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Sammandrag 
Studien handlar om hur kamratbedömning tillämpas i skolan av både lärare och elever. Från 

lärarnas sida undersöks vilka instruktioner som ges, vilka metoder och strategier lärarna använ-

der sig av och vilka åsikter de har om kamratbedömning. I undersökningen fokuseras det även 

på vilken återkopplingsnivå eleverna använder i arbetet, skillnader och likheter mellan olika 

klasser och genom vilka media eller vilket medium deras återkoppling sker. Datan har samlats 

in med hjälp av observationer i tre olika klasser och intervjuer med tre klasslärare. Den tidigare 

forskningen som varit central för undersökningen visar att eleverna bör använda sig av bedöm-

ningsmallar i sina återkopplingar, men resultatet av föreliggande undersökningen visar på mot-

satsen då användningen av bedömningsmallar påverkar elevernas återkopplingar på ett negativt 

sätt. I diskussionskapitlet framförs hur bedömningsmallarna styr vilken nivå elevernas åter-

koppling sker på och i många fall ligger den på en låg nivå, medan den klass som inte fick 

bedömningsmallar gav återkoppling på en kvalitativt högre nivå. 

 

Nyckelord: kamratbedömning, bedömning, återkoppling, återkopplingsnivå, nivå, respons, 

bedömningsmallar, kvalitet 
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1 Inledning 
Vi människor blir dagligen bedömda av andra individer i många olika situationer. På idrottsträ-

ningarna blir vi bedömda av vår tränare. Är det en lagsport blir vi bedömda av både tränare och 

lagkamrater. När någon gör mål i fotboll kommer snabbt en positiv återkoppling från kamrater. 

När ett misstag görs som resulterar i något negativt får man en snabb återkoppling i form av till 

exempel blickar och kommentarer. Vuxna blir bedömda på sin arbetsplats, i hemmet och på sin 

fritid. Det kan vara så enkelt som att söka återkoppling på maten som tillagades genom att fråga 

hur det smakade. Det beror på att vi människor ständigt söker bekräftelse och vi vill ha åter-

koppling på det vi gör. Vi vill veta att vi utfört någonting bra och att för oss viktiga personer då 

bekräftar och stärker den känslan (Nottingham & Nottingham 2017, s. 21–22). Eftersom vuxna 

utsätts för bedömning dagligen, torde bedömning vara något som man måste öva på för att på 

ett bra sätt kunna ta emot den återkoppling man får, men också för att själv kunna ge adekvat 

återkoppling till någon annan. Dagens ungdomar utsätts dagligen för bedömning. En stor del 

av detta sker inom skolans värld, inte minst i och med betygen som infördes i årskurs 6 från 

och med höstterminen 2011 (Sveriges Riksdag 2010). Eleverna får dagligen återkoppling på ett 

arbete eller en prestation av sin lärare i skolan, men elever ska dessutom kunna ge återkoppling 

till varandra. I läroplanen för årskurs 6 i ämnet svenska står det att eleverna ska kunna använda 

”Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och 

tar emot respons på texter” (Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 2018, 

s. 259). Att kunna ge och ta emot respons är alltså något eleverna ska ha övat på samt ha lärt 

sig i slutet av årskurs 6.  

 

Utifrån ovanstående kunskapskrav, egen erfarenhet från VFU-perioder och arbete som klasslä-

rare i tre år har jag intresserat mig för hur eleverna tränar förmågan att ge och ta emot återkopp-

ling. Jag har upplevt att man som klasslärare har relativt lite tid till detta och att man inte hinner 

gå igenom alla elevtexter med varje enskild elev. Detta leder till att eleverna inte kan förbättra 

sina texter och ta emot den återkoppling man vill ge till dem, vilket i sin tur innebär att de inte 

arbetar formativt i den grad man som lärare önskar att de kunde göra. Att arbeta med kamrat-

bedömning är en metod för att arbeta formativt och den metod som studien grundar sig på. 

 

Kamratbedömning definieras som en arbetsmetod där eleverna får bekanta sig med andra ele-

vers arbeten och ge återkoppling till varandra (se avsnitt 2.1.2). Eleverna får alltså sätta sig in i 

olika arbeten och sedermera bedöma dessa. För att kamratbedömning ska vara ett effektivt och 

utvecklande arbetssätt krävs att eleverna måste vara bekanta med kunskapskraven inom arbets-

området de skall bedöma. Att arbeta med kamratbedömning kan för det första innebära att ele-

verna får större förståelse för kunskapskraven, vilket leder till att de får en större medvetenhet 

om vad som krävs för att nå upp till ett visst betyg. För det andra får eleverna också bekanta sig 

med andra elevers tankesätt när de ska bedöma olika arbeten. För att kunna bedöma andras 

arbeten på ett bra sätt måste eleverna använda sig av sina kognitiva förmågor och vara medvetna 

om kunskapskraven (Granekull 2016, s. 36–37).  

 

Att arbeta formativt har blivit väldigt populärt på senare år. Forskare som bland annat Josefsson 

Bostani och Salomeh Josefsson (2009) samt Ulf P Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg 
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(2017) har kommit fram till att eleverna lär sig mer när man arbetar formativt istället för summa-

tivt där man enbart kontrollerar vad eleverna lärt sig vid ett enstaka tillfälle i form av något 

slags test eller prov (Lundgren, Säljö & Liberg 2017, s. 555). Vidare skriver Bostani och Jo-

sefsson (2009) att en formativ bedömning syftar till att öka elevers lärande. Att arbeta formativt 

karakteriseras av att man som lärare tillsammans med eleverna väljer att fokusera på lärande-

processen istället för resultatet på ett prov. För att göra detta måste eleverna ta ansvar för sitt 

eget lärande och öva in olika strategier för lärandet. De menar också att eleverna måste vara 

med i bedömningsprocessen vilket leder till att eleverna får bättre insyn i sitt lärande och själva 

blir ägare av sin lärprocess (Bostani & Josefsson 2009, s. 8–9).  

 

Skolverket (2011) lyfter också fram formativ bedömning som ett effektivt sätt att utveckla ele-

vers lärande. Skolverket poängterar vikten av att eleverna får sätta sig in i målen och kunskaps-

kraven för momenten de ska arbeta med, för att förstärka sin medvetenhet om sitt och andras 

lärande. Skolverket (2011) skriver att ”en formativ bedömningsprocess kännetecknas av att må-

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

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

(Skolverket: Kunskapsbedömning i skolan 2011, s. 16). 

 

Om man sätter sig in i vad som kännetecknas av ett formativt bedömningssätt och vad kamrat-

bedömning innebär märks det att kamratbedömning är en specifik typ av formativ bedömning. 

Det vill säga, arbetar man med kamratbedömning arbetar man med formativ bedömning. Precis 

som tidigare nämnts om kamratbedömning krävs det att eleverna är medvetna om målen och 

att de sätter sig in i kunskapskraven för att kunna ge återkoppling på andras arbeten. Formativ 

bedömning innefattar också att eleverna måste vara förtrogna med målen för att kunna ta ansvar 

för sin egen lärprocess (se vidare kapitel 2).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare och elever arbetar med kamratbedömning och hur 

återkopplingen i arbetet med elevtexter ser ut. Genom att göra den här undersökningen vill jag 

fördjupa mina och andras kunskaper om hur kamratbedömning konkret tillämpas i skolverk-

samheterna. Undersökningen består av intervjuer med tre lärare och observationer i två stycken 

årskurs 5 och en årskurs 6 där de arbetar med kamratbedömning. Utifrån studiens syfte har 

följande frågeställningar tagits fram: 

 
• Vilka instruktioner ger lärarna till elever i arbetet med kamratbedömning? 

• Vilken roll har lärarna i arbetet med kamratbedömning? 

• Vilken återkopplingsnivå använder eleverna sig av i arbetet med texter? 

• Vilken form av medium använder eleverna i sin återkoppling? 

• Vilken skillnad finns det mellan klassernas återkoppling?  

• Vilka styrkor och/eller svagheter anser lärarna att det finns med kamratbedömning i 

arbetet med texter? 

 

1.2 Disposition 

Här ges en kortfattad beskrivning av innehållet i de olika kapitlen. 

 

I kapitel 2 ges en bakgrund till bedömning som tar upp dels vad bedömning är, dels de olika 

bedömningssätten formativ bedömning och summativ bedömning samt kamratbedömning. I 

kapitel 3 beskrivs vilka teorier uppsatsen grundat sig på, vad återkoppling är samt de fyra åter-

kopplingsnivåerna: återkoppling om uppgiften, processinriktad återkoppling, självreglerande 

återkoppling och personlig återkoppling. I kapitel 4 redogörs för vad den tidigare forskningen 

säger om kamratbedömning. Först beskrivs framgångsfaktorer inom kamratbedömning, däref-

ter fördelar och utmaningar med arbetsmetoden och slutligen beskrivs lärarnas åsikter om kam-

ratbedömning och hur en klass har arbetat med denna metod i svenskämnet. Kapitel 5 tar upp 

undersökningens metodval, urval, genomförande, metodkritik och etiska riktlinjer. I kapitel 6 

beskrivs resultatet av undersökningen utifrån intervjuerna och observationerna. I kapitel 7 förs 

en diskussion kring resultaten, där intervjuerna och observationerna jämförs, och slutligen i 

kapitel 8 kommer uppsatsens slutsats att redogöras för.  
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2 Bakgrund 
I kapitlet redogörs för olika former av bedömningar. Kapitlet börjar med att ta upp vad bedöm-

ning är, och därefter beskrivs olika typer av bedömningar som lärare kan arbeta med, det vill 

säga formativ bedömning, summativ bedömning och kamratbedömning. 

 

2.1 Bedömning 

Om det är något moment som ingen lärare i dagens skola kommer undan är det att bedöma 

elevernas kunskaper. Det har på senare tid blivit allt viktigare i och med betygskraven i årskurs 

6 (Sveriges Riksdag 2010). När eleverna ges betyg är det också viktigt att göra rättvisa bedöm-

ningar. Att förklara begreppet bedömning och hur bedömning går till är egentligen inte svårt. 

Det problematiska ligger i att omsätta det teoretiska till att fungera i praktiken då det kan råda 

en del förvirringar i vad som bedöms och hur en bedömning görs. Vanligt är att lärare ofta 

använder elevernas resultat från de nationella proven som betygsgrundande och att bedöm-

ningen utgår från resultaten utifrån nämnt prov. En del forskning antyder samma sak. Bland 

annat menar Larissa Mickwitz (2011) att olika lärare har olika syn på bedömningen. Inte minst 

när det har att göra med de nationella proven, där det verkar finnas olika uppfattningar om hur 

stor vikt som ska läggas vid resultaten av de nationella proven vid betygssättningen (Mickwitz 

2011, s. 8–9). Även Helena Korp (2006) anser att de nationella provens betydelse vid betyg-

sättningen varierar mellan personer, ämnen, skolor och årskurser, vilket innebär att bedöm-

ningen görs olika av lärare runt om i Sverige (Korp 2006, s. 261). Denna oklarhet kring de 

nationella provens betydelse vid betygssättningen blir ganska problematisk då Skolverket 

(2019) skriver att de nationella proven ska vara till hjälp för läraren vid betygssättningen och 

särskilt beaktas. Det innebär att resultaten från de nationella proven inte ska vara det som bety-

get grundas på, men det ska läggas extra stor vikt vid resultatet från de nationella proven jämfört 

med övriga prov (Skolverket: Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan 2019).  

 

I teorin är det enkelt att hävda att alla moment elever genomför under läsåret skall räknas med 

i bedömningen när det gäller deras betyg. Skolverket (2018) skriver gällande bedömning att 

lärare ska ta med allt elever arbetat med för att göra en rättvis bedömning (Skolverkets allmänna 

råd 2018, s. 31–33). Det är dock en annan sak i verkligheten då det är många lärare som inte 

hinner med det arbete som de egentligen vill. Tidsbristen leder oftast till bristande dokumentat-

ion av elevers kunskaper, vilket gör att det blir svårt att mäta elevernas förmågor på bästa möj-

liga sätt (Lindström & Pennlert 2016).  

 

Bedömning beskrivs enligt Svenska Akademiens ordbok som ”värderande utlåtande över ngt, 

vanligen grundat på sakliga överväganden” (Svenska Akademiens ordbok, 2019). Med tanke 

på begreppets betydelse samt det som Skolverket (2018) skriver ska bedömningen göras utifrån 

en mängd samlad information från olika tillfällen och lärarna ska enbart bedöma de kunskaper 

och färdigheter som Skolverket tagit fram i läroplanen (Skolverkets betyg och betygssättning 

2018, s. 10). Elevernas kunskaper kan mätas genom till exempel olika prov i undervisningen, 

eller så bedöms deras kunskaper utifrån vad de presterar under lektionerna, både skriftligt och 

muntligt. Utifrån vad bedömning är och hur vanligt det är att lärare utgår från de nationella 
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proven (d.v.s. gör en summativ bedömning) vid betygsättning, blir det relevant att betrakta ele-

verna som en resurs i bedömning, genom att till exempel tillämpa kamratbedömning. 

2.1.1 Summativ bedömning och formativ bedömning 

I skolan kan lärare använda sig av två olika metoder för bedömningar och det är summativ 

bedömning och formativ bedömning. Med summativ bedömning menas att man mäter en viss 

kunskap hos eleven vid ett visst tillfälle. Eva Johansson (2016) skriver att en summativ bedöm-

ning är synonymt med att utvärdera något som en elev lärt sig i form av ett test eller prov 

(Johansson 2016, s. 30). Ett summativt arbetssätt grundar sig också på vad eleven har nått för 

kunskaper efter avslutat arbetsområde. Läraren kontrollerar alltså vad eleven har lärt sig (Hult 

& Olofsson 2011, s. 19). Ett exempel på en summativ bedömning är de nationella proven som 

ger en bild av vad eleven har lärt sig i slutet av årskurs 6 i förhållande till kunskapskraven. 

Högskoleprovet är ett annat exempel på ett typiskt summativt prov. Att arbeta summativt be-

höver inte vara dåligt, summativa prov kan i många fall stärka lärandet och stimulera eleverna. 

Det som är viktigt att tänka på är att proven ska vara bra utformade. Förberedelsen inför proven 

är viktiga; är eleverna väl förberedda kan de prestera bra på proven, och proven visar oftast hur 

en elev ligger till kunskapsmässigt. Således kan summativa prov vara en bra hjälp för både 

läraren och eleverna då det framkommer vad respektive individ behöver utveckla (Bennett 

2011, s. 6–7).  Skolverket (2011) stödjer den summativa bedömningens roll som Bennet (2011) 

lyfter fram. Summativa bedömningar används i skolan som diagnostiska tester och kan även 

användas för att kartlägga elevers kunskaper, men bör bara användas om lärare sedan arbetar 

formativt utifrån det proven visat (Skolverkets betyg och betygssättning 2018, s. 16–17). 

