning, och det finns ett stort behov av att vidare 

forska kring den faktiska effekten av kamratbedömning i olika utbildningskontexter. De 

hänvisar dock till studier som påvisar att kamratbedömning ger positiva effekter genom att 

elever får mer feedback i jämförelse med om de bara skulle fått det av sin lärare. Det har också 

visat sig att feedbacken är av likvärdig kvalitet som en lärares feedback. Studier som påvisar 

detta, och som Hirsh och Lindberg (2017) hänvisar till i sin studie är gjorda av exempelvis 

Falchikov (2001), Sadler & Good (2006) samt Falchikov & Goldfinch (2000). Dessa studier är 

främst gjorda i högre utbildning (Hirsh & Lindberg 2015 s. 36). 

 

Kamratbedömning kan förstås som ett steg på vägen mot utvecklandet av självbedömande 

elever. Med självbedömande menas en formativ bedömningsprocess där eleven själv reflekterar 

över kvaliteten i sitt arbete, och även har för avsikt att komma fram till i vilken mån arbetet 

svarar mot uppställda mål (Hirsh & Lindberg 2015 s. 35).  

 

Jönsson (2017) menar att det kan vara svårt för eleven att lära sig att bedöma sina prestationer 

i förhållande till mål och kriterier. Det kan även vara en utmaning att ge sig själv återkoppling. 

Detta är heller inget som eleverna förväntas behärska med en gång. Självbedömning är något 

som man kontinuerligt behöver öva på, och det kan ta lång tid innan övningen ger något resultat. 

Något som elever många gånger klarar av är att se styrkor och utvecklingsbehov i sådant som 

en kamrat har gjort, svårare har de dock att se dessa saker i det som de själva har gjort. Men 

genom att de får bedöma varandras uppgifter, och sedan också jämföra bedömningen, kan 

eleverna, förutom att de får öva sig på bedömning, också få syn på brister och kvaliteter i det 

som de själva har gjort (Jönsson 2017 s. 111–112). 
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Jönsson (2017) menar att kamratbedömning inte bör användas för summativa bedömningar, där 

eleverna sätter omdömen eller betyg på varandra. Då fokus på summativa omdömen riskerar 

att påverka elevernas lärande negativt, då elever kan bli mindre benägna att visa sina svaga 

sidor om de vet att de kommer att betygsättas av sina kamrater. Det huvudsakliga syftet vid 

kamratbedömning är att hjälpa varandra att utvecklas mot målen. Jönsson (2017) menar vidare 

att genom att använda kamratbedömning vid muntliga presentationer har visat sig gynnsamt, 

då eleverna kan få snabb återkoppling som är direkt kopplad till sina presentationer. Vid alla 

tillfällen då kamratbedömning används är det viktigt att man som lärare klargör vad det är 

bedömningen ska resultera i. Bedömningen ska fokusera dels på styrkor och utvecklingsbehov, 

dels på strategier för att stärka utvecklingsbehoven (Jönsson 2017 s. 114–115).  

 

Jönsson (2017 s. 116) påtalar att oavsett om återkoppling ges muntligt eller skriftligt, kan det 

upplevas som känsligt att få återkoppling av sina klasskamrater, innan man vant sig vid 

arbetssättet. Därför kan det vara idé att till en början lösa de uppgifter som sedan ska användas 

för kamratbedömningen i grupp, för att slippa känna att återkopplingen är riktad till just en 

själv. 

 

I studentuppsatsen Kamratbedömning – en lärandeaktivitet för alla? (Rydgren 2018) som 

inriktar sig på elever i årskurs 7–9, framkommer följande: För att kamratbedömning ska fungera 

som en effektiv lärandemetod krävs det att tre kriterier är uppfyllda. Dels behöver eleverna få 

tydliga instruktioner för hur kamratbedömning ska gå till och det är även av största vikt att de 

förstår syftet med aktiviteten. Eleverna behöver även få stöttning i genomförandet av aktiviteten 

samt få möjlighet att ge respons på det språk som de kan formulera sig tydligast på (Rydgren 

2018 s. 20).  

 

I studien framkom det även att eleverna begränsade sin bearbetning av texten till det som 

responsen handlade om, och gjorde inte andra egna förbättringar i lika hög grad. Majoriteten av 

eleverna uppgav att de lärde sig något av att både ge och få kamratrespons, och flera av eleverna 

uppgav även att de tyckte att det var bra att de fick lära sig att ge respons på varandras texter, 

samt att de genom detta arbetssätt inte bara blir bedömda av läraren, vilket de uppskattade. 

Sammanfattningsvis kan det utifrån resultaten i denna studie antas att med hjälp av tydliga 

instruktioner samt stöttning under processens gång, kan kamratbedömning bli en tillgång för 

såväl elever som lärare. Utifrån studien kan det antas att eleverna blir allt mer delaktiga i både 

sitt eget och kamraternas lärande, och detta arbetssätt kan bidra till att avlasta för läraren, och 

samtidigt frigöra mer tid under lektionerna som istället kan användas för stöttning av enskilda 

elever (Rydgren 2018 s. 20).     

 

3.1.1 Kamratbedömning med stöd av matriser 

Enligt Jönsson (2017) har det har visat sig att bedömningsmatriser både stödjer och förbättrar 

elevers prestationer på flera olika sätt, samt att dessa är ett bra stöd i arbetet med 

kamratbedömningar. En orsak är att matriserna innehåller information om kriterier för 

bedömningen. Viktigt är dock att man som lärare noggrant förklarar innebörden i dessa 

matriser, så att eleverna får en verklig förståelse av vad som står i dem, och får en förståelse av 
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hur de sedan ska kunna arbeta vidare med detta i responsarbetet. Jönsson (2017) menar vidare 

att kombinationen bedömningsmatris och kamratbedömning är än så länge relativt sällsynt i 

forskningsstudier. Dock finns det svensk forskning som visar att elever kan tränas till att 

bedöma varandras lösningar i matematik utifrån olika kriterier samt att ge varandra konstruktiv 

kritik (Jönsson 2017 s. 116–118). 

  

3.1.2 Elevers uppfattning om själv- och kamratbedömning 

I avhandlingen Bedömning som gemensam angelägenhet - enkelt i retoriken, svårare i 

praktiken. Elevers och lärares förståelse och erfarenheter (2016) påtalar Lisbeth Gyllander 

Torkildsen att det finns endast ett fåtal studier som fokuserar på kamrat- och självbedömning. 

Hon hänvisar till Sebba, Crick, Yu, Harlen och Durant (2008) som har analyserat 20 olika 

studier med detta fokus. De har utifrån dessa analyser kommit fram till att kamrat- och 

självbedömning i 17 av de 20 fallen visade på positiva resultat. De positiva effekterna bestod i 

ett ökat engagemang från eleverna, kopplat till val av mål och ett större ansvar för lärande, samt 

ett utökat självförtroende. Andra positiva faktorer kunde ses genom den positiva effekten på 

klassrumskulturen, lärarens sätt att möjliggöra för eleverna att ta ett större ansvar för sitt eget 

lärande samt påvisande av förändringar av roller och relationer (Gyllander Torkildsen 2016 s. 

51).  

 

Vidare hänvisar Gyllander Torkildsen till en mindre studie från Hong Kong (2011), vilken 

fokuserar på elever i årskurs 7–9, och deras uppfattningar om implementeringen av 

kamratbedömning under lektioner i engelska. Resultatet av denna studie visar att eleverna 

upplevde kamratbedömning som ett stöd i sin utveckling och i sitt lärande, men det uppfattades 

även som bekymmersamt. Gyllander Torkildsen (2016) drar utifrån denna studie slutsatsen att 

eleverna upplevde kamratresponsen som bekymmersam kan kopplas till att de samtidigt också 

upplever en brist på kunskap gällande mål, kriterier och återkoppling, och att de tvivlar på sin 

förmåga och kompetens att ge någon återkoppling. Gyllander Torkildsen (2016) drar även 

slutsatsen att lärare behöver vara medvetna om och förstå den oro eleverna kan uppleva när det 

gäller ett nytt ansvar i bedömningsarbetet. Att motivera eleverna genom att hjälpa dem att få 

förståelse av de grundläggande principerna i bedömningen och att få dem att känna sig bekväma 

i den nya situationen är viktigt (Gyllander Torkildsen 2016 s. 51). 

 

Gyllander Torkildsen (2016 s. 51–52) tar upp en studie från Nya Zeeland som visar att såväl 

lärare som elever uppfattar kamratbedömning som övervägande positivt, dels för att eleverna 

gavs allt större möjligheter att själva påverka sitt lärande, dels för att lärarna kunde använda 

bedömningarna för att utveckla sin undervisning. Dock framkom det att de flesta elever i större 

utsträckning värdesatte den feedback de fick från läraren istället för den som kom ifrån 

klasskamraterna. Eleverna ansåg sig inte vara kompetenta nog att bedöma sina klasskamraters 

arbeten. Resultaten tyder även på att lärare behöver vara tydligare med kamratbedömningens 

olika syften. Gyllander Torkildsen (2016) drar utifrån denna studie, slutsatsen att det behöver 

även bli en förändring i synsättet gällande bedömning, från att det enbart är lärarens ansvar till 

att det är ett gemensamt ansvar. För att kamratbedömning ska fungera och vara gynnsamt krävs 



 

 14 

det bra relationer mellan elev och lärare och mellan elever, och att klassrumsklimatet är sådant 

att misstag tillåts och ses som lärandetillfällen (Gyllander Torkildsen 2016 s. 51–52). 

 

I studentuppsatsen Formativ bedömning inom svenskämnet – En studie av en lärares och 

elevers feedback samt upplevelser av återkoppling och kamratbedömning (Andersson 2015 s. 

6) riktar sig intresset mot lärarens feedback till eleverna och elevernas feedback till varandra 

när de arbetar med att ge och få respons på sina texter som de skriver i ämnet svenska. Studiens 

resultat visar att alla tillfrågade elever upplevde att det är positivt att ge varandra respons 

eftersom det gav dem en chans att få respons från flera olika håll. De upplevde även att denna 

respons blev allt mer allmän och var av annan karaktär än om den skulle ha kommit från läraren. 

Att arbeta med checklistor visade sig vara mest uppskattat eftersom eleverna upplevde att det 

blev extra tydligt vad de förväntades ge respons på. Flera av eleverna upplevde att det var 

positivt att ge sina kamrater respons då man samtidigt kan hjälpa dem att bli bättre på att skriva. 

Några av eleverna påtalar att de kan känna sig osäkra på hur de ska formulera sig vid 

responstillfällena, för att kamraterna inte ska ta illa upp. Vissa elever upplevde att det är lättare 

att få respons från sina kamrater än från sin lärare. Detta är något som även framkommer i 

tidigare gjorda studier (Andersson 2015 s. 47–48). Däribland de studier som Gyllander 

Torkildsen (2016) refererar till i sin avhandling som ovan nämnts.    

 

3.2 Formativ bedömning 

I en tidigare nämnd rapport från 2015 om formativ bedömning presenterar Hirsh och Lindberg 

en kartläggning vars huvudsakliga syfte är att skapa en plattform av kunskapsunderlag till det 

nybildade Skolforskningsinstitutet. I rapporten sägs att kvantitativa studier, översikter och 

metastudier som påvisat hur elevers lärande har påverkats positivt av formativa arbetssätt har 

bidragit till att beslutsfattare världen över under 2000-talet arbetat för att föra in mer formativ 

bedömning i skolan. De studier som anges ligga till grund för detta är i huvudsak Assessment 

and classroom learning (1998) och Visible learning (2009). Det påtalas i rapporten (s. 29–30) 

att det finns i huvudsak två hinder för ett utbrett användande av formativ bedömning. Det första 

hindret utgörs av spänningen mellan klassrumsbedömningar. Det andra hindret utgörs av 

avsaknaden av tydligt samband mellan klassrumsbedömningar och systematiskt 

skolutvecklingsarbete. För att komma ifrån detta hinder krävs investeringar i att utbilda såväl 

lärare som skolledare i formativ bedömning, där tydliga kopplingar till forskning finns (Hirsh 

& Lindberg 2015 s. 30). 

 

Hirsh och Lindberg (2015 s. 32) menar att begreppet feedback ofta uppfattas som liktydigt med 

formativ bedömning. Feedback beskrivs ofta som ett effektivt verktyg för att öka elevers 

lärande. I rapporten hänvisas även till studier genomförda i främst Storbritannien, där resultaten 

visade att såväl lärare som elever tycker att feedback är som mest effektiv när den ges 

kontinuerligt i undervisningen. Det framkommer även att feedback tas emot bättre om den 

bygger på förtroendefulla relationer och trygghet (Hirsh & Lindberg 2015 s. 32–33). Detta är 

även något som Gyllander Torkildsen (2016 s. 52) betonar i sin avhandling, för att 

kamratbedömning ska främja elevers lärande krävs det att klassrumsklimatet är sådant att det 

där tillåts misstag och att det ses av såväl lärare som elever som lärandetillfällen.    
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Hirsh och Lindberg (2015) menar att vi förstår lärande som något som inte enbart är något som 

pågår inne i elevens huvud, det förstås snarare som något som sker i samspelet mellan lärare 

och elever i en specifik miljö. Om man utgår från detta handlar formativ bedömning således 

inte bara om att forma varje enskild elev, det handlar i lika hög grad om att forma undervisning 

och undervisningsmiljö (Hirsh & Lindberg 2015 s. 72). 

