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Sammanfattning 

Utgångspunkten för den här litteraturstudien är det sociokulturella perspektivet där lärandet 

sker i samspelet med varandra. Kamratbedömning delar samma utgångspunkt. Syftet med den 

här litteraturstudien är att sammanställa och analysera vad forskningen säger om kamrat-

bedömningens effekter på matematiklärande. Metoden som används för att få fram ett resultat 

är en systematisk litteraturstudie. Tjugotre forskningsstudier har kartlagts och analyserats. 

Resultatet visar att kamratbedömning ger positiva effekter för elevers lärande när det används 

i ämnet matematik. I det här arbetet delas kamratbedömningens effekter in i två teman (sociala 

effekter och kognitiva effekter) och fem underteman (samspel, beteende, feedback, reflektion 

och förståelseutveckling). Resultatet diskuteras utifrån synen på kunskap och lärande utifrån 

det sociokulturella perspektivet. Avslutningsvis diskuteras vidare forskning och konsekvenser 

för undervisningen.  

Nyckelord: kamratbedömning, formativ bedömning, matematiklärande, återkoppling, 

sociokulturellt perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Being resources for one another 

- peer assessment in mathematics education 
 

Abstract 

The starting point of this literature study is the socio-cultural perspective where learning takes 

place through interaction with each other. Peer-assessment shares the same point of view. The 

purpose of this literature study is to compile and analyze what the research says what peer 

assessment has for effect on mathematics learning. The method that was used for this research 

is a systematic literature study. Twenty-three research studies have been mapped and 

analyzed. The result shows that peer tutoring gives positive effects when methods is used it in 

mathematics. In this study has divided effecter of peer tutoring into two themes (social effects 

and cognitive effects) and five subthemes (interaction, behavior, feedback, reflection and 

understanding development). The result is discussed from the viewpoint of knowledge and 

learning from the socio-cultural perspective. Finally, further research and implications for 

teaching are discussed. 

Keywords: peer assessment, formative assessment, mathematics learning, feedback, socio-

cultural perspective. 
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Inledning 

    Vi lever i ett kunskapssamhälle. Bedömning har använts som ett pedagogiskt verktyg för att 

disciplinera elever i både positiv och negativ mening. För att kunna veta vad andra kan behöver 

vi bedöma andras kunskaper. Genom historien har förståelsen för bedömningens olika 

konsekvenser för individer och skolan formats, vilket leder till nya bedömningsmetoder 

(Lundahl, 2014). Bedömning kan uppfattas på olika sätt och finns i olika former så som betyg, 

prov och skriftligt omdöme (Lundahl, 2011). På senare tid har bedömningen integrerats allt mer 

i lärandet och undervisningen. Resultat från bedömningen bidrar inte bara med information om 

elevers kunskapsnivåer utan utgör också underlag för lärarens planering av kommande 

undervisning (Erickson & Gustafsson, 2014).  

    Inom skolan och utbildningen har bedömning olika syften (Lundahl, 2011). Summativ 

bedömning används för att sammanfatta elevers kunskapsnivåer i samband med kriterier som 

utvärderas i efterhand för att visa utbildningsresultat. Formativ bedömning har syftet att både 

utveckla elevers lärande och lärarens undervisning och används under tiden undervisningen 

pågår. Formativ bedömning benämns ofta som bedömning för lärande (Grevholm 2014; Klapp, 

2015 & Nyström, 2013).  

    Forskning visar att elever presterar bättre när de får information om sitt lärande i form av 

formativ bedömning än elever som bara får betyg (Klapp, 2015). Även om formativ bedömning 

inte är nämnd tydligt i läroplanen går det ändå att hitta spår både i övergripande mål, riktlinjer 

och i kursplanen för matematik. Exempelvis i avsnittet om bedömning och betyg står det att ” 

skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen 

och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” och 

”läraren ska… främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling” samt ”utifrån 

kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 

redovisa detta för eleven…” (Skolverket, 2019 s.16).  

    Wiliam (2013) beskriver fem nyckelstrategier inom formativ bedömning. I den här litteratur-

studien kommer fokuset vända sig mot en av de strategierna som handlar om att använda elever 

som resurser för varandra, vilket det finns olika metoder kring. Kamratbedömning är de mest 

undersökta metoderna och kallas ibland kamratrespons (Balan & Jönsson, 2014).  

    Läraren kan dra nytta av kamratbedömning (Sivenbring, 2017). Sivenbring menar att det 

finns pedagogiska vinster av att ge respons. Kamratbedömning möjliggör dubbelt lärande när 

elever bedömer sitt arbete i relation till andras arbete och kunskapskrav.  Förutom att få respons 

och återkoppling får elever som ger återkoppling kunskap som kan utnyttjas i det egna arbetet. 
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Att elever handleder varandra kan i vissa fall fungera mer effektivt än endast lärarhandledning 

(Wiliam, 2013).  

 

Syfte och frågeställningar 

    Syftet med den här studien är att sammanställa vad forskningen säger om effekter av kamrat-

bedömning när den används i matematikundervisningen. Med effekter menas något som 

påverkar matematiklärande hos elever i samma ålder eller årskurs utifrån kamratbedömning 

som undervisningsmetod. Genom att ha förståelse om vad som ligger bakom kamrat-

bedömningens positiva effekter kan lärare skapa en undervisning som använder eleverna som 

resurser i klassrummet. För att uppfylla studiesyftet ställer jag följande forskningsfrågor:  

 

1. Vad har kamratbedömning för effekter på elevers matematiklärande? 

2. Vilka områden i elevers matematiklärande hör dessa effekter samman med? 

3. Vad påverkar dessa effekter av kamratbedömning? 

 

    Studien inleds med en teoretisk bakgrund om det sociokulturella perspektivet på lärande. I 

den här delen förtydligas begreppet bedömning inom skolan utifrån olika aspekter, dvs. 

formativ bedömning och kamratbedömning. Sedan följer ett metodavsnitt som beskriver hur 

metoderna i den här litteraturstudien genomfördes från databassökning och manuellt urval till 

analys av datamaterialet på både översiktlig- och djupnivå. Därefter diskuteras etiska 

övervägande, arbetets validitet och reliabilitet. Efter metodavsnittet presenteras resultat och 

analys i form av teman som sedan analyseras översiktligt och på djupet. Resultat som litteratur-

studien leder till diskuteras i ljuset av det sociokulturella perspektivet på elevers matematik-

lärande. Därefter följer en diskussion av arbetets metod. Avslutningsvis diskuteras 

konsekvenserna av studiens resultat för undervisningen och implikationer för forskningen i 

framtiden.  

 

Teoretisk bakgrund 

    I det här avsnittet förklaras det teoretiska sammanhanget och de centrala begrepp som denna 

studies syfte och frågeställningar utgår ifrån. Avsnittet inleds med det sociokulturella 

perspektivet på lärande, därefter diskuteras bedömningens funktion och betydelse för elevernas 
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lärande samt för undervisningen. Avsnittet avslutas av en skildring av hur formativ bedömning 

förstås i detta arbete samt förklarar om vad kamratbedömning innebär för undervisning och 

elevers lärande.  

 

Den sociokulturella synen på lärande 

    Människor lär sig genom att interagera med andra och med sin omgivning. Utgångspunkten 

i Vygotskys perspektiv är att de mentala funktionerna utvecklas genom social interaktion. 

Individer approprierar, det vill säga tar till sig kunskaper, sätt att tänka, hur man resonerar och 

agerar genom att samspela med andra människor. Exempelvis lär vi oss vårt första språk genom 

att vara med andra. Hur mediering och medierande redskap används i samhället och av individer 

är centralt i Vygotskys syn på lärande. Det finns två typer av medierande redskap. Det första är 

mentala eller språkliga (begrepp, symbol, alfabet) och det andra är fysiska redskap eller 

artefakter så som kulramar eller räknestickor som senare utvecklades till dagens räkneapparat 

(Säljö, 2017).  

    Språket är det viktigaste medierande redskapet. Vi formulerar våra erfarenheter och delar 

dem med andra. Genom språket approprierar vi också andras erfarenheter. På så sätt fungerar 

språket både i samspelet med andra och i våra tankar. Språket på yttre sidan riktas mot andra 

och på inre sidan mot vår eget tänkande. Därför kan lärandet inom det sociokulturella synsättet 

också handla om hur vi lär oss att behärska ett medierande redskap genom appropriering (Säljö, 

2017). 

    En annan viktig aspekt för lärande inom detta perspektiv är att samspelet med mer kunniga 

människor ökar personens möjlighet att utvecklas. Detta kallas den närmaste utvecklingszonen 

eller The zone of proximal development (ZDP). Den närmaste utvecklingszonen innebär att när 

vi har uppnått en viss kunskap eller färdighet så är vi också kompetenta att klara av mer 

avancerade kunskaper, men då med hjälp eller ledning av den som är mer kunnig. Scaffolding 

är ett begrepp som hänger samman med den närmaste utvecklingszonen. Scaffolding handlar 

om stödet som ges av den som är mer kunnig för att hjälpa personen som är mindre kunnig att 

komma vidare (Säljö, 2017).  

    Det sociokulturella perspektivet innebär i den här studien en förståelse för hur elevers lärande 

sker i samspel med andra. Att eleverna är resurser för varandra är något som gör att de tar del 

av varandras kunskaper med hjälp av medierande redskap där språket är centralt och sedan 

approprierar de kunskaperna till sina egna. Att bedöma och ge återkoppling är ett sätt för 

eleverna att stödja varandra (scaffolding) när de befinner sig i den närmaste utvecklingszonen.  
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Genomgång av tidigare forskning  

    Syftet av den här studien är att sammanställa vad forskning säger om kamratbedömningens 

effekter på elevers matematiklärande. Genomgången av tidigare forskning visar hur effektivt 

det kan vara när elever lär av varandra. Tidigare forskning har visat att det fungerar på alla 

grupper men mest för lågpresterande elever. Forskningsfältet är koncentrerat till att visa att det 

fungerar och lagt mindre fokus på varför det fungerar. Därför har mitt arbete undersökt vilka 

dessa effekter är som leder till bättre matematiklärande.  

  

 

Matematikundervisning  

    Det här arbetet undersöker kamratbedömningens effekter på elevers matematikutlärande när 

den används i matematikundervisning. För att skapa förståelse kring vad som menas med 

begreppet matematikundervisning behövs det förklaras. Helenius (2018) menar att 

matematikundervisning utgår ifrån läroplaner, kursplaner och andra regelverk för att skapa 

aktiviteter som får eleverna att upptäcka det lärare vill. I läroplanen (Skolverket, 2019) beskrivs 

det tydligt vilka förmågor eleverna ska ges möjligheter att utveckla genom undervisning i 

matematikämnet. Dessa förmågor är att formulera och lösa problem, använda och analysera 

matematiska begrepp, välja och använda matematiska metoder, föra och följa matematiska 

resonemang och använda matematikens uttrycksformer. Grevholm (2014) definierar dem som 

problemlösningsförmåga, resonemangförmåga, kommunikationsförmåga, förmåga att utveckla 

förtrogenhet med matematiska begrepp och förmåga att utveckla matematiska metoder. 