 

Ett formativt arbetssätt är något som blivit väldigt populärt inom skolan de senaste åren. Det 

skiljer sig ganska mycket från det summativa arbetssättet där den huvudsakliga uppgiften är att 

sammanfatta elevernas kunskaper inom ett område. Formativa bedömningar är till för eleverna 

och syftar till att öka elevernas lärande. Lärarna ska alltså bedöma elevernas kunskaper och 

samtidigt främja deras lärande. Att främja elevernas lärande betyder att man utgår från deras 

kunskaper för att sedan utveckla dessa kunskaper så att en lärandeprocess sker. Målet är inte att 

kontrollera elevernas kunskaper utan att utveckla de kunskaper eleverna redan besitter. För att 

detta ska lyckas finns det två huvudsakliga faktorer som spelar en viktig roll i det formativa 

arbetssättet. Det ena är att ge återkoppling på arbetet eleverna utfört. För att elevernas ska ha 

möjlighet att utvecklas måste de få veta vad som måste utvecklas, och hur de ska gå till väga. 

Därför är återkoppling en viktig del för att lyckas arbeta formativt. Den andra faktorn är att göra 

målen tydliga för eleverna, så att de vet vad de ska lära sig och hur de ska ta sig dit (Klapp 

Ekholm 2010, s. 9–16). Att tydliggöra målen kan lärare göra på olika sätt. De kan till exempel 

skriva upp målen för arbetsområdet på tavlan eller skriva ut målen i pappersform och ge till 

eleverna. Idag arbetar många kommuner med digitala verktyg där lärare lägger ut sina plane-

ringar med målen så att elever och målsmän har tillgång till lektionsplaneringar och aktuella 

kunskapskrav. Oavsett vilket sätt lärare väljer att presentera målen på är det viktigt att gå ige-

nom och förklara målen för eleverna så att de förstår dessa. 
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2.1.2 Kamratbedömning 

I föregående avsnitt togs fördelarna med att arbeta formativt upp. En lärare som arbetar forma-

tivt behöver inte per automatik arbeta med kamratbedömning, men om man arbetar med kam-

ratbedömning arbetar man formativt. Kamratbedömning är en arbetsmetod där eleverna agerar 

stöttepelare till varandra. Med andra ord ger eleverna återkoppling i form av utvärderingar till 

varandra (van Zundert, Sluijsmans & van Merrienboer 2010, s. 270)  

 

Syftet med kamratbedömning är att eleverna både ska kunna ge återkoppling och ta emot åter-

koppling som leder till förbättringar av deras arbeten. En av fördelarna, förutom att eleverna 

utgår från kunskapskraven, är att de får bekanta sig med andra elevers arbeten. Genom att läsa 

andras arbeten får eleverna ta del av olika sätt att utföra samma uppgift på, vilket leder till att 

eleverna stärker varandra och utvecklas. En annan viktig aspekt gällande kamratbedömning är 

att eleverna samtalar med varandra, vilket är en förutsättning för att det ska ske en lärprocess. 

Förutom att ta del av själva arbetet från andra elever behöver de få höra hur andra eleverna har 

tänkt när de kommit fram till olika lösningar. Slutligen förklarar eleverna mer för varandra än 

vad en lärare gör eftersom eleverna i de flesta fall vågar uttrycka sig mer och fråga om lösningar 

när de samtalar med varandra istället för med läraren. Anledningen är att elever oftast ser lärare 

som bedömare av elevernas insatser i form av omdömen och betyg (Granekull 2016, s. 37–38). 

 

Att arbeta med kamratbedömning låter tämligen enkelt: läraren låter eleverna vara en del av 

undervisningen och eleverna bedömer varandras arbeten. Viktigt att tänka på är att lärare inte 

bara kan förvänta sig att eleverna ska göra detta utan träning, utan det krävs mycket förberedel-

ser av läraren och ett tydligt samspel mellan elev och elev samt mellan elev och lärare. För att 

eleverna ska kunna ge adekvat återkoppling till varandra behöver läraren sätta upp tydliga mål 

för eleverna. Med tydliga mål menas att eleverna behöver vara medvetna om var de är på väg i 

sitt arbete samt vad det faktiskt är de skall bedöma (Granekull 2016, s. 36–38). Målen skiljer 

sig givetvis från uppgift till uppgift och därför kan det vara bra att eleverna först övar på att 

bedöma sina egna arbeten innan de bedömer andras. Då kamratbedömning är en formativ be-

dömningsmetod är tydliga mål och återkoppling för eleverna av stor vikt för att utveckla läran-

det. 

 

Allt är dock inte positivt med kamratbedömning utan det finns givetvis nackdelar med detta 

arbetssätt. Eleverna kan uppleva nervositet och ångest när det gäller att bedöma andras arbeten 

och att få sina egna arbeten bedömda. Det är därför viktigt att läraren delar in klassen i grupper 

som är trygga med varandra och att dessa grupper kvarstår under en längre tid. Det krävs även 

mycket träning för att det ska fungera på ett effektivt sätt. Läraren behöver tillsammans med 

eleverna lägga tid på att öva på hur bedömningar går till och vad som ska bedömas. Om läraren 

inte tränar eleverna i hur de ger återkoppling kan resultaten bli väldigt varierande och av dålig 

kvalitet (Granekull 2016, s. 37–40). Vidare krävs det att eleverna känner sig trygga med 

varandra. Eleverna i gruppen måste kunna lita på varandra och ha ett bra samspel om kamrat-

bedömning ska fungera, vilket kan vara en stor utmaning. Samtidigt kan kamratbedömning leda 

till positiva effekter i ett värdegrundsperspektiv då det kan främja sammanhållningen i elev-

gruppen.  
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Avslutningsvis överväger fördelarna eventuella svårigheter, och elever övar en del av kunskaps-

kraven bara genom att arbeta på detta sätt. I läroplanen står det bland annat i kunskapskraven 

för svenska i slutet av årskurs 6 att ”dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters inne-

håll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fun-

gerande sätt” (Skolverket 2018, s. 264). Givetvis kan man med kamratbedömning träna fler 

färdigheter ur kunskapskraven från årskurs 6, bland annat att göra muntliga presentationer och 

att föra resonemang, samt argumentationer i olika samtalssituationer. Beroende på vilken åter-

kopplingsnivå elevernas återkoppling befinner sig på tränas olika delar från kunskapskraven. I 

till exempel återkopplingsnivå 1 (se avsnitt 3.2.1) fokuseras mycket av återkopplingen på skil-

jetecken och stavning, vilket är en del av kunskapskraven för årskurs 6 (Skolverket 2018, s. 

260). 

 

2.2 Sammanfattning av bakgrund 

Med bedömning menas det att lärare ska samla så mycket information som möjligt för att på ett 

rättvist sätt kunna ge eleverna det omdöme de förtjänar. Det finns olika sätt att göra detta på. 

Lärare kan göra summativa bedömningar där de kontrollerar vad elever lärt sig inom ett speci-

fikt arbetsområde. Några vanliga sätt att göra detta på är prov av olika slag där lärare får in-

formation om var elever befinner sig i förhållande till kunskapskraven. Den formen av bedöm-

ning anses inte vara speciellt effektiv då det allt som oftast inte hjälper eleven att bli bättre. Det 

andra sättet att samla in information om elevernas kunskaper är genom formativ bedömning. 

Den här typen av arbetssätt är mer tänkt att främja elevernas kunskaper genom att få eleverna 

att utvecklas. Målet är att utgå från de kunskaper som eleverna besitter för att sedan arbeta på 

ett sätt som innebär att de tar till sig nya kunskaper. För att lyckas med detta är det viktigt att 

ge återkoppling som syftar till att hjälpa eleverna att utvecklas och att sätta upp tydliga mål så 

att eleverna vet vart de ska i sin utveckling. Med kamratbedömning kan man arbeta formativt 

och använda eleverna som en resurs till varandra. Eleverna får träna sina förmågor i att ge och 

ta emot återkoppling. Med denna träning är målet att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I kapitlet beskrivs de tre teoretiska utgångspunkterna som studien grundar sig på och aktuella 

begrepp inom respektive teori. Avslutningsvis beskrivs de fyra återkopplingsnivåerna som stu-

dien utgår från.  

 
3.1 Teorier och begrepp 

I följande avsnitt beskrivs det sociokulturella perspektivet, pragmatismen och kognitivismen. 

3.1.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet förknippas främst med Lev Vygotskij (1896–1934). Han var 

under sin karriär verksam inom psykologin och hann under sin levnadstid påverka mycket när 

det gäller hur vi idag ser på människans lärprocess. Vygotskijs teori om hur vi människor lär 

oss bäst är det som dagens skola grundar sig på (Lundgren, Säljö & Liberg, 2017, s. 209–220). 

Det är också den teori som största delen av denna studie grundar sig på i och med att kamrat-

bedömning är en social aktivitet och eleverna lär sig av varandra. 

 

Under 1920-talet när Vygotskij var som mest verksam var det problematiskt att sätta sig emot 

andra stora forskare inom psykologin. Under tiden han var aktiv ansåg man att Ivan Pavlovs 

behaviorism var det rätta sättet att förklara hur människor lär sig och behaviorismen var således 

utgångspunkten för barns lärande (Lundgren, Säljö & Liberg 2017, s. 209–220, 253–261). Det 

finns givetvis likheter mellan det sociokulturella perspektivet och behaviorismen, till exempel 

att man lär sig av sin omgivning, vilket även Vygotskij menade. Till skillnad från behavior-

ismen, som i stort innebär att vi människor styrs av tidigare erfarenheter inom liknande situat-

ioner, innebär det sociokulturella perspektivet att vi människor lär oss i sociala sammanhang 

med andra individer. Det finns inget som tyder på att vi enbart påverkas av tidigare erfarenheter 

och således finns det ingen gräns, alltså inget som stoppar oss från att ta in så mycket kunskap 

som möjligt i sociala sammanhang. Det är dock inte så enkelt att vi tar in och lär oss allt vi hört, 

utan istället tar vi in vissa delar och gör om det till vårt eget. Vygotskij tog också fram begreppet 

proximal utvecklingszon. Detta begrepp beskrivs som en zon där individen inte på egen hand 

kan ta till sig nya kunskaper om dessa kunskaper ligger på en för hög nivå, men med rätt väg-

ledning av andra individer kan dessa kunskaper bemästras. Vygotskij själv menade att individen 

med hjälp av andra individer kan bemästra nya kunskaper redan dagen efter, vilket visar vilken 

viktig roll andra individers hjälp har för oss människor (Vygotsky 1930, s. 71–85). 

 

Arbetsmetoden kamratbedömning innebär att man tar hjälp av andra individer och får bekanta 

sig med andra sätt att se lösningar på, vilket är förknippat med det sociokulturella perspektivet. 

Eleverna hjälper varandra och delar med sig av sina erfarenheter och synsätt, vilket leder till 

nya kunskaper. Utgår man även från begreppet proximal utvecklingszon kan eleverna genom 

kamratbedömning hjälpa varandra att utvecklas och få nya kunskaper, något som eleverna 

kanske inte skulle kunna på egen hand. 
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3.1.2 Pragmatismen 

John Dewey var den främsta forskaren inom pragmatismen. Deweys synsätt gällande barns 

inlärning och skolans undervisning skiljer sig något från andra forskares teorier. Dewey och 

pragmatismen menade bland annat att barn lär sig genom sina egna erfarenheter och han beto-

nade hur viktigt det är att utbildningen anpassas efter varje elev. Vissa elever behöver mer 

praktiska inslag i sin utbildning medan andra kanske kan ta hjälp av de praktiska erfarenheter 

som de redan har och använda sig av dessa i teoretiska uppgifter. Viktigt att veta är att Dewey 

stod för att det ska finnas ett syfte med undervisningen. Undervisningen bör alltså anpassas till 

sådant som praktiskt går att använda i vardagen. Exempelvis kan hantverkare inte utföra sina 

uppgifter om de inte har teorin som krävs för det praktiska arbetet och vice versa (Dewey 2001, 

s. 17–27). Just det här synsättet är en viktig del av denna studie då eleverna när de arbetar med 

kamratbedömning använder sig av egna erfarenheter när de ger återkoppling. Eleverna ger åter-

koppling till sina kamrater gällande sådant som de redan behärskar kunskapsmässigt. Det står i 

läroplanen att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket 2018, s. 6). Precis som Dewey 

menade i sin forskning ska skolan knyta an till varje elevs tidigare erfarenheter. Dagens skola 

grundar sig inte enbart på det sociokulturella perspektivet, utan innefattar även delar av pragm-

atismens synsätt på undervisningen. Dewey tog även upp vikten av att skolan ska vila på de-

mokratiska uppdrag, vilket i läroplanen uttrycks med att skolan ska främja elevernas lust att 

lära samt befästa respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska synsätt som samhället 

grundar sig på (Skolverket 2018, s. 5).  

 
När elever skriver sina texter är det vanligt att de skriver om saker som de själva har varit med 

om, alltså att de använder sig av sina tidigare erfarenheter. När elever ska ge återkoppling till 

varandra utgår de från vad de redan kan. Elever har olika erfarenheter och därför också olika 

kunskaper inom varierande områden. Eleverna kommer då att lära sig av andra individer (ett 

sociokulturellt synsätt) och använda sig av sina erfarenheter (ett pragmatiskt synsätt). Med an-

ledning av detta är båda teorierna relevanta i den här studien.  

 

Några utmaningar med kamratbedömning som Ernesto Panadero och Gavil Brown (2017) tar 

upp inom forskningen är att eleverna oftast inte är mogna för att bedöma andra elevers arbeten 

(se vidare om kamratbedömning i avsnitt 2.1.2). Utgår man från Deweys begrepp learning by 

doing skulle man kunna tänka sig att eleverna genom träning (lära genom att göra) blir mogna 

att arbeta med kamratbedömning i tidig ålder. Något som även Piaget stärker i sin teori kogni-

tivismen.  

3.1.3 Kognitivismen  

En kanske inte helt lika tydlig teori i den här studien är kognitivismen. Att försöka sammanfatta 

vad hela denna teori grundar sig på är komplicerat men kognitivismens utvecklingsstadier på-

visar att eleverna i mellanstadieåldern är mogna att ge återkoppling på varandras texter.  
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Piaget som är en kognitivist har tagit fram fyra utvecklingsstadier som beskriver i vilka åldrar 

barn tar till sig olika kunskaper. Utvecklingsstadium ett den sensomotoriska fasen innefattar 

barn inom åldrarna noll till två år. I detta stadium styrs barn av intryck från omgivningen och 

motoriska rörelser. Utvecklingsstadium två Preoperationella stadiet innefattar barn inom åld-

rarna två till sex år. I detta stadium är barn mer utvecklade i sitt tänkande men har ändå svårt 

att ta till sig kunskaper från sin omgivning. Det viktigaste utvecklingsstadiet enligt Piaget är 

utvecklingsstadium tre de konkreta operationernas stadium. Det innefattar barn inom åldrarna 

sju till tolv år, ibland barn som är sex år beroende på deras intelligens. Det är alltså det utveckl-

ingsstadium där barn inom årskurserna 4–6 befinner sig i. I detta stadium är barn förmögna att 

utveckla och ta del av olika intellektuella kunskaper. Det är också det utvecklingsstadium där 

barnen kan se omvärlden på ett annat sätt och använda sina erfarenheter för att förstå hur saker 

fungerar. Utifrån det som Piaget antyder betyder det att eleverna är mogna att ta del av andras 

texter i årskurserna 4–6 för att ge återkoppling och även för att hjälpa andra elever genom att 

använda sig av ett intellektuellt tänkande och tidigare erfarenheter. När de går i årskurs 6 är det 

också värt att poängtera att de befinner sig väldigt nära de formella operationernas stadium 

(utvecklingsstadium fyra) som eleverna enligt Piaget når vid tolv års ålder. I detta stadium är 

de fullt utvecklade att tänka logiskt och förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop med 

omvärlden (Piaget, Tomlinson & Tomlinson 1929, s. 49–60). Att då i det viktigaste utveckl-

ingsstadiet arbeta med kamratbedömning är av stor vikt, då eleverna i det stadiet lär sig och tar 

till sig mest kunskaper.  