 

3.2.1 Formativ bedömning med kamratbedömning som arbetsmetod 

Jennie Sivenbring, lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid 

Göteborgs universitet har studerat kamratbedömning, ur perspektivet att vara ett sätt att arbeta 

med formativ bedömning för att möjliggöra ett utvidgat lärande. Hon påtalar att arbetsmetoden 

kamratbedömning ofta används i högre utbildning, med motiveringen att det är ett verktyg som 

är kostnadseffektivt och som främjar pedagogiska vinster. Vidare menar hon att 

kamratbedömning kan betraktas som en teknik för att genom formativ bedömning utveckla 

vidare kompetenser och lärande hos den som bedöms. Det huvudsakliga syftet med formativa 

metoder är att hjälpa eleverna att fylla det mellanrum, mellan det som de i nuläget kan och vad 

de enligt målen förväntas kunna. Kamratbedömning som arbetsmetod möjliggör även för 

löpande återkoppling med fler infallsvinklar på elevens arbete än vad en ensam lärare kan 

erbjuda en större samling elever (Sivenbring 2015 s. 1–2). 

 

I studien presenteras resultat utifrån frågeställningen att se vilket lärande som möjliggörs genom 

kamratbedömning, där 16 avidentifierade responstexter analyserats. Utifrån denna analys 

framkom det att det fanns en överrepresentation av kommentarer som fokuserade på struktur 

samt organisering av texterna. Det framkom även att det fokuserades på mer ytliga aspekter av 

kamraternas texter. Innehållet berörs endast i låg grad. Enligt Sivenberg (2015) antas orsaken 

till detta vara att studenterna har allt för liten erfarenhet av arbetssättet och därmed tvingas ge 

sin respons enbart utifrån de instruktioner de själva läst i tillgänglig litteratur. Resultatet vittnar 

även om given respons av varierande kvalitet samt innehåll. Det framkom även att då 

studenterna inte sedan innan var bekanta med varandra kunde det upplevas som obekvämt att 

ge respons (Sivenberg 2015 s. 3–8).           

 

3.3 Läromedel  

I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen – Grundskollärares val, användning 

och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap (2006) lyfts läromedlens 

roll och funktion i undervisningen. Ur ett historiskt perspektiv har läromedel varit en av de 

faktorer som staten använt sig av för att åstadkomma den likvärdiga och enhetliga skolan. 

Tidigare var det så att staten reglerade såväl läromedelsval som läromedelsanvändning. Detta 

skedde ofta på detaljnivå. När staten fortfarande reglerade läromedelsval och 

läromedelsanvändning innehöll kursplanerna, till skillnad mot idag, även mer detaljerade 

föreskrifter gällande undervisningens genomförande och innehåll. I kommentarer till 

kursplanerna gavs ofta förslag till lämpliga läromedel, något som inte förekommer idag. Nu 

lyfts istället lärares professionella ansvar och frihet att själva välja metoder och läromedel för 

att uppnå de uppsatta målen för varje kurs. Detta innebär att målen och kursplanerna är 

desamma för samma kurs, oavsett var i landet kursen ges, men hur målen för kursen nås samt 



 

 16 

vilka läromedel som används kan se olika ut, beroende på vilka val varje enskild lärare gör 

(Skolverket 2006 s. 9). 

 

I rapporten grundar sig resultaten på bland annat en enkätundersökning riktade till verksamma 

lärare. Utifrån denna undersökning framkom det att ett flertal olika typer av läromedel används 

i skolorna. Det framkom även att läroböcker användes i olika utsträckning beroende på vilket 

ämne det handlade om och att läroböckerna kompletteras framförallt av information från 

internet och tidningar. Det visade sig även att i stort sett samtliga lärare som deltog i 

undersökningen ansåg att det är viktigt att använda sig av flera typer av läromedel i sin 

undervisning, då olika läromedel fyller olika funktioner. Skolans ekonomiska resurser, lärarnas 

egen kompetens i ämnet samt deras pedagogiska grundsyn och även elevernas olika 

förutsättningar och behov, anges som centrala vid val av läromedel. Det visade sig också att 

läroplanen, kursplaner och betygskriterier har en relativt stor betydelse då läromedel ska väljas 

(Skolverket 2006 s. 10). 

 

Utifrån undersökningen framkommer det att majoriteten av lärarna kontinuerligt utvärderar de 

läromedel de använder sig av i sin undervisning. Dock är eleverna sällan inkluderade i 

planeringen av undervisningen och i valen av läromedel. Detta strider mot läroplanens mål att 

utveckla elevers delaktighet och inflytande. Skolverket är av den uppfattningen att det även kan 

förstås som en bidragande orsak till att de läromedel som väljs ut inte fullt ut svarar upp till det 

stöd som eleverna behöver i sitt lärande (Skolverket 2006 s. 11).  

 

Skolverket (2006) påtalar att läroböcker anses gynna en individualiserad undervisning, då 

eleverna självständigt kan arbeta med de övningsuppgifter som finns i läroböckerna. Vissa 

läroböcker är uppbyggda på ett sådant sätt att uppgifterna har olika ”spår” utifrån elevernas 

kunskapsnivå (Skolverket 2006 s. 12) Detta kan kopplas till det som står skrivet i avsnittet 

Skolans värdegrund och uppgifter i läroplanen för gymnasieskolan att hänsyn ska tas till alla 

elevers olika förutsättningar, behov samt kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen 

(Skolverket 2011 s. 6). 

 

I rapporten hänvisar Skolverket till tre bredare undersökningar som gjorts och som ligger till 

grund för forskning rörande läromedelsanvändning i skolan. De tre undersökningarna är 

Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (2003), en norsk utvärdering av Reform 97 

samt en enkätundersökning som genomfördes av Föreningen svenska läromedel (FSL) år 2003. 

Utifrån dessa undersökningar konstateras i rapporten att läroböcker/tryckta läromedel 

fortfarande har en mycket stark ställning i skolundervisningen. Det är få lärare som väljer att 

helt avstå från att utgå från läroböcker i sin undervisning (Skolverket 2006 s. 20).  

 

Vidare hänvisar Skolverket till tidigare internationell forskning som påvisar att olika lärare 

använder en och samma lärobok på olika sätt. Några väljer att använda den som utgångspunkt 

för diskussioner i klassrummet. Några använder den för traditionell klassrumsundervisning, och 

slutligen visar det sig att några väljer att ha läroboken enbart som underlag för läxor. I FSL:s 

undersökning framkommer det att nästan tre av fyra lärare är av den uppfattningen att de 
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läromedel de använder i sin undervisning ger ett väsentligt stöd åt elevernas lärande (Skolverket 

2006 s. 21).  

 

Sammanfattningsvis menar Skolverket (2006 s. 25–27) att man utifrån flera studier kan 

konstatera att läroböcker fortfarande är ett dominerande läromedel i skolan. Läroboken tycks 

även ha en legitimerande funktion utifrån att lärare anser att om man använder och följer en 

lärobok i sin undervisning, följer man också läroplanen. Läroboken anses även underlätta såväl 

lärares som elevers tillvaro allmänt. För lärare som är osäkra på sina ämneskunskaper är 

läroboken ett viktigt stöd i arbetet. För elevens del är det praktiskt att kunna hänvisas till 

läroboken om man varit frånvarande eller byter skola. Det är även praktiskt för eleven att ha en 

bok att hålla sig till vid kunskapsinhämtning; informationsmängden begränsas och blir då inte 

allt för omfattande eller oöverskådlig. Skolverket påtalar även att kunskapen om läromedlens 

roll i den svenska skolan i stor utsträckning baserar sig på undersökningar som är genomförda 

innan det nuvarande styrsystemet infördes. Denna forskning påvisar sammantaget att 

läromedlen, och då särskilt läroboken, i hög grad styr undervisningen i skolan samt att den 

fungerar som en stark riktningsgivare. De ämnen där läroboken antas ha störst inflytande är i 

ämnen där delar av ämnesstoffet systematiskt bygger på varandra, som till exempel språk 

(Skolverket 2006 s. 128–129).  

    

3.4 Lärande i förhållande till ett sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella synen fokuserar i huvudsak på lärande som en kollektivt deltagande process 

med tyngdpunkten på interaktion och kontext. Dysthe (2003 s. 50) påtalar att för lärare är 

förhållandet mellan lärandets individuella och sociala sidor ett centralt problem. Ett av de mest 

uppmärksammade forskningsområdena inom pedagogiken har under senare tid varit social 

mediering av individuellt lärande (Dysthe 2003 s. 50). Ett viktigt begrepp som fungerar som 

teoretisk grund för socialt medierat, individuellt lärande är Vygotskijs begrepp den närmaste 

utvecklingszonen. Det viktiga är den potential för utveckling som ligger mellan vad den lärande 

kan tillgodogöra sig på egen hand och vad eleven kan åstadkomma med stöd från en vuxen eller 

en kamrat som har kommit längre i processen. Det finns studier som påvisar att intensiv 

interaktion, snabb återkoppling, personlig och situationsanpassad vägledning och uppmuntran 

är avgörande faktorer för att lärande ska uppnås på bästa sätt i sociala situationer (Dysthe 2003 

s 51). Idag råder det stor enighet bland inlärningsforskare om att socialt medierat individuellt 

lärande har många fördelar i jämförelse med isolerat lärande. Språkets roll i läroprocessen är 

också något som påtalas, att få formulera sin förståelse av ämnet i ord, dela med sig av detta till 

andra, få reaktioner på det sagda samt få tillfälle att dryfta sådant man förstår och inte förstår, 

är väsentliga delar i lärandet (Dysthe 2003 s. 51). 

 

Torlaug Løkensgard Hoel (2003) beskriver en studie hänvisar till en artikel där tre flickor på 

gymnasiet som ingår i en responsgrupp. Personerna i responsgruppen ska ge återkoppling på 

varandras utkast under skrivprocessen. I detta specifika fall handlar det om att ge och ta emot 

respons på de essäer de arbetar med i skolan. Studiens huvudsyfte är att förmedla en inblick i 

hur eleverna genom samtal och samarbete kan hjälpa varandra att komma vidare i den närmaste 

utvecklingszonen och även fungera som ett stöd för varandra. Det som också undersöks i denna 

studie är att se hur responsgivarna kan inta olika roller där den ena eleven ger ”lite” stöd, detta 
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på en nivå som är likvärdig med mottagarens. Den andra ska istället fungera som en expert och 

ge ”mycket” stöd i den yttre gränsen av den närmaste utvecklingszonen. Vidare undersöks hur 

en elev lyckas med uppgiften att ge respons av det mer kritiska slaget till en elev som i studien 

omnämns som mindre kompetent (Løkensgard Hoel 2003 s. 273). När eleverna slutfört 

responsarbetet framhåller de att de upplever att det som är allra svårast är att ge någon kritisk 

och uppfordrande respons. Att säga rakt ut vad man tycker är inte alltid positivt i vår kultur, det 

är ofta inte ens önskvärt eller ändamålsenligt. En av eleverna i responsgruppen menar att det är 

en viktig och svår balansgång mellan att förmedla positiv och negativ respons. Eleven 

formulerar sin erfarenhet så här: ”Jag ljuger aldrig, men jag försöker säga de negativa sakerna 

så skonsamt som möjligt” (Løkensgard Hoel 2003 s. 285). I samband med detta hänvisar 

Løkensgard Hoel (2003 s. 285) även till kommunikationsstudier genomförda under 1970-talet, 

där det framkom att samtalspartner medvetet väljer att avstå från att öppet och ärligt säga vad 

de tycker (Løkensgard Hoel 2003 s. 285). 

 

Løkensgard Hoel (2003) förtydligar att i Vygotskij-traditionen är ett centralt begrepp den 

närmaste utvecklingszonen. Den teoretiska aspekten är samspelet mellan utveckling och social 

omgivning. I den närmaste utvecklingszonen finns funktioner, färdigheter och processer som 

eleverna ännu inte behärskar, men som de har möjlighet att tillägna sig genom att ta hjälp av 

andra individer eller av kulturella hjälpmedel, såsom språk, förebilder eller symboler. Den 

närmaste utvecklingszonen kan ses som en mötesplats för varje enskild individs tänkande och 

de sociokulturella omgivningar denne lever i. Denna zon kan även liknas med ett stående fält 

där man klättrar uppåt längs en stege. I de fall begreppet förknippas med aktivt handlande, kan 

ett exempel vara skrivande och responsarbete, där varje aspekt av skrivande och responsarbete 

representerar såväl aktuell som möjlig utvecklingsnivå för varje enskild elev. Andra 

utgångspunkter i Vygotskij-traditionen är att när barn samverkar med vuxna, kan effekten bli 

att den mer kompetenta personen bygger en så kallad ställning för den mindre kompetenta. 