Grevholm menar att dessa förmågor inte går att särskilja eftersom uppgiften avgör vilka 

förmågor som används. När elever förklarar för varandra tvingas de att reflektera tillbaka vilket 

gör att de tänker på sitt eget lärande. Att vara medveten om sitt tänkande är en metakognitiv 

handling. Elever tänker mer metakognitivt när de lyssnar på sina kamrater. Elever som använder 

metakognitiva strategier presterar bättre (Hattie et al., 2017). Grevholm ger ett exempel på hur 

problemlösning kan stödja elevers lärande på ett formativt sätt eftersom elever får komma med 

personliga lösningar genom att kommunicera med andra. Att eleverna är medvetna om sitt eget 

lärande har betydelse för studiens syfte och frågeställningar. När eleverna är resurser för 

varandra får de möjligheter att utvärdera sitt eget lärande. Detta sker när de i jämförelse 

bedömer andras kunskap.  
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Bedömning som vägleder lärande 

   Då syftet av studien är att undersöka effekter av kamratbedömning på elevers lärande behövs 

begreppet bedömning förtydligas. Bedömning kan används som ett redskap för lärande om den 

ges på ett systematiskt och medvetet sätt i undervisningen. Även elever kan använda sig av 

bedömning genom att bedöma sina resultat och sin utvecklingsnivå. Bedömningsresultatet ger 

lärare information som underlag för anpassning av undervisningsmetoder. Dessutom kan 

bedömning ge en indikation på undervisningens kvalitet och om vad som har fungerat bra eller 

mindre bra. ”Skolan har ett uttalat kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till” 

(Skolverket, 2011, s.6).  

    Lärande, undervisning och bedömning hänger ihop. Elever har olika sätt att lära sig. Det 

skulle kunna sägas att en god undervisning stödjer och stimulerar ett gott lärande. För att 

möjliggöra det krävs en god bedömning. En god undervisning och bedömning bör vara i 

samverkan med varandra som en pedagogisk process (Erickson & Gustafsson, 2014).  

    Bedömning påverkar elevers självförtroende och lust att lära. När elever får återkoppling om 

sitt lärande, och får stöd och stimulans som höjer sitt förtroende till sina förmågor, utvecklar de 

en känsla av ”jag kan, jag vill, jag vågar”. Om elever får bedömning i form av poäng eller betyg 

kan detta skapa en negativ känsla i deras självuppfattning (jag kan inte, jag vill inte, jag vågar 

inte) (Grevholm, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 illustrerar konsekvenser av bedömning  

Bedöma 

Jag kan, vill, vågar. 

Jag kan inte, vill inte, vågar inte. 
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Formativ bedömning 

    Formativ bedömning kallas ofta för bedömning för lärande (Grevholm 2014; Klapp, 2015: 

Nyström, 2013). Formativ bedömning är en process att samla in underlag i en formativ 

utvärdering som grund för återkoppling till elever som för lärandet framåt (Hattie, Fisher & 

Frey, 2017). Det kan innebära att lärare mäter lärandets framsteg och anpassar sin undervisning. 

Det som är viktigt är hur lärare utvärderar och tolkar elevers kunskaper både under och efter 

lektionen för att senare förbättra sin undervisning. Datainsamling i realtid enligt Hattie et al. 

gör att läraren ser var elever befinner sig i inlärningsprocessen vilket hjälper läraren att kunna 

fatta beslut om kommande undervisning eller lektion. Inom formativ bedömning talas det ofta 

om fem nyckelstrategier (Wiliam, 2013 s.18). 

  

1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärande mål och kriterier för framsteg 

2. Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inläraningsuppgifter 

som visar att lärande har skett  

3. Att ge feedback som för lärande framåt 

4. Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra  

5. Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande  

Dessa strategier kan användas enskilt eller alla på en och samma gång (Lundahl, 2011). 

 

    Det som är centralt i formativ bedömning är återkoppling (feedback). För att formativ 

bedömning ska vara effektiv måste återkopplingen användas för att fylla ett mellanrum när den 

behövs för att leda elever mot målet (Sivenbring, 2017). Forskning visar entydigt att 

återkoppling generellt är positivt för lärande. Det hör samma med att återkopplingen som ges 

har direkt påverkan på personenens motivation. Om återkopplingen ska fungera effektivt måste 

den sikta in sig på hur uppgiften ska genomföras (Lundahl, 2011). Samtidigt kan negativa 

återkoppling kan sänka både prestation och motivation (Jönsson, 2011). Återkoppling fungerar 

på ett formativt sätt om informationen eleverna fått används för att förbättra prestationen. Om 

återkopplingen till eleven är menad som hjälp men inte används är den inte formativ (Wiliam, 

2013). 

    Att ge en effektiv återkoppling är inte så enkelt. Mycket av den feedback eleven får har liten 

eller ingen påverkan på elevers lärande. En effektiv feedback ska vara framåtsyftande och inte 

bara fokusera på elevers brister utan att ge råd på hur elever kan ta itu med bristen. Effektiva 
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kommentarer ska vara konkreta och uppgiftsfokuserade. Kommentarerna ska inte fokusera på 

eleven som person (Klapp, 2015).  

   Att aktivera elever som läranderesurser för varandra är en del av formativ bedömning. 

Bedömning och framåtsyftande feedback är centralt och gör att formativ bedömning är 

effektivt. Kamratbedömning är formativ bedömningens strategi nummer fyra enligt Wiliam 

(2013) och är utgångspunkten för studiens syfte.  

   

Kamratbedömning 

    Kamratbedömning är en förutsättning för den här litteraturstudien, därför behöver begreppet 

definieras. ”Bedömningar kan användas för att öka inslaget av återkoppling i lärande-

processerna” (Lundahl, 2014 s. 551). Kamratbedömning som metod syftar till att låta elever 

bedöma och ge varandra återkoppling (feedback) (Jönsson, 2011). Det är ett sätt för eleverna 

att lära sig att både ge och ta emot återkoppling. Att få återkoppling från sina kamrater föredras 

ofta av elever mer än att ta emot den från sin lärare för att kommunikationen sker på samma 

nivå. Detta skiljer kamratbedömning ifrån andra undervisningsmetoder där eleverna arbetar 

ihop.  

    Kamratbedömning kan vara ett mellansteg till självbedömning, att identifiera uppgifters 

styrkor och svagheter och formulera återkoppling utan att vara personligt engagerad i uppgiften. 

Kamratbedömning handlar också om att elever ger varandra åsikter enligt givna kriterier på 

arbeten eller prestation (Lundahl, 2014). Kamratbedömning kan se ut på olika sätt (Lundahl, 

2011). Ett exempel på kamratbedömning är två stjärnor och en önskning. Då ska eleven finna 

två saker som är bra i en annan elevs arbete och också ge förslag på en möjlig förbättring 

(Wiliam, 2013). Det som är viktigt är att kritiken är motiverad och följs av återkoppling på hur 

uppgiften kan förbättras (Lundahl, 2014).  

    Att bedöma och ge andra respons ökar utvecklingen av samarbete, kommunikation, kritisk 

tänkande och kunskap att göra synteser (Sivenbring, 2017). Respons från kamrater är snabbare 

och erbjuder fler perspektiv på elevers arbete än vad en ensam lärare kan ge i ett större klassrum. 

Jönsson (2011) menar att elever kommer att ge olika lösningar på samma uppgift, den 

variationen är ett viktigt hjälpmedel. Det förtydligar målet och stödjer elever att se kvaliteter i 

sitt eget arbete. Att ta del av varandras lösningar innebär att eleverna får se lösningar av olika 

kvalitet.  

    När lärare arbetar med kamratbedömning tas det för givet att det är elevers lärande som är 

utgångspunkten. Den synen bygger på att läraren ser elever som kompetenta och att elever både 
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kan bidra och ta emot kunskaper av varandra. På så sätt är kamratbedömning också ett sätt att 

skapa elevinflytande i klassrummet vilket är något lärare måste göra enligt styrdokumenten 

(Skolverket, 2019). Att bedöma varandras uppgifter och sedan jämföra bedömningar är ett sätt 

att öva på bedömning, att se brister och kvalitet i det de själva har gjort (Jönsson, 2011).  

 

Metod 

    I avsnittet presenteras och motiveras studiens tillvägagångsätt genom att redogöra för hur 

datainsamlingen har gjorts, och med vilken databas och vilka söksträngar som användes. 

Dessutom förtydligas urvalsprocessen både med hjälp av avgränsningar som finns på databasen 

och med det manuella urvalet. Därefter redovisas vilka metoder som används för att analysera 

forskningsunderlaget. 

 

Metod för datainsamling  

    Databasen som använts är ERIC EBSCO. Anledning är att ERIC gav mer träffar jämfört med 

Web Of Sciences och är mer relevant för studien. Det är för att ERIC är en databas som ägnar 

sig åt utbildning, pedagogik och lärande. Det ger möjligheter till sökningar med hög reliabilitet 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

    Datainsamlingen påbörjades genom val av sökord som sedan översattes till engelska. 

Eftersom huvudområdet för arbetet är matematik, är därför sökordet math*. Begreppet 

kamratbedömning översätts till engelskans peer learning, peer assessment, eller peer tutoring 

(Sivenbring, 2017). Under prövandet av sökningar har nya begrepp framkommit som använts 

till vidare sökningar, peer feedback och peer evaluation. En avgränsning för sökningar har varit 

sökorden primary school och elementary school, utan användning av frassökning som gav färre 

sökträffar.  Om Artiklar har valts ut som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6. Länders 

olika system att gruppera årskullar kan skapa små skillnader. Vissa artiklar presenterar vilka 

årskurser som deltog i deras studier men det finns också vissa som mindre tydliggör detta. 

Resultat på sökningen var 265 träffar. Efter avgränsning med peer review blev det 137 träffar 

och med academic journal blev antalet träffar 119 och med avgränsningen av åren 1995–2019 

ledde till 98 träffar som blev 25 artiklar efter det manuella urvalet.   
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Databas och 

datum 

Sökord/kombination av 

sökord 

Avgränsningar Sökträffar 

ERIC (EBSCO) 

2019-09-20 

math* AND (”peer learning” 

OR “peer assessment” OR 

“peer tutoring” OR “peer 

feedback” OR “peer 

evaluation”) AND (primary 

school OR elementary school) 

• Söksträng 

• Peer Reviewed 

• Academic Journals 

• År 1995-2019 

• Manuell sökning  

265 

137 

119 

98 

25 

 

     

Metod för manuell sökning och urvalskriterier 

    Efter att sökt igenom databasen ERIC EBSCO gjordes ett manuellt urval. Processen för det 

manuella urvalet inleddes med läsning av artiklarnas titlar, nyckelord och abstrakt. Följande 

urvalskriterier användes:  

• Artiklarna ska huvudsakligen handla om matematik 

• Undervisningen som eleverna deltar i ska vara i grupp eller i par 

• Undervisningen kan gälla elever med låg prestation men inte elever med funktions-

nedsättningar  

• Undervisningen ska ske med jämnåriga elever  

 

    Att undervisningsaktiviteterna genomförs i grupp eller i par är nödvändigt på grund av att 

kamratbedömning kan utformas på olika sätt, men kärnan i själva undervisningen är att använda 

elever som läranderesurser för varandra. Därför kan forskningsmetoden i artiklarna omfatta 

kamratstöd både i form av grupp eller par. Litteraturstudien exkluderar forskning med elever 

som har funktionsnedsättningar på grund av att det kan vara problematiskt att jämföra resultat 

med andra forskningsstudier utan elever med funktionsnedsättningar.   

    Det som det här arbetet syftar till är att studera vad kamratbedömning har för effekter på 

eleverna i samma klassrum och årskurs i ämnet matematik. Under den manuella sökningen 

fanns det många forskningsstudier som har deltagare i olika åldrar. Att elever i högre årkurser 

ger återkoppling till yngre elever, är inte något som inkluderas i denna studie. På så sätt är det 
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lika bra att endast inkludera artiklar som använder jämnåriga elever i sin forskning eller elever 

som befinner sig i samma klassrum eller årkurs.  

    Efter att ha gått igenom artiklarnas titlar återstod 46 artiklar. Efter att därefter ha gått igenom 

artiklarnas abstrakt blev det 25 artiklar kvar som uppfyllde urvalskriterierna. Det var 22 artiklar 

som fanns i fulltext via ERIC. En artikel hittades via Google. Totalt blev det 23 forsknings-

artiklar som ingick i forskningsunderlaget. Artiklarna som valdes bort är sådana som inte upp-

fyller kriterierna eller hamnar fel i sökningen t.ex. artiklar som utgår från fel årkurser, elever 

med funktionsnedsättningar eller lärare i centrum. Exempelvis, en artikel har undersökt på 

elever från årkurs sex till gymnasiet (12–18 år). Ett annat exempel är en artikel som har lärare 

i fokus, den undersökte på hur lärare upplever eller arbetar med kamratbedömning.  