 

3.2 Återkoppling 

Eftersom kamratbedömning är en formativ bedömningsprocess leder återkopplingsarbetet till 

att utveckla elevers lärarande. Återkoppling ska alltså inte ses som ett betyg, utan något som 

stärker lärandet. Det finns dock en risk att när elever ger återkoppling till varandra blir åter-

kopplingen av dålig kvalitet och läraren hör eller hinner inte uppmärksamma detta. I dessa fall 

kan läraren inte vägleda och stärka eleverna och då sker inte en formativ bedömning (Granekull 

2016, s. 26). För att undvika denna problematik är det viktigt att läraren sätter upp tydliga mål 

för hur eleverna ska ge återkoppling till varandra. Det är också viktigt att läraren vet vad ele-

verna ger återkoppling på. John Hattie och Helen Timperley (2007) lyfter fram fyra återkopp-

lingsnivåer:  

 

1. Återkoppling om uppgiften. 

2. Processinriktad återkoppling. 

3. Självreglerande återkoppling. 

4. Personlig återkoppling. 

 

Utifrån dessa nivåer berättar de hur man kan använda återkoppling på bästa sätt för att undvika 

problematiken med dålig kvalitet på återkoppling och bristande tid för läraren. De lyfter även 

fram tre väsentliga frågor läraren kan ställa sig så att han eller hon vet att det sker ett formativt 

lärande hos eleverna och dessa frågor är: Vart är eleven på väg? Hur ska eleven komma dit? 

Hur går eleven vidare när han eller hon nått sina mål? Om både elever och lärare kan svara på 

samtliga frågor vet man att kamratbedömningen har lyckats (Hattie & Timperley 2007, s. 88–

90). De fyra olika återkopplingsnivåerna redovisas var för sig nedan. 
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3.2.1 Nivå 1, återkoppling om uppgiften 

Återkoppling om uppgiften är den absolut vanligaste återkoppling lärare använder sig av i ar-

betet med kamratbedömning. Det skulle också kunna kallas för korrigerande återkoppling eller 

kunskap om resultat, då det handlar om just resultaten, med andra ord vad som är rätt och vad 

som är fel i en uppgift. På denna nivå fokuserar man inte på att hjälpa varandra med hur man 

löser en specifik uppgift och vilka metoder som kan användas för att komma fram till rätt svar, 

utan istället fokuserar man på att tala om vad som är fel och ger sedan det korrekta svaret utan 

en förklaring till varför det är rätt. I matematiken skulle återkopplingen till exempel kunna 

handla om att en elev påpekar till en annan elev att svaret är fel. Eleven berättar då vad det rätta 

svaret är men inte hur uppgiften skall lösas för att komma fram till svaret. Inom svenskan kan 

man tänka sig att en elev inte använder punkter eller kommatecken på ett korrekt sätt och åter-

kopplingen blir att någon visar för eleven var dessa punkter och kommatecken ska sitta utan att 

förklara varför de ska sitta på ett visst ställe. Den här typen av återkoppling är inte den mest 

effektiva, men den är heller inte meningslös ur ett formativt synsätt. Det här är grunden till all 

återkoppling. Med det menas att elever måste veta vad som är rätt och fel för att sedan kunna 

förbättra det (Hattie & Timperley 2007, s. 91–92). 

3.2.2 Nivå 2, processinriktad återkoppling 

Denna typ av återkopplingsform handlar till skillnad från föregående om att man ställer öppna 

frågor som hjälper eleverna att tänka själva. Med öppna frågor menas att man stöttar eleverna 

med frågor som inte avslöjar svaren. Det krävs då att eleverna själva måste fundera över vilken 

eller vilka strategier man kan använda för att lösa uppgiften. Den här formen av återkoppling 

är den mest effektiva då det är eleverna som tänker istället för läraren. Eleverna måste själva 

använda sig av redan bekanta strategier och erfarenheter för att lösa uppgiften. Denna återkopp-

ling är heller inte begränsad till en specifik typ av uppgift utan går att använda mer övergri-

pande. Utmaningen med den här typen av återkoppling är att elever många gånger förväntar sig 

ett svar som berättar om eleven har gjort rätt eller fel. Eftersom den korrigerande återkopp-

lingen, där man berättar vad som är rätt och fel, är vanligast, leder det till att eleverna utvecklar 

en vana och förväntar sig att få den återkopplingen. Med anledningen gällande elevers vana att 

få den korrigerande återkopplingen är det viktigt att öva på den processinriktade återkopplingen 

som tränar elevernas kognitiva förmågor (Hattie & Timperley 2007, s. 93). 

3.2.3 Nivå 3, självreglerande återkoppling 

På denna återkopplingsnivå läggs grunden till att förstå sig på återkoppling. På nivå 3 tränar 

elever på att göra egna självbedömningar och på att ge återkoppling till andra elever. Det är i 

denna process elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och förstå vad som krävs för att nå upp 

till ett visst betyg. Genom att öva på att bedöma sitt eget arbete ska elever så småningom kunna 

använda den kunskapen till att bedöma andras arbeten och ta emot bedömningar från andra. Det 

är dock inte tänkt att elever ska lära sig det här på egen hand, utan lärare bör till uppgiften sätta 

upp tydliga mål som elever själva kan bedöma arbetet utifrån. Ett exempel på hur målen kan 

tydliggöras är genom användning av bedömningsmallar. Det här är grunden till att själv ta an-

svar över sitt eget lärande och träning i att ge andra elever meningsfull återkoppling som leder 

till förbättringar i lärandet (Hattie & Timperley 2007, s. 93–96).  
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3.2.4 Nivå 4, personlig återkoppling 

Den sista nivån som benämns personlig återkoppling är inte lika viktig som föregående nivåer, 

dock är den nödvändig att nämnas eftersom den ofta förekommer i klassrummet. Denna typ av 

återkoppling handlar inte om uppgifter i sig, utan om personerna som utfört uppgifterna. 

Personlig återkoppling syftar till att ge varandra återkoppling i form av beröm. Några vanligt 

förekommande exempel i klassrumssammanhang är ’bra jobbat’, ’vad bra du har ansträngt dig’ 

och ’vad duktig du är’. Det är alltid bra att få beröm för något man gjort, men det negativa med 

denna typ av återkoppling är att den väldigt sällan är uppgiftsrelaterad. Personlig återkoppling 

kan dock vara positiv om eleverna blir motiverade av berömmet och kan då leda till en ökad 

ansträngning i skolarbetet. Denna form av återkoppling skulle också kunna vara användbar om 

den syftade på något konkret i uppgifterna, till exempel ’det du skrev om var bra därför att…’ 

men tyvärr sker det allt för sällan (Hattie & Timperley 2007, s. 96–97). Således skulle man 

kunna påstå att det här är den minst effektiva formen av återkoppling.   
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning om kamratbedömning att redovisas. I början av ka-

pitlet tas kamratbedömningens framgångsfaktorer upp, sedan följer fördelar och nackdelar med 

denna metod samt olika lärares åsikter. Avslutningsvis beskrivs hur kamratbedömning har till-

lämpats i svenska skolor i ämnet svenska. 

 

4.1 Framgångsfaktorer i kamratbedömning 

Forskningen inom kamratbedömning har ökat i omfattning på senare år då metoden blivit mer 

och mer populär. Trots denna popularitet saknas en del forskning om olika strategier man kan 

använda sig av i klassrummet när man arbetar med kamratbedömning (van Zundert, Sluijsmans 

& van Merrienboer 2010, s. 270). I detta avsnitt kommer några olika strategier som har visats 

sig ha positiv effekt på kamratbedömning att redogöras. 

 
För att kamratbedömning ska bli effektiv i undervisningen finns det några metoder som lärarna 

bör använda när de arbetar med kamratbedömning. Kamratbedömning har enligt tidigare forsk-

ning från Keith James Topping (2009, s. 20–27) visat goda resultat kunskapsmässigt för ele-

verna. Vidare finns det några strategier och arbetssätt som har påvisats vara positiva vid an-

vändningen av kamratbedömning. Om eleverna gör om samma uppgift efter att de har fått åter-

koppling från andra elever utvecklar de sina kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Det 

är alltså viktigt att inte enbart få återkoppling utan också att förbättra arbetet efter återkopp-

lingen. Att klargöra arbetsområdets mål för eleverna är ytterligare en sak som lärarna bör göra. 

Målen talar om för eleverna vart de är på väg i ett arbetsområde. Med att göra målen tydliga 

menas inte enbart att eleverna ska förstå vad de ska lära sig, utan också hur de ska ta sig dit. 

Eleverna behöver även träning i hur man ger och tar emot återkoppling innan de använder sig 

av kamratbedömning. Ett bra sätt att göra detta på är att till en början enbart använda sig av 

självbedömning. När man som elev förstår sig på hur man ska bedöma sina egna arbeten kan 

man gå över till att ge återkoppling på andras arbeten. I övergången från självbedömning till 

kamratbedömning är det viktigt att läraren, i alla fall till en början, är med och stöttar eleverna. 

Slutligen förespråkas vikten av att använda sig av mallar i arbetet med kamratbedömning. Mal-

larna underlättar bedömningsprocessen och målen blir tydligare. Överlag stärks kvaliteten i ele-

vernas återkoppling och vilken återkoppling de får om läraren tar fram mallar/matriser för be-

dömning till eleverna (Granekull 2016, s. 36–41).  

 

Sammanfattningsvis anses följande faktorer vara viktiga i kamratbedömning: 

 

• Göra om samma uppgift efter återkoppling 

• Tydliga mål för arbetsområdet 

• Använda sig av mallar för att tydliggöra målen och öka kvaliteten på återkopplingen 

• Träna på hur man ger och tar emot återkoppling 
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4.2 Kamratbedömningens fördelar och utmaningar  

Många forskare är överens om att kamratbedömning har positiva effekter på lärandet, men alla 

är inte eniga. I detta avsnitt beskrivs vad den tidigare forskningen säger om kamratbedömning-

ens positiva respektive negativa effekter och hur dessa påverkar undervisningen. 

 

Kamratbedömning har växt fram och blivit populärt då många lärare strävar efter att eleverna 

ska bli självgående i sin lärprocess. I detta avseende har det visat sig att eleverna lär sig att tänka 

på en högre nivå med hjälp av kamratbedömning. Bland annat utvecklar de färdigheter som 

kritiskt tänkande, problemlösnings- och beslutsfattningsförmågor. Alla dessa färdigheter är nå-

got som behövs för att ta ansvar för sitt lärande. På sikt kan det även motivera eleverna i skol-

arbetet då de känner att de har kontroll över sin skolgång och på så sätt kan nå högre resultat. 

Med tillräckligt mycket träning i kamratbedömning kan eleverna genom att få ständig återkopp-

ling från varandra utvecklas lika eller till och med mer i sitt lärande än vad de skulle gjort med 

en lärares hjälp, vilket också Vygotskij menar med den proximala utvecklingszonen (se avsnitt 

3.1.1) (Voet, Gielen, Boelens & De Wever 2018, s. 146–147).    

 

Martijn Leenknecht och Frans Prins (2018) menar att en del av den forskning som bedrivits 

inom kamratbedömning har kommit fram till vissa negativa påföljder. Bland annat kritiseras 

kamratbedömning för att inte vara effektiv på grund av elevernas bristande kunskaper i att be-

döma varandras arbeten. Därför blir kvaliteten på elevernas återkoppling oftast ganska låg. Å 

andra sidan skriver Topping (2009) att kamratbedömning stärker elevernas kognitiva färdig-

heter, precis som Vygotskij menar med den proximala utvecklingszonen (se avsnitt 3.1.1). Top-

ping (2009) skriver vidare att arbetet med kamratbedömning ger eleverna en större inblick i 

kunskapskraven vilket resulterar i att eleverna får bättre kontroll över sin studiegång (Topping 

2009, s. 20–27). Leenknecht och Prins (2018) menar dock att vissa lärare och elever är negativt 

inställda till kamratbedömning. Det beror oftast på svårigheten i att ge återkoppling och att 

förstå sig på vad man ska ge återkoppling på, vilket ger en bristande kvalitet. Denna bristande 

kvalitet beror oftast på bristfällig träning inom området. Eleverna behöver öva på att ge och få 

återkoppling innan de bedömer andras arbeten (Leenknecht, & Prins 2018, s. 102). Den nega-

tiva inställning som många elever har till kamratbedömning kan bero på att lärare är negativt 

inställda till arbetsformen. Om lärare istället är positivt inställda och har förväntningar på att 

eleverna kan klara av de uppgifter de ställs inför resulterar det oftast i att barnen lever upp till 

dessa förväntningar (Håkansson 2011, s. 31). 

 

Tijs Rotsaert, Ernesto Panadero och Tammy Schellens (2018) stärker det som Topping (2009) 

kommit fram till, då de menar att kamratbedömning utvecklar elevernas kognitiva förmågor. 

Anledningen till att eleverna utvecklar dessa förmågor är att de får ge återkoppling som gör att 

de måste förklara sina tankegångar och hitta eventuella misstag i andras arbeten för att sedan 

komma med förslag till förbättringar. Kamratbedömning kan å andra sidan påverka eleverna 

negativt då arbetsmetoden är en social aktivitet. Om återkopplingen som eleverna ger är allt för 

kritisk kan den upplevas negativ, vilket kan leda till osämja och osäkerhet i elevgruppen. För 

att motverka eventuell osämja mellan eleverna bör lärare se till att eleverna arbetar med kam-

ratbedömning anonymt (Rotsaert, Panadero & Schellens 2018, s. 76). Att arbeta anonymt blir 



 

15 

 

ganska motsägelsefullt då eleverna missar de muntliga samtalen som Granekull (2016) skriver 

är en av fördelarna med kamratbedömning (se avsnitt 2.1.2).  

 

En annan forskning som gjorts om kamratbedömning är en studie från Nya Zeeland. Bakgrun-

den till studien var att eleverna på skolan inte utvecklades lika bra i sitt skrivande som i sin 

läsning. Med anledning av detta gjordes en stor satsning och ett tvåårigt projekt om kamratbe-

dömning inleddes. Lärarna fick förbereda sig genom att öva på att bedöma varandras insatser 

för att få en större förståelse för bedömningsprocessen. Tack vare denna förberedelse var det 

lättare att lära eleverna hur de ska gå till väga för att göra bedömningar. Lärarna på denna skola 

såg bara positiva effekter med kamratbedömning (Dix & Cawkwell 2011, s. 1, 15). Både Grane-

kull (2016) och Leenknecht och Prins (2018) nämner också att en av faktorerna för att kamrat-

bedömning ska fungera är att eleverna tränas inom området bedömning (se avsnitt 4.1). De 

negativa effekter som forskningen kommit fram till gällande kamratbedömning kan kanske bero 

på att lärarna och eleverna inte har tränats tillräckligt inom området.  