Handlar det istället om en samarbetssituation mellan elever, kan de istället fungera som stöd för 

varandra genom att de representerar olika slags kompetenser, och de kan inta såväl 

gemensamma eller utfyllande roller. Detta samarbete kräver även att varje enskild elev tvingas 

formulera sig på ett sätt så att samtalspartnern förstår, vilket i sig innebär lärande för den 

enskilde eleven (Løkensgard Hoel 2003 s. 288–290). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie använder jag dels ett diskursanalytiskt angreppssätt för att undersöka begreppet 

bedömning i skolan och för att undersöka kopplingar mellan de styrdokument som ligger till 

grund för den svenska skolan och de valda läromedlen. Det diskursanalytiska angreppssättet 

syftar till att ge ett bredare perspektiv på ämnet och bidrar med begrepp som sedan är av 

betydelse för studiens resultat. Vidare är det sociokulturella perspektivet en övergripande 

teoretisk utgångspunkt. Perspektivets huvudsakliga funktion för studien är att fungera som en 

ram för förståelsen av elevers utveckling i samspelet mellan individer i klassrummet. 

 

Det diskursanalytiska angreppssättet är inspirerat av Norman Faircloughs teorimodell där tre 

olika nivåer samspelar: social praktik, diskursiv praktik och text (Fairclough 1992 s. 73). 

Fairclough (1992) menar att analyser av texter gör det möjligt att se på resultatet ur olika 

dimensioner, varav en är diskursiv praktik som inriktar sig på hur texter produceras och 

konsumeras. Social praktik avser den övergripande verksamhet som texter uppkommer i. 

Fairclough använder begreppet intertextualitet för att peka på en texts samband med den 

diskursiva praktiken. Intertextualitet kan beskrivas som de sätt som texter påverkas av och 

påverkar andra texter, och hur detta uttrycks i den aktuella texten (Fairclough 1992 s. 73–75). 

Fairclough beskriver intertextualitet som antingen manifest, vilket innebär att något är klart 

uttryckt i texten genom hänvisningar, referatmarkörer eller citat, eller interdiskursiv,  vilket 

innebär att en text implicit bygger på en annan text eller texttyp (Fairclough 1992 s. 103). 

Fairclough menar att diskurser bidrar till att skapa olika sociala identiteter, sociala relationer 

samt kunskaps- och betydelsesystem (Fairclough 1992 s. 64–65). Vidare beskriver han den 

sociala praktiken utifrån begreppet ideologi (Fairclough 1992 s. 96). Skolan som verksamhet är 

till stor del ideologiskt betingad, med tydliga politiska styrdokument.  

 

Det sociokulturella perspektivet är som tidigare nämnt en av de teoretiska utgångspunkterna. 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, menar att kunskap 

lever först i samspel mellan människor, sedan blir den en del av den enskilda individen och 

dennas tänkande eller handlande. Sedan kommer denna kunskap tillbaka i nya kommunikativa 

sammanhang (Säljö 2014 s. 9). En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande är intresset för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 

resurser (Säljö 2014 s. 18). Säljö menar att genom språket har vi människor – i jämförelse med 

andra arter – en unik förmåga att dela erfarenheter med varandra. Vi kan fråga andra människor, 

vi lånar och byter ständigt information, kunskaper och färdigheter i samspelet med våra 

medmänniskor (Säljö 2014 s. 34). Vidare menar Säljö att inom ett sociokulturellt perspektiv på 

mänskligt lärande och mänsklig utveckling är kommunikativa processer centrala. Det är genom 

kommunikation som den enskilda individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är 

genom att ta del av vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som vi själva bildar 

oss en uppfattning om detta (Säljö 2014 s. 37). Det är utifrån detta jag kommer att se till 

betydelsen av det samspel som sker mellan eleverna i klassrummet när de arbetar med 

kamratbedömning. 
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5. Metod 
I följande avsnitt redogörs för de metodval som svarar mot studiens syfte. Jag har valt att 

använda två olika metoder som kompletterar varandra. Den ena är en kvalitativ textanalys, som 

tillämpas då jag närläser de valda läroböcker som ska analyseras. Vid analys av tidigare 

forskning görs en litteraturstudie. De två metoderna kompletterar varandra genom att 

resultatet av den fördjupade litteraturanalysen knyts till de analyserade läroböckerna. I 

analys- och resultatdelarna diskuteras i vilken mån de valda läroböckerna är 

forskningsbaserade. 

 

5.1 Metodval 

För denna studie har jag valt att göra en kvalitativ textanalys då jag anser att denna metod svarar 

upp gentemot studiens syfte. En kvalitativ undersökning bygger på djupare närstudier, och 

resultatet visar en fördjupad bild av ett specifikt fenomen, till skillnad mot kvantitativa 

undersökningar som bygger på räknebara uppgifter och därmed ger översiktliga resultat 

(Lagerholm 2010 s. 30–31). Som ovan nämnts så genomförs även en litteraturstudie där det 

huvudsakliga syftet är att synliggöra data från tidigare genomförda empiriska studier inom det 

aktuella området.  

 

5.1.1 Kvalitativ textanalys 

Metoden kvalitativ textanalys är lämplig när skriftliga dokument och texter ska undersökas, 

som i detta fall då jag närmare undersöker valda läroböcker som används i undervisningen i 

kursen svenska 1 på gymnasiet. Texter utgör en betydande del av vår vardag och präglar såväl 

vårt sätt att tänka som vårt sätt att handla, och det kan därmed vara befogat att fundera närmare 

över hur vi läser och förstår olika texter (Widén 2015 s. 176). Textanalys handlar om att välja 

ut och förhålla sig till olika typer av texter och deras innehåll, och att skapa kunskaper om 

texternas innehåll utifrån ett undersökningsproblem som är väl avgränsat (Widén 2015 s. 178). 

Som Martyn Denscombe (2009 s. 399) påtalar, är en kvalitativ analysmetod lämplig då texter 

och böcker ska studeras. Han menar även att forskaren ska förhålla sig objektivt till insamlade 

data, men menar att exempelvis läromedelsanalyser i någon grad kan präglas av forskarens egen 

tolkning (Denscombe 2009 s. 399) 

 

Metoden kvalitativ textanalys har en lång historisk tolkningstradition kallad hermeneutik. Ordet 

hermeneutik kommer från grekiskan och betyder att tolka, utlägga eller förklara. För att på ett 

enkelt sätt beskriva detta handlar hermeneutiken om att läsa, förstå och utifrån texter skapa 

mening, antingen med huvudsakligt fokus på textförfattarens budskap eller på en läsares 

tolkning av samma text. Widén (2015 s. 178) omnämner tre olika analytiska dimensioner som 

är aktuella vid kvalitativa textanalyser. Den första dimensionen inriktar sig på att analysera 

textens upphovsman, författare eller sammanställande redaktör, och söker svar på frågor om 

vilka olika innebörder som författaren själv tillskrivit en text. Den andra dimensionen riktar 

istället sitt fokus mot textens innehåll och form. Analysens huvudsakliga syfte utgår då i 
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huvudsak från själva texten och fokuserar på dess språkliga, litterära och innehållsliga 

betydelser. Den tredje dimensionen fokuserar på textens betydelse i förhållande till det 

omgivande samhället (Widén 2015 s. 178). 

 

För denna studie är alla tre dimensioner relevanta. Den första dimensionen fokuserar på att 

analysera texter, i detta fall läroböcker, och utifrån det undersöka vilka föreställningar och 

innebörder som författaren till dessa läroböcker uttrycker. Utifrån denna dimension kan 

läroboksförfattarnas syn på vikten av kamratbedömning synliggöras. Den andra dimensionen 

är även den central för min undersökning, då den inriktar sig på texters litterära innehåll. I denna 

studie handlar det dock inte om skönlitterära texter. Här är det inte författarens eget syfte som 

är i fokus utan det är själva språket i texten som är det centrala. Utifrån denna dimension 

kommer jag att undersöka delar som vilka typer av anvisningar som eleverna får inför att arbeta 

med kamratbedömning. Denna dimension är även till hjälp då frågor som i vilken omfattning 

kamratbedömning tas upp som ett arbetssätt i de valda läroböckerna ska besvaras. Vidare väljer 

Widén (2015 s. 179–180) att gruppera texter enligt följande: politiska texter, samhälleliga 

texter, skol- och utbildningstexter samt privata texter. Den tredje dimensionen är relevant 

utifrån att den textsort som är aktuell i denna analys är skol- och utbildningstexter, då det är 

läroböcker som ska analyseras. Dessa skol- och utbildningstexter har producerats av olika 

yrkesgrupper, det kan vara enskilda personer som befinner sig inom utbildnings- och 

skolverksamheten. Analyser av skol- och utbildningstexter ger kunskap om hur delar av skolans 

vardag ser ut och hur olika skolsituationer är styrda. 

 

5.1.2 Litteraturstudie 

Vid en litteraturstudie ska litteratur systematiskt sökas, kritiskt granskas och sedan 

sammanställas, detta inom ett valt ämne eller problemområde. Syftet med en litteraturstudie är 

att synliggöra data från tidigare genomförda empiriska studier. Litteraturstudien bör även 

fokusera på aktuell forskning inom det valda området. Litteraturen ska utgöra 

informationskällan och redovisade data ska ha sin grund i vetenskapliga tidskriftsartiklar 

alternativt andra rapporter av vetenskaplig karaktär. Det finns ingen regel för antalet studier 

som ska ingå i en litteraturstudie. Dock bör man utgå från att inkludera all relevant forskning 

inom det aktuella området, som man kan finna. För denna studie innebär det att jag utifrån 

systematiska sökningar fått fram ett gediget material inom det aktuella ämnet. Efter hand har 

jag sorterat ut material som inte är relevant för studiens syfte, och därmed också smalnat av 

omfånget och valt ut studier och vetenskapliga artiklar som kan anses relevanta för att uppnå 

studiens syfte. Det finns skilda åsikter om huruvida både kvantitativa och kvalitativa studier 

kan inkluderas i litteraturstudier. Några forskare är av den åsikten att endast kvantitativa studier 

kan inkluderas, medan andra menar att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa 

metoder. (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s. 31–32). 

 

5.2 Material och urval 

Vid eftersökningar blir jag medveten om att många läromedelsanalyser tidigare utförts, 

däribland sådana som inriktat sig på kamratbedömning. Dock är dessa läromedelsanalyser i 

huvudsak inriktade mot läromedel för grundskolan, och jag anser därför att det finns stöd för 
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att undersöka detta vidare även på gymnasienivå. De läromedelsanalyser med 

kamratbedömning som fokus som är genomförda riktat mot gymnasiet har då i huvudsak 

analyserat läroböcker som är tryckta innan 2011 och Gy11. Jag har därför valt att analysera 

relativt nya läroböcker, båda från år 2017, då jag anser att stora luckor i forskningen finns kring 

dessa nyutkomna läroböcker. Jag har även medvetet valt en lärobok som i huvudsak riktar sig 

till de yrkesförberedande programmen och en lärobok som generellt inriktar sig på alla program, 

oavsett val av yrkesprogram eller studieförberedande program. Utifrån detta kan jag göra en 

jämförelse mellan de båda för att påvisa skillnader och likheter.  

 

Att jag valt att utgå från kursen svenska 1 beror på att denna kurs ingår i de 

gymnasiegemensamma ämnen som alla elever läser, oavsett valt gymnasieprogram. Därmed 

anser jag det mest relevant att inrikta mig på den kursen, i jämförelse med kurserna svenska 2 

och 3 som enbart de elever som valt studieförberedande inriktning på gymnasiet läser. 

Ytterligare en motivering till att jag valt att utgå från kursen svenska 1 är att detta är en kurs 

som eleverna normalt läser sitt första år på gymnasiet. Det är under detta läsår som eleverna ska 

formas in i en ny skolverksamhet, där nya rutiner och ett annorlunda upplägg för studierna 

presenteras. Grunden för elevernas gymnasietid läggs under detta första läsår. Jag anser det då 

som viktigt att se vad denna kurs innehåller, och vilka arbetssätt som presenteras för eleverna 

genom de läroböcker som används i undervisningen. Avgränsningen att undersöka två 

läroböcker möjliggör en analytisk närläsning, och antalet är tillräckligt för att göra vissa 

jämförelser.  

 

Urvalet av material har framkommit efter noggrant övervägande. Läromedel finns i olika 

utföranden, huvudsakligen tryckta läroböcker och digitala läromedel. I min studie har jag gjort 

valet att använda mig av enbart tryckta läroböcker för att få en begränsning och en tydlig 

inriktning. 

 

De läromedel jag valt att undersöka är: 

• Edvardsson, Jenny (2017). Metafor. Svenska 1 för gymnasiet. Första upplagan. Malmö: 

Gleerups 

• Markstedt, Carl-Johan & Eriksson, Sven (2017). Svenska impulser 1. Andra upplagan. 