 

Metod för analys  

    Analys för ett vetenskapligt arbete handlar om att dela upp fenomenen i små bitar för att 

undersöka dem enskilt och sätta ihop dem på ett nytt sätt för att lättare identifiera teman  

(Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). För att studiens syfte och frågeställning i den här 

litteraturstudien tydligt ska besvaras delas analysmetoden in i två nivåer, översiktnivå och djup-

nivå. Analysen utgår ifrån det som Bryman (2016) kallar innehållsanalys och handlar om ett 

angreppsätt för analys av dokumentation och texter i syftet att kategorisera innehållet.  

    Syftet med analysen på översiktnivå är att sammanställa gemensamma drag i artiklarna och 

skapa en kartläggning. Det resulterar i olika teman och underteman. På djupanalysnivån 

tydliggörs kamratbedömningens effekter i matematikundervisningen genom att välja 

representativa artiklar utifrån respektive underteman.  

 

    Analysmetod på översiktnivå 

Efter det manuella urvalet blir det 23 artiklar som är relevanta för analysen. Det här steget av 

studien är att identifiera och skapa förståelse kring effekter av kamratbedömning i matematik-

undervisningen. Genom att läsa artiklarnas abstrakt och ibland hela texten för att få grepp om 

syfte och resultat var kartläggningen gjord. Den översiktliga kartläggningen av studiematerialet 

organiseras i en tabell (se bilaga 2). Det är för att tydliggöra likheter, olikheter och relationer 

mellan forskningsområdena.      
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    Kartläggningen som har skapats ger möjligheter att sätta samman forskningsartiklarna som 

har gemensamma drag.  Analysen utgår ifrån Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) 

förklarning av innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att artiklarna lästes noggrant för att 

kunna koda ord, begrepp och liknande fraser. Analys av material innebär ofta en kodning enligt 

Barajas et al. I det här arbetet sätts dem med likande innebörd ihop för att kategorisera teman 

och undertema. Koderna grupperas därefter i kategorier som utifrån artiklarnas resultat 

kategoriseras effekterna i två huvudteman (sociala och kognitiva effekter). Vartdera temat har 

två respektive tre underteman vilka är samspel och beteende respektive feedback, reflektion 

och förståelseutveckling. Dessa beskrivs i resultatkapitlet. Gemensamheter i artiklarnas resultat 

bestämmer vilken grupp av teman artiklarna kategoriseras att tillhöra, det är beroende på vad 

artiklarna har kommit fram till för resultat. Det kan förekomma att artiklar berör flera teman 

men har valts ut efter vad som är centrala begrepp i resultatet. Att koda av vad artiklarnas 

resultat har kommit fram till ökar kunskaperna om kamratbedömning som undervisningsmetod 

och hur dess effekter påverkar elever.   

 

    Analysmetod på djupnivå 

I djupanalysen väljs forskningsartiklar ut som representerar varje tema och klargör vad 

kamratbedömning har för effekter i matematikundervisningen. För att göra det utgår analysen 

ifrån att läsa igenom de artiklarna som tillhör olika underteman. Sedan väljs artiklarna ut som 

representanter för varje undertema. För att göra det utgår urvalet av representerade artiklarna 

ifrån målstyrda urvalsmetoder (Bryman, 2018). Kriterier för urval skapas och utgår från 

studiens syfte att undersöka kamratbedömnings effekter.  

 

Kriterier för urvalet av artiklar för urvalsanalys. 

1. Artiklarna ska representera undertemat väl utifrån kodningens nyckelord. 

2. Artiklarna ska i temat väljas med stor variation på resultat för att stärka temat.  

3. Artiklarna ska tydligt visa syfte, metod och resultat.  

4. Artiklarna ska ha en stor mängd deltagare och varierande angreppssätt och författare. 

 

    Artiklarna lästes flera gånger för att minimera missförstånd av texterna. Efter att har gått 

igenom artiklarna valdes två artiklar ut för varje undertema som underlag för analysen, 10 

artiklar totalt. Dessa valdes ut för att ge en representativ bild av varje tema om kamrat-

bedömningens effekter. De utgick ifrån centrala begrepp som har funnit i forskningsartiklarnas 
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resultat. Under läsning av artiklarna på djupare nivå visade det sig att i två artiklar uttrycks 

feedback med ”flashcards”. Feedback som ges endast som svaret rätt eller fel omfattas inte av 

den återkoppling som kamratbedömningen är ute efter. Dess två artiklarna valdes därför bort 

ifrån djupanalys. De artiklarna som valdes bort gav inte en nyanserad bild av undertemat som 

det ska representera.  

 

 

Etiska överväganden, reliabilitet och validitet 

    Etiska överväganden utgör en viktig del i en systematisk litteraturstudie. För att den här 

litteraturstudien ska hålla hög reliabilitet redovisas resultat på ett noggrant sätt så att läsaren 

kan följa studien stegvis av hur litteraturstudien gick till. För att hålla hög grad av etik i den här 

studien utgår sökandet ifrån databasen ERIC. Val av sökord gjorde med noggrannhet för att 

säkra students validitet, provsökningar gjordes för att hitta rätt sökord. Det är för att säkerställa 

studiens tillförlitlighet, att artiklarna är vetenskapligt granskade av andra forskare genom ”peer 

review”. När det gäller urvalet av studiematerialet har inga av artiklarna valts bort på grund av 

diskriminering, var artiklar kommer ifrån och av vem som skrivit dem. Den här litteraturstudien 

har beskrivits noggrant för att ge hög reliabilitet. Det innebär att arbetet går att upprepas av en 

annan person. Med tydliga söksträngar, avgränsningar och kriterier för urvalet stärks arbetets 

reliabilitet.  För att litteraturstudien ska hålla hög reliabilitet ska inte egna åsikter färga valet av 

artiklar eller vinkla resultatet. 

 

Resultat och analys 

    I avsnittet presenteras analysen av forskningsartiklarna på översiktsnivå och djupnivå. Den 

översiktliga analysdelen börjar med en sammanställning av forskningsartiklarna och avslutas 

med resultatet av litteraturstudiens kartläggning i huvudteman och teman. Därefter presenteras 

en analys på djupnivå genom att tydligt förklara teman och underteman som upptäckts om vad 

kamratbedömningen har för effekter i matematikundervisningen. Slutligen beskrivs respektive 

underteman.  

 

Översiktsanalys 

    Av de 25 forskningsartiklarna är det 23 artiklar med fulltext som har undersökts. Alla artiklar 

undersökte interventioner där eleverna fick följa givna instruktionerna om hur olika 
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kamratbedömningsmetoder skulle genomföras. Exempelvis hur eleverna ska tänka när de ska 

utvärdera andras arbete, ta emot återkoppling och hur en effektiv återkoppling ska ges. Det 

förekommer i flera forskningsstudier att eleverna byter roller mellan tutor (den som bedömer 

och ger återkoppling) och tutee (den som ta emot återkoppling). I en del forskningsartiklar 

valdes elever ut för att tränas på att vara tutor. De eleverna fick träna på både att bedöma 

kamraters prestation och ge respons. I vissa artiklar fick eleverna även träna tills de behärskar 

metoden innan undersökningen började. Återkopplingen mellan elever kan vara i form av 

muntlig och skriftlig kommunikation samt i vissa fall i stöd av datorprogram. Detta beror på 

vilka kamratbedömningsmetoder undersökningen använder sig av. 

    Kombinationen av olika forskningsmetoder förekom inom forskningsfältet. De artiklarna 

som mäter effekter av kamratbedömning genom elevers matematikutveckling i form av för och 

eftertest kompletterades med kvalitativa ansatser med observation, film och ljudinspelning. Det 

var bara några forskningsartiklar som användes sig av enkätformulär i sin undersökning, 

emellertid kompletterades forskningen med observationer och intervjuer. Detta är för att koda 

elevers verbala interaktioner, ord och fraser under kamratbedömningen för att senare tolkas i 

antal, andel och procent (Gabriele, 2007; Schmitz, 2016). 

    Mer än hälften av forskningsartiklarna använde sig av jämförelsestudie som forsknings-

metod. Jämförelsen kan vara mellan elever som delas in efter olika kunskapsnivåer, från 

lågpresterande till högpresterande grupper eller experimentgrupp och kontrollgrupp. Det är för 

att undersöka effekter av olika kamratbedömningsmetoder exempelvis Peer-Assisted Learning 

Strategies (PALS), Classwide Peer Tutoring (CWPT) och Duolog Math tutoring. Jämförelse 

kan också vara mellan olika kamratbedömningsstrategier som ömsesidig kamratbedömning 

(reciprocal peer-tutoring) och utan (Menesses, & Gresham, 2009). De flesta av forsknings-

artiklarna undersöker hur kamratbedömning påverkar elevers matematikförståelse och 

utveckling i olika områden t.ex. taluppfattning och aritmetik (Cardonna, 2002) och olika 

strategier på problemlösning (Schmitz, 2016). För att kunna jämföra utfall och effekter av 

kamratbedömningen fick deltagare i forskningsstudierna göra ett för- och eftertest. En 

forskningsartikel gjorde tester löpande under interventionen av kamratbedömningen (Tsuei, 

2017). Vad forskningen har kommit fram till var att kamratbedömning ger positiva effekter på 

elevers matematiklärande. Med kamratbedömning som undervisningsmetod kunde alla 

elevgrupper förbättra sina matematikfärdigheter med frekvent och mer effektiv återkoppling. 

Emellertid kan elever med olika kunskapsnivåer gynnas av kamratbedömning i 

matematikundervisning på olika sätt. 
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    Dataprogram användes också i forskningen om kamratbedömning gällande olika avseenden. 

Forskningsstudier undersökte ytterligare positiva effekter på kamratbedömning när den får stöd 

i form av programvara (Cates, 2005; Chu, Chen & Tsai, 2017; Tsuei, 2012: 2017; Yang, Chang, 

Cheng, & Chan, 2016). Datautrustningen kunde vara antingen dator eller surfplatta. Eleverna 

som deltog i studierna delades in i grupp och kontrollgrupp för att jämföra utvecklingen i 

matematik. Studierna tittar också på effekter av kamratbedömning när dataprogrammen 

användes som stöd i kamratbedömningsprocessen. Exempelvis på hur dataprogrammen stödjer 

elevers beteende i klassrummet eller hur programmen främjar elevers effektiva återkoppling 

(Yang, Chang, Cheng, & Chan, 2016; Tsuei, 2017). Tsuei (2012) undersökte hur kamrat-

bedömning i en onlinemiljö stöds med programvara där eleverna möts ansikte mot ansikte. Det 

som forskning var överens om och kom fram till var att datorstöd på olika sätt är överlag ett bra 

komplement till kamratbedömningsmetoden. Dataprogrammen effektiviserar elevers 

kommunikation, reflektion och utvärdering av eget arbete.  

    Forskningen har även undersökt hur kamratbedömning påverkar elevers interaktion i 

gruppen (Davenport & Howes, 1999; Doabler, Clarke, Kosty, Kurtz-Nelson, Fien, Smolkowski 

& Baker, 2019; Summers, 2006). Elevers samspel i gruppen undersöktes genom att titta på hur 

sociala mål och individens mål skapas när eleverna befinner sig i gruppen. Forskningen 

undersökte också hur elevers roller som tutor och tutee påverkar deras beteende i klassrummet 

under matematik-undervisningen genom kamratbedömning har (Banduri intenational journal 

of instruction 2017: Chu, Chen & Tsai, 2017; Maheady & Gard, 2010). Resultat visar att genom 

kamratbedömning blev eleverna engagerade i ämnet och undervisningsmomenten i bägge 

rollerna viket gör att de uppnår sina akademiska mål. Att elever blir aktiva i sitt lärande är en 

fördel. Resultat visar även att rollen som tutor stärker elevers självbild, positiva attityder till 

ämnet och delaktighet. Grupptrygghet kan påverka elevers vilja att prestera.  