 

4.3 Lärares syn på kamratbedömning 

Ragnhild Sandvoll (2014) har forskat om både lärares och elevers syn på kamratbedömning och 

om hur det går till i praktiken när klasser arbetar med denna metod. Genom intervjuer har det 

visat sig att de flesta lärare är nöjda med kamratbedömning som arbetssätt och anser att metoden 

stärker elevers lärande. Genom att observera klasser kom Sandvoll (2014) fram till att det inte 

fungerade lika bra i praktiken som lärarna påstod. En lärare som forskaren observerade ägnade 

endast fem minuter åt att förklara för eleverna hur de ska bedöma andras arbeten, medan en 

annan lärare inte ens gick igenom hur kamratbedömningspraxisen går till. Detta visade sig 

också under lektionerna, där det var väldigt blandad kvalitet på elevernas återkoppling. Trots 

detta ansåg både lärare och elever att kamratbedömning var en bra inlärningsmetod i skolan. 

Denna entusiasm över kamratbedömning kan förklaras av att lärarna ansåg att det var en början 

till att utvecklas och med tiden växa som bedömare. Samtidigt medgav en av dessa två lärare 

att målen med kamratbedömning kanske inte riktigt uppnåddes, men hon såg ingen koppling 

till sina bristande genomgångar (Sandvoll 2014, s. 7–8).  

 

Det har gjorts en omfattande undersökning av Ernesto Panadero och Gavin T. L. Brown om 

lärares syn på kamratbedömning där över 1 500 lärare från grundskolan, gymnasieskolan och 

högskolan i olika länder har varit delaktiga. I Hongkong visade det sig att lärarna ansåg att 

kamratbedömning var en bra metod för att utveckla elevernas skrivande. Lärarna var positivt 

inställda till denna undervisningsmetod då elevernas skrivande utvecklades och för att eleverna 

fick bättre kontroll över sin egen prestation. Även lärare i Nya Zeeland såg en stor potential 

med kamratbedömning som en främjande undervisningsmetod. En annan positiv effekt enligt 

lärarna i undersökningen var att kamratbedömning förbättrade grupparbeten. Av de lärare som 

ställde upp i denna undersökning ansåg 54 procent att kamratbedömning förbättrade elevernas 

skriftliga förmåga och ökade elevernas lust att skriva. Vidare ansåg lärarna att metoden stärkte 

följande förmågor hos eleverna:  
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• Tog fram det bästa ur varje elev 

• Förbättrade kvaliteten på elevernas texter 

• Gav variation till undervisningen 

• Gav eleverna möjlighet att bli bedömda av olika kamrater 

• Förbättrade skrivandet och betygen hos eleverna 

• Hjälpte eleverna med att respektera andras åsikter 

• Eleverna blev bättre på att ge återkoppling 

• Ökade elevernas självförtroende och självkänsla när det gällde att bedöma och bli be-

dömda (Panadero & Brown 2017, s. 135). 

 

Även om majoriteten av lärarna såg positivt på kamratbedömning fanns det en del som såg 

hinder med denna metod. På en gymnasieskola ansåg en del lärare att många av eleverna inte 

var mogna att ge återkoppling till andra elever, vilket motsäger Piagets forskning. Enligt Piagets 

utvecklingsstadier ska elever i åldrarna sex till tolv år vara mogna för att arbeta med kamratbe-

dömning och då kan man anta att gymnasieelever ska ha den mognadsgrad som krävs för detta 

arbetssätt (se avsnitt 3.1.3). Trots många positiva åsikter om kamratbedömning såg en minoritet 

risker som till exempel: 

 

• Motvilja hos elever att bedöma sina kamraters arbeten 

• Betygsättning av varandra 

• Svårigheten att vara diplomatisk mot varandra 

• Att sänka elever istället för att stärka dem (Panadero & Brown 2017, s. 135). 

 

Vidare ansåg vissa lärare att elever som är nybörjare kanske inte är tillräckligt kompetenta och 

därför inte ska ge återkoppling till varandra (Panadero & Brown 2017, s. 134–136). 

 

4.4 Kamratbedömning i ämnet svenska i arbete med texter 

Anders Jönsson (2013) föreslår kamratbedömningsseminarier som något man kan arbeta med 

när eleverna producerar texter. Med det menar han att eleverna bedömer varandras texter och 

att de sedan ändrar om i sina texter utifrån den återkoppling de fått. Efter att ha fått återkoppling 

lämnar varje elev in sitt arbete till läraren för bedömning. Med det tillvägagångssättet får ele-

verna träna på att förbättra sina texter, vilket flera forskare menar är viktigt i arbetet med kam-

ratbedömning (se kapitel 4) (Jönsson 2013, s. 90). Att lämna in sitt arbete till läraren efter att 

man fått återkoppling och förbättrat sitt arbete leder till att läraren får bättre medvetenhet om 

elevernas kunskaper. Kamratbedömningen blir inte enbart elevernas arbete, utan läraren är med 

i processen.  

 

Christian Lundahl (2011) ger ett konkret exempel från en årskurs 4 hur arbetet med kamratbe-

dömning kan gå till. Eleverna har skrivit en text som de ska läsa upp för varandra. Före högläs-

ningen har de fått ge återkoppling på förbättringar i varandras texter. Eleverna har då letat efter 

stavfel och punkter. När andra elever ger återkoppling på sådant som stavfel och skiljetecken 

kan det resultera i att eleven som skrivit texten inte lär sig lika mycket som om denna skulle 

fått återkoppling som leder till att hen som skribent måste fundera och komma med egna 
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förbättringar (återkopplingsnivå 2). Som tidigare nämnts om olika återkopplingsnivåer skulle 

det som Lundahl beskriver hamna på nivå 1, vilken är den vanligaste men inte den mest effek-

tiva formen av återkoppling ur ett lärandeperspektiv (se avsnitt 3.2.1). Att arbeta på återkopp-

lingsnivå 1 lägger grunden till fortsatt kamratbedömning då denna nivå är det enklaste steget. 

Utifrån att klassen arbetar på nivå 1 skulle en slutsats kunna vara att klassen som Lundahl be-

skriver är ganska ny med att arbeta med kamratbedömning. Lundahl (2011) skriver vidare att 

eleverna efter att ha läst upp sina texter får återkoppling på vad som skulle kunna bli bättre, 

men då utifrån ett konkret mål: hur kan man skriva en berättelse som är intressant men samti-

digt beskrivande. Eleverna använder i exemplet muntliga dialoger och ger förslag på förbätt-

ringar i form av enkla kommentarer. Eleverna som ger återkoppling lyfter fram att texten inne-

håller bra detaljer, och ger kommentarer som att berättelsen är bra skriven. Återigen poängteras 

det att eleven kunde förbättra sin stavning på vissa ställen. Slutligen ger läraren återkoppling 

på förbättringar till eleverna och ställer frågan hur de ska gå vidare i arbetet med texten 

(Lundahl 2011, s. 139–141).  

 

4.5 Sammanfattning tidigare forskning 

Trots bristande forskning om hur kamratbedömning praktiskt tillämpas i undervisning finns det 

ändå forskning som kommit fram till vissa faktorer som behövs för att kamratbedömningen ska 

få positiva effekter. Forskare är överens om att eleverna behöver göra om samma uppgifter efter 

återkopplingen för att utveckla lärandet. Eleverna behöver också tydliga mål för att veta vart de 

är på väg och vad de ska ge återkoppling på. Mallar och matriser kan vara till hjälp för att 

tydliggöra målen för eleverna. Slutligen behöver eleverna träning på att ge och ta emot åter-

koppling. De två undersökningarna om kamratbedömning i ämnet svenska har gemensamt att 

eleverna efter att ha givit varandra återkoppling och förbättrat sina texter lämnar in arbetet till 

läraren. Efter att läraren i sin tur gett återkoppling ges texten tillbaka till eleven som då får 

bearbeta innehållet ytterligare en gång. Att göra om sina arbeten är en av framgångsfaktorerna 

i kamratbedömning. Även om forskningen är ganska överens om att kamratbedömning är en 

effektiv metod för att förbättra elevernas lärande finns det ändå en del svårigheter med metoden. 

Somliga forskare anser bland annat att eleverna har bristande kunskaper inom återkoppling. 

Många gånger förväntas eleverna kunna ge återkoppling utan någon träning, trots att forsk-

ningen är överens om att det krävs väldigt mycket träning för att kamratbedömning ska bli bra. 

Det är heller inte bara forskare som ser både positivt och negativt på kamratbedömning, utan 

även lärare har blandade åsikter om denna metod. De flesta lärare är överens om att det mesta 

är positivt med kamratbedömning. En del lärare anser dock att arbetet med kamratbedömning 

ställer för höga krav på eleverna, och vissa lärare ifrågasätter om eleverna är tillräckligt mogna 

för att arbeta med kamratbedömning.   
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5 Metod 
Denna studie är en kvalitativ studie som består av tre observationer respektive tre intervjuer. 

Studiens observationsresultat är delvis kvantitativt och dessa delar av resultatet redovisas i ta-

bellform. I detta kapitel beskrivs studiens urval, metodval, kritik till de valda metoderna, studi-

ens genomförande, bearbetning av materialet och etiska övervägande. Hädanefter kommer den 

ena femteklassen att kallas för klass 5A, den andra för klass 5B och sjätteklassen för 6C. 

 

5.1 Metodval 

I kommande avsnitt kommer de metoder som undersökningen består av att redovisas. 

5.1.1 Observationer  

Undersökningen består av strukturerade deltagande observationer och ett observationsschema 

som varit likadant i alla klasser. Strukturerade observationer används, till skillnad från ostruk-

turerade, när man vill ha svar på bestämda frågor, i form av mönster eller till exempel beteen-

den. Med strukturerade observationer är man heller inte beroende av respondenternas utsagor. 

När man gör strukturerade observationer tittar observatören under observationerna efter sådant 

som på förhand bestämts. Den här typen av observationer passar bra till denna undersökning 

eftersom syftena är att undersöka bestämda saker som: vilken form av medium eleverna använ-

der sig av i sina återkopplingar, på vilken återkopplingsnivå elevernas återkoppling befinner sig 

och om det är någon skillnad mellan klasserna gällande elevernas återkoppling. Utformningen 

av ett schema som observatören ska använda sig av under strukturerade observationer är väldigt 

viktigt, då schemat ligger till grund för observationerna. Utifrån ovanstående förklaringar av 

vad ett strukturerat schema ska innehålla har schemat i denna studie konstruerats med följande 

i åtanke: vem eller vilka som ska observeras och om det är någon del av klassrummet som 

behöver extra iakttagelse, till exempel om någon elevgrupp sitter i ett annat rum eller liknande 

som kan påverka observationerna (Bryman 2018, s. 337–343).   

 

Observationsschemat utgår från Hatties och Timperleys (2007) återkopplingsnivåer (se avsnitt 

3.2) samt utifrån förberedande samtal med respektive lärare där vi kom överens om att eleverna 

skulle delas in i grupper under observationerna och att alla elever skulle befinna sig i klassrum-

men. I observationsschemat markeras muntlig respektive skriftlig återkoppling samt vilken nivå 

elevernas återkoppling befinner sig på (se bilaga 3). För att påverka utfallet så lite som möjligt 

under observationerna kändes det mest naturligt att bekanta sig med eleverna för att de skulle 

känna sig bekväma med mig som observatör och inte tänka alldeles för mycket på varför jag 

var där. Av den anledningen valdes deltagande observation (se avsnitt 5.3) (Bryman 2018, s. 

512–520).  

5.1.2 Intervjuer 

Eftersom den här studien är en kvalitativ studie och frågeställningarna är riktade mot den inter-

vjuades åsikter om kamratbedömning, valdes semistrukturerade intervjuer där vissa frågor har 

anpassats efter informanterna. Några frågor har varit likadana till alla intervjuade (se bilaga 4), 

medan andra frågor har skiljt sig beroende på vad de intervjuade personernas svar varit. Ef-

tersom intervjuerna gjordes efter observationerna kunde frågorna anpassas efter vad som 
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upptäckts under respektive observation, vilket gjorde att risken att missa någon detalj angående 

lärarnas åsikter under intervjuerna kunde minimeras (Bryman 2018, s. 561–563). 

 

5.2 Urval 

I undersökningen har klass 5A skilt sig från de andra två klasserna. Klass 5A bestod av 14 

elever, vilket är en väldigt liten elevgrupp i jämförelse med elevantalet i klass 5B och 6C. Klass 

5B bestod av 20 elever och klass 6C bestod av 23 elever. Klass 5A och klass 5B valdes ut då 

jag varit i kontakt med dessa klasser tidigare och kände till att de arbetat med kamratbedömning. 

Klass 6C valdes ut då läraren i klassen anmälde sitt intresse efter att en rektor skickat en förfrå-

gan till andra skolor gällande att studien sökte fler deltagare (se bilaga 1). 
 

5.3 Genomförande 

Alla vårdnadshavare fick genom klassläraren på förhand hem ett samtyckesbrev där de kunde 

kryssa i JA om eleverna fick delta i undersökningen eller NEJ om eleverna inte fick delta (se 

bilaga 2). Två av tre intervjuer med de deltagande lärarna har spelats in och sedan grovtranskri-

berats. Vid grovtranskriberingen har fokus lagts på att skriva ner innehållet i det sagda och inte 

uttal, betoning, pauslängder, omtag eller dylikt (Limbach 2006, s. 32–33). I den tredje intervjun 

ville inte läraren vara med på någon inspelning varför svaren antecknades under intervjuns 

gång. Observationerna som var ungefär en timme långa gjordes innan intervjuerna med respek-

tive klasslärare och användes som ett underlag för intervjuerna. De efterföljande intervjuerna 

bestod av på förhand bestämda frågor som var likadana för alla lärare men dock ställdes en del 

följdfrågor för att få svar på under observationerna uppkomna frågor. För att kunna besvara 

frågeställningen om vilken typ av medium eleverna använder sig av i sin återkoppling (se bilaga 

3) och då jag före observationerna inte visste vilken typ av återkoppling eleverna skulle ge 

varandra, delades observationsschemat in i kategorierna muntlig och skriftlig återkoppling. 

 

För att få ett schema som skulle passa observationerna i samtliga klasser utformades observat-

ionsschemat för en till fyra elevgrupper (se bilaga 3). Detta innebar att eleverna i de observerade 

klasserna var tvungna att sitta i grupper med tre till fem elever per grupp. För att se till att 

eleverna inte skulle sitta i till exempel par (vilket hade inneburit att observationsschemat inte 

skulle fungera) fick jag innan observationerna be läraren att dela in eleverna i grupper om tre 

till fem elever. Att sitta i grupper om tre till fem elever innebar dock inte att alla elever i gruppen 

var tvungna att arbeta med varandra. Det gick att arbeta i par, men inte att endast sitta två 

personer vid ett bord.  