Stockholm: Sanoma utbildning 

 

Som underlag till den fördjupade litteraturanalysen i kapitlet Tidigare forskning har jag valt att 

utgå från Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen – grundskollärares val, 

användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap (2006) då 

läromedlens roll i skolan ska undersökas. Trots att denna rapport inriktar sig på grundskolan 

istället för gymnasiet, samt har sin utgångspunkt i andra ämnen än svenska, anser jag att den är 

relevant för min undersökning, då den behandlar användningen av läromedel och lärobokens 

betydelse i undervisningen i den svenska skolan generellt. Den forskning som redovisas i avsnitt 

3, och som avser att belysa lärobokens betydelse i undervisningen kan anses vara inaktuell då 

den genomfördes mellan åren 2006 och 2011, enligt de sökningar jag gjort kan det antas att 

senare forskning inom detta område i stort sett är obefintlig. Jag har även valt att ta upp två 

examensarbeten i litteraturanalysen: Formativ bedömning inom svenskämnet – En studie av en 
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lärares och elevers feedback samt upplevelser av återkoppling och kamratbedömning ( 

Andersson 2015) och Kamratbedömning – en lärandeaktivitet för alla? ( Rydgren 2018). Dessa 

har jag valt då jag anser att de är aktuella undersökningar som belyser resultat som är centrala 

att utgå ifrån i denna studie. Det huvudsakliga syftet i dessa studier är att undersöka såväl 

elevers som lärares upplevelser av återkoppling och kamratrespons, samt att undersöka om 

kamratbedömning verkligen är en lärandeaktivitet för alla. Dessa aspekter är en viktig del även 

i denna studie. För att belysa tidigare forskning inom begreppet kamratbedömning har jag valt 

att utgå ifrån Vetenskapsrådets och Anders Jönssons studier. För att belysa aspekten av elevers 

uppfattning om kamratbedömning rent generellt har jag valt att utgå från avhandlingen 

Bedömning som gemensam angelägenhet - enkelt i retoriken, svårare i praktiken. Elevers och 

lärares förståelse och erfarenheter ( Gyllander Torkildsen 2016). 

 

5.2.1 Presentation av valda läromedel 

Metafor. Svenska 1 för gymnasiet (2017) av Jenny Edvardsson är en lärobok som är skriven för 

kursen svenska 1 på gymnasiet. Författaren beskriver läroboken som ett heltäckande material i 

kursen svenska 1 för gymnasieskolans yrkesförberedande program. Huvudfokus i läroboken är 

läsning och text, med mallar och arbetsmodeller som stödstrukturer. Författaren menar även att 

läroboken givetvis svarar väl upp mot de kriterier som finns skrivna i kursplanen. Efter flertalet 

närläsningar av boken anser jag att detta stämmer, då såväl centralt innehåll och kunskapskrav 

tydligt finns presenterade i samband med varje nytt kapitel och knyter an till det specifika 

område som kapitlet behandlar.  Vidare kan jag beskriva denna lärobok som ett material där 

eleverna ges möjligheten att få läsa och arbeta med olika typer av texter. De är även ett visst 

fokus på muntlig framställning, vilket är i enighet med kursens centrala innehåll och 

kunskapskrav. En central del i läroboken är att eleven uppmanas att söka och analysera olika 

typer av information. 

 

Boken består av tolv kapitel och är alla uppbyggda på liknande sätt. I början av varje kapitel 

presenteras information om det aktuella kapitlets innehåll, vad eleven ska göra och vilka delar 

av kursens centrala innehåll som täcks upp, sedan presenteras olika arbetsuppgifter, varvat med 

för kapitlet relevant information till eleven. I slutet av varje kapitel får eleven utvärdera sitt 

arbete och det som denne gjort i förhållande till de olika kunskapskrav som finns. Författaren 

beskriver i förordet att det i varje kapitel finns läs- och skrivmallar, formulär för kamratrespons 

och självskattning. Dessa ska fungera som stöd för elevens arbete och som repetition efter varje 

genomfört moment. Vidare menar Edvardsson att kamratresponsen och självskattningen tränar 

förmågan att granska sitt eget och andras arbete. Slutligen beskriver Edvardsson att läroboken 

Metafor. Svenska 1 passar för den som vill arbeta med välvalda skönlitterära texter, vill arbeta 

med mallar, typtexter, kamratrespons och självskattning (Edvardsson 2017 s. 3). Lärobokens 

målgrupp är elever på yrkesprogram och det totala antalet sidor är 256.  

 

Svenska impulser 1 (2017) skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson är även det en 

lärobok som är skriven för kursen svenska 1 på gymnasiet. Förlaget beskriver i baksidetexten 

denna bok som ett läromedel som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen 

för en tydlig struktur. De beskriver även att denna lärobok ger eleven tillfällen att öva sig i såväl 
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skriftlig som muntlig framställning. Eleven får även läsa samt arbeta med texter av olika slag, 

lära sig grundläggande källkritik och reflektera över språklig variation.   

 

Denna lärobok är indelad i fyra större block: Ordet är ditt, Berättelser omkring oss, Skrivandets 

hantverk och Olika sidor av språket. Dessa olika block är in sin tur uppdelade ett antal kapitel.  

Dessa kapitel avslutas med en större slutuppgift, där eleven får möjlighet att visa vad denne lärt 

sig i det aktuella kapitlet. Boken innehåller även ett tema ”Sanningar och lögner”, vilket 

innehåller texter och skrivuppgifter som påminner om den skriftliga delen av det nationella 

provet. Detta block kan med fördel användas som ett stöd och som förberedelse inför det 

nationella provet. Längst bak i boken finns en grammatiköversikt samt en resursdel med mallar 

och bedömningsmatriser, vilka eleverna kan använda sig av vid genomförandet av de olika 

uppgifterna som presenteras i boken. Lärobokens målgrupp är samtliga elever som läser kursen 

svenska 1 och det totala antalet sidor är 348.     

 

5.3 Genomförande 

Materialet till denna studie är insamlat genom datainsamling. Jag har sökt litteratur via olika 

databaser, dels via biblioteksdatabasen Libris, dels via Discovery, en sökportal vid Högskolan 

i Gävle. Utifrån dessa sökningar har jag sedan gjort ett urval av material som jag anser är 

relevant för denna studie. För att avgränsa sökningarna och för att sovra i allt material, med 

avsikten att slutligen komma fram till vad som är relevant och inte för min studie så utgick jag 

från sökord som jag anser är relevanta för denna studie. Jag började mina sökningar brett med 

att söka på sökordet bedömning, detta för att sedan precisera mer och då söka på sökorden 

formativ bedömning, kamratbedömning och kamratrespons. De kriterier som till en början 

fanns var att sökningarna av nyckelorden skulle ha tydliga kopplingar till gymnasiet och kursen 

svenska 1. Efter hand insåg jag att materialet utifrån dessa sökningar inte var omfattande nog 

och valde då också att se till nyckelorden ur ett vidare perspektiv. Jag valde då att också att utgå 

från tidigare forskning som behandlar bedömning, formativ bedömning och kamratbedömning 

i något annat ämne än svenska eller att det kopplas samman med grundskolans senare del istället 

för gymnasiet. Denna forskning fick fungera som ett komplement, och valdes noga ut utifrån 

att det trots allt var relevant för min undersökning. Vidare utgick jag även från sökordet 

läromedel, där urval gjordes utifrån att utgå från så aktuell forskning som möjligt, även om den 

forskning jag hittade är genomförd för ett antal år sedan. Sammanställningen av den relevanta 

litteraturen presenteras under rubrikerna Bakgrund och Tidigare forskning. Nästa steg bestod i 

att välja ut två aktuella läroböcker skrivna för kursen svenska 1 på gymnasiet. Dessa läroböcker 

närlästes för att undersöka förekomsten av begreppet kamratbedömning som arbetsmetod. Vid 

analys av materialet gjordes en kvalitativ textanalys av de valda läroböckerna och en 

litteraturstudie av det insamlade materialet som föll under den tidigare forskningen. Materialet 

i sin helhet kopplas sedan till ett diskursanalytiskt angreppssätt för att undersöka hur och i 

vilken omfattning valda läroböcker skrivna för kursen svenska 1 omnämner begreppet 

kamratbedömning. Det diskursanalytiska angreppssättet främjar även ett bredare perspektiv på 

ämnet och bidrar med begrepp som är av betydelse för studien. Vidare fungerar det 

sociokulturella perspektivet som en övergripande ram till studien, med syftet att undersöka 

elevers utveckling och lärande i samspelet med andra. 
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5.4 Reliabilitet och validitet 

Att veta vad som ska undersökas handlar om en överenskommelse mellan vad vi säger att vi 

ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker. I en studie är god reliabilitet och validitet en 

förutsättning för att resultatet ska kunna generaliseras till att gälla även andra sammanhang än 

de som är undersökta. I denna studie har jag valt att analysera två olika läroböcker. Det låga 

antalet innebär att resultaten i studien inte är generaliserbara. Dock anser jag att denna studie 

kan vara av värde för att påvisa hur ett stickprov av aktuella läroböcker omnämner och 

behandlar arbetsmetoden kamratbedömning. Studien kan också fungera som en utgångspunkt 

för andra lärare i deras arbete med kamratbedömning.    

 

Patel och Davidson (2011 s. 102) ger som exempel att de allra flesta av oss är överens om vad 

intelligens är. Vi bedömer människors beteenden som mer eller mindre intelligenta. Dock är 

det inte helt lätt att sätta ord på vad intelligens egentligen är. En orsak till det är att vi inte kan 

plocka fram och titta på intelligens; vi är istället tvungna att på något sätt försöka definiera 

innebörden av begreppet. När vi har definierat det kan vi utforma ett instrument för att mäta 

det. Då är det av största vikt att detta instrument verkligen mäter det som vi avsett att mäta, 

vilket innebär att instrumentet har god validitet. Det finns några olika sätt att försäkra sig om 

validiteten hos ett instrument. Två av de mer lättillgängliga sätten är att försöka säkerställa den 

samtidiga validiteten samt innehållsvaliditeten (Patel & Davidson 2011 s. 102).  

 

Den samtidiga validiteten innebär att man behöver jämföra det slutliga resultatet på sitt 

instrument med något annat tecken, på det som man vill mäta. Innehållsvaliditeten kan 

åstadkommas genom en logisk analys av innehållet i instrumentet. Denna analys kopplas ofta 

samman med studiens teoretiska ram. Vid litteraturstudier behöver man först och främst hitta 

begrepp som är aktuella för det område eller ämne som ska undersökas, när dessa begrepp är 

inringade ska dessa översättas till en uppsättning variabler. Dessa variabler ska i sin tur 

formuleras om till enskilda frågor som har syftet att skaffa den information som behövs för att 

genomföra studien. Innehållsvaliditeten innefattar hela denna process, från teori till enskilda 

frågor. Om innehållsvaliditeten är god, har man lyckats få en bra täckning på det 

problemområde som ska studeras, samt att man lyckats få en god översättning från teori till 

enskilda frågor i studien (Patel & Davidson 2011 s. 102–103). I denna studie tillämpas detta 

enligt följande; då undersökningens ämne inringats och bestämts, vilket är att undersöka hur 

kamratbedömning omnämns i två valda läroböcker skrivna för kursen svenska 1, detta kopplat 

till forskning inom området som ska undersöka kamratbedömning och dess påverkan på elevers 

lärande. Efter detta påbörjades arbetet med att identifiera begrepp som är aktuella för studien, 

och är kopplade till begreppet kamratbedömning, exempel på sådana begrepp är bedömning 

och formativ bedömning. Dessa begrepp översattes sedan i sin tur till de frågeställningar som 

är relevanta för att uppnå studiens syfte.  
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6. Resultat och analys 
Detta avsnitt syftar till att redovisa resultatet av den fördjupade litteraturstudien och min analys 

av de valda läroböckerna. Resultatet av den tidigare forskningen som presenteras i avsnitt 3, 

presenteras först i detta avsnitt, dess resultat sammankopplas sedan med analysen av de valda 

läroböckerna. Detta för att dels få en bild av kamratbedömningens betydelse för formativ 

bedömning, samt betydelsen av arbetssättet för elevers lärande i samspelet med andra. 

Redogörelsen för analysen av de valda läroböckerna, två tryckta läroböcker ämnade för kursen 

svenska 1 på gymnasiet presenteras under rubriker (avsnitt 6.5–6.7) utifrån kategorier som 

svarar upp mot studiens frågeställningar, som även förtydligar och bestämmer strukturen, enligt 

följande: 

• 1. Kamratbedömning omnämns som en arbetsform  

• 2. Syftet med kamratbedömning som arbetsform beskrivs  

• 3. Kopplingar mellan kamratbedömning och formativ bedömning. 

  

Under dessa kategorier presenteras läroböckerna var för sig, följt av en jämförelse mellan dem, 

för att påvisa skillnader och likheter. Under kategorierna 2 och 3 presenteras även kopplingar 

till tidigare forskning. Läroböckerna ska fungera på ett sådant sätt att de belyser den tidigare 

forskningen. 