    Efter att ha läst igenom forskningsartiklarna så kunde teman och underteman skapas. Detta 

gjordes genom att titta på vad forskningsartiklarna har undersökt i syfte och resultatdelen. Det 

är gemensamma drag i resultat som avgör hur artikeln ska kategoriseras i respektive tema. Alla 

artiklarna har positiva effekter på elevers matematiklärande. För att tydliggöra dessa effekter 

grupperar jag dem efter vad artiklarna ger som anledning till det positiva resultatet.  Genom att 

undersöka ord, begrepp och fraser med liknande betydelse som hittats i resultatdelen så kunde 

artiklarna kategoriseras.  

    Efter att ha undersökt kartläggningen blev det tydligare att forskningsartiklarna som 

undersöktes kunde delas in i två grupper efter resultat och blev temana sociala och kognitiva 

effekter. De ord, begrepp och fraser som tillhör temat sociala effekter är t.ex. grupp, interaktion, 
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samspel, delta, delaktighet, aktiviteter, roller och elevers beteende. På liknande sätt tillhör t.ex. 

feedback, respons, konceptuella och konstruktiva förklaringar, förklaringar, reflektion, tankar, 

tänker, kognition, utveckling och förbättrat resultat temat kognitiva effekter. Detta för att 

forskningens utgångspunkter av kamratbedömnings effekter kopplas till antingen grupp och 

interaktionsfokus (sociala) eller förståelse och utvecklingsfokus (kognitiva). Forskningsartiklar 

i temat sociala effekter har tittat på hur kamratbedömning i matematikundervisning påverkar 

elevernas interaktion i gruppen. Temat delades därefter i två underteman samspel och beteende. 

I undertemat samspels ingår fyra forskningsartiklar som gemensamt lyfter fram gruppens och 

interaktionens betydelse för eleverna. Undertemat beteende består av fem forskningsartiklar. 

Dessa har det gemensamt att de undersökte elevernas beteende i klassrummet under 

kamratbedömningen som undervisningsmetod. Forsknings-artiklarna undersökte hur elevernas 

roller som tutor och tutee påverkade dem. De tittar även på hur de olika rollerna påverkade 

elevernas prestationer, självbilder och attityder i matematikämnet. Gemensamt för 

forskningsartiklarna i temat kognitiva effekter är att undersökningen tittade på hur 

kamratbedömning i matematikundervisningen påverkar elevers utveckling och förmågor. 

Genom att läsa forskningsartiklarnas syfte och resultat så kunde man i resultatdelen dela dem i 

tre underteman utifrån kodorden i form av feedback, reflektion och förståelseutveckling.  

    Det är sju forskningsartiklar som ingår i undertemat feedback. I temat undersökte artiklarna 

betydelsen av olika typer av återkoppling på olika sätt och hur återkopplingen mellan elever 

främjar elevers matematikresultat. Därutöver undersökte artiklarna effekterna av hur 

återkopplingen ges på ett effektivt sätt. Undertemat reflektions innehåller fem forsknings-

artiklar. Artiklarna tittar på vad kamratbedömning i matematikundervisning har för effekter på 

elevers matematikinlärning. Gemensamma drag i forskningsartiklarnas resultat berör elevers 

möjligheter till reflektion kring den egna prestationen, insatsen, resonemang och lärande mål 

utifrån kamratbedömnings-metoden. Det sista undertemat har fyra forskningsartiklar. 

Gemensamt för de artiklarna är att de mäter endast på elevers matematikutveckling utifrån olika 

kamratbedömningsmetoder. Därför döpte jag undertemat till förståelseutveckling. 
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Figur 2 illustrerar de teman som förekommer i forskning om effekter av kamratundervisning 

på elevers matematiklärande.  

 

Djupanalys 

    För att få större förståelse om vad kamratbedömning har för effekter i matematik-

undervisningen analyseras artiklar på djupnivå genom att lyfta fram två teman och fem 

underteman. Sedan valdes artiklar utifrån varje undertema ut för djupanalys. I analysen av de 

olika undertemana valdes två forskningsartiklar ut som tydligt visar temana utifrån 

urvalskriterier för djupanalys och redovisas i metoddelen. De valda artiklarna förklarar temana 

utifrån arbetets syfte och frågeställning. Avsnittet presenterar urvalet av teman i en tabell som 

visar grupperingen av kamratbedömningens effekter och respektive undertema. Dessa 

underteman kommer presenteras för att tydligt visa kamratbedömningens effekter.  

 

 Effekter av kamratbedömning för matematikundervisning 

Tema Sociala effekter Kognitiva effekter 

Undertema Samspel Beteende Feedback 

 

Reflektion Förståelseutveckling 

Antal artiklar 3 4 7 5 4 

Antal valda artiklar 

för djupanalys 

2 2 2 2 2 

Kamratbedömning i matematikundervisning 

Samspel Beteende Feedback Reflektion  

Matematiklärande 

Sociala effekter Kognitiva effekter 

Förståelseutveckling 
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    Sociala effekter 

När eleverna arbetar tillsammans är de uppmanade att tänka på vad de gör, att ställa frågor och 

förklara. Det gör att eleverna ser sig själva som intelligenta resurser, ger och får hjälp av 

varandra, dela frustation och blir utsatta för en variation av nya idéer (Davenport & Howes, 

1999). Gruppens mål kan påverka hur gruppmedlemmar deltar i aktiviteter (Summers, 2006). 

Gruppstorleken ger elever olika förutsättningar till lärande (Duabler, Clark, Kosty, Kurtz-

Nelson, Fien, Smolkowski & Baker, 2019). Roller som tutor och tutee påverkar hur elever beter 

sig i klassrummet (Banduri. International Journal of Instruction, 2017; Chu, Chen, Tsai, 2017; 

Gardner, Cartledg & SeidL, 2011; Maheady & Gard, 2010). 

 

    Samspel 

Davenport och Howes (1999) forskningsartikel har syftet att undersöka effekter vad gäller hur 

elever löser addition- och subtraktionsproblem tillsammans i grupp, i jämförelse med att lösa 

problem på ett traditionellt sätt var för sig. Artiklarna undersöker också om det finns ett 

samband mellan det positiva matematikresultatet och elevers goda förklaringar under 

samspelet. Under interventionerna fick eleverna riktlinjer om hur processen skulle gå till, hur 

de skulle läsa, tänka, prata och skriva. Därefter löste eleverna problemen individuellt för att 

sedan bedöma sina kamrater. Om svaret var fel skulle eleverna bidra med feedback på hur 

lösningarna kunde se ut.  

    Vad forskningen kom fram till var att samspelet ger fördelar när elever arbetar i grupp med 

ett gemensamt språk (Davenport och Howe 1999). Att bära ansvaret för andras lärande är 

utvecklande för elever på alla kunskapsnivåer. På så vis kan elever med låg kunskapsnivå nå 

den nivå som deras kamrater redan befinner sig på. Resultatet visar att arbete i grupp främjar 

kognitiva vinster i matematisk problemlösning, speciellt för flickor. Det innebar att för elever 

som vet hur beräkningarna ska utföras, fick bättre provpoäng. Elever med låg matematisk 

förmåga verkar ha fått mest fördel. Metoden ger dem möjligheter att i samspelet lyssna på hur 

sina kamrater löser problemen på ett språk de förstår.  

    Summers (2006) undersökte på hur gruppers mål influerar individers mål. Summers menar 

att det är möjligt för individers mål och gruppers mål att interagera under en kamrat-

bedömningsprocess. Forskningsartikeln utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och har 

syftet att undersöka hur klasser som använde kamratbedömning i matematik influerade elevers 

mål, specifikt deras sociala och achievement goals. Summers menar att achievement goals 

innefattar både lärandemål och prestationsmål.  
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   Delat achievement goals är positivt för elevers lärande enligt Summers (2016) studie. Elever 

som uppskattar betydelse av grupparbete som lärandeaktivitet tenderar att ha hög insats. Dessa 

kommer att uppmuntra framgång och motivation hos de andra gruppmedlemmarna. Elever som 

har låg socialt behov i skolan har ofta ambitioner mot högprestationsmål. Förändring i lärmiljön 

kan sänka motivationen hos vissa elever, speciellt de med högprestationsmål och pojkar. 

Eleverna som har lågt stöd från kamrater tenderar att undvika att prestera eftersom de inte vill 

bli uppmärksammade i gruppen. Dessa elever kan dra ner motivation i en grupp (Summers, 

2006).  

 

    Beteende 

Chu, Chen och Tsai (2017) har undersökt effekterna av dataprogram på elevers beteende och 

prestation. Med kamratbedömning som metod har elever anpassat sig efter sina roller som tutor 

(den som ger återkoppling) och tutee (den som tar emot återkoppling). Forskarna har jämfört 

mellan en konventionell kamratbedömning med en kamratbedömning med datorstöd där 

eleverna tävlade om att vara tutor. Dataprogrammet var utformat på ett sådant sätt att det 

underlättade för eleverna att inse vad de behövde förstå för att ge rätt stöd till kamraterna. 

Programmet genererade olika matematikproblem och gav eleverna roller som antigen tutor eller 

tutee. Eleverna leddes sedan genom problemen utifrån sina roller. Studien visar att eleverna 

presterade bättre i bägge grupperna. Elever som hade roller som tutor visade lämpligt beteende 

när de gav stöd till sina kamrater genom att diskutera och guida dem genom 

matematikproblemen. Elever i tutee rollen var mer villiga att ta till sig ytterligare kunskaper 

efter att de har lyckats lösa problemen. Online-kamratbedömning gav eleverna möjlighet att 

lära och lära ut genom övning, ställa frågor och ge direkt återkoppling i en organiserad miljö.   

    Banduri intenational journal of instruction (2017) har undersökt elevers språkliga aktiviteter 

och deras respons i matematikämnet utifrån kamratbedömningen. Eleverna delades in i grupper 

där en elev fick rollen som tutor, sedan undersöktes tutees respons genom en observationsstudie 

och intervjuer. Enligt artikeln beskrivs det att elevers språkliga aktiviteter (frågar, svarar och 

diskuterar) ökar med kamrat-bedömningsmetoden. Resultatet visar att gruppens deltagare 

följde sin tutors språkliga aktiviteter. Elever i rollen som tutor var stolta när de hjälpt sina 

kamrater att klara problemen. Som tutor visade eleverna ansvar så som att hjälpa, rikta och 

förklara för dem som behövde. I roller som tutor måste eleverna ha tålamod med sina kamrater. 

Kamratbedömning som metod gör att eleverna blir mer aktiva i sitt lärande genom interaktion. 

Förutsättningen är att relationerna mellan tutor och tutee är positiva. 
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    Dessutom visar forskningen från Banduri intenational journal of instruction (2017) att 

eleverna blev mer engagerade att fråga sina kamrater i tutorrollen än vad de hade gjort med sin 

lärare. Utifrån den lärandeaktiviteten som kamrat-bedömningen skapade tog eleverna mer 

ansvar och vågade uttrycka sina åsikter. Det medförde ytterligare vinster i form av minskad 

ångest och en känsla av tillhörighet hos eleverna. Eleverna har lättare att förstå sina kamrater.  

 

    Kognitiva effekter 

Olika elevgrupper påverkas i olika grad av kamratbedömning (Cardona, 2002; Fuchs, Philips, 

Hamlett & Karns, 1995; Menesses & Gresham, 2009; Topping, Miller, Murray, 

Henderson, Fortuna & Conlin, 2011). Yang, Chang, Cheng och Chan (2016) beskriver att 

kommunikation mellan elever under kamratbedömningen utvecklar deras matematikkunskaper. 