 

Jag har under samtliga observationer rört mig i klassrummen och agerat som en pedagogisk 

resurs för att få in tillräckligt med information om elevernas muntliga återkopplingar. Det var 

fortfarande lärarna som hade ansvaret för lektionerna men i rollen som lärarassistent kunde jag 

samla in information till schemat på ett för eleverna bekant sätt. Jag hjälpte de elever som räckte 

upp handen och kunde på så sätt se och höra hur eleverna gav återkoppling till varandra. När 

jag hjälpte de olika eleverna var jag mycket noggrann med att inte hjälpa till på ett sådant sätt 

som skulle kunna påverka deras återkopplingsnivå. Några vanligt förekommande frågor som 

eleverna ställde handlade om kvaliteten på deras återkoppling, om det skulle vara stor bokstav 



 

20 

 

på vissa ställen i texterna samt frågor som berörde stavning. Alla frågor som eleverna ställde 

till mig kunde de själva svara på. Eleverna sökte mer bekräftelse (se kapitel 1) än svar/åter-

koppling på vad som var rätt och fel. I och med att eleverna redan kunde svaren har mitt delta-

gande under observationerna inte påverkat resultatet. För att få med alla skriftliga kommentarer 

samlades alla elevtexter in efter respektive observation. Samtliga elevtexter analyserades och 

elevernas återkopplingar sammanställdes i observationsschemat på den återkopplingsnivå kom-

mentarerna befann sig. 

 

5.4 Metodkritik 

Observationsschemat har utvecklats utifrån Hatties och Timperleys (2007) olika återkopp-

lingsnivåer. Att eleverna på grund av observationsschemats utformning fick sitta i gruppkon-

stellationer de var ovana vid skulle kunna ha medfört påverkan på återkopplingsarbetet, då ele-

verna i en klass där de satt parvis vid ett bord fick sätta sig tillsammans med ett annat par (se 

dock avsnitt 5.3). Det är dock viktigt att poängtera att eleverna inte behövde arbeta med andra 

elever, bortsett från sin tidigare bänkkompis, då observationsschemat är utformat så att eleverna 

kan arbeta i par. I efterhand kan jag tycka att frågan om vilket medium eleverna använde sig av 

skulle ha passat bättre som både en intervjufråga och något som besvarades genom observat-

ioner eftersom intervju- och observationsresultat skulle gett en möjlighet att stödja varandra. 

Som nämnts tidigare agerade jag under observationerna som en lärarassistent. Nackdelen med 

att gå runt till olika elevgrupper är att en del av elevernas återkopplingskommentarer kan ha 

missats, men alternativet att sitta stilla hade definitivt resulterat i missade kommentarer. 

 

5.5 Bearbetning av materialet 
Samtliga observationer sammanställdes och jämfördes utifrån de olika återkopplingsnivåerna. 

Eftersom alla observationer har utgått från samma schema har det lett till att den insamlade 

datan har varit relativt enkel att jämföra. Både skillnader och likheter har tagits fram utifrån alla 

elevers återkopplingar som markerats på varje observationsschema. I och med att två intervjuer 

spelades in har det gått att transkribera samtliga kommentarer som berört dessa två intervjuer. 

I den tredje intervjun sammanställdes kommentarerna utifrån anteckningarna som gjordes. Alla 

frågor som på förhand planerats har tagits fram utifrån undersökningens syfte, men en del dis-

kussioner som gått utanför de planerade frågorna har använts för att tydliggöra svaren från in-

tervjuerna.  

 

5.6 Etiska överväganden 

Jag har i min undersökning tagit hänsyn till både forskningskravet som innebär att skribenten 

håller hög kvalitet på sin studie med relevanta frågor i undersökningen, och individskyddskra-

vet där skribenten förhåller sig till individens bästa, med andra ord att hänsyn tas till att med-

verkade personer i studien inte utsätts för kränkningar eller psykisk ohälsa. För att leva upp till 

detta har jag övervägt observationerna och intervjufrågorna noga så att de inte påverkar inblan-

dade individer på ett negativt sätt. Individsskyddskravet kan enligt Vetenskapsrådet (1990) de-

las in i fyra kategorier. Alla dessa kategorier ska skribenten förhålla sig till. Det första kravet är 

informationskravet som innebär att uppsatsskrivaren ska informera alla inblandande om studi-

ens syfte. Därför skickades ett brev med information om studien ut till alla vårdnadshavare. 
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Brevet innehöll information om att allt deltagande är frivilligt och att man när som helst kan 

välja att hoppa av. Brevet innehöll också information om syftet med undersökningen och en 

förklaring till varför jag skulle göra observationer och intervjuer. Det andra kravet som är sam-

tyckeskravet, innebär att man skickar ut information där man som deltagande kan tacka ja eller 

nej till att medverka i undersökningen. I mitt fall då barnen är under 15 år skickades ett sam-

tyckesbrev ut till alla vårdnadshavare där de antingen fick kryssa i JA eller NEJ till deras barns 

medverkan. Det tredje kravet som är konfidentialitetskravet, handlar om att alla uppgifter om 

deltagande personer ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Av den 

anledningen har jag i ett samtyckesbrev informerat att inget material kommer att vara tillgäng-

ligt för utomstående personer (se bilaga 2). Alla inspelade intervjuer förvaras på ett säkert sätt, 

och alla inblandade kommer att vara anonyma i undersökningen, där ingen förutom jag får 

kännedom om varken skola eller medverkande personer. Jag har även tagit hänsyn till det sista 

kravet, nyttjandekravet, som innebär att all insamlade data enbart får användas för forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet 1990, s. 5–14).   
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av observationerna och intervjuerna. Först redovisas obser-

vationerna kvantitativt i tabeller var för sig, därefter redovisas intervjuerna med lärarna var för 

sig. 

 

6.1 Observationer  

Observationerna har som tidigare nämnts genomförts i tre olika klasser (se avsnitt 5.3), två 

klasser i årskurs 5 och en klass i årskurs 6. Samtliga elever i alla klasser har varit deltagande. 

Alla klasser har arbetat med olika typer av uppgifter inom texttypen berättande texter.  

6.1.1 Observation klass A 

Klass 5A arbetade med en berättande text ur materialet Tummen upp! Svenska. Uppgiften gick 

ut på att eleverna själva fick välja mellan att skriva om ett fritidsintresse, en tidsresa eller en 

sommardag. Arbetet började med att eleverna fick välja kategori. Läraren visade sedan på tav-

lan ett exempel på hur en tankekarta kunde se ut genom att tillsammans med eleverna göra en 

tankekarta om ett annat ämne. Eleverna var då delaktiga och berättade vilka ord som passade 

till respektive bubbla. Därefter fick eleverna själva göra egna tankekartor och började sedan 

arbetet med texten, eller som läraren kallade det ”utkast ett”. Eleverna skrev denna text för hand 

på papper. Texterna varierade väldigt mycket i omfång, då det inte fanns några tydliga riktlinjer 

om hur långa de fick vara. Eleverna skrev mellan en halv och två A4-sidor. När alla elever var 

färdiga med sina texter gick läraren igenom följande saker på tavlan: 

 

• Stor bokstav 

• Skiljetecken 

• Talstreck 

• Stavning 

• Inledning, händelse och slut 

• Styckeindelning 

• Grammatik 

 

Efter att eleverna antecknat det som läraren gått igenom fick elever sitta i fyra olika grupper 

med tre till fyra personer i varje grupp. Alla grupper började med att gå igenom en kamrats text. 

När eleverna hade bedömt och gett återkoppling på texten gick de över till nästa text, till dess 

att alla i grupperna hade gått igenom alla texter. 

 

För att kunna förklara resultatet från observationen av klass 5A är det viktigt att kunna se vilken 

typ av återkoppling eleverna använde sig av. Nedan följer en bild från observationsschemat 

som visar vilken återkoppling eleverna gav varandra (se tabell 1). Siffrorna som står i varje ruta 

visar hur många gånger eleverna i respektive grupp använde sig av de olika typerna av åter-

koppling. 
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Tabell 1. Återkopplingsschema klass 5A 

Nivåer (munt-

ligt) 

Nivå 1 

Återkoppling 

om uppgiften 

Rätt & fel, stor, 

liten bokstav 

o.s.v. 

Nivå 2 

Processinriktad 

återkoppling 

Öppna frågor 

som hjälper ele-

verna 

Nivå 3 

Självreglerande 

återkoppling 

Egen reflektion 

Nivå 4 

Återkoppling 

om uppgiften 

Återkoppling 

om eleven 

Grupp 1 12  1 3 

Grupp 2 10  1  

Grupp 3 10 1   

Grupp 4 12    

Nivåer (skrift-

ligt) 

 

Nivå 1 

Återkoppling 

om uppgiften 

Rätt & fel, stor, 

liten bokstav 

o.s.v. 

Nivå 2 

Processinriktad 

återkoppling 

Öppna frågor 

som hjälper ele-

verna 

Nivå 3 

Självreglerande 

återkoppling 

Egen reflektion 

Nivå 4 

Återkoppling 

om uppgiften 

Återkoppling 

om eleven 

Grupp 1     

Grupp 2     

Grupp 3   1  

Grupp 4   1  

 

Under observationen i klass 5A var det i stort sett bara muntlig återkoppling som eleverna gav 

till varandra. Av totalt 42 återkopplingskommentaren var 40 muntliga. De två kommentarer 

som inte är i den muntliga delen är på den skriftliga återkopplingsnivån självreglerande åter-

koppling, alltså sådan återkoppling eleverna gav sig själva. Dessa självreglerande återkopp-

lingar hamnade där med anledning av att eleverna ändrade sina egna texter utan hjälp från andra 

elever i gruppen. Av de totalt 40 muntliga återkopplingar som gavs låg 34 på återkopplingsnivå 

1, som innebar att eleverna i stort sett bara fokuserade på att ge återkoppling på stavfel, stor 

bokstav, kommatecken och styckeindelning. Det fanns endast en kommentar under hela obser-

vationen som ställdes som en öppen fråga som hjälpte skribenten att tänka själv och komma 

fram till en egen lösning. I grupp 1 fanns det tre olika kommentarer om personen som skrivit 

uppgiften i form av beröm till eleven som skrivit texten, inte om textens innehåll. Utöver detta 

fanns det totalt fyra kommentarer på återkopplingsnivå 3 (självreglerande återkoppling), två 

muntliga och två skriftliga.  

 

6.1.2 Observation klass B 

Klass 5B hade i ett tidigare arbetsområde arbetat med Sveriges geografi. Arbetsområdet var 

inriktat på Sveriges största sjöar, åar, berg, städer och var Sverige ligger på kartan. Uppgiften 

som eleverna sedan gjorde i svenska var att skriva en berättande text om ett påhittat landskap. 

I den berättande texten skulle eleverna använda sig av sjöarna och bergen de läst om i geografin. 

Eleverna hade under tidigare lektioner skrivit sin text, under observationen gav de endast 
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återkoppling på varandras texter. Lärare B började med att berätta lite kortfattat om lektionens 

upplägg. Därefter fick eleverna varsin text av lärare B. Eleverna visste inte vem som hade skri-

vit texten, allt var anonymt. Texten hade också tidigare skrivits på dator så att ingen elev skulle 

kunna identifiera någons handstil. Så fort eleverna fick en text började de att ge återkoppling. 

Eleverna fick skriva kommentarerna på pappret för hand. De fick antingen ringa in ett ord eller 

en mening om något var fel eller dra pilar till texten där eleverna kände att de kunde komma 

med förslag på förbättringar. 

 
Tabell 2. Återkopplingsschema klass 5B 

Nivåer (munt-

ligt) 

Nivå 1 

Återkoppling 

om uppgiften 

Rätt & fel, stor, 

liten bokstav 

o.s.v. 

Nivå 2 

Processinriktad 

återkoppling 

Öppna frågor 

som hjälper ele-

verna 

Nivå 3 

Självreglerande 

återkoppling 

Egen reflektion 

Nivå 4 

Återkoppling 

om uppgiften 

Återkoppling 

om eleven 

Grupp 1     

Grupp 2     

Grupp 3     

Grupp 4     

Nivåer (skrift-

ligt) 

 

Nivå 1 

Återkoppling 

om uppgiften 

Rätt & fel, stor, 

liten bokstav 

o.s.v. 

Nivå 2 

Processinriktad 

återkoppling 

Öppna frågor 

som hjälper ele-

verna 

Nivå 3 

Självreglerande 

återkoppling 

Egen reflektion 

Nivå 4 

Återkoppling 

om uppgiften 

Återkoppling 

om eleven 

Grupp 1 6 4   

Grupp 2 7 4   

Grupp 3 4 5   

Grupp 4 5 5   

 

Av totalt 40 återkopplingar var alla i skriftlig form (se tabell 2). Detta berodde på att klassen 

gjorde sina kamratbedömningar anonymt. Lärare B berättade före observationen att eleverna i 

klassen kunde vara känsliga för kritik och av den anledningen arbetade de alltid anonymt. Av 

dessa 40 återkopplingar var 22 på återkopplingnivå 1, som innebär att eleverna fokuserar på rätt 

och fel i texterna, medan 18 återkopplingar hamnade på återkopplingsnivå 2. Denna 

återkoppling är bättre än nivå 1 då eleverna ställer öppna frågor som hjälper skribenterna att 

öka sina kognitiva förmågor (Hattie & Timperley 2007, s. 93). Vanligt förekommande åter-

kopplingar som hamnade under återkopplingsnivå 2 var: Kan du ändra om något här som för-

klarar det här lite bättre? Hur har du tänkt här? Kan du beskriva mer om platsen så att man 

förstår?  
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Sammanfattningsvis gav eleverna i 5B återkoppling på felstavade ord och skiljetecken men de 

ställde också öppna frågor på innehållet i texten för att skribenten skulle kunna utveckla sin text 

och därmed öka läsarens förståelse av innehållet. När eleverna var färdiga med sin kamratbe-

dömning lämnade de in texten till lärare B. 

6.1.3 Observation klass C 

Klass 6C arbetade med en uppgift som heter huset. Denna skrivuppgift bestod av sex kapitel 

och eleverna i klass 6C har arbetat med denna uppgift under hela terminen. Sammanfattningsvis 

gick uppgiften ut på att eleverna på dator skulle skriva en berättelse efter en viss struktur om 

några personer som bor i ett hus och vad som händer i huset (LPP-huset - Katarina norra skolan). 

Varje svensklektion på onsdagar har eleverna i klass 6C bedömningsseminarier. Under obser-

vationen fick eleverna i 6C en bedömningsmall med olika punkter där läraren hade listat upp 

olika saker som eleverna skulle bedöma i deras återkopplingsarbete. Samma bedömningsmall 

har använts för alla kapitel som eleverna skrivit (se bild 1, avsnitt 6.3.3). Läraren delade upp 

eleverna i par, där varje par fick gå igenom varandras texter och komma med förslag på förbätt-

ringar utifrån bedömningsmallen. Eleverna markerade alla ändringar de hade gjort med fetstil 

på dator. Även felstavningar fetmarkerades, vilket vanligtvis inte tillför något då dessa ord ofta 

är understrukna av programmet Word. När eleverna hade skrivit om sina texter utifrån sin kam-

rats återkoppling skickades texterna in till läraren via en plattformsida som heter SharePoint. 

På denna sida kan både elever och lärare se sina egna texter, samt se lärarens kommentarer efter 

dennes rättning.  

 
Tabell 3. Återkopplingsschema klass 6C 

Nivåer (munt-

ligt) 

Nivå 1 

Återkoppling 

om uppgiften 

Rätt & fel, stor, 

liten bokstav 

o.s.v. 