 

De valda läroböckerna varierar i längd och innehåll. De båda läroböckerna skummades först 

igenom för att få en överblick av innehållet, sedan närlästes materialet ett flertal gånger. Utifrån 

detta plockade jag sedan ut för studien relevanta stycken och citat för närmare analys.  

 

6.1 Kamratbedömning 
Den tidigare forskningen som presenteras i kapitel 3, och som ligger till grund för denna studie 

visar att återkoppling som enbart ges från lärare till elev tenderar att bli allt för monologisk, 

genom att läraren överför information till eleven. Denna information förväntas sedan eleven 

utnyttja utifrån egen förmåga. Dock kan det vara svårt för eleverna att veta på vilket sätt de ska 

använda sig av denna återkoppling. Därför är det viktigt att arbeta på ett sätt så att eleverna 

involveras på olika sätt i bedömningsprocessen, så att de får förståelse för hur bedömning går 

till samt att de kan förmå sig att också utnyttja den återkoppling de får. Ett sätt att få eleverna 

involverade i bedömningsprocessen är att låta dem arbeta med kamratbedömning. 

Arbetsmetoden kamratbedömning har egenskaper som gör den till ett mycket effektivt 

pedagogiskt arbetsredskap. Det finns även studier som visar att kamratbedömning bidrar till att 

eleverna tar mer eget ansvar för sitt lärande (Jönsson 2017 s. 109–110). Hirsh och Lindberg 

(2015 s. 33) menar att den största vinsten med kamratbedömning är att när eleverna får granska 

någon annans prestation, får denne även en ökad förståelse av sitt eget lärande.  

 

Utifrån det som Rydgren (2018. 20) påtalar att det visat sig att om kamratbedömning ska 

fungera som en effektiv lärandemetod krävs det att tre kriterier uppfylls. Dels behöver eleverna 

få tydliga instruktioner för hur de ska gå till väga i arbetet. Det är också viktigt att de har full 

förståelse för syftet med aktiviteten. Viktigt är det även att eleverna får stöttning i 
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genomförandet samt att de får möjligheten att ge responsen på det språk som de kan formulera 

sig tydligast på. Utifrån detta kan det antas att vid de tillfällen man som lärare väljer att lyfta in 

kamratbedömning som ett arbetssätt i sin undervisning, med syftet att detta ska främja elevernas 

lärande, är det viktigt att detta ses som en process som noga förbereds. Det har visat sig att 

eleverna behöver få tydliga instruktioner där det konkret framgår vad de ska göra och vad som 

förväntas av dem. Eleverna behöver inledningsvis också information om och förståelse för vad 

detta arbetssätt ska syfta till. Här kan läraren exempelvis presentera resultat av det som 

forskning inom området tyder på, att detta arbetssätt främjar såväl elevernas eget lärande och 

andras lärande. Läraren behöver även finnas som ett tillgängligt stöd för de elever som behöver 

råd och hjälp under arbetets gång. Vidare kan det antas att de elever som har svenska som 

modersmål gynnas mest av detta arbetssätt, vid de tillfällen då detta är ett arbetssätt i 

svenskundervisningen. Detta utifrån vad Rydgren (2018 s. 20) påtalar, att eleverna ska ges 

möjligheten att ge respons på det språk som de kan formulera sig tydligas på. 

 

Dock påtalar Hirsh och Lindberg (2015) att det finns vissa utmaningar med arbetsmetoden. 

Dessa anses vara att kamrater inte är några ämnesexperter till skillnad mot lärare, och därför 

bör bedömningarna behandlas med visst ifrågasättande. Att ge respons är något som av många 

uppfattas som en svår uppgift, även av lärare. Därför krävs det mycket av den personen som 

ger respons. För att responsen ska fungera som ett stöd i lärandet krävs det att man har full 

förståelse för uppgiftens mål (Hirsh & Lindberg 2015 s. 33) Det framkommer även att elever 

upplever osäkerhet inför hur de ska formulera sin respons för att kamraterna inte ska ta illa upp 

(Andersson 2015 s. 47–48). Det kan antas att det är av största vikt att tid ägnas åt att gemensamt 

i klassen uppmärksamma bemötande och attityder, detta för att skapa ett klassrumsklimat där 

varje enskild elev känner att det är tillåtet att misslyckas och för att kunna känna att man vågar 

påtala eventuella brister i varandras texter eller liknande vid kamratbedömningar, detta utan att 

det av kamraterna ska uppfattas som något nedvärderande eller negativt. Att arbeta för en 

inställning och ett klassrumsklimat där dessa kommentarer ses som en hjälp i lärandeprocessen.    

 

Jennie Sivenbring (2015 s. 1–2) påtalar att kamratbedömning som arbetssätt främjar vidare 

kompetenser och lärande hos den som bedöms, samt att kamratbedömning möjliggör snabb 

återkoppling med fler infallsvinklar på elevens arbete, i jämförelse med vad en ensam lärare 

kan erbjuda en grupp elever. Studier visar att när elever arbetar med kamratbedömning 

fokuseras det i störst utsträckning på ytliga aspekter av kamraternas texter; innehållet i texterna 

berördes endast i låg grad. En möjlig orsak till detta anses vara att eleverna har allt för liten 

erfarenhet av arbetssättet. Det framkom även att den givna responsen var av varierande kvalitet 

samt innehåll. Eleverna uppgav även att vid de tillfällen då de skulle ge respons till personer 

som de inte kände så väl, upplevdes det som socialt obekvämt att lämna respons (Sivenbring 

2015 s. 3–8).   

 

6.2 Formativ bedömning 

Flertalet studier visar att elevers lärande påverkas positivt av formativa arbetssätt, och att detta 

har lett till att beslutsfattare världen över under 2000-talet arbetat för att föra in allt mer formativ 

bedömning i skolan (Hirsh & Lindberg 2015 s. 30). De menar även att feedback tas emot på ett 

bättre sätt om den bygger på förtroendefulla relationer och om eleverna känner sig trygga med 
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varandra. (Hirsh & Lindberg 2015 s. 32–33). Även ur denna aspekt visar det sig att huruvida 

responsen är främjande eller ej för elevernas lärande, beror till mångt och mycket på om 

eleverna känner förtroende för varandra och om det känner att de befinner sig i en trygg 

klassrumsmiljö. I detta avseende bär läraren ett ansvar i att forma undervisningen och 

undervisningsmiljön på ett sätt så att eleverna känner sig trygga (Hirsh & Lindberg 2015 s. 72).  

 

6.3 Läromedlens roll i undervisningen 

Skolverket (2006) uppger att utifrån enkätundersökningar riktade till verksamma lärare har det 

framkommit att ett flertal olika läromedel används ute i skolorna, då lärare anser att olika 

läromedel fyller olika funktioner (Skolverket 2006 s. 6) Läroböcker anses gynna en 

individualiserad undervisning, då eleverna självständigt kan arbeta med övningsuppgifterna 

som finns i läroböckerna. Vissa läroböcker är uppbyggda så att övningsuppgifterna följer olika 

spår utifrån elevernas kunskapsnivå (Skolverket 2006 s. 12). Då det i ”skolans värdegrund och 

uppgifter” beskrivs att hänsyn ska tas till alla elevers olika förutsättningar, behov samt 

kunskapsnivå, samt att det finns olika vägar att nå målen (Skolverket 2011 s. 6). Kan det antas 

vara främjande för lärandet då eleverna får möjligheten att arbeta utifrån en lärobok där de kan 

arbeta självständig och utifrån sina egna förutsättningar.   

 

Skolverket (2006) hänvisar till tre bredare undersökningar som ligger till grund för forskning 

gällande läromedelsanvändning i skolan. Utifrån dessa studier visar det sig att läroböcker och 

tryckta läromedel fortfarande har en mycket stark ställning i undervisningen, samt att det är få 

lärare som väljer att helt avstå från att använda läroböcker i sin undervisning. Det framkommer 

även att tre av fyra lärare är av den uppfattningen att de läromedel de använder i sin 

undervisning ger ett väsentligt stöd åt elevens lärande (Skolverket 2006 s. 20–21). 

Sammanfattningsvis så trycker Skolverket (2006) på att den tryckta läroboken fortfarande är ett 

dominerande läromedel i skolan, samt att läroboken tycks ha en legitimerande funktion, utifrån 

att lärare anser att om de använder och följer en lärobok i sin undervisning, följer de också 

läroplanen (Skolverket 2006 s.25–27). Detta kan antas som att lärare rent generellt är av den 

uppfattningen, att om man väljer att utgå från en lärobok i sin undervisning så följs automatiskt 

kursen, trots att de inte nu finns några kontroller som säkerställer detta, utan det är nu upp till 

varje enskild lärare att kontrollera sådant (Skolverket 2006 s. 9).  

 

6.4 Lärande i förhållande till ett sociokulturellt perspektiv 

Torlaug Løkensgard Hoel (2003) redogör för en responsgrupp som närmare studerats, där det 

framkommer att eleverna upplever att det som är allra svårast i arbetet med kamratbedömning 

är att ge någon kritik. Att säga rakt ut vad man tycker är inte alltid positivt i vår kultur säger en 

av eleverna. En annan elev menar att hen aldrig ljuger när respons ges, dock väljer hen att alltid 

försöka säga de negativa sakerna så skonsamt som möjligt (Løkensgard Hoel 2003 s. 283–285). 

 

Vidare förtydligar Løkensgard Hoel (2003) att i Vygotskij traditionen är den närmaste 

utvecklingszonen ett centralt begrepp. Inom denna zonen finns funktioner, färdigheter och 

processer som eleverna ännu inte behärskar, men som de har möjlighet att tillägna sig genom 

hjälpen från andra individer, till exempel i form av responsarbete. Vid detta arbete är det dock 
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viktigt att varje enskild elev kan formulera sig på ett sådant sätt att kamraterna förstår, vilket i 

sig innebär lärande för den enskilde eleven (Løkensgard Hoel 2003 s. 288–290). 

 

Nedan följer analysen av de valda läroböckerna. 

 

6.5 Kamratbedömning omnämns som en arbetsform 

I läroboken Metafor. Svenska 1 för gymnasiet (2017) omnämns något som kan kopplas samman 

med arbetsmetoden kamratbedömning totalt 29 gånger. Det omnämns i samband med: 

• Instruktioner till arbetsuppgifter 

• I inledningstexten till olika kapitel 

• I utdrag från det centrala innehållet som presenteras i varje nytt kapitel  

• I samband med responsmallar som ska användas av eleven för att utvärdera sitt eget och 

sina kamraters arbeten.   

 

I läroboken Svenska impulser 1 (2017) omnämns något som kan kopplas samman med 

arbetsmetoden kamratbedömning totalt nio gånger. Det omnämns i samband med: 

• Instruktioner till arbetsuppgifter 

• I utdrag av det centrala innehållet som presenteras i varje nytt kapitel  

• I samband med responsmallar som ska användas av eleven för att utvärdera sitt eget 

och sina kamraters arbeten. 

  

6.5.1 Läroboken Metafor. Svenska 1 för gymnasiet Jenny Edvardsson (2017) 

Som tidigare nämnt så omnämns något som kan kopplas samman med arbetsmetoden 

kamratbedömning totalt 29 gånger i läroboken. Första gången det nämns är i 

innehållsförteckningen i samband med rubriken ”Att ge respons på ett tal”. Följande gång det 

omnämns är i bokens första kapitel Lässtrategier för skönlitterära texter. Där presenteras en 

arbetsuppgift som består i att analysera en skönlitterär text. Som en sista del i denna uppgift 

skrivs följande:  

 

6. Låt en klasskompis läsa din text och ge respons. Använd responsmallen som följer på 

sid 44.   

7. Gå igenom de synpunkter och kommentarer som du fått av din klasskompis. Arbeta 

vidare med din text utifrån dem. (Edvardsson 2017 s.39)  

 

På samma sätt omnämns kamratbedömning som arbetssätt som en del av en arbetsuppgift på 

ytterligare nio ställen i läroboken. I kapitel 3 Att utveckla läsförståelsen – faktatexter omnämns 

det enligt följande:  

 

5. Låt en klasskompis läsa din text och ge respons. 

6. När du gått igenom kompisens respons kan du lämna in din text till din lärare. 

(Edvardsson 2017 s. 82) 
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I kapitel 4 Att utveckla läsförståelsen – digitala texter då eleverna ska sammanfatta en 

lärobokstext är instruktionerna utformade på samma sätt som i ovan nämnda kapitel, enligt 

följande: 

  

5. Låt en klasskompis läsa din text och ge respons.  

6. När du gått igenom klasskompisens respons kan du lämna in din text till din lärare. 

(Edvardsson 2017 s. 90). 

 

I kapitel 8 Att skapa egna texter i arbetsuppgiften ”Skriv en sammanfattning av en text från en 

lärobok” omnämns responsarbete enligt följande:  

 

6. Låt en klasskompis få läsa originaltexten och därefter din sammanfattning. Du läser 

klasskompisens text och sammanfattning.  