Det finns ett samband mellan utvecklad återkoppling och matematikutveckling (Fuchs, Fuchs, 

Karns, Hamlett, Dukta & Katzaroff, 1996; Fuchs, Fuchs, Hamlet, Philips & Dutka, 1997; Fuchs, 

Fuchs & Karns, 2001; Fuchs, Fuchs & Yazdian, 2002). Reflektionen krävs inte bara för elever 

som ger återkoppling utan också för dem som söker hjälp (Schmitz, 2016; Tsuei, 2012; 2017).  

 

    Feedback 

För att åstadkomma konceptuella matematiska förklarningar under kamratbedömnings-

aktiviteter genom återkoppling undersökte Fuchs, Fuchs, Hamlet, Philips och Dutka (1997) 

metoder som hjälper elever. Bakgrunden har hämtat inspiration ifrån tidigare forskning som 

visar att det finns ett samband mellan den utvecklande förklaringar och elevers lärande. Därför 

expanderar fokuset i denna studie från den algoritmförklaring (förklaringar av procedurens steg 

på problemen) till den konceptuella förklaring (anledning till stegen som leder proceduren till 

elevers konceptuella kunskap). Proceduren började med att elevparet ger varandra verbalt stöd 

och steg för steg återkoppling, dessutom sker frekvent verbal och skriftlig interaktion samt byte 

av rollerna i gruppen. Eleverna stödjer kamraterna genom att ge konceptuella matematiska 

förklaringar. De ska använda exempel från verkligheten, rita bilder som representerar tal, 

använda laborativa material, ifrågasätta om det är rimligt och steg för steg frågor som vad, var, 

när, hur, och varför.  

    I Fuchs et al (1997) forskning visar en positiv utveckling på alla elevgrupper och kunskaps-

nivåer. Speciellt de som använde konceptuella förklaringar (återkoppling) får högre resultat. 

Fuchs et al. menar att eleverna bygger relationer mellan vad de redan vet och ny information 



20 
 

med representationsformer och alternativa strategier. Detta sker genom att skapa matematik-

berättelser som kopplar till verkligheten. Med noggrann vägledning kan eleverna öka sitt 

deltagande och gå ifrån algoritmiska till konceptuella förklaringar. Fuchs et al. pekar på är att 

när lärare använder kamratbedömning som undervisningsmetod behöver de försäkra sig om att 

interaktion och förklaringar håller hög kvalitet. Utformandet av grupper är viktigt för att 

optimera möjligheterna för eleverna att ge och få förklaringar.  

    Fuchs, Fuchs och Yazdian (2002) undersökte samma metod med elever i årkurs ett. De fann 

att metoden går att använda på yngre elever och alla elevgrupper fick bättre resultat. Eleverna 

fick frekvent återkoppling från en högre presterande kamrat. Bägge grupperna stärker sin 

förståelse när de ger och får konstruktiva förklaringar. Forskningen visar att eleverna lär sig när 

de utvecklar från tidigare kunskap eller skapar nya samband, det sker i samband med 

återkoppling. De fann utöver sin tidigare forskning att när högpresterande elever arbetar 

tillsammans med svårare uppgifter förstärks lärandet i den gruppen.   

     

    Reflektion 

Tsuei (2012) undersökte effekter av att använda ett synkroniserat kamratbedömningssystem för 

att förbättra elevers matematiklärande, ansikte mot ansikte med ett datorstöd. Studien använde 

en instruerad mjukvara för matematikutbildning som hjälper elever att lära genom ledtrådar, 

interaktiv dialog, video, exempel och online återkoppling. Resultatet visar överlag att eleverna 

fick bättre resultat, speciellt på aritmetik och applikationsproblem. Kamratbedömning med 

datorstöd skapade en miljö där eleverna kan öva på matematik i en kognitiv process och dela 

med sig av den. Under processen var det viktigt för eleverna att reflektera innan de gav 

förklaringar till sina kamrater. Reflektionen är en viktig mekanism till kritisk tänkande och 

metakognition. Tsuei menar att metakognitionen främjar elevers förmåga att förklara 

matematiska resonemang. Symboler som används i systemet förenklade elevers verbala 

förklaringar kring resonemangen under kamratbedömningen. Låg och medelpresterande elever 

har övertygande bättre resultat än kontroll-gruppen medan högpresterande elever inte visade 

någon skillnad. Elever som lärde en kamrat med lägre eller på lika nivå gav bättre förklaringar 

än lågpresterande elever som gav förklaringar till mer kapabla kamrater. Gruppering är något 

lärare ska ta ordentligt hänsyn till i sin planering. Att ge effektiva förklarningar är en 

grundfaktor till förbättrade prestationer förutsatt att eleverna har möjligheter att använda dem 

för att lösa sina problem (Tsuei , 2012).  

    Hur elevers matematiska kommunikationsförmågor främjas genom ömsesidig kamrat-

bedömning med användandet av surfplattor under ett läsår undersökte (Yang, Chang, Cheng 
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och Chan, 2016). Genom interaktion får eleverna dela matematiska tankar, utveckla koncept 

och strategier och reflektera på sin egen matematiska förståelse. Ett kommunikationssystem i 

datormiljö skapades för att stödja elevers matematiska kommunikationsförmågor i en 

ömsesidig kamratbedömningsaktivitet. Programmet krävde att eleverna skulle 1) förstå vad 

problemen var 2) rita representationer 3) skriva lösningar 4) förklara lösningen till sina kamrater 

(Yang et.al., 2016). Matematisk kommunikation är en förutsättning till matematiklärande som 

engagerar elevers kognitiva och sociala aktiviteter.  

    Kommunikationen främjar elevers tänkande process genom att skapa matematiska artefakter 

så väl som utveckla och utvärdera matematiska resonemang. Yang et al. (2016) menar att 

elevers förbättrade resultat kan vara på grund av att de kan omvandla kamraters kunskaper till 

egna uttrycksätt. Att ge eller ta emot stöd engagerar elever i varierande kognitiva och 

metakognitiva aktiviteter genom att använda det matematiska språket. Elever som ger stöd till 

en kamrat i den ömsesidiga kamratbedömningen måste använda lämpligt matematiskt språk för 

att omvandla sina tankar till tal. Dessutom blev deras tankar skärpta genom att de använde sig 

av varierande presentationstekniker för att skapa en effektiv matematisk kommunikation. Yang 

et al. förklarade att arbetssättet med delade aktiviteter fick eleverna att förstå sina kamraters 

matematiska tankar, utvärderar svaret och ge meningsfulla frågor och förklaringar. 

 

    Förståelseutveckling 

Effekter av kamratbedömning i matematik undersöktes i en jämförelsestudie under två år 

(Topping, Miller, Murray, Henderson, Fortuna & Conlin, 2011). Det som eleverna använde sig 

av under studien var Duolog Math; en lärandemetod genom diskussion för att lösa matematik-

problem. Metoden består av att elever i par går igenom åtta steg;läsa, lyssna, bedöma, 

uppmuntra, tänka högt, fråga, göra problemet verkligt samt summera och generalisera. 

Forskarna kom fram till att kamratbedömningen genom Doulog Math var effektiv när den 

används på olika elevgrupper. Dialog mellan elever uppmuntrar deras matematiktänkande och 

lägger mer vikt på att förstå än att bara få rätt svar. Att leda andra är mest effektivt när man ger 

andra stöd (scaffolding). Metoden fungerade lika bra på elever i blandade och samma åldrar. 

Emellertid kan kamratbedömning som undervisningsmetods positiva effekter avta med tiden. 

Gruppen som inte visar någon skillnader mellan testerna är pojkar och framgångsrika 

matematikelever och därför menar Topping et al. menar att metoden bör varieras. Det saknas 

relation mellan handledningens intensitet (tutor) och framgång. Det betyder att metoden 



22 
 

fungerar på ett annat sätt än att bara öka mängden matematik. Dessa sätt kan vara sociala och 

känslomässiga förändringar hos barnen.   

    Cardona (2002) undersökte i en jämförelsestudie skillnader mellan kamratbedömning och 

kontrollgrupp inom aritmetik och talluppfattning. I kamratbedömningsgruppen fick elever 

arbeta i par och följde instruktioner. De uppmanade, undervisade, övervakade, utvärderar och 

uppmuntra varandra. Paren valdes slumpmässigt och blandade hög och lågpresterande. Resultat 

visar att elever i kamratbedömnings gruppen lärde sig aritmetik och taluppfattning bättre när de 

arbetar i par.  

 

Sammanfattning av huvudresultat 

    Kamratbedömning har positiva effekter när den används i matematikundervisning. Metoden 

ger både sociala och kognitiva effekter. Att arbeta med kamratbedömning främjar inte bara 

elevers kommunikation utan också deras sociala samarbetskunskaper (Banduri intenational 

journal of instruction, 2017). Genom samspel och interaktion i gruppen omvandlar elever 

gruppmål till individuella mål (Davenport & Howes, 1999). Stödet från kamrater underlättar 

förståelse eftersom eleverna har ett gemensamt språk (Banduri intenational journal of 

instruction, 2017; Davenport & Howes, 1999). Rollen som tutor stärker elevers självbild och 

ger positiva attityder till ämnet vilket leder till ett förbättrat beteende i klassrummet. I rollen 

som tutee ställer eleverna mer frågor än vad de vanligen gör läraren (Banduri intenational 

journal of instruction, 2017). Trygghet i gruppen är en viktig förutsättning för eleverna att 

prestera (Summers, 2006).  

    Kamratbedömning som undervisningsmetod förutsätter återkoppling (feedback) vilket ger 

effekter till elevers matematikutveckling. Att ge och ta emot återkoppling är utvecklande. 

Dessutom stärker frekvent och konceptuell återkoppling med olika representationsformer från 

kamrater elevers matematiklärande (Fuchs et al., 1997; 2002). Reflektion är viktigt innan man 

ger kamraten förklaringar, det främjar kritisk tänkande och metakognition som stödjer elevers 

matematikresonemang (Tsuei, 2012: 2017). Att förstå andras utveckling innebär också att man 

förstår sin egen (Yang, Chang, Cheng & Chan, 2016). Kamratbedömning visar sig vara en 

effektiv metod i att förbättra elevers matematiska förmågor (Fuschs et al., 1995; Topping et al., 

2011; Cardona, 2002). Olika grupper förbättrar sina förståelser på olika sätt. Lågpresterande 

elever utvecklas med stöd av en högpresterande kamrat som i sin tur själv utvecklas av att ge 

återkopplingen. Emellertid visar de högpresterande eleverna och en del pojkar inte någon 

skillnad mellan för- och eftertester (Topping et al., 2011; Tsuei 2012).  
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Diskussion och slutsatser 

    Diskussionen börjar med att diskutera studiens resultat genom att de kopplas till den 

teoretiska bakgrunden. Efteråt förs metoddiskussionen och därefter diskuteras konsekvenser för 

undervisningen. Avsnittet avslutas med en diskussion om framtida forskning.  

 

Resultatdiskussion 

    Den här litteraturstudien har bidragit till att sammanställa, undersöka och analysera runt vad 

kamratbedömning som undervisningsmetod har för effekter. Jag har lyft upp effekterna för att 

tydliggöra dem. Resultatet av analysdelen visar att kamratbedömning är positivt för elevers 

matematiska lärande. Det stödjer Sivenbrings (2017) antagande att kamratbedömning ger 

pedagogiska vinster. Den här litteraturstudien har beskrivit dessa vinster i termer av effekter, 

vilka har funnits vara sociala och kognitiva.  

     Det är tydligt att kamratbedömning och det sociokulturella perspektivet förenas. Studiens 

resultat visar att samarbete och interaktion skapar möjligheter till matematiklärande för 

eleverna med språket som ett medierande redskap. Utifrån analysen av Davenport och Howes 

(1999) forskning får elever oavsett kunskapsnivå fördelar av kamratbedömning. Eleverna med 

låg prestation får betydande bättre resultat i sitt matematiklärande. Genom diskussionen med 

kamrater får de höra olika sätt att lösa matematiska problem på ett språk de förstår. Eleverna 

approprierar matematikkunskaper genom att samarbeta i par eller i grupp för att lösa problem.  