Nivå 2 

Processinriktad 

återkoppling 

Öppna frågor 

som hjälper ele-

verna 

Nivå 3 

Självreglerande 

återkoppling 

Egen reflektion 

Nivå 4 

Återkoppling 

om uppgiften 

Återkoppling 

om eleven 

Grupp 1  2   

Grupp 2  1   

Grupp 3     

Grupp 4     

Nivåer (skrift-

ligt) 

 

Nivå 1 

Återkoppling 

om uppgiften 

Rätt & fel, stor, 

liten bokstav 

o.s.v. 

Nivå 2 

Processinriktad 

återkoppling 

Öppna frågor 

som hjälper ele-

verna 

Nivå 3 

Självreglerande 

återkoppling 

Egen reflektion 

Nivå 4 

Återkoppling 

om uppgiften 

Återkoppling 

om eleven 

Grupp 1 12  2  

Grupp 2 8  1  

Grupp 3 10    
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Grupp 4 10    

 

Av 46 återkopplingskommentarer var 43 i skriftlig form (se tabell 3). Det fanns tre kommentarer 

som var muntliga. Dessa tre muntliga kommentarer var öppna frågor och låg på återkopp-

lingsnivå 2. De öppna frågorna ledde till att skribenten fick göra egna reflektioner och komma 

med egna lösningar. I och med att skribenten fick reflektera och själv göra ändringar i sin text 

hamnade denna återkoppling på nivå tre, självreglerande återkoppling. Det fanns en koppling 

mellan återkopplingsnivå 2 och återkopplingsnivå 3, då öppna frågor från en kamrat ledde till 

att skribenten gjorde egna reflektioner och ändrade om i sin text. Flest återkopplingar, 40 av 46, 

låg dock på återkopplingsnivå 1. Eleverna fokuserade mycket på stor bokstav, styckeindel-

ningar och om det fattades något kommatecken, det vill säga de fokuserade på vad som var rätt 

och fel i texten. Resultatet av observationen var väldigt likt exemplet som Lundahl (2011) be-

skriver när han observerade en fjärdeklass som arbetade med kamratbedömning (se avsnitt 4.4). 

 

6.2 Sammanställning av klassernas återkopplingar 

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av alla klassernas sammanlagda respons (se ta-

bell 4). 

 
Tabell 4. Sammanställningsschema klass 5A, 5B och 6C. 

Nivåer (munt-

lig och skrift-

lig) 

Nivå 1 

Återkoppling 

om uppgiften 

Rätt & fel, 

stor, liten bok-

stav o.s.v. 

Nivå 2 

Processinrik-

tad återkopp-

ling 

Öppna frågor 

som hjälper 

eleverna 

Nivå 3 

Självregle-

rande åter-

koppling 

Egen reflektion 

Nivå 4 

Återkoppling 

om uppgiften 

Återkoppling 

om eleven 

Totalt antal 

återkopplingar   

106 (77%) 22 (16%) 7 (5%) 3 (2%) 

 

Som synes gavs alltså majoriteten av återkopplingen på nivå 1 (se tabell 4). Av totalt 138 åter-

kopplingar låg 106 på denna nivå, vilket motsvarar 77 procent. 22 låg på nivå 2, vilket motsva-

rar 16 procent. 7 på nivå 3, vilket motsvarar 5 procent och 3 kommentarer låg på nivå 4 vilket 

motsvarar 2 procent. 

 

6.3 Intervjuer med lärare 

I detta avsnitt redovisas intervjuerna med de tre klasslärarna. Lärare A arbetar i klass 5A, lärare 

B arbetar i klass 5B och lärare C arbetar i klass 6C. Varje intervju med de enskilda lärarna 

redovisas var för sig, tillsammans med de intervjufrågor som ställts. De intervjufrågor som inte 

varit förbestämda men som varit relevanta att ta med finns under den intervjufråga där de bäst 

passar in. 
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6.3.1 Intervju med lärare A 

Hur arbetar du med kamratbedömning? 

Lärare A säger att eleverna för tillfället arbetar med kamratbedömning hela tiden, vilket innebär 

att så fort eleverna har skrivit en text ska en kamrat bedöma texten som sedan skickas in till 

läraren. Lärare A poängterar att det bör kallas för kamratrespons istället för kamratbedömning 

då just ordet bedömning oftast inte känns bra för eleverna. Lärare A berättar att eleverna i ar-

betet med texter ger återkoppling på sådant som hamnar på återkopplingsnivå 1, det vill säga 

vad som är rätt och fel i texterna (se avsnitt 3.2.1). 

 

Använder du någon särskild metod med kamratbedömning? 

Lärare A brukar variera vad eleverna ska ge återkoppling på. Anledningen till detta är att A vill 

täcka upp så många områden som möjlig i kunskapskraven i ämnet svenska för årskurs 6 men 

också för att utveckla elevernas skrivande, vilket tränas när eleverna bedömer olika saker i tex-

terna. I vissa texter får eleverna enbart leta efter skiljetecken medan de i andra texter får ge 

återkoppling på stavning eller om det finns någon röd tråd i berättelsen. 

 

Hur introducerar du kamratbedömning för eleverna? 

A berättar att hen alltid introducerar kamratbedömningen med filmen Austin’s Butterfly som 

finns på Youtube. A poängterar vikten av att berätta för eleverna varför man ska arbeta med 

kamratbedömning och vad målet med arbetsmetoden är. Innan eleverna börjar med kamratbe-

dömning tränar klass 5A på självbedömning tillsammans med lärare A som stöttar eleverna 

under denna process. 

 

Får eleverna börja med att öva på självbedömning? 

Eleverna får börja med självbedömning och de har sedan årskurs 4 arbetat med det. Under hela 

årskurs 4 har eleverna fått skicka in sina texter till lärare A när de skrivit klart. A har sedan gett 

återkoppling på elevernas texter som de fått tillbaka för att förbättra efter hens återkoppling. 

Eleverna har under årskurs 4 arbetat med checklistor i sitt skrivande. Således får eleverna alltid 

avsluta sitt arbete med texterna med att kontrollera checklistan och se om allt finns med, vilket 

kan ses som en form av självbedömning. 

 

Hur länge har du arbetat med kamratbedömning? 

I ungefär sex år. 

 

När används kamratbedömning i arbetet med elevtexter? 

A svarar snabbt och säger att eleverna alltid använder kamratbedömning. Varje text de skriver 

får en kompis ge återkoppling på enligt lärarens instruktioner. A visar också elevernas texter på 

whiteboardtavlan med hjälp av en projektor. Anledningen till detta är att eleverna då får bekanta 

sig med olika texttyper. De får även sätta betyg på texterna och motivera varför en text ska ha 

ett visst betyg.  
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Vilken roll har du som lärare i denna arbetsmetod? 

Det är A som styr arbetet. A skriver på tavlan vad eleverna ska bedöma inför varje text de ska 

skriva. Lärare A berättar att hen har kontroll över arbetet då varje elev ska lämna in sina texter 

till A efter kamratbedömningen. A kan då kontrollera om eleverna har utfört uppgiften på rätt 

sätt och sedan ge egen återkoppling på deras arbeten. A avslutar med att säga att hen stöttar 

eleverna under hela arbetsgången. 

 

Hur ser arbetsgången med kamratbedömning ut? 

Arbetet med kamratbedömning börjar alltid med att A går igenom uppgiften tillsammans med 

eleverna. I en bedömningsmall som lärare A skriver på tavlan visas vilka delar uppgiften ska 

innehålla och vad eleverna ska lämna återkoppling på. A berättar i intervjun att vad eleverna 

ska ge varandra återkoppling på beror på arbetsområde och vilken typ av text de skriver. Efter 

kamratbedömningen skickas texterna in till lärare A som sedan gör sin egen bedömning och 

därefter skickar tillbaka texterna till eleverna. När eleverna har gjort ändringar i sina texter efter 

lärarens återkoppling skickas de slutgiltiga texterna in. Efter denna inlämning ger läraren ingen 

mer återkoppling och eleverna får heller inte fortsätta arbetet med dessa texter. 

 

Vilka positiva effekter ser du med kamratbedömning?   

Lärare A berättar att eleverna ger bra feedback gällande kamratbedömning som arbetssätt. Ele-

verna känner att de får vara delaktiga och ta tag i sitt eget lärande. Det syns även på elevernas 

texter som utvecklas med tiden när man använt sig av kamratbedömning som metod under en 

period. Lärare A berättar lite fort att en period är ungefär ett halvår.  

 

Ser du några utmaningar med kamratbedömning? 

Eleverna har till en början en rädsla inför att bedöma varandras texter och det kan krävas relativt 

mycket av lärare A för att få igång eleverna med denna metod. Det kan ibland påverka grupp-

dynamiken i klassen då vissa elever har svårt att ta emot kritik. Lärare A berättar vidare att det 

finns elever som inte bedömer rätt saker och de som inte bedömer någonting alls.  

6.3.2 Intervju med lärare B 

Hur arbetar du med kamratbedömning? 
Lärare B berättar att hen arbetat mycket med gamla texter från de nationella proven. Eleverna 

har då fått flera texter och arbetat med att förbättra dessa texter. Eleverna har fått börja med att 

ge omdömen på originaltexterna för att sedan själva förbättra texterna och bedöma slutproduk-

ten utifrån kunskapskraven i årskurs 6. Lärare B berättar också att de arbetat mycket med korta 

skrivmoment där eleverna får skriva om ett ämne som lärare B tagit fram. Eleverna brukar 

vanligtvis arbeta med detta skrivmoment de sista 15 minuterna av alla svensklektioner. För 

eleverna gäller det att hinna klart på dessa minuter då eleverna nästa lektion brukar börja med 

att ge återkoppling på dessa 15 minuters-texter. Syftet är att hela tiden få öva på att ge åter-

koppling och se andras texter.  

 

Använder du någon särskild metod med kamratbedömning? 

Inte vanligtvis berättar B. Klass 5B brukar som nämnts ovan arbeta med små korta texter, ett 

arbetssätt som kallas frekvensskrivande, där de efter varje skrivmoment får bedöma varandras 
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texter. Eleverna i klass 5B använder sig heller aldrig av muntlig återkoppling utan all återkopp-

ling sker skriftligt på grund av riskerna för dålig dynamik i klassen.  

 

Hur introducerar du kamratbedömning för eleverna? 

Arbetssättet kamratbedömning började med ett arbetsområde där det i flera uppgifter från klas-

sens arbetsmaterial i svenska ingick att eleverna skulle ge återkoppling på varandras texter. 

Tidigare hade varken lärare B eller klassen arbetat med kamratbedömning. För att introducera 

arbetet, som var nytt för både lärare B och eleverna började klassen att arbeta med gamla nat-

ionella prov där de fick öva på att förbättra texterna. Lärare B gick först igenom vad eleverna 

bör fokusera på i texter och gemensamt började de sedan arbetet med att förbättra olika texter. 

Detta arbetade de med i ungefär en månads tid innan klassen gick tillbaka till sitt ordinarie 

svenskarbete där de skulle bedöma varandras texter.  

 

Får eleverna börja med att öva på självbedömning? 

Eleverna fick börja med att gå igenom texter från de nationella proven. 

 

Hur länge har du arbetat med kamratbedömning? 

Arbetet började som tidigare nämnts i ett arbetsområde där eleverna återkommande skulle be-

döma varandra, vilket var för ungefär ett år sedan. 

 

När används kamratbedömning i arbetet med elevtexter? 

För tillfället använder klassen sig av kamratbedömning kontinuerligt, då klassen arbetar med 

frekvensskrivande. Utöver det säger B att målet är att arbeta med kamratbedömning i varje 

skrivuppgift eleverna gör. Men just nu arbetar klass 5B bara med kamratbedömning i frekvens-

skrivandet.  

 

Vilken roll har du som lärare i denna arbetsmetod? 

Lärare B börjar med att poängtera att hen är med i arbetet men inte är speciellt styrande. B 

berättar att hen delar ut texterna som är anonyma till varje elev. Texterna väljs noga ut för att 

försöka anpassas efter varje elev. B poängterar också att hen ibland enbart låter eleverna skriva 

vad som är bra med en text, så att eleverna inte bara letar efter vad som kan ändras. Slutligen 

samlar B alltid in alla texter och kontrollerar vilken elev som gett återkoppling och på vad 

eleven gett återkoppling. Således kan lärare B inte enbart ge sin egen återkoppling på de insam-

lade texterna utan B får också reda på vad varje elev gett för typ av återkoppling. B säger att 

om hen som lärare inte är den drivande kraften bakom arbetsmetoden kamratbedömning kom-

mer det aldrig att bli en bra metod som utvecklar elevernas skrivande. 

 

Hur ser arbetsgången med kamratbedömning ut? 

Eleverna skriver en varsin text och när de är färdiga får kamrater ge återkoppling på texterna. 

Efter kamraternas återkoppling skickas texterna in till lärare B som gör sin egen bedömning. 

När B gjort sin egen bedömning skickas texterna tillbaka till eleverna som får göra ändringar 

efter lärarens återkoppling och slutligen skickas slutprodukten in till B igen. 
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Vilka positiva effekter ser du med kamratbedömning?   

B berättar att eleverna blir mer engagerade och skrivlusten ökar. Eleverna får se andra typer av 

texter samt upptäcka fel som leder till att eleverna lär sig att skriva bättre och så småningom 

undviker vanliga fel när de själva skriver. Texterna som eleverna skriver idag innehåller mycket 

mindre språkliga fel än tidigare.  

 

Ser du några utmaningar med kamratbedömning? 

Utmaning var till en början att eleverna blev osams med varandra, vilket löstes när eleverna 

fick göra kamratbedömningen anonymt. Nu är den största utmaningen att det tar mycket tid 

från lärare B. Först ska lärare B läsa igenom varje text och välja ut vilken elev som ska ge 

återkoppling på vilken text. Sedan ska alla texter samlas in för bedömning av B, som då även 

bedömer återkopplingen som getts av eleverna. Texten ska sedan lämnas ut till den elev som 

skrivit den från första början. Slutligen samlas alla texter in ännu en gång av lärare B som då 

gör sin slutliga bedömning. B berättar att hen tycker att detta tillvägagångssätt är rörigt och 

väldigt tidskrävande, men att det har fungerat bra i klassen.  

6.3.3 Intervju med lärare C  

Hur arbetar du med kamratbedömning? 

Lärare C beskriver att hen vanligtvis arbetar med SVA-elever (svenska som andraspråks-ele-

ver). När C arbetar med SVA-eleverna låter C alla elever i den lilla elevgruppen (fyra till fem 

elever) läsa igenom varandras texter och se om de kan stötta varandra och ändra någonting i 

texterna. Det som SVA-eleverna ger återkoppling på i texterna är alltid från återkopplingsnivå 

1, som till exempel stor bokstav, skiljetecken, stavning och ordföljd. Lärare C har också en 

årskurs 6 i svenska tre timmar i veckan (den klassen där observationen ägde rum). C berättar 

att eleverna i klass 6C i sina återkopplingar fokuserar på en del saker som är likadana som SVA-

eleverna, som till exempel stor bokstav, skiljetecken och stavning men dock inte ordföljd. Ele-

verna i årskurs 6 har i varje arbetsområde en bedömningsmall framtagen av lärare C (se bild 1).  
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Bild 1. Mall för bedömning i klass 6C 

Lärare C avslutar med att poängtera att hur hen arbetar med kamratbedömning skiljer sig åt 

beroende på vilken årskurs det gäller. C anpassar arbetet med kamratbedömning efter om hen 

arbetar med SVA-eleverna eller inte. Med SVA-eleverna ligger återkopplingen på en mer 

grundläggande nivå. Det finns dock ingen individuell skillnad inom samma klass utan alla ele-

verna ger återkoppling på samma saker.  