7. Fundera över om det viktigaste har kommit med i sammanfattningen. Diskutera sedan 

det du kommit fram till med din klasskompis (Edvardsson 2017 s. 164).      

 

I samma kapitel omnämns det även i arbetsuppgiften ”Referat” enligt följande:  

 

2. Låt en klasskompis ge respons på din text utifrån responsmallen på nästa sida.  

3. Arbeta vidare med din text efter klasskompisens respons.” (Edvardsson 2017 s. 167). 

 

I arbetsuppgiften ”Skriv ett eget blogginlägg” omnämns det, likt i föregående arbetsuppgift 

enligt följande:  

 

5. Låt en klasskompis ge respons på ditt blogginlägg, utifrån mallen nedan.  

6. Arbeta vidare med ditt inlägg efter klasskompisens respons. (Edvardsson 2017 s. 170). 

 

I kapitel 9 Informerande tal med presentationstekniska hjälpmedel omnämns det vid 

arbetsuppgifterna ”Skapa inledningar” samt ”Skapa avslutningar” enligt följande:  

 

3. Läs upp dina inledningar för din klasskompis.  

4. Diskutera med klasskompisen om vilken inledning som fungerar bäst och varför 

(Edvardsson 2017 s. 181).  

 

Samt  

 

3. Läs upp dina avslutningar för din klasskompis.  

4. Diskutera med klasskompisen om vilken avslutning som fungerar bäst och varför 

(Edvardsson 2017 s. 181). 

 

I samma kapitel vid arbetsuppgiften ”Ett eget tal” skrivs följande:  

 

7. Låt också en kompis få utvärdera ditt tal. Läs igenom responsen klasskompisen givit dig 

och ta med dig de förslag på förbättringsmöjligheter som finns in i nästa uppgift 

(Edvardsson 2017 s. 185). 
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I kapitel 10 Argumentationsteknik och argumenterande text vid uppgiftsinstruktionerna för 

arbetsuppgiften ”Att övertyga med hjälp av en multimodal presentation” skrivs följande: 

 

4. Låt en kompis få ge respons på din presentation. 

- Är den övertygande? 

- Är tesen tydlig? 

- Finns det argument? Vilken typ av argument används? 

- Hur skulle presentationen kunna utvecklas? 

5. Arbeta vidare med din presentation efter den respons du fått (Edvardsson 2017 s. 209). 

 

Begreppet respons nämns också vid nio tillfällen i läroboken då utdrag ur det centrala innehållet 

för kursen svenska 1 presenteras och kopplas samman med det aktuella kapitlets arbetsområde. 

 

I kapitel 2 Att läsa för att samtala, kapitel 5 Att utveckla läsförståelsen – mötet med poesi, 

kapitel 9 Informerande tal med presentationstekniskt hjälpmedel och kapitel 10 

Argumentationsteknik och argumenterande text förekommer samma utdrag ur det centrala 

innehållet för kursen svenska 1 där respons tas upp: 

De delar ur det centrala innehållet som du framförallt kommer att arbeta med är 

De delar ur det centrala innehållet som du framför allt kommer att arbeta med är: 

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 

presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra 

presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. 

Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen 

(Edvardsson 2017 s. 47, 107, 173, 189). 

 

I kapitel 3 Att utveckla läsförståelsen – faktatexter, kapitel 4 Att utveckla läsförståelsen – 

digitala texter kapitel 5 Att utveckla läsförståelsen – mötet med poesi, kapitel 7 Att läsa, granska 

och ta ställning – nätetik och källkritik och kapitel 12 Språkriktighet omnämns respons i 

följande utdrag ur det centrala innehållet: 

 

De delar ur det centrala innehållet som du framförallt kommer att arbeta med är:  

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. 

vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt 

sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och 

samarbete när det gäller texter (Edvardsson 2017 s. 77, 95, 107, 143, 237). 

     

Vid sju tillfällen hänvisas eleven till att använda sig av färdiga responsmallar som finns i 

läroboken, då de ska ge respons på sina kamraters texter eller muntliga presentationer. Dessa 

responsmallar innehåller tydliga instruktioner om vad det är i den aktuella uppgiften som ska 

bedömas. Det skapar en tydlighet för eleven i dennes arbete med kamratbedömning. 

responsmallarna är utformade så att eleven utifrån en rad olika punkter ska ge respons på sin 

kamrats arbete. Ett exempel är i processen att skriva en insändare. Utifrån responsmallen ska 

då eleven fokusera på sin kamrats text utifrån disposition och textens struktur, genom att 

närmare undersöka:  

• Textens rubrik  

• Inledning/tes  



 

 32 

• Argument 

• Exempel 

• Avslutning 

• Signatur  

 

De ska även närmare undersöka textens språk genom att ge respons på:  

• Är språket konkret?  

• Är texten begriplig?  

• Är språket argumenterande?  

• Följs skriftspråkets normer? Finns stor bokstav och punkt? Är texten rättstavad? 

  

Eleven ska slutligen ge en sammanfattande respons genom att svara på följande: 

• Detta tycker jag är bra i insändaren (t.ex. intressant rubrik, personligt skriven, tydliga 

argument, välskriven…) 

• Detta tycker jag ska utvecklas eller förbättras i insändaren (t.ex. lägga in ett exempel, 

se över stavningen, skapa en tydligare rubrik…) (Edvardsson 2017 s. 201). 

 

Vid ett tillfälle kopplas kamratbedömning samman med en specifik övning. Det är vid ett 

tillfälle då eleverna fått i uppgift att spela in en podcast. De ska då i slutfasen av uppgiften 

lyssna igenom en klasskompis pod och ge respons genom responsmodellen Två stjärnor och en 

önskan, där de ska lyfta fram två saker som de tyckte var bra (stjärnor) och en sak som de tycker 

kan utvecklas (önskan).  

 

6.5.2 Läroboken Svenska impulser 1 Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson 

(2017) 

Som tidigare nämnt nämns något som kan sammankopplas med begreppet kamratbedömning 

vid totalt nio tillfällen i denna lärobok. Första gången det nämns är i kapitel 1 Ordet är ditt. Det 

nämns i samband med att det centrala innehållet för kursen svenska 1 återges, därigenom visas 

kopplingen mellan det centrala innehållet i kursen och det aktuella arbetsmomentet. I samband 

med detta skrivs följande: 

    

Ur det centrala innehållet: 

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 

presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra 

presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. 

Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen 

(Markstedt & Eriksson 2017 s. 20). 
 

 

Trots att utdrag ur det centrala innehållet presenteras vid varje nytt kapitel är det endast vid 

kapitel 1 som begreppet respons nämns.  

 

Vidare i kapitel 1 Ordet är ditt finns en uppgift att öva på ett tal som så småningom ska hållas 

inför klassen:  
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Håll gärna ditt tal för en klasskamrat, en förälder eller någon annan och be om konstruktiv 

respons.” (Markstedt & Eriksson 2017 s. 27).   

 

Vidare nämns begreppet respons vid fyra tillfällen i läroboken som en del i efterarbetet vid 

specifika uppgifter. Då nämns det enligt följande:  

 

Tänk igenom hur det gick och ta gärna emot respons från andra (Markstedt & Eriksson 

2017 s. 40, 190, 274, 275). 

 

6.5.3 Jämförelse mellan läroböckerna   

Vid en jämförelse av de två läroböckerna kan markanta skillnader ses, gällande i vilken 

omfattning kamratbedömning nämns som arbetsform. I läroboken Metafor. Svenska 1 för 

gymnasiet nämns något som kan kopplas samman med arbetsmetoden kamratbedömning totalt 

29 gånger. I läroboken Svenska impulser 1 nämns motsvarande endast nio gånger. Detta visar 

tydligt att läroböcker i olika grad fokuserar på kamratbedömning som en arbetsform. Det visar 

sig dock att det i båda böckerna tas upp i samband med instruktioner till arbetsuppgifter, i utdrag 

ur det centrala innehållet för kursen som presenteras i inledningen till varje kapitel och i 

samband med responsmallar som eleven ska använda för att utvärdera sitt eget och sina 

kamraters arbeten. Det som skiljer de båda läroböckerna åt är att det även omnämns i samband 

med inledningstexten till valda kapitel i läroboken Metafor. Svenska 1 för gymnasiet, vilket det 

inte görs i läroboken Svenska impulser 1. Utifrån detta kan det antas att om läraren väljer att 

helt utgå från läroboken i sin undervisning, riskerar de elever som arbetar utifrån läroboken 

Svenska impulser 1 riskerar att i högre grad få återkoppling och feedback enbart från läraren, 

vilket Jönsson (2017 s. 209–210) menar kan leda till att återkopplingen blir allt för monologisk. 

Ett problem med monologisk återkoppling kan vara att eleverna inte alltid förstår hur de ska 

använda sig av den återkoppling de får. Läroboken Metafor. Svenska 1 för gymnasiet svarar i 

högre grad upp emot det som Jönsson förespråkar, att eleverna på olika sätt involveras i 

bedömningsprocessen, och därmed också får en ökad förståelse för hur bedömning går till och 

förmår då även att utnyttja den återkoppling de får (Jönsson 2017 s. 209–210). 

 

6.6 Syftet med arbetsmetoden kamratbedömning beskrivs 

I läroboken Metafor. Svenska 1 för gymnasiet beskrivs ett tydligt syfte med att ge varandra 

respons vid endast ett tillfälle, detta i jämförelse med läroboken Svenska impulser 1 där det 

finns ett tydligt syfte presenterat vid tre olika tillfällen. 

 

6.6.1 Läroboken Metafor. Svenska 1 för gymnasiet Jenny Edvardsson (2017) 

Vid ett tillfälle i läroboken ges en tydlig beskrivning av vikten av att ge varandra respons på det 

arbete man gjort. Det är i samband med att eleverna ska ge varandra respons på ett tal, i kapitel 

9 Informerande tal med presentationstekniskt hjälpmedel. Där skrivs följande: 
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Att kunna ge respons på andras tal är viktigt. När du ger respons tvingas du reflektera över 

både talets form, innehåll och själva framförandet. Det gör att du också kan få tips och idéer 

till dina egna tal och hur du ska bygga upp dem för att få dem så bra som möjligt. När du 

ska ge respons ska du kunna lyfta både sådant som behöver utvecklas och sådant som är 

bra. De första gångerna kan det vara svårt att veta vad man ska titta på. Till din hjälp kan 

du därför ha den responsmall som presenteras här nedan. Den fokuserar på talets olika delar 

men också på en sammanfattande bedömning av talet. Du kan också se responsmallen som 

en checklista för ditt eget tal. Använd den inför din muntliga framställning (Edvardsson 

2017 s. 184).   

 

6.6.2 Läroboken Svenska impulser 1 Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson 
(2017) 

I denna lärobok presenteras syftet med kamratbedömning på ett tydligt sätt vid tre olika 

tillfällen. Vid det första tillfället, i kapitel 1 Ordet är ditt ägnas en hel sida åt detta, och det 

presenteras som en del i efterarbetet i arbetsprocessen att skapa ett tal. Där kamratbedömning 

beskrivs noga samt att ett tydligt syfte med arbetsmetoden presenteras. Responsarbetet beskrivs 

som en viktig del i efterarbetet, då det är dags att tänka igenom vad som gick bra och vad som 

kan förbättras till nästa gång, det står också att det i denna fas kan vara värdefullt att ta emot 

synpunkter från klasskamrater. Det står också att ett bra sätt att utvecklas som talare är att ta 

emot respons från klasskamrater som har suttit i publiken och lyssnat Dock kan det kännas 

jobbigt att bli utvärderad, därför är det viktigt att responsen är konstruktiv samt att den 

formuleras på ett uppmuntrande och trevligt sätt. Vidare framkommer det att responsen inte 

nödvändigtvis behöver komma först efter att presentationen har hållits, den kan också vara ett 

naturligt led i förberedelsearbetet genom att man läser och kommenterar varandras manus. 

Sedan presenteras en responsmall som eleverna kan utgå ifrån vid sitt responsarbete. Denna 

responsmall skapar tydlighet för att eleverna ska veta vad de ska bedöma i varandras arbeten. 

Utifrån responsmallen ska eleverna ge respons enligt följande punkter: 

 

Framförande:  

• Vad tyckte du mest om med framförandet? 

• Hade talaren ögonkontakt med åskådarna? 

• Hur använde talaren sitt kroppsspråk och sin röst? 

• Hur användes olika hjälpmedel? 

• Vilka tips skulle du ge inför nästa presentation vad gäller framförandet? 

 

Innehåll och disposition 

• Hur inleds talet? Väckte inledningen din nyfikenhet? 

• Var det lätt att följa med i talets huvuddel? 

• Var avslutningen genomtänkt? 

• Hur hanterar talaren eventuella källor? 

• Vilka tips skulle du ge inför nästa presentation vad gäller innehåll och disposition? 

 

Språk och stil 

• Var det någon formulering du anser var särskilt bra i talet? 

• Var språket anpassat till mottagarna? 
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• Var det något i talet som var svårt att förstå? Hur hade talaren istället kunnat uttrycka sig? 