    Tillhörighet i gruppen skapar gemensamma mål vilket sedan omvandlas till individens mål 

(Summers, 2006).  Elevers roller som tutor (den som ger stöd) och tutee (den som tar emot stöd) 

engagerar dem att delta i aktiviteter. Det medför positiva attityder till matematikämnet, självbild 

och beteende i klassrummet. Detta kan tolkas som att när eleverna har positiva attityder till sig 

själva och ämnet vågar de dela med sig sina tankar och beter sig på ett lämpligt sätt i 

klassrummet. Den positiva självuppfattningen som Grevholm (2014) förklarar skapar elevers 

lust att lära och kan tas med till andra skolämnen. 

        Fuches et al. (1997) menar att matematiska konceptuella förklaringar så som steg för steg 

förklaring, med hjälp av olika representationsformer och matematikberättelser kopplade till 

verkligheten underlättar elevers förståelse. Genom att förklaringen kopplar ihop det elever 

redan vet med den nya informationen så att de ser sambandet och går ifrån algoritmiska till 

konceptuella förklaringar. På så sätt fyller återkopplingen från kamrater det mellanrummet på 

ett effektivt sätt vilket leder elever mot målet (Sivenbring, 2017; Lundahl, 2011: Wiliam, 2013). 
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Att ge stöd till andra elever är krävande. Klapp (2015) menar att effektiva kommentarer ska 

vara framåtsyftande vilket betyder att feedback som ges ska vara konkret. För att elever ska ge 

varandra förklarning i matematikämnet på ett förståeligt sätt behöver de ge sina kamrater 

konceptuella förklaringar. För att göra det måste läraren se till att interaktion och förklaringar 

mellan elever är på hög nivå (Fuchs et at., 1997). Forskning visar ytterligare att elever med 

högre kunskapsnivå som stödjer kamrater med lägre nivåer använder djupare matematiska 

resonemang än tvärtom (Yang et al., 2016). På så vis konstaterar jag att representationsformer 

är viktiga för elevers matematiklärande. Sambandet mellan representationsformer och tal ökar 

deras djupare förståelse som används i återkopplingen eller förklaring vilket hjälper båda elever 

i rollerna som tutor och tutee. 

    Att bedöma och ge varandra respons gör att eleverna stärker sin matematiklärande och sitt 

kritiska tänkande. Kamratbedömning ger eleverna möjligheter att träna på att kommunicera 

matematik med andra. Kommunikation under interaktionen mellan eleverna utgör den stunden 

där reflektion och metakognition kommer igång, vilket Grevholm (2014) och Hattie, Fisher och 

Frey (2017) har förklarat. Det stämmer överens med studiens resultat om att elevers förståelse 

förstärkas genom förklaringar. För att kunna ge respons till sina kamrater måste elever tänka 

tillbaka kring hur de själva har löst problemet och vilka strategier de använde sig av och sedan 

utforma förklaringar på ett sätt som deras kamrater kan förstå som Yang, Chang, Cheng, & 

Chan (2016) och Tsuei (2012) har visat i sina forskningresultat. Hattie et al. (2017) menar att 

samtal om matematik är ett sätt att lära sig metakognitiva strategier. 

    Kamratbedömning kan utföras med stöd av fysiska medierande redskap som datorprogram 

eller i en onlinemiljö. Datorprogrammen som användes i forskningen förbättrar elevers 

matematikkommunikation. I programmet finns konkreta figurer som representerar siffror att 

använda och gör det lättare att förklara. Onlinemiljöer kan i framtiden vara en plats där elever 

kan hämta stöd och återkoppling från kamrater på samma utvecklingsnivå. I den miljön behöver 

de inte identifiera vem de är. T.ex. i Tsuei (2012) forskningsartikel där datorprogrammet är en 

social plattform och eleverna använder sig av avatarer. Då kan det vara lättare för dem att våga 

göra fel och fråga om hjälp. Datorstöd i matematikundervisning och kamratbedömning verkar 

vara en bra kombination. Sociala plattformar där elever var och när som helst kan fortsätta 

undervisningen och ta hjälp av en kamrat när de kör fast skapar både lärande och social samvaro 

oavsett lokaler eller lärartid.  

    Även om flera forskningsartiklar visar att kamratbedömning ger positiva resultat på elevers 

matematikutveckling på olika kunskapsnivåer pekar ändå många artiklar på att högpresterande 

elever får minst effekt av kamratbedömningsmetoden (Tsuei 2012; Topping et al., 2011). 
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Resultat av Topping et al. (2011) kamratbedömning som undervisningsmetod bör användas på 

ett varierande sätt, speciellt för de grupper som är framgångsrika i matematik. Däremot om 

grupper enbart innehåller högpresterande elever som får arbeta med svårare problem så får de 

bra resultat av kamratbedömning (Fuchs et at., 2001). Utifrån forskningsresultaten så kan man 

se att olika grupper får olika resultat och olika kamratbedömningseffekter. Som lärare bör man 

känna elevgrupperna och dess utveckling så att man kan utnyttja kamratbedömning som 

undervisningsmetod för att få mest effekt.  

    En annan utmaning för elever är att när de inte känner sig bekväma i gruppen kan de undvika 

att dela med sig av sina tankar. Summers (2006) förklarar att dessa elever kan dra ner 

motivationen för hela gruppen. Resultat visar också att elever som saknar stöd från kamrater i 

gruppen undviker att prestera med rädsla av att göra fel. Felaktig bedömning kan göra att elever 

förlorar ansiktet, det kan ske när elever inte är bekanta med varandra i en grupp (Sivenbring, 

2017). Bedömning kan påverka elevers självförtroende, en negativ självbild leder till att elever 

inte vill prestera (Grevholm, 2014). Som blivande lärare tycker jag att det är viktigt att ha en 

tillåtande klassrumsmiljö så att eleverna känner sig trygga.  

    Avslutningsvis skulle jag hävda att arbeta med kamratbedömning som undervisningsmetod 

är ett sätt att uppfylla kunskapskraven i matematikämnet. Enligt kursplanen (Skolverket, 2019) 

ska undervisning ge förutsättningar för elever att utveckla fem matematiska förmågor som 

Grevholm (2014) har förklarat. Detta kan spekuleras i att genom kamratbedömning får eleverna 

möjligheter att träna på dessa förmågor. Det innebär att för att ge konkreta återkopplingar krävs 

det att eleverna använder matematiska begrepp för att förklara, argumentera och föra 

resonemang om räkningsstrategier och metoder. Dessutom måste de använda olika 

representationsformer för att göra deras förklaringar begripbara för sina kamrater. Därför ger 

dessa matematiska förmågor eleverna fördelar inte bara inom matematikämnet och i skolan utan 

också i samhället, som det står i kursplanen att ”Kunskaper i matematik ger människor 

förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar 

möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser” (Skolverket, 2019 s.54). 

 

Metoddiskussion  

    Den här studien är systematiska litteraturstudien. Jag har försökt att utforma ett tydligt 

metodkapitel så att läsaren lätt kan följa med i studiens förlopp. Även om metodvalen har gjorts 

med noggrannhet förekommer brister så som den mänskliga faktorn, tidsbegränsningar eller 

tillgång till fulltext i forskningsartiklar.  
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    Metod för datainsamling och manuellt urval 

Den databasen som den här litteraturstudien använder sig av är ERIC EBSCO. Den är en 

specifik databas som samlar stor mängd av forskning kring pedagogik och undervisning från 

hela världen. Forskningsartiklarna som publicerade i databasen är vetenskapligt kvalitets-

granskade med ”peer review” och ”academic journal” vilket är ett sätt att försäkra att 

forskningsartiklarna är av hög kvalitet. Att den här litteraturstudien använder sig av ERIC kan 

innebära att forskningar som förekommer enbart i en annan databas är uteslutna.  

    Sökorden som används är en bidragande faktor till sökresultat. Det betyder att val av sökord 

är ett viktigt steg vilket utgör forskningsunderlagets träffar eftersom ord och synonymer som 

används avgränsar vilka forskningsartiklar som ska finnas med. Därför kan andra val av sökord 

leda till andra resultat av artiklar till studien. I den här litteraturstudien har sökorden utgått ifrån 

engelska begrepp som är tagna från Sivenbrings (2017) artikel vilket är ett sätt att säkra studiens 

validitet. Sökningar gav upphov till ytterligare begrepp som användes i vidare sökningar. 

Sökningen hade sedan begränsats till artiklar utifrån studiens syfte för studiens ändamål. Flera 

sökningar har gjorts för att pröva och se vilka sökord som leder till vilka forskningsartiklar. 

T.ex. har försök att lägga till begrepp i sökningen tagit sökningen åt fel håll eller förminskat 

resultatträffarna drastiskt. Det förekom att många texter som inte uppfyllde kriterierna ändå 

kom med i sökningen men valdes bort manuellt. Det kan inte garanteras att söksträngen som 

används är den bästa för att få fram artiklar som är mest relevanta. Om studien genomförs igen 

skulle mer tid läggas på att välja sökord för att få så stort omfång av forskningsartiklar som 

möjligt. Det kan innebära att valda begrepp vidgas och täcker större områden kopplat till 

kamratbedömning, matematikämnet och grundskolenivå. Formativ bedömning och 

kamratbedömning är egentligen ett stort område inom forskningen men att koppla det till 

matematikämnet i grundskolan gör att resultat blir begränsat och påverkar antalet träffar.  

    Urvalskriterierna som används för att välja ut forskningsartiklar i det manuella urvalssteget 

är det jag som skapat. Kriterierna utgår ifrån studiens syfte som leder till ett avgränsat område 

och som ska besvara mina forskningsfrågor. Detta är för att höja studiens validitet. Studiens 

kriterier begränsade forskningsresultaten och antalet minskade från 265 till 25 efter det 

manuella urvalet. Val av artiklarna kan påverkas av min egen översättning av de engelska 

begreppen som berör kamratbedömning. Dessutom är sökorden som ERIC visade ibland inte 

de dominerande i artikeln, det gör att de endast innehåller inslag av det man sökte efter. På så 

vis kan det leda till variationer om andra personer genomför samma arbete.  
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    Metod för analys av artiklar  

Analysmetoden som användes i denna systematiska litteraturstudie är innehållsanalys utifrån 

Barajas et al. (2013). För att undvika misstag och hålla en god validitet skapas en tabell för att 

sortera forskningsartiklarna genom kodning för tematisering.  Det betyder att jag måste plocka 

isär artiklars innehåll och fylla på tabellen vilket kan innebära att min egen tolkning påverkar. 

Efter läsning och granskning av forskningsartiklar utifrån syfte och resultat var kartläggning 

för analysen gjord. Kriterier skapas utifrån en målstyrd urvalsmetod enligt Bryman (2018) för 

att urvalet av artiklarna till djupanalysen ska stärka studiens validitet.  

    Det uppkom några svårigheter under arbetets gång t.ex. finns det vissa begrepp som var svåra 

att översätta, därför har inte de översatts. Exempelvis achievement och preformance goals som 

på svenska blir mindre tydligt under begreppet prestationsmål. Detsamma gäller för orden 

”tutor” och ”tutee” som på svenska blir handledare och de som tar emot handledning. Det finns 

inget bra motsvarande ord på svenska. Utöver det är varken engelska eller svenska mitt 

huvudspråk vilket kan leda till feltolkningar. Därför har arbetet och förståelse av begreppen 

tagits i extra beaktande genom att jag läst artiklarna upprepade gånger. Om jag hade haft mer 

tid hade den ägnats åt att ytterligare läsa relevant litteratur för att hitta rätt översättningar på 

begrepp.  

 

Konsekvenser för undervisning  

    Studien har visat att kamratbedömningen har positiva effekter på elever i matematik-

undervisning, därför bör fler lärare använda metoden. Även om kamratbedömning överlag och 

i matematik lägger fokus på att aktivera elever som läranderesurser för varandra betyder det 

inte att betydelsen av lärarrollen förminskas. Tvärtom är läraren viktig och en förutsättning för 

att kamratbedömning ska fungerar effektivt.  