 

Använder du någon särskild metod? 

Lärare C berättar att hen alltid använder sig av någon slags bedömningsmall, där det står vad 

eleverna ska ge återkoppling på. C menar att det blir alldeles för varierade bedömningar av 

texterna om eleverna inte utgår från en bedömningsmall (se bild 1). C poängterar dock att elever 

som ligger bra till kunskapsmässig kan gynnas i sin lärprocess utan bedömningsmallar, då de 

kan ge en friare återkoppling. Elever som inte ligger lika bra till kunskapsmässigt kan få svå-

righeter att ge återkoppling om det saknas bedömningsmallar. 

  

Hur introducerar du kamratbedömning för eleverna? 

C brukar vanligtvis visa en film om självbedömning från webbsidan studi.se. På den sidan finns 

det tiominutersfilmer som visar hur bedömningar görs. Det går också att ändra språk eller välja 

undertexter i ett annat språk. Efter att bedömning har introducerats får eleverna under en period 

arbeta med självbedömning för att bli bekväma i bedömningsprocessen innan de går över till 

att bedöma varandras texter. Under självbedömningsprocessen får eleverna samma bedöm-

ningsmall som de sedan får när de ska ge återkoppling till varandra. 

 

Får eleverna börja med att arbeta med självbedömning? 

Denna fråga ställdes inte till lärare C då hen redan svarat på frågan. 
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Hur länge har du arbetat med kamratbedömning? 

I ungefär sex till sju år säger lärare C, men att det kanske inte har varit renodlad kamratbedöm-

ning hela tiden, utan C har under dessa år arbetat med ett arbetssätt som innebär att eleverna får 

vara delaktiga och försöka hjälpa varandra. C har också arbetat under en ganska lång period 

med ett arbetssätt som kallas two stars and a wish. Det skulle kunna kallas för kamratbedöm-

ning då det går ut på att eleverna delar texter med varandra och får ge två exempel på vad de 

tycker är bra (two stars) och ett förslag på någonting som de saknar (a wish). 

 

När används kamratbedömning i arbetet med elevtexter? 

C berättar att kamratbedömning till en början inte används hela tiden utan eleverna får använda 

det när de skrivit klart en text. Anledning till detta som C beskriver det är att det tar ganska lång 

tid i början att ge återkoppling till varandra när eleverna inte är helt vana med arbetsmetoden. 

När eleverna har arbetat ungefär en termin med denna metod ökas användningen av kamratbe-

dömning succesivt och eleverna använder det då i större arbeten efter varje kapitel som de skri-

vit, vilket i regel brukar innebära att eleverna ger återkoppling en gång i veckan.  

 

Vilken roll har du som lärare i denna arbetsmetod? 

Innan arbetet blir det inte mycket mer än att ta fram en bedömningsmall där C själv väljer ut 

vilka saker eleverna ska ge återkoppling på. När eleverna har utfört ett arbete skickas texten in 

till C som sedan gör sin egen bedömning av texterna och kontrollerar om eleverna har gett den 

återkoppling till varandra som C tagit fram. Sedan får eleverna tillbaka texterna och får göra 

ytterligare ändringar i sina texter efter lärarens återkoppling. Slutligen menar C att det ändå är 

hen som styr arbetet, genom att C delar in eleverna i de grupper som hjälper eleverna.  

 

Hur ser arbetsgången med kamratbedömning ut? 

Först introducerar C kamratbedömning för eleverna genom filmer där eleverna under en period 

får arbeta med självbedömning. Därefter får eleverna under skrivprocessen ge återkoppling på 

varandras texter och när texterna är klara skickas de in till lärare C som ger sin egen återkopp-

ling på texterna. 

 

Vilka positiva effekter ser du med kamratbedömning?   

C säger att de stärker alla elevernas skrivande, vilket C kan se på elevernas texter när hen jämför 

tidigare arbeten och arbeten som eleverna gjort efter att ha arbetat med kamratbedömning. C 

menar att eleverna tränar delar av kunskapskraven som finns för årskurs 6 i svenska. I regel når 

eleverna högre betyg med denna metod då de även övar på sin kommunikativa förmåga.  

 

Ser du några utmaningar med kamratbedömning? 

C menar att alla elever trots genomtänkta elevindelningar, inte är aktiva i arbetet med kamrat-

bedömning. Vissa elever försöker slippa undan och andra kan tycka att det är för svårt.   
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7 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion om resultaten av observationerna och intervjuerna kopplat till 

den forskning som tidigare tagits upp i studien (se kapitel 4). Diskussionen följer inte den sys-

tematiska ordning frågeställningarna i studien har (se avsnitt 1.1). 

 

7.1 Skillnader och likheter mellan observationerna  

Gemensamt för alla tre observationer är att en övervägande del av elevernas återkoppling låg 

på återkopplingsnivå 1 (se avsnitt 6.2), återkoppling om uppgiften. I återkopplingsnivå 1 foku-

serar eleverna på vad som är rätt och fel i en uppgift. Under observationerna framkom det att 

eleverna främst gav återkoppling på stora bokstäver, skiljetecken och stavning. Återkopp-

lingsnivå 1 är den absolut vanligaste typen av återkoppling lärare använder i undervisningen 

(Hattie & Timperley 2007, s. 91–92). Att i stort sett all återkoppling som eleverna gav varandra 

hamnade på återkopplingsnivå 1 är egentligen ingenting som är konstigt, då det oftast är ett 

första steg i kamratbedömningsprocessen, alltså det steg som eleverna börjar med när de ska 

lära sig att arbeta med bedömningar och återkopplingar. Under två av dessa tre observationer 

har det varit läraren som bestämt vad eleverna ska ge återkoppling på, vilket är en trolig anled-

ning till att majoriteten av elevernas återkoppling låg på återkopplingsnivå 1. Eleverna gjorde 

på så sätt bra ifrån sig eftersom de följde instruktionerna från läraren. Klass 5A och 6C var de 

klasser som hade mest återkoppling på nivå 1. Eftersom 6C var en av de klasser som hade 

mycket återkoppling på nivå 1 kan man dra slutsatsen att återkopplingsnivån inte beror på ele-

vernas ålder eller mognadsgrad utan på andra orsaker. Något som ytterligare förstärker denna 

slutsats är att 5B var den klass som hade mest återkoppling på nivå 2 och som inte heller hade 

instruktioner från läraren. Piaget menar i sin teori om utvecklingsstadier (Piaget, Tomlinson & 

Tomlinson 1929, s. 49–60) att alla elever i årskurs 4–6 ska vara mogna för kamratbedömning, 

vilket också påvisar att åldersskillnaden inte bör vara avgörande för vilken återkoppling ele-

verna ger varandra (se avsnitt 3.1.3). Det är inte eleverna som behöver tränas mer inom kam-

ratbedömning för att utveckla deras återkoppling och hamna på en mer effektiv återkopp-

lingsnivå, utan det är lärarna som behöver se över sina bedömningsmallar och försöka utveckla 

dessa bedömningsmallar och ge instruktioner som hjälper eleverna att gå över till en annan 

återkopplingsnivå. 

 

Ett par viktiga aspekter inom kamratbedömning är just vikten av att ha tydliga mål inom arbets-

området, alltså att klargöra vad eleverna ska bedöma, samt användningen av bedömningsmallar 

som kan underlätta återkopplingen för eleverna. Under observationerna i klass 5A och 6C satte 

lärarna upp tydliga mål för eleverna (se avsnitt 6.1). Detta stämmer bra överens med forsk-

ningen om vad som sägs skapa goda förutsättningar för lyckade kamratbedömningar (se kapitel 

4). Däremot saknades det under observationen i klass 5B bedömningsmallar för eleverna och 

läraren gick inte igenom vad eleverna skulle ge återkoppling på. Klass 5B var trots bristande 

mål och genomgångar den klass som gav varandra mest återkoppling på nivå 2, processinriktad 

återkoppling. Denna återkoppling är den mest effektiva eleverna kan ge varandra (se avsnitt 

3.2.2). Det blir ganska motsägelsefullt när forskare som Granekull (2016, s. 36–38) påpekar att 

det ska finnas tydliga mål för eleverna när de ska bedöma varandra och att Sandvoll (2014, s. 

7–8) påpekar att nackdelar med kamratbedömning är bristfälliga genomgångar som saknar just 
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tydliga mål (se avsnitt 4.1 & 4.3). Den klass som saknade tydliga mål och hade bristfälliga 

genomgångar var den klass som gav varandra den mest effektiva återkopplingen och inte endast 

fokuserade på rätt och fel i texterna. Klass 5B var också den enda klassen som gjorde kamrat-

bedömningen anonymt. Anonymiteten hos eleverna kan ha varit en anledning till att elevernas 

återkoppling hamnade på nivå 2 då eleverna vågade skriva mer och uttrycka sina kommentarer 

på ett helt annat sätt (Rotsaert, Panadero & Schellens 2018, s. 76). En annan anledning kan vara 

att läraren inte använde sig av bedömningsmallar som innehöll instruktioner på nivå 1. I brist 

på tydliga riktlinjer fick eleverna i klass 5B arbeta mycket friare med återkopplingen. Detta 

visar att elever på egen hand kan prestera bra, inte minst när de får stöd av en kamrat, vilket 

Vygotskij menar med den proximala utvecklingszonen (se avsnitt 3.1.1) och att det skulle be-

hövas ytterligare forskning om hur kamratbedömning ska tillämpas i praktiken. Användningen 

av bedömningsmallar är kanske inte effektiva inom kamratbedömning om lärarna inte ser över 

dessa bedömningsmallar eller utvecklar dessa i takt med att eleverna utvecklar sina förmågor 

att ge återkoppling till varandra.  

 

En annan skillnad var vilken typ av medium eleverna använde sig av i sina återkopplingar 

(muntlig eller skriftlig återkoppling eller både muntlig och skriftlig återkoppling). Under ob-

servationerna i klasserna 5B och 6C fokuserade eleverna i stort sett enbart på skriftlig återkopp-

ling medan eleverna i klass 5A gav varandra muntlig återkoppling. Jag skriver i ’stort sett’ då 

det fanns några enstaka återkopplingar som hamnade i kategorin muntligt i klass 6C och någon 

återkoppling som hamnade i kategorin skriftligt i klass 5A. Det som saknades var en kombinat-

ion av skriftlig och muntlig återkoppling. Klass 5B och 6C som inte använde sig av muntlig 

återkoppling missade också möjligheten att diskutera olika åsikter och tankesätt, då eleverna 

vid muntlig återkoppling kan få höra olika sätt att lösa olika uppgifter på samt föra diskussioner 

kring sina egna idéer, vilket ökar lärandet (Granekull 2016, s. 37–38). För att utveckla kamrat-

bedömning borde eleverna ha använt sig av både muntlig och skriftlig återkoppling. Ska ele-

verna arbeta med kamratbedömning anonymt, vilket gjordes i klass 5B (där det även gavs bäst 

återkoppling), blir det svårt att använda sig av muntliga samtal, och samtidigt förespråkar den 

tidigare forskningen både anonymitet och muntlig återkoppling (se kapitel 4). Det här resultatet 

visar att det skulle behövas mer forskning kring anonymitet kontra muntliga samtal inom kam-

ratbedömning.  

 

7.2 Skillnader och likheter mellan intervjuerna 

Gemensamt för samtliga deltagande lärare är att de är styrande i arbetsprocessen, vilket lärare 

B under intervjun inte visar sig vara medveten om att hen är (se avsnitt 6.3.2). Texterna som 

eleverna givit återkoppling på samlas alltid in av lärarna som sedan gör egna bedömningar. I 

och med detta blir lärarna medvetna om vilka återkopplingar eleverna ger varandra och om 

eleverna har följt instruktionerna i uppgiften. De får också se hur eleverna skrivit texterna. Yt-

terligare gemensamma faktorer är att lärarna låter eleverna skriva om texterna efter en kamrats 

återkoppling samt efter lärarens egen återkoppling. Att skriva om samma text efter återkoppling 

är en viktig metod för att förbättra sitt skrivande, annars blir återkopplingen inte effektiv 

(Granekull 2016, s. 36–41). En till gemensam faktor för alla klasser är att eleverna får börja 

med att träna på att bedöma texter, antingen sina egna texter eller texter tagna från internet. Att 

träna på att bedöma texter innan man går över på kamratbedömning (där man bedömer andra 
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elevers texter) är viktigt. Det är också viktigt att lärarna är med och stöttar eleverna, speciellt i 

övergången från självbedömning till kamratbedömning (se kapitel 4), vilket också gjordes i alla 

tre observationerna även om lärarna själva inte lyfte fram just stöttning under intervjuerna. Trots 

detta låg väldigt mycket av elevernas återkoppling på återkopplingsnivå 1. Förutom aspekten 

att lärarna behöver se över sina bedömningsmallar (se avsnitt 7.1) skulle lärarna behöva ge 

eleverna instruktioner som hjälper dem att gå från återkopplingsnivå 1 till återkopplingsnivå 2.  

 

Andra gemensamma faktorer för de intervjuade lärarna gällande kamratbedömning är hur ar-

betsformen introduceras för eleverna. Alla lärare berättar att de visar exempel på olika texter 

och att de tillsammans med eleverna går igenom hur de kan bedöma dessa innan de börjar med 

kamratbedömning. Det är också vanligt att eleverna får titta på filmer om bedömning när ar-

betsområdet är nytt. Som tidigare nämnts arbetar alla elever med självbedömning innan de får 

övergå till att bedöma andras texter. Utifrån vikten av tydlighet för eleverna förstår man hur 

viktigt det är med en bra introduktion till arbetsområdet, vilket också samtliga lärare i denna 

undersökning ger (Granekull 2016, s. 36–41). En bra introduktion i självbedömningsprocessen 

som leder till att eleverna känner sig säkra i att bedöma olika texter skulle kunna motverka 

några av de nackdelar som finns med kamratbedömning, till exempel motvilja hos elever att 

bedöma sina kompisars arbeten, betygsättning av varandra, svårigheten att vara diplomatiskt 

mot varandra och risken att sänka elever istället för att stärka eleverna (se avsnitt 4.3). 