(Markstedt & Eriksson 2017 s. 32). 

 

Begreppet kamratbedömning tas upp på liknande sätt, med tydliga instruktioner och ett tydligt 

presenterat syfte i kapitel 3 I skrivarverkstan. Där beskrivs vikten av att ge respons på varandras 

texter för att själv kunna utvecklas som skribent. Det påtalas även att det är viktigt att komma 

ihåg att syftet med textrespons är att den som skrivit texten ska känna sig inspirerad att vilja 

utveckla sin text utifrån den respons den får. Det sägs att det därför är viktigt att vara positiv 

och ge konstruktiv kritik. Viktigt är även att man försöker vara så tydlig och konkret som 

möjligt. Det är även viktigt att man klart och tydligt i texten visar i texten vilka avsnitt, 

formuleringar eller enstaka ord som var särskilt bra, eller tydligt visa vad du anser behöver 

utvecklas vidare. Även vid detta responsarbete har eleverna en tydlig responsmall att utgå ifrån, 

där de ska inrikta sin respons emot innehåll, disposition och sammanhang, språk och stil samt 

helhetsbedömning (Markstedt & Eriksson 2017 s. 131). 

 

Efterföljande uppslag i läroboken innehåller även det tydliga instruktioner för en arbetsuppgift 

som kallas för ”Gå på djupet – ge respons på en text”. Denna uppgift beskrivs vara en 

slutuppgift som repeterar mycket av det som tidigare tagits upp i kapitlet. Det beskrivs tydligt 

vilket material som eleverna ska använda sig av, en tydlig arbetsgång, samt tydliga instruktioner 

för hur efterarbetet ska utföras, därigenom eleverna klart och tydligt, steg för steg kan se hur de 

ska arbeta med denna responsuppgift. Eleverna ska arbeta i mindre grupper, och de ombeds att 

välja varsin text som de skrivit tidigare under kursen. Sedan ska de byta texter med varandra 

och ge respons på varandras texter utifrån responsmallen för respons på texter, som tidigare har 

beskrivits. De uppmanas även att noga tänka igenom vad de vill ge respons på, samt att sedan 

låta den som skrivit texten få möjlighet att ställa frågor och be om förtydliganden. 

Avslutningsvis ska eleverna tillsammans i responsgruppen utvärdera arbetet, genom att fundera 

på frågor som: 

 

• Vad var svårt med att ge respons? 

• Vad lärde ni er av att närläsa och ge respons på en klasskamrats text?  

• Hur kändes det att ta emot respons på sin egen text? 

• Vad tog ni framförallt till er av den respons som ni fick? (Markstedt & Eriksson 2017 s. 132–

133). 

 

6.6.3 Jämförelse mellan läroböckerna 

I läroboken Metafor. Svenska 1 för gymnasiet presenteras ett tydligt syfte i samband med 

beskrivning av kamratbedömning som arbetsform vid ett tillfälle. Detta i jämförelse med 

läroboken Svenska impulser 1 där det presenteras ett tydligt syfte i samband med att 

kamratbedömning omnämns vid totalt tre olika tillfällen.  

 

Det tillfälle då syftet med kamratbedömning beskrivs i läroboken Metafor. Svenska 1 är i 

samband med att eleverna ska ge respons på varandras tal. Denna lärobok beskriver aldrig syftet 
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med kamratbedömning i samband med att eleverna arbetar med skrivna texter. De motiveringar 

för kamratbedömning som arbetssätt som lyfts fram i läroboken är att genom att ge andra 

feedback och respons kan eleven även bearbeta och få tips och idéer till sitt eget tal. 

 

Läroboken Svenska impulser 1 beskriver tydligt syftet med kamratbedömning vid tre olika 

tillfällen. Det ägnas först en hel sida i samband med att eleverna ska hålla ett tal. Responsarbetet 

presenteras vid detta tillfälle som en viktig del i efterarbetet i arbetsprocessen. För att ytterligare 

förtydliga hur eleverna ska arbeta med kamratbedömning finns en tydligt presenterad 

responsmall som eleverna kan utgå ifrån vid responsarbetet. Vidare beskrivs och omnämns 

arbetsformen i samband med att eleverna ska arbeta med att skriva texter, vid två olika tillfällen. 

Även här finns tydliga responsmallar som eleverna kan arbeta utifrån.         

 

6.6.4 Koppling till tidigare forskning 

Vikten av att syftet presenteras i samband med att eleverna ska arbeta med kamratbedömning 

kan kopplas till det som framkommer i studien Kamratbedömning – en lärandeaktivitet för alla 

(Rydgren 2018). Där betonas att om kamratbedömning ska fungera som en effektiv 

lärandemetod krävs det att eleverna får tydliga instruktioner för hur kamratbedömning ska gå 

till, och det är även av största vikt att de förstår syftet med aktiviteten. Resultaten i denna studie 

påvisade även att med hjälp av tydliga instruktioner och stöttning under hela processen kan 

kamratbedömning bli en tillgång för såväl elever som lärare. Detta då eleven anses bli allt mer 

delaktig i både sitt eget och kamraternas lärande. Genom detta arbetssätt avlastas även läraren 

och kan då i större utsträckning använda lektionstiden till stöttning av enskilda elever (Rydgren 

2018 s. 20). Detta är också något som kan kopplas till och stämmer överens med det som står 

skrivet i syftesbeskrivningen för ämnet svenska på gymnasiet. Där framgår att i den 

undervisning som berör muntlig och skriftlig framställning ska eleverna ges möjlighet att 

bearbeta sina egna muntliga framställningar och sina skrivna texter, utifrån egna värderingar, 

men även utifrån andras råd (Skolverket 2011 s. 160). I studien Formativ bedömning inom 

svenskämnet – En studie av en lärares och elevers feedback samt upplevelser av återkoppling 

och kamratbedömning (Andersson 2015 s. 47–48) uttryckte tillfrågade elever att de föredrar att 

arbeta med kamratbedömning utifrån checklistor, då de upplevde att det då blev extra tydligt 

vad man förväntades ge respons på. Utifrån detta kan man se att det är av största vikt att syftet 

är tydligt presenterat, för att eleverna verkligen ska förstå varför de ska arbeta med 

kamratbedömning. Även tydligheten med checklistor eller responsmallar efterfrågas av 

eleverna. Sådana responsmallar återfinns i de båda läroböckerna. Det visar att den efterfrågade 

tydligheten finns i dessa läroböcker, även om det är vid ett begränsat antal tillfällen som detta 

återfinns.   

 

6.7 Kopplingar mellan kamratbedömning som arbetsform och formativ 

bedömning 
För att förtydliga formativ bedömning ytterligare beskriver Skolverket (2019) begreppet enligt 

följande:  
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Formativ bedömning innebär att information om var en elev befinner sig i förhållande till 

undervisningens mål används av eleven för att fokusera på sina studier, och av läraren för 

att anpassa sin undervisning (Skolverket 2019).  

 

6.7.1 Läroboken Metafor. Svenska 1 för gymnasiet Jenny Edvardsson (2017) 

Vid följande tillfällen kopplas responsarbetet samman med formativ bedömning, då elever först 

uppmanas att låta en klasskompis läsa deras skrivna text alternativt lyssna till de tal som de 

framför, för att sedan ge respons utifrån en responsmall. Utifrån den respons eleverna får 

uppmanas de sedan att bearbeta sina texter. Detta visar att eleverna får information om vad som 

var bra och vad som kan förbättras i deras arbeten utifrån det som krävs av dem i den specifika 

uppgiften. Det utgör en koppling mellan arbetsmetoden kamratbedömning och formativ 

bedömning.     

  
6. Låt en klasskompis läsa din text och ge respons. Använd responsmallen som följer på 

sid 44.   

7. Gå igenom de synpunkter och kommentarer som du fått av din klasskompis. Arbeta 

vidare med din text utifrån dem. (Edvardsson 2017 s.39)  

 

5. Låt en klasskompis läsa din text och ge respons. 

6. När du gått igenom kompisens respons kan du lämna in din text till din lärare 

(Edvardsson 2017 s. 82). 

  

5. Låt en klasskompis läsa din text och ge respons.  

6. När du gått igenom klasskompisens respons kan du lämna in din text till din lärare 

(Edvardsson 2017 s. 90). 

 

2. Låt en klasskompis ge respons på din text utifrån responsmallen på nästa sida.  

3. Arbeta vidare med din text efter klasskompisens respons (Edvardsson 2017 s. 167). 

 

5. Låt en klasskompis ge respons på ditt blogginlägg, utifrån mallen nedan.  

6. Arbeta vidare med ditt inlägg efter klasskompisens respons (Edvardsson 2017 s. 170). 

 

7. Låt också en kompis få utvärdera ditt tal. Läs igenom responsen klasskompisen givit dig 

och ta med dig de förslag på förbättringsmöjligheter som finns in i nästa uppgift 

(Edvardsson 2017 s. 185). 

 

4. Låt en kompis få ge respons på din presentation. 

- Är den övertygande? 

- Är tesen tydlig? 

- Finns det argument? Vilken typ av argument används? 

- Hur skulle presentationen kunna utvecklas? 

5. Arbeta vidare med din presentation efter den respons du fått (Edvardsson 2017 s. 209). 

 

Även de responsmallar som förekommer vid sex olika tillfällen i boken kan kopplas samman 

med formativ bedömning, då de innehåller olika punkter som eleverna ska ge respons utifrån. 
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Dessa punkter är sådana som svarar upp emot kursens kunskapskrav som presenteras vid den 

specifika uppgiften.  

   

6.7.2 Läroboken Svenska impulser 1 Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson 
(2017) 

I denna lärobok är det vid endast ett tillfälle som arbetsmetoden kamratbedömning kopplas 

samman med formativ bedömning. Det är i samband med att eleverna får i uppgift att hålla ett 

muntligt anförande. Det beskrivs då enligt följande:  

 

Efterarbetet – utvecklas genom respons En viktig fas i arbetet med ett tal, som ibland 

glöms bort, är efterarbetet, då du tänker igenom hur det gick och vad du kan förbättra till 

nästa gång. Här kan det också vara värdefullt att ta emot synpunkter från klasskamrater. 

(Markstedt & Eriksson 2017 s. 32). 

 

Därefter presenteras en responsmall som eleverna ska utgå ifrån då de ger varandra respons på 

de muntliga anförandena. De får då information om vad de gjorde som var bra och vad de ska 

tänka på vid nästa anförande. Här lyfts det även fram att man utvecklas genom respons, vilket 

svarar upp mot den formativa bedömningens huvudsakliga syfte.    

 

De ytterligare tillfällen då kamratbedömning omnämns i boken görs det på följande sätt: ”7. 

Tänk igenom hur det gick och ta gärna emot respons av andra” (Markstedt & Eriksson 2017 s. 

40). Uppmaningen om att ta emot respons finns, dock uppmanas eleverna vid dessa tillfällen 

inte att arbeta vidare med den respons de får, för att på så sätt bearbeta och förbättra sina arbeten 

och därmed också nå upp till kursens kunskapskrav.   

 

6.7.3 Jämförelse mellan läroböckerna 

I Metafor. Svenska 1 för gymnasiet förekommer kopplingar mellan responsarbete och formativ 

bedömning i större utsträckning än i Svenska impulser 1. I Metafor. Svenska 1 på gymnasiet 

beskrivs det kontinuerligt vad eleverna ska göra med den respons de får från sina kamrater. Det 

beskrivs att de utifrån responsen ska arbeta vidare med exempelvis sin text och förbättra den, 

innan de slutligen lämnar in den till sin lärare. Detta är något som inte kontinuerligt beskrivs i 

Svenska impulser 1. Där uppmanas eleverna att ge varandra respons, dock ges inget syfte med 

detta eller vidare instruktioner till vad de ska använda responsen till. Därmed finns inte 

kopplingen till formativ bedömning. I denna lärobok kan kopplingar till formativ bedömning 

tydligt ses vid endast ett tillfälle då en responsmall presenteras, som eleverna ska ge respons 

utifrån. Responsmallen innehåller punkter som knyter an till kursens kunskapskrav som 

presenteras i samband med uppgiften, och kan därmed kopplas samman med formativ 

bedömning. I samband med denna responsmall beskrivs även vikten av respons, att genom det 

kan man utvecklas och få tips och råd på vad som kan förbättras till nästa gång. Detta svarar 

upp mot den formativa bedömningens huvudsakliga syfte.   
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6.7.4 Kopplingar till tidigare forskning 

Hirsh och Lindberg (2015 s. 32–33) påtalar att feedback som är ett centralt begrepp inom 

formativ bedömning ofta beskrivs som ett effektivt verktyg för att öka elevens lärande. Vidare 

hänvisar de till studier som påvisar att såväl lärare som elever upplever feedback som mest 

effektiv när den ges i kontinuerligt i undervisningen. Utifrån detta kan läroboken Metafor. 

Svenska 1 för gymnasiet antas bäst svara upp mot såväl lärares som elevers förväntningar på 

feedback. Den använder i större utsträckning kamratbedömning som arbetsmetod och kopplar 

också samman det med formativ bedömning.  