    Utifrån forskningsresultatet kan man dra slutsatsen att kamratbedömning som undervisnings-

metod kräver mer tid för lärare att planera. Det innebär att lärarrollen inför kamratbedömning 

är mer aktiv och under kamratbedömningen är lärare mer stödjande. Vad läraren bör tänka på i 

planeringen är gruppens indelning. Gruppindelningen avgör om elever presterar eller inte. Det 

är svårt att fastställa vilka indelningsmetoder som fungerar bäst eftersom det beror på olika 

faktorer. Vad lärare bör tänka på är hur ofta grupperna ska ändras med tanke på grupp-

tillhörighet och tryggheten som medföljer? Hur länge ska duktiga elever paras ihop med den 

som behöver mer stöd innan den tappar sin motivation och engagemang?  



28 
 

    Lärare ska ha ett tydligt mål om vad elever ska göra under kamratbedömningen. Exempelvis 

vilka kriterier bedömning av elevers arbete ska utgå ifrån och hur återkopplingen ska ges. Det 

är lärarens ansvar att skapa en gemensam förståelse för att alla kan göra och säga fel.  Att 

eleverna har förståelse av metoden leder till att de kan delta i aktiviteten och känna sig 

accepterade. Dessutom ska aktiviteten vara utformad så att alla deltagare kan bidra med svar 

för att sedan bedöma och få återkoppling. Detta kan göras t.ex. genom problemlösning eller att 

elever får rätta varandra arbete och ge återkoppling innan de lämnar in till läraren. Vad lärare 

ska tänka på utifrån artiklarnas resultat är att om elever ska ge konkret återkoppling behöver de 

använda olika representationsformer i sina förklaringar. Därför ska lärare förbereda dessa 

representationsformer så som klossar, stickor, kulor eller papper och färg om de vill använda 

dem. Finns möjligheten kan även datorer eller surfplattor användas. Det är inte bara för att 

främja elevens tänkande eller för att få djupare förståelse om matematikområde utan också för 

att skapa lust att lära. 

 

Fortsätta studier 

    Studiens resultat visar att forskning kring kamratbedömning inom matematikämnet i 

grundskolan kan ha positiva effekter för elevers matematiklärande. Det som har lyfts fram är 

hur viktigt gruppindelningen är för att få dessa positiva effekter. Fel sammansättning kan leda 

till att elever undviker att prestera eller tappar motivationen. Därför är det viktigt att forskningen 

tittar på gruppsammansättningens strukturer, exempelvis hur många duktiga respektive mindre 

duktiga elever, pojkar eller flickor och sociala eller mindre sociala elever grupperna ska bestå 

av. Ytterligare visar kamratbedömningen positiva effekter på skapandet av elevers egen 

självbild, i bedömningen av andras prestationer förstår de sin egen. Vidare forskning kan 

undersöka hur dessa elever ska identifiera sina kunskaper i förhållande med andra under 

kamratbedömning.  

    De flesta forskningsartiklar som jag presenterar i den här litteraturstudien är ifrån andra 

länder. Av den anledningen behövs det bli bekräftat att kamratbedömning som 

undervisningsmetod ger samma effekt i svenska skolor, därför behövs forskning i en svensk 

kontext. Dessutom visar alla forskningsartiklarna att kamratbedömning har positiva effekter för 

de flesta elever. De elever som inte får ta del av dessa effekter, exempelvis en del pojkar och 

högpresterande elever bör studeras ytterligare om varför det är så.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Sökmatris  

 

Databas och 

datum 

Sökord/kombination av 

sökord 

Avgränsningar Sökträffar 

ERIC (EBSCO) 

2019-09-20 

math* AND (”peer learning” 

OR “peer assessment” OR 

“peer tutoring” OR “peer 

feedback” OR “peer 

evaluation”) AND (primary 

school OR elementary school) 

• Söksträng 

• Peer Review 

• Academic Journal 

• År 1995-2019 

• Manuell sökning  

265 

137 

119 

98 

25 

 

 

Bilaga 2: Kartläggning 

 

Social 

Samspel 

Referens 

 

Syfte Metodval Resultat Implikationer för 

fortsatt forskning 

och praktik 

Summers

, J. J. 

(2006) 

Collabor

ative 

Learning 

in Math 

on Sixth 

Graders’ 

Individu

Att studera 

kollaborativ

t lärande 

som process 

som kanske 

influerar 

individers 

sociala och 

prestations

mål. 

Formulär till 

tvåhundra 

studenter två 

gånger under 

ett skolår.  

 

Studien ger en delvis 

förståelse av kollaborativt 

lärande och vilka effekter 

som det ger. Författaren 

har kommit fram till att 

gruppmål blir individens 

mål.  Därför kan arbeta i 

grupp leda till undvikandet 

av prestation. Elever vill 

inte prestera dåligt inför 

Ytterligare 

forskning kan 

undersöka effekter 

på individer, 

gruppers och 

klassrumsnivå.  
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al Goal 

Orientati

ons from 

a 

Sociocon

structivis

t 

Perspecti

ve 

 

 

 

deras kamrater eftersom 

det finns hög jämförelse 

mellan elever i denna 

ålder.  

Davenpo

rt, P. & 

Howe, 

C. 

(1999). 

Concept

ual gain 

and 

Successf

ul 

Problem-

Solving 

in 

Primary 

School 

Mathema

tics.  

Att 

undersöka 

effekter av 

elevers 

problemlösn

ing med 

addition och 

subtraktion 

i grupp 

jämfört 

individuellt.  

Samt att 

undersöka 

elevers 

förmåga i 

förhållande 

till förmåga 

och kön 

med fokus 

på 

gruppsamar

bete. 

Jämförelsestu

die mellan 

grupp och 

kontrollgrupp 

av 77 elever.  

För och efter 

test. 

Elever får fördelar av att 

arbeta ihop. Det ökar 

elever interaktion med 

varande oavsett 

kunskapsnivå och kön på 

grund av att de förstår 

varandras språk. 

Trots att den här 

studien visar bra 

resultat på 

gemensam 

problemlösning så 

behövs det elevers 

överföring mellan 

konceptuell och 

procedurer 

matematik. Elevers 

kunskaper att 

förklara varför till 

den andra. 

Doabler, 

C. T., 

Att 

undersöka 

Jämförelse 

mellan 2:1 

Gruppstorlek har att göra 

med elevers lärande. 

Ytterligare 

forskning för att 
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Clarke, 

B., 

Kosty, 

D., 

Kurtz-

Nelson, 

E., Fien, 

H., Smol

kowski, 

K. & 

Baker, S. 

K. 

(2019).  

Examini

ng the 

Impact 

of Group 

Size on 

the 

Treatme

nt 

Intensity 

of a Tier 

2 

Mathema

tics 

Intervent

ion 

within a 

Systemat

ic 

Framewo

rk of 

om hur 

gruppstorle

k påverkar 

elevers 

lärande.  

och 5:1 elevs 

grupp med 

465 

förskoleeleve

r. 

För och 

eftertest. 

Observation visar att 2:1 

grupp ger elever mer 

frekvent med individuell 

övning möjlighet medan 

5:1 grupp ger elever mer 

möjligheter att öva med 

deras kamrater med olika 

tillvägagångsätt.   

förstärka resultatet 

”T2 intervention i 

mathmatics”.  
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Replicati

on 

 

 

Lärande beteende 

Referens 

 

Syfte Metodval Resultat Implikationer för 

fortsattforskning 

och praktik 

Chu, H. 

C., Chen, 

J. M. & 

Tsai, C. 

L. 

(2017). 

 

Effects of 

an 

Online 

Formativ

e Peer-

tutoring 

Approac

h on 

Students’ 

Learning 

Behavior

s, 

Perform

ance And 

Cognitiv 

Load in 

Att 

utvärdera 

effekter av 

programmet 

på elevers 

lärande 

beteende 

och 

prestation 

på 

matematik. 

Kvasi 

experiment 

genom 

dataassisterad 

program och 

kontrollgrupp 

mellan online 

och 

konventionell 

kamratbedöm

ning. En 

jämförelse av 

utfall med 87 

elever (10 – 

11 år). För 

och eftertest.  

Elevernas prestationer 

påvisar lika bra i både 

online program och den 

konventionella 

kamratbedömningen. I den 

konventionella formativ 

kamratbedömning har 

elevers beteende anpassats 

efter roller, tutor och tutee, 

vilket gör elever mer 

aktiva i sitt lärande i bägge 

rollerna. Tutor förklarade 

bra och tutee var villig att 

ta till sig kunskap. 

För att kunna se 

skillnad mellan 

gruppernas utfall 

behövs större och 

längre studie. 
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Mathema

tics.  

Baiduri. 

Internati

onal 

Journal 

of 

Instructi

on 

(2017).  

Elementa

ry 

School 

Students’ 

Spoken 

Activities 

and their 

Response

s in Math 

Learning 

by Peer-

Tutoring 

Att 

analysera 

elevers 

språkliga 

aktiviteter 

och deras 

respons när 

de deltar i 

matematisk 

lärandeproc

ess genom 

kamratbedö

mning 

Kvalitativ 

ansats. 

Datainsamlin

g genom 

intervju, 

frågeformulär

, observation, 

anteckningar. 

Fyra elever 

valdes ut som 

handledare 

(tutor) for att 

lära andra 

elever i 

grupper.  

Elevernas språkliga 

aktiviteter ökades. 

Gruppers aktivitet följer 

handledares (tutor) 

språkliga aktiviteter så 

som förklaring, 

frågeställning, svar och 

diskussion.  

Andra verktyg 

utöver språket 

skulle undersökas 

under lärande 

aktiviteter och 

kamratbedömning.  

Gardner, 

R. III., 

Cartledg, 

G., & 

Seidl, B. 

(2011).   

Mt. 

Olivet 

After-

School 

Program: 

Att använda 

peer-

mediated 

akademisk 

och social 

intervention 

för 

lågpresteran

de elever. 

Observations

studie efter 

skolprogram 

för 

lågpresterand

e elever med 

att använda 

kamratbedöm

ning.  

Alla elever som deltog i 

programmet har uppnått 

det akademiska målet. I 

matematik har eleverna 

ökade kunskaper. Eleverna 

som har tutor rollen lärde 

sig genom att ge lämplig 

förklaring och feedback 

vilket gör att deras 

akademiska prestation 
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Peer-

Mediated 

Intervent

ions for 

At-Risk 

Students. 

ökade. Tutee fick bättre 

beteende från sin tutor.  

 

  

Maheady

, L. & 

Gard, J. 

(2010). 

Classwid

e Peer 

tutoring: 

Practice, 

Theory, 

research 

and 

personal 

narrative

. 

Review 

artikel som 

visar 

inverkan av 

Classwide 

Peer 

Tutoring 

(CWPT) i 

klassrumme

t och på 

elevers 

matematisk 

beräknings

mässiga 

förmåga. 

Lärare 

använder 

CWPT i sin 

undervisning. 

Resultat visar att CWPT 

fungerar bra, till elever och 

även de som har 

funktionedsättning, och 

gjort betydande 

inlärningsvinster samt att 

elevers akademiska 

beteende förbättras. 

Genom att CWPT har en 

bestämd ordning och ökar 

elevers delaktighet, att de 

har olika roller, dvs 

handledare och lyssnare. 

Detta medför högre 

resultat och positiva 

attityder i ämnet och 

elevers självbild. Elever 

började gilla matte, övade 

på svårare uppgifter och 

delade med sig.  
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Kognition 

Feedback 

Referens 

 

Syfte Metodval Resultat Implikationer för 

fortsattforskning 

och praktik 

Rhymer, 

K.  

N., Ditt

mer, K. 

I., Skinn

er, C. H. 

& 

Jackson, 

B.  