 

Trots att alla intervjuade lärare använder sig av strategier som  den tidigare forskningen föreslår, 

det vill säga att vara styrande i arbetsmetoden, öva på självbedömning innan övergången till 

kamratbedömning och att göra om samma uppgift efter återkopplingen (se kapitel 4), låg väldigt 

mycket av återkopplingen i klass 5A och 6C på nivå 1. Lärare A lyfte under intervjun upp 

svårigheter med kamratbedömning gällande elevernas motvilja till att bedöma varandras texter, 

vilket också lärare B tog upp. Lärare C lyfte upp svårigheter med att få med alla elever, då vissa 

elever inte gör speciellt mycket. Som nämnts tidigare var klass 5B den klass som gav varandra 

den bästa återkoppling ur en lärandeaspekt och det var också den enda klassen som arbetade 

anonymt. För att få bort svårigheterna som lärare A och C upplever kan det vara bra för dessa 

klasser att arbeta anonymt. Elevernas anonymitet i kamratbedömning skulle kunna få bort mot-

viljan hos eleverna att bedöma varandra som A beskriver, då man som elev inte behöver känna 

att man blir utpekad eller att man är rädd att bli osams med någon annan elev på grund av 

bedömningen. Svårigheten att få med alla elever som C berättar kan också bero på motviljan 

att bedöma andra elever som A beskriver, vilket i sådana fall skulle kunna lösas med anonyma 

kamratbedömningar. Lärare B är även den enda läraren som beskriver att kamratbedömning 

som arbetsmetod är väldigt tidskrävande. Det skulle kunna vara så att lärare B lägger ner mer 

tid och arbete för att eleverna ska utvecklas i kamratbedömning än vad lärare A och lärare C 

gör. Det skulle kunna vara ytterligare en orsak till varför klass 5B gav varandra bättre återkopp-

ling än 5A och 6C.  
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8 Slutsats och vidare forskning   
I detta kapitel redovisas studiens slutsatser utifrån syftet, frågeställningarna och resultatet. 

 

8.1 Slutsatser 

Både enligt den tidigare forskningen som presenterats i denna studie (se kapitel 4) och min egen 

forskning med de intervjuade lärarna, är slutsatsen att kamratbedömning stärker elevernas kog-

nitiva förmågor, ökar deras skrivlust och förbättrar deras skrivande vilket också borde leda till 

högre betyg i ämnet svenska. Arbetsmetoden kamratbedömning har också en del svårigheter 

som att få med alla elever i arbetet, osämja mellan eleverna och rädsla från elevernas sida gäl-

lande att bedöma varandra, vilket enligt min egen forskning kan lösas med hjälp av att arbeta 

med kamratbedömning anonymt. 

 

Den tidigare forskningen i denna studie har även visat att bedömningsmallar ska vara ett stöd 

för eleverna i deras återkopplingar. Resultatet av min egna forskning visar på motsatsen (se 

diskussion kring detta i kapitel 7). Bedömningsmallar hindrar eleverna från att använda alla 

olika återkopplingsnivåer. Lärarna behöver se över sina mallar och utveckla dessa så att de är 

anpassade för åtminstone återkopplingsnivå 1–3. Elever utvecklar inte sina förmågor att ge 

återkoppling om mallarna endast är anpassade för nivå 1. Att använda sig av nivå 1 när eleverna 

är nya på att ge och ta emot återkoppling är en bra början, men sedan behöver eleverna nya 

utmaningar och övergå till de andra nivåerna.  

 

8.2 Vidare forskning 

I denna studie har det framkommit bedömningsmallar snarare hindrar lärandet än stärker läran-

det för eleverna. Det skulle behövas mer forskning kring vilken påverkan bedömningsmallar 

har för elevers återkoppling, eftersom denna studie endast undersökt tre klasser. Det skulle även 

behövas mer forskning kring vilken påverkan elevers anonymitet har i kamratbedömningen och 

hur man kan utveckla kamratbedömning för att få den mer effektiv för elevernas inlärning och 

utveckling av det svenska språket. Framtida forskning behöver utröna mer i detalj om en bear-

betning av lärarmallar eller anonyma bedömningar har störst påverkan på elevers återkopp-

lingsnivåer, eller om det är en kombination av de två som skulle bli mest effektiv. 

  



 

37 

 

Referenser 

Bennett, R. E. (2011). Formative Assessment: A Critical Review [Elektronisk resurs], 18(1), S. 

5–25. Tillgängligt på:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ91279

8&site=ehost-live&custid=s3912055. 

 

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3 Stockholm: Liber 

 

Dewey, J. (2001). Democracy and Education [Elektronisk resurs]. Tillgängligt på:  

https://nsee.memberclicks.net/assets/docs/KnowledgeCenter/BuildingExpEduc/BooksReports

/10. democracy and education by dewey.pdf 

 

Dix, S. & Cawkwell, G. (2011). The Influence of Peer Group Response: Building a Teacher 

and Student Expertise in the Writing Classroom [Elektronisk resurs], 10(4), S. 41–57. 

Tillgängligt på: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ96260

4&site=ehost-live&custid=s3912055. 

 

Granekull, T. (2016). Kamratbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet [Elektronisk 

resurs]: formativ återkoppling genom gruppsamtal. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö 

högskola. Tillgänglig på: 

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/19207/2043_19207_Grane-

kull_muep.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback, Review of Educational Research 

[Elektronisk resurs]. S. 81–112. Tillgängligt på:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ78244

8&site=ehost-live&custid=s3912055. 

 

Hult, A. & Olofsson, A. (2011). Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför? 

Stockholm: Natur & kultur. 

 

Håkansson, J. (2011). Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar elevers 

studieresultat [Elektronisk resurs]. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.  

Tillgängligt på: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-706-1.pdf. 

 

Johansson, E. M. (2016). Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget [Elektronisk resurs]: en 

etnografisk studie om bedömning i förskolekontext. Göteborg.  

Tillgängligt på: http://hdl.handle.net/2077/46830. 

 

Josefsson Bostani, S. & Josefsson, R. (2009). Formativ bedömning vid entreprenöriellt 

lärande: så här gör du. Sunne: Me University. 

 

Jönsson, Anders (2013). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups utbildning 



 

38 

 

Klapp Ekholm, A. (2010). Bedömning för lärande: - en grund för ökat kunnande [Elektronisk 

resurs]. Stockholm: Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet. Tillgängligt på: 

http://www.forskul.se/tidskrift/nummer3. 

 

Korp, H. (2006). Lika chanser i gymnasiet?: en studie om betyg, nationella prov och social 

reproduktion [Elektronisk resurs]. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola: (Malmö 

studies in educational sciences, 1651-4513 ; 24).  

Tillgängligt på: http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/2043/7717/1/HelenaKorpFINAL.pdf. 

 

Leenknecht, M. J. M. & Prins, F. J. (2018). Formative Peer Assessment in Primary School: The 

Effects of Involving Pupils in Setting Assessment Criteria on Their Appraisal and Feedback 

Style [Elektronisk resurs]. European Journal of Psychology of Education. 33(1), S. 101–116. 

Tillgängligt på:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ11667

33&site=ehost-live&custid=s3912055. 

 

Limbach, Gabi (2006). Folkloristiska arkivet vid Åbo Akademi. Arkivguide. Åbo 2006 

[Elektronisk resurs], S. 32–33. Tillgängligt på: http://web.abo.fi/arkiv/folk/transkribe-

ring.html 

 

Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2016). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i 

didaktik. Umeå: Fundo Förlag. 

 

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedt. 

 

Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. (2017). Lärande, skola, bildning. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Matris skriva för åk 5 Bedömning för uppgift [Elektronisk resurs]. Tillgängligt på: 

https://katarinanorraskola.stockholm.se/sites/default/files/ak_5_lpp_-_huset_0.pdf  

 

Mickwitz, L. (2011). Rätt betyg för vem? [Elektronisk resurs]: betygsättning som 

 institutionaliserad praktik. Stockholm: ISD, Utbildningsvetenskap med inriktning mot språk 

och språkutveckling, Stockholms universitet. Tillgängligt på: 

 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-54614. 

 

Nottingham, J. & Nottingham, J. (2017). Utmanande återkoppling: som för dina elevers 

lärande framåt. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Panadero, E. & Brown, G. T. L. (2017). Teachers’ Reasons for Using Peer Assessment: 

Positive Experience Predicts Use [Elektronisk resurs]. European Journal of Psychology of 

Education, 32(1), S. 133–156. Tillgängligt på:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ11237

00&site=ehost-live&custid=s3912055. 

 



 

39 

 

Piaget, J., Tomlinson, J. & Tomlinson, A. (1929). The child’s conception of the world. London,: 

K. Paul, Trench, Trubner & co., ltd.; (International library of psychology, philosophy and 

scientific method). 

 

Rotsaert, T., Panadero, E. & Schellens, T. (2018). Anonymity as an Instructional Scaffold in 

Peer Assessment: Its Effects on Peer Feedback Quality and Evolution in Students’ Perceptions 

about Peer Assessment Skills [Elektronisk resurs]. European Journal of Psychology of 

Education, 33(1), S. 75–99. Tillgängligt på:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ11667

25&site=ehost-live&custid=s3912055. 

 

Sandvoll, R. (2014). Feeling Good, but Missing the Mark. What Happened to the Assessment 

in Peer Assessment? [Elektronisk resurs]. Journal of  University Teaching and Learning 

Practice, 11(1). Tillgängligt på:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ10256

48&site=ehost-live&custid=s3912055. 

 

Skolverket; Betyg och betygssättning (2018) [Elektronisk resurs]. Tillgängligt på: 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/

55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4000.pdf?k=4000  

 

Skolverket; Genomgöra och bedöma nationella prov i grundskolan (2019) [Elektronisk resurs]. 

Tillgängligt på: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grund-

skolan/genomfora-och-bedoma-prov-i-grundskolan#h-Provresultatetsbetydelseforbetyget 

 

Skolverket; Kunskapsbedömning i skolan (2011) [Elektronisk resurs]. Tillgängligt på: 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/

55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2660.pdf?k=2660  

 

Skolverket; Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018 

[Elektronisk resurs]. Tillgängligt på: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975 

 

Svenska akademiens ordbok (2019). bedömning | svenska.se [Elektronisk resurs]. Tillgängligt 

på: https://svenska.se/tre/?sok=bedömning&pz=1 

 

Sveriges Riksdag (2010). Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m., Riksdagen [Elektronisk 

resurs]. Tillgängligt på: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/betyg-fran-arskurs-6-i-

grundskolan-mm_GY01UbU3. 

 

Topping, Keith J. Theory Into Practice, v48 n1 S. 20–27 Jan 2009. 

 

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning [Elektronisk resurs]. Tillgängligt på: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  



 

40 

 

Voet, M. et al. (2018). Using Feedback Requests to Actively Involve Assessees in Peer 

Assessment: Effects on the Assessor’s Feedback Content and Assessee’s Agreement with 

Feedback [Elektronisk resurs]. European Journal of Psychology of Education, 33(1), S. 145–

164. Tillgängligt på:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ11667

21&site=ehost-live&custid=s3912055. 

 

Vygotsky, L. (1930). Mind and Society by Lev Vygotsky [Elektronisk resurs]. Tillgängligt på: 

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/mind/index.htm  

 

van Zundert, M., Sluijsmans, D. & van Merrienboer, J. (2010). Effective Peer Assessment 

Processes: Research Findings and Future Directions, Learning and Instruction [Elektronisk 

resurs]. 20(4), S. 270–279. Tillgängligt på:  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ87855

9&site=ehost-live&custid=s3912055. 

  



 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Brev till rektorer 

Hej *******, 

 

Jag skulle uppskatta om du kunde skicka ut ett mejl till resten av rektorerna i kommunen att jag 

söker en till klass och lärare att intervju till mitt examensarbete. Nedan följer information om 

vad du kan skicka vidare. 

 

Hej jag heter Jesper Severin och studerar grundlärarprogrammet 4–6 vid högskolan i Gävle. Jag 

skriver just nu mitt examensarbete om kamratbedömning i ämnet svenska. Jag söker en till 

deltagare till min undersökning där jag skulle vilja intervjua dig som lärare som arbetar med 

kamratbedömning samt observera en klass där du arbetar med just kamratbedömning. Om du 

kan tänka dig att ställa upp så hör gärna av dig så fort som möjligt så berättar jag mer om 

uppsatsens syfte samt etiska riktlinjer.  

 

Väl mött! 

Jesper Severin 

ofk14jei@student.hig.se 
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Bilaga 2. Samtyckesbrev till vårdnadshavare 

Hej alla vårdnadshavare! 

 

Jag heter Jesper Severin och studerar min sista termin till grundskollärare 4–6 på högskolan i 

Gävle. Just nu håller jag på med mitt examensarbete inom svenska. Min studie handlar om 

kamratbedömning i skolan. För att jag ska lyckas göra den här studien behöver jag observera 

några olika klasser med anledningen att undersöka hur eleverna arbetar med just kamratbedöm-

ning. När jag ska göra min observation kommer jag att vara delaktig under lektionerna för att 

ta reda på hur eleverna ger varandra återkoppling. Jag kommer under lektionens gång att fylla 

i ett observationsschema för vad jag upptäcker. Allting är anonymt, ingen skola kommer att 

nämnas och inga namn kommer finnas med. Det kommer heller inte att förekomma någon in-

spelning av något slag. Det är också helt frivilligt för eleverna att hoppa av undersökningen 

under lektionens gång även om man kryssat JA i detta brev. Materialet kommer endast att an-

vändas i forskningssyfte och eventuellt vara tillgänglig för högskolan i Gävle. Jag vore tacksam 

om ni lämnade in lappen så fort som möjligt till er lärare, oavsett om ni samtycker eller inte. 

 

Om ni har frågor så ta gärna kontakt med mig via mailen: 

Ofk14jei@student.hig.se 

 

 

Jag tillåter mitt barn att delta i studien            Ja          Nej    

 

 

Elevens namn:_______________________________Klass:_______________________  

 

 

Vårdnadshavarens underskrift:______________________________________________ 

  

Stort tack på förhand! 

/Jesper Severin 
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Bilaga 3. Observationsschema 

 

Nivåer 

(muntligt) 

Nivå 1 

Återkoppling 

om uppgiften 

Rätt & fel, 

stor, liten 

bokstav o.s.v. 

Nivå 2 

Processinrik-

tad återkopp-

ling 

Öppna frågor 

som hjälper 

eleverna 

Nivå 3 

Självregle-

rande åter-

koppling 

Egen reflekt-

ion 

Nivå 4 

Återkoppling 

om uppgiften 

Återkoppling 

om eleven 

Grupp 1     

Grupp 2     

Grupp 3     

Grupp 4     

Nivåer 

(skriftligt) 

 

Nivå 1 

Återkoppling 

om uppgiften 

Rätt & fel, 

stor, liten 

bokstav o.s.v. 

Nivå 2 

Processinrik-

tad återkopp-

ling 

Öppna frågor 

som hjälper 

eleverna 

Nivå 3 

Självregle-

rande åter-

koppling 

Egen reflekt-

ion 

Nivå 4 

Återkoppling 

om uppgiften 

Återkoppling 

om eleven 

Grupp 1     

Grupp 2     

Grupp 3     

Grupp 4     

 

  



 

 

 

Bilaga 4. Intervjufrågor 

Hur arbetar du med kamratbedömning? 

Använder du någon särskild metod med kamratbedömning? 

Hur introducerar du kamratbedömning för eleverna? 

Får eleverna börja med att öva på självbedömning? 

Hur länge har du arbetat med kamratbedömning? 

När används kamratbedömning i arbetet med elevtexter? 

Vilken roll har du som lärare i denna arbetsmetod? 

Hur ser arbetsgången med kamratbedömning ut? 

Vilka positiva effekter ser du med kamratbedömning? 

Ser du några utmaningar med kamratbedömning? 