  



 

 40 

 

 

7. Sammanfattande diskussion 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av resultatet där analyser av valda läroböcker 

relateras till den fördjupade analysen av tidigare forskning inom ämnesområdet. 

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka hur kamratbedömning omnämns i 

två valda läroböcker skrivna för kursen svenska 1 på gymnasiet. Vidare är syftet att utifrån 

tidigare forskning belysa kamratbedömningens påverkan på elevers lärande, undersöka 

läroböckers roll i undervisningen samt att undersöka lärares och elevers erfarenheter och 

upplevelser av att arbeta med kamratbedömning. Jag har undersökt hur två läroböcker 

behandlar och omnämner specifikt kamratbedömning som arbetsform, för att se om de svarar 

upp till det som Skolverket påtalar, kamratbedömningens betydande roll i den formativa 

bedömningen. Det som framkommit i denna undersökning är att de två läroböckerna skiljer sig 

åt i vilken omfattning de omnämner begreppet kamratbedömning. Markanta skillnader kan även 

ses i huruvida de beskriver syftet med att arbeta med kamratbedömning, och även i vilken grad 

de väljer att beskriva kopplingen mellan kamratbedömning och formativ bedömning. Därmed 

skiljer de sig åt även i vilken utsträckning de svarar mot det som står skrivet i den svenska 

skolans styrdokument och det som tidigare forskning inom detta ämne påtalar. I 

syftesbeskrivningen för ämnet svenska på gymnasiet står det att i den undervisning som berör 

muntlig och skriftlig framställning ska eleverna ges möjlighet att värdera andras såväl muntliga 

framställningar som skrivna texter. De ska även få möjlighet att bearbeta sina egna muntliga 

framställningar och skrivna texter, detta efter egen värdering men även utifrån andras råd 

(Skolverket 2011 s. 160). Att läroböckerna svarar upp mot det som står i kursmålen är av största 

vikt, då det visat sig att läroboken dominerar undervisningen i flera olika ämnen, och att den 

har en central del i skolans undervisning (Ammert 2011b s. 26). Detta är även något som Boel 

Englund påtalar, att utifrån all forskning som gjorts inom fältet för läromedel och dess roll i 

undervisningen har det visat sig att idag liksom förr så har läroboken en mycket stark position 

i undervisningen (Englund 2011 s. 279–281). 

 

De båda läroböckerna skiljer sig som ovan nämnts åt i vilken omfattning de omnämner något 

som kan kopplas till kamratbedömning. Läroboken Metafor. Svenska 1 för gymnasiet 

omnämner detta totalt 29 gånger, detta i jämförelse med Svenska impulser 1 som omnämner det 

totalt 9 gånger. Utifrån detta kan det antas att de elever som arbetar utifrån läroboken Metafor. 

Svenska 1 för gymnasiet i större utsträckning än de elever som arbetar utifrån läroboken Svenska 

impulser 1 tillägnar sig kunskap utifrån samspelet mellan människor. Detta kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet som utgår från att kunskap lever först i samspelet mellan 

människor. Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikativa processer centrala. Det är 

genom kommunikation som den enskilde individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. 

Det är också genom att ta del av det som andra talar om och hur de föreställer sig världen, som 

vi själva bildar oss en uppfattning om detta (Säljö 2014 s. 37). Om eleverna i klassrummet får 

chansen att arbeta med kamratbedömning och ge varandra respons som en del i arbetsprocessen 
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ökar deras chanser att tillägna sig färdigheter och kunskaper som är undervisningens 

huvudsakliga syfte.       

 

Begreppet kamratbedömning är centralt inom formativ bedömning. Enligt Skolverket (2011 s. 

6) bör undervisningen utformas på ett sådant sätt att det tydligt framgår för såväl lärare som 

elever var varje enskild elev befinner sig i förhållande till målen. Den formativa bedömningen 

är och ska vara en del av undervisningen. Utifrån den läromedelsanalys jag gjort kan det antas 

att läroböckerna efterföljer detta i olika utsträckning. Utifrån läroboken Metafor. Svenska 1 för 

gymnasiet kan kopplingar mellan responsarbete och formativ bedömning i högre utsträckning 

ses i jämförelse med läroboken Svenska impulser 1. I läroboken Metafor. Svenska 1 på 

gymnasiet beskrivs det kontinuerligt vad eleverna ska göra med den respons de får från sina 

kamrater. Detta är något som inte kontinuerligt beskrivs i Svenska impulser 1 Där uppmanas 

eleverna att ge varandra respons, dock ges inget syfte till detta eller vidare instruktioner till vad 

de ska använda responsen till, därmed saknas kopplingen till formativ bedömning. I denna 

lärobok kan kopplingar till formativ bedömning tydligt ses vid endast ett tillfälle, det är i 

samband med att en responsmall presenteras.  

 

Att syftet är tydligt presenterat då eleverna ska arbeta med kamratbedömning är även det av 

största vikt. Detta är något som kan kopplas till tidigare studier som påvisar att om eleverna 

förses med tydliga instruktioner och stöttning under processens gång så kan kamratbedömning 

bli en tillgång för såväl lärare som elever (Rydgren 2018 s. 20). Det framkommer även utifrån 

tidigare forskning inom området att bedömningsmatriser både stödjer och förbättrar elevers 

prestationer på olika sätt, och att dessa är ett bra stöd då eleverna arbetar med kamratbedömning. 

Ett tydligt presenterat syfte har vid min läromedelsanalys visat sig förekomma vid endast få 

tillfällen i de analyserade läroböckerna. I Metafor. Svenska 1 för gymnasiet finns ett tydligt 

syfte med kamratbedömning beskrivet vid endast ett tillfälle. I Svenska impulser 1 finns ett 

tydligt syfte beskrivet vid tre olika tillfällen. Detta kan tolkas som att eleverna när de blir 

uppmanade i läroboken att arbeta med kamratbedömning inte får veta syftet med detta. Det kan 

då antas att resultatet av arbetet kan försämras och inte fullt ut fungera som en tillgång för 

eleverna.  

 

Resultatet från denna litteraturstudie visar på att om eleverna får tydliga instruktioner och 

stöttning genom hela processen då de arbetar med kamratedömning, främjar denna arbetsmetod 

att eleverna i högre grad tar eget ansvar för sitt lärande (Jönsson 2017 s. 11). Vidare 

framkommer det att när eleverna får granska någon annans prestation med uppgift att ge respons 

på det granskade, får de även en ökad förståelse för sitt eget lärande (Hirsh & Lindberg 2015 s. 

33). Samt att kamratbedömning kan förstås som ett steg på vägen mot utvecklandet av 

självbedömande elever. Självbedömande är den formativa bedömningsprocess där eleverna 

själva får möjligheten att reflektera över kvaliteten i sitt eget arbete, samt att se vart de befinner 

sig i förhållande till uppställda mål (Hirsh & Lindberg 2015 s. 35). Detta är något som 

Skolverket (2011 s. 16) påtalar, att undervisningen ska utformas på ett sådant sätt att det tydligt 

framgår vart varje enskild elev befinner sig i förhållande till de uppsatta målen.     

 



 

 42 

7.1 Metoddiskussion 

Resultatet i denna undersökning visar på att det har betydelse vilken lärobok man som lärare 

väljer att lyfta in i sin undervisning. Vidare kan det antas att liknande resultat skulle kunna 

uppnås vid undersökningar av även andra läroböcker än de som analyserades i denna 

undersökning, dock kan inte resultatet i denna studie tolkas som allmängiltigt för i vilken 

omfattning och hur läroböcker omnämner begreppet kamratbedömning, utan påvisar bara 

specifikt i vilken omfattning och hur de valda läroböckerna i denna studie gör det. För att få ett 

bredare perspektiv hade även intervjuer med såväl lärare som elever kunnat genomföras. På 

grund av tidsbrist och för att omfånget inte skulle bli allt för omfattande valde jag att inte göra 

det. 

 

Den kvalitativa textanalysen bidrar till att i undersökningen lyfta fram i vilken omfattning och 

hur begreppet kamratbedömning omnämns i de valda läroböckerna. Som Denscombe (2009 s. 

3) påtalar ska forskaren förhålla sig objektivt till insamlade data, men han menar att vid 

exempelvis läromedelsanalyser får forskarens egen tolkning ett visst utrymme. Detta är något 

som är av betydelse att nämna vid denna studie. Den kvalitativa textanalysen har bidragit till 

att påvisa att det har betydelse vilken lärobok man som lärare väljer att ta in i sin undervisning. 

Då det utifrån min analys visat sig att i vilken omfattning och hur begreppet kamratbedömning 

omnämns i de valda läroböckerna skiljer sig åt. 

 

Den litteraturstudie som genomförts av materialet som återfinns i avsnittet 6.1–6.4 bidrar till 

att i denna studie påvisa det som aktuell forskning inom området visar. Kombinationen av 

analysen av forskningslitteratur och analysen av läroböcker har möjliggjort att i studiens resultat 

kunna påvisa att de båda läroböckerna i olika stor utsträckning belyser det som tidigare 

forskning inom området visar.   

 

7.2 Slutsats 

Resultatet av denna studie blev som jag förväntade mig. Det framkommer att det finns många 

fördelar med att arbeta med kamratbedömning i skolan. Angående de analyserade läroböckerna 

visade resultatet också på vad jag förväntade mig, att tydliga skillnader kan ses i såväl vilket 

omfång och hur kamratbedömning omnämns i olika läroböcker. Detta får i sin tur betydelse för 

i vilken utsträckning eleverna får möjligheten att arbeta med kamratbedömning, om man som 

lärare väljer att fullt ut arbeta utifrån en lärobok i sin undervisning. 

 

Vidare kan det utifrån resultatet antas att det har en betydande roll vilken lärobok jag som lärare 

väljer att lyfta in min undervisning. Även om alla lärare arbetar olika mycket utifrån den tryckta 

läroboken och det idag finns många komplement till denna, så har det visat sig att den tryckta 

läroboken har en central roll och en stark ställning i den svenska skolans undervisning. Om man 

då som lärare väljer att arbeta med formativ bedömning utifrån arbetssättet kamratbedömning, 

har det visat sig i denna undersökning att de elever som arbetar utifrån den lärobok som är 

skriven för de yrkesförberedande programmen i högre utsträckning kommer att få arbeta med 

kamratbedömning, i jämförelse med den lärobok som är skriven för kursen svenska 1 oberoende 

av yrkes- eller studieförberedande program. De elever som arbetar utifrån läroboken skriven 
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för de yrkesförberedande programmen kommer även att få tydligare instruktioner vid 

genomförandet, vilket har visat sig vara avgörande för om detta arbetssätt ska främja elevers 

lärande och att få varje enskild elev få ökad förståelse för sitt eget lärande, samt att få dem att 

ta ett ökat ansvar för sitt lärande. De elever som arbetar utefter läroboken skriven för de 

yrkesförberedande programmen kommer även att se en tydligare koppling mellan formativ 

bedömning rent generellt och arbetssättet kamratbedömning. Dock visade det sig att de elever 

som arbetar utifrån den lärobok som är skriven för kursen svenska 1 oberoende av yrkes- eller 

studieförberedande program i större utsträckning får ett tydligt syfte presenterat i samband med 

att de ska arbeta med kamratbedömning, i jämförelse med de elever som arbetar utifrån boken 

skriven för yrkesförberedande program. Undersökningens resultat påvisar vilka skillnader som 

finns specifikt mellan de valda läroböckerna, och visar därmed också att det har betydelse 

vilken lärobok man som lärare väljer att lyfta in i sin undervisning. Dock bör det 

uppmärksammas att resultatet i denna undersökning inte kan svara för vad skillnaderna i de 

båda läroböckerna beror på. Är det så att skillnaderna beror på att de båda läroböckerna är 

utgivna av olika förlag? skrivna av olika författare? eller beror det på böckernas inriktning? För 

att säkerställa vad skillnaden faktiskt beror på föreslår jag vidare forskning med studier som 

undersöker detta. 

 

7.3 Vidare forskning 

Utifrån resultatet av denna studie kan jag finna det intressant att vidare forskning görs ute i den 

svenska skolan, där vidare undersökningar kan genomföras för att se elevers respektive lärares 

inställning till kamratbedömning. Det kan göras genom intervjuer eller enkätundersökningar, 

beroende på forskningens huvudsakliga syfte. Att genomföra intervjuer för att uppnå djupare 

kunskap om enskilda elevers eller lärares inställning till kamratbedömning är också ett förlag 

till vidare forskning. En enkätundersökning skulle istället kunna vara en grund till att få en mer 

allmän bild av inställningen till detta i landet i stort. Klassrumsobservationer skulle också kunna 

genomföras för att undersöka på vilket sätt man runt om på skolorna idag arbetar med 

kamratbedömning. 

 

Även vidare forskning som inriktar sig på läromedlens förankring i forskning anser jag vara 

relevant, det är viktigt att undersöka i vilken mån läromedel på gymnasiet är förankrade i 

forskning, då skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.    
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