(2000). 

Effective

ness of A 

Multi-

Compon

ent 

Treatme

nt For 

Improvin

g 

Mathema

tics 

Fluency.  

 

Att 

utvärdera 

effekter på 

vilka 

multikompo

nenter som 

gör 

påverkan på 

elevers 

matematik 

förmåga 

och att göra 

om annan 

forskning 

som visar 

att agera 

som 

handledare 

(tutor) 

utökar 

kunskaper i 

ämnet.  

 

 

Gruppkontrol

l.  

Fyra elever 

med 

lågmatekunsk

aper. Elever 

har två roller, 

handledare 

(tutor) och 

elev (tutee) 

för att utföra 

multiplikatio

nsuppgifter. 

Genom 

programmen 

som 

kombinerar 

tidtagning, 

kamratbedöm

ning (peer 

tutoring) och 

positiv och 

prestation 

feedback för 

elevers 

matematikinl

ärning.  

Resultat visar att tre elever 

har ökning av exakta svar 

på uppgifter. Alla fyra 

elever har ytterligare ökat i 

matematikförmåga när 

man lade till feedback på 

prestation.  Eleverna lärde 

sig beroende på vilken roll 

de hade, tutee eller tutor. 

Har man varit tutor ger 

man mer frekvent och 

aktiv feedback istället för 

att bara utvärdera.  

 

 

 

Att undersöka 

effekter på att 

repetera 

bedömningsfeedba

ck för att avgöra 

om det räcker för 

att öka kunskaper.   
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Cates, G. 

L. 

(2005) 

EFFECT

S OF 

PEER 

VERSUS 

COMPU

TER-

ASSISTE

D DRILL 

ON 

MATHE

MATICS 

RESPON

SE 

RATES 

Studien 

fokuserar på 

skillnader 

mellan 

kamratbedö

mning och 

datainlärnin

g.  

 

Kontrollgrup

p jämförelse.  

 

Två grupper 

om två elever 

slumpvis 

valda utförde 

samma 

additionsupp

gifter genom 

dator och 

kamratbedöm

ning.  

 

Resultat visar att de två 

äldre fick bra resultat med 

dator och två yngre elever 

ficka bra resultat på 

kamratbedömning. 

Eleverna som deltog 

använde kamratbedömning 

hade högre respons till 

varandra.   

Författaren lyfter upp olika 

hypoteser, anledning till 

avvikelse, variabler i 

instruktioner kopplade till 

betingelse och dess 

implikationer för utfallet. 

Tvillingarna fick bättre 

resultat med pt och sämre 

resultat med data.  

 

Fortsätt forskning 

kan undersöka de 

fyra hypoteserna 

utfall och orsaker. 

Fuchs, L. 

S., 

Fuchs, 

D. &  

Karns, 

K. 

(2001) 

Enhanci

ng 

Kinderga

rtners' 

Mathema

tical 

Develop

Att 

undersöka 

effekter på 

elevers 

matematikut

veckling i 

förskolan 

med Peer-

Assisted 

Learning 

Strategies 

(PALS).   

20 klassrum 

168 elever i 

fyra grupper 

+ 

kontrollgrupp

, disability, 

low, medium, 

high abilility. 

PALS 

undervisning 

två gånger i 

veckan i 15 

veckor. 

PALS ger positiv resultat 

på alla elevers grupper 

både med och utan 

svårigheter. 

Emellertid HA elever 

gynnas av pals mer än MA 

och LA när de arbetar ihop 

med svårare uppgifter i 

matematik eller när det 

förklarar för varandra. 

Eleverna som är 

behandlade grupper 

använder PALS med hög 

nivå av exakthet 

Fortsätta studier 

kring PALS med 

andra populationer. 
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ment: 

Effects of 

Peer-

Assisted 

Learning 

Strategie

s 

För och efter 

test.  

konstruktivt och intensivt 

för att hjälpa sina kamrater 

och sig själv.  

Fuchs, L. 

S., 

Fuchs, 

D., 

Hamlet, 

C. L., 

Philips, 

N. B., & 

Dutka, 

K. K. S. 

(1997). 

Enhanci

ng 

Students’ 

Helping 

Behavior 

during 

Peer-

Mediated 

Instructi

on With 

Concept

ual 

Mathema

tical 

Att 

undersöka 

metod som 

hjälper 

elever att 

åstadkomm

a 

konceptuell 

matematisk 

förklaring 

under 

kamratbedö

mning 

aktivitet.  

elever som 

går i årkurs 

2,3, och 4 

under 18 

veckor som 

behandlas i 

tre program 

inom PMI, att 

träna på att 

ge och ta 

emot hjälp, 

att träna på 

att förse 

förklaring om 

konceptuell 

matematik 

och utan. 

Jämförelsestu

die.  

Elever som tränade på att 

förse förklaring för 

konceptuell matematik 

frågar mer exakta och 

strukturerade frågor, samt 

ger konceptuell 

(begreppsligt) förklaring. 

Därutöver har elever med 

konceptuella matematiska 

förklaringar högre 

prestation än de två 

grupper.  

Fortsätt studie om 

lärares kunskaper 

att anordna och 

använda de tre 

program. 
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explanati

on.  

 

Fuchs, L. 

S., 

Fuchs, 

D. & 

Yazdian, 

L. (2002)

. 

Enhanci

ng First-

Grade 

Children'

s 

Mathema

tical 

Develop

ment 

with 

Peer-

Assisted 

Learning 

Strategie

s. 

Att 

undersöka 

effekter på 

elevers 

matematikut

veckling i 

årkurs ett 

med Peer-

Assisted 

Learning 

Strategies 

(PALS).   

Kontrollgrup

p jämförelse 

mellan elever 

i 20 klassrum 

som har 

PALS och 

inte. Lärare 

använder 

PALS tre 

gånger i 

veckan i 16 

veckor.  

För-test och 

efter-test.  

PALS ger positiv resultat 

på elevers grupper både 

med och utan svårigheter. 

För elever som har 

svårigheter får uppmuntra 

och frekvent feedback från 

högpresterande kamrater. I 

sin tur får elever med 

högprestationsnivå 

möjligheter att stärka deras 

förståelse genom att ge 

konstruktiv förklaring till 

deras kamrater. Support 

till den egna och 

kompisens utveckling sker 

strukturerad och intensivt.  

Fortsätta studier 

kring PALS med 

andra populationer 

Dufrene, 

B. A., 

Noell, G. 

H., 

Gilbertss

on, D. 

N., & 

Duhon, 

Att 

utvärdera 

elevers 

dagliga 

implemente

ring av en 

ömsesidig 

kamratbedö

37 elever 

deltagande 

som 

instruerades i 

två andra 

klassrum. 

Ingen av 

eleverna 

Implementering av 

kamratbedömning var lätt 

och gav bra resultat. 

Emellertid när 

implementeringen inte gikt 

rätt till gav det låg resultat. 

Därmed om Tuttor rättar 

tutee fel kan det leda till 

Fortsätt forskning 

kring elevers 

implementering av 

kamratbedömning 

– 

implementeringspl

an.  
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G.  J. 

(2005). 

Monitori

ng 

Impleme

ntation 

of 

Reciproc

al Peer 

Tutoring: 

Identifyi

ng and 

Interveni

ng With 

Students 

Who Do 

Not 

Maintain 

Accurate 

Impleme

ntation 

mning 

(Peer-

tutoring) g 

för 

matematik 

och metoder 

för att 

stödja 

elevers 

implemente

ring. 

Studiehandl

edningsproc

essen 

utformades 

så att 

slutförande 

av varje 

behandlings

komponent 

producerade 

en unik 

permanent 

produkt.   

angav 

tidigare 

erfarenheter 

med 

karatbedömni

ng (Peer- 

tutoring). 

Därutöver 5 

elever som 

var dålig på 

implementeri

ngen gavs 

feedback för 

deras kamrat.  

ökad okunskap. Feedback 

är viktig för 

implementering av 

kamratbedömning när den 

ges för att vägleda elever 

när implementering inte 

gick rätt.  

Fuchs, L. 

s., Fuchs, 

D., 

Karns, 

K. 

Hamlett, 

C.L., 

Dukta, S. 

& 

Att 

undersöka 

kvalitet och 

effekter på 

elevers 

matematisk 

förklaring 

som 

funktion av 

20 klassrum 

tränar på att 

ge 

konstruktiv 

kamratbedöm

ningsinterakti

on 

(construcktiv

e peer-

Höguppnående 

handledares (tutor) 

förklaring ger tecken på 

högre konceptuell, 

procedur och overall 

kvalitet. Med effektiva 

varierande strategier på 

förklaringar gör att 

kamrater (tutee) får 
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Katzarof

f, M. 

(1996). 

The 

Relation 

between 

Student 

Ability 

and the 

Quality 

and 

Effective

ness of 

Explanat

ions 

 

handledares 

(tutor) 

kunskap.  

tutoring 

interaction) 

två gånger i 

23 veckor. En 

jämförelse 

mellan 

höguppnåend

e och 

meldeluppnå

ende tutor.  

grundläggande konceptuell 

förståelse vilket leder till 

högre prestation. 

Placeringen något man ska 

tänka på. 
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Reflektion 

Referens 

 

Syfte Metodval Resultat Implikationer 

för 

fortsattforsknin

g och praktik 

Tsuei, 

M.  

(2012). 

Using 

Synchro

nous 

Peer 

Tutoring 

System 

to 

Promote 

Elementa

ry 

Students' 

Learning 

in 

Mathema

tics 

 

Att 

undersöka 

effekter av 

synkroniserat 

handlednings

system 

(online peer 

tutoring) för 

barns 

matematikinl

ärning.  

Jämförelsest

udie och för 

och efter 

test. 

Kontrollgru

pp. 88 10– 

11-åriga 

studenter 

som lärde 

varandra i 

matematik i 

ansikte-till-

ansikte 

online-miljö 

i ett år. 

Resultaten indikerade att ju 

längre utsatta elever deltog i 

handledning online, desto mer 

gynnades de av processen. 

Fyndet antyder att eleverna 

visar olika matematiska 

resonemang och färdigheter 

när de är parades med kamrater 

på olika nivåer. Dessa fynd 

visar att det 

handledningssystemet är ett 

effektivt verktyg för att 

förbättra grundläggande 

elevernas lärande i matematik, 

samt främja positiva 

självuppfattningar. 

Reflektioner är viktiga innan 

eleven ger kompisen 

förklaringar. Reflektion är en 

viktig kognitiv mekanism i att 

främja kritiskt tänkande och 

metakognition.  

 

 

Tsuei, 

M. 

(2017). 

Learning 

Behavio

Att 

undersöka 

effekter på 

lågpresterand

e elevers 

Jämförelse 

studie av 

grupp och 

kontrollgrup

p16 elever i 

Stödmaterial så som 

”indikating error function” 

(datorbaserad) ger mycket 

effekter för lågpresterande 

elever. Den främjar elever 
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urs of 

Low-

Achievin

g 

Children'

s 

Mathema

tics 

Learning 

in Using 

of 

Helping 

Tools in 

a 

Synchro

nous 

Peer-

Tutoring 

System 

 

användning 

av 

stödmaterial i 

kamratbedöm

ning på 

matematiklär

ande och 

beteende.  

årkurs 3 på 

7 veckor 

uppdelas i 

grupp och 

18 elever i 

kontrollgrup

p.  

(tutor) att demonstrera 

lösningar, visa felet och 

guidade instruktioner. 

Programmet leder tutee till 

reflektion för att hitta lösning 

om fortsatt hjälp, utökar 

förståelse för den hjälp som 

behövs. Det hjälper tutor med 

förståelse för problemet 

fortare.  

Schmitz, 

L. 

(2016). 

Ensenam

e! 

Teaching 

eachothe

r to 

reason 

through 

math in 

the 

Att 

undersöka på 

effekter av 

kamratbedöm

ning (peer-

teaching) på 

elever med 

olika språk- 

och 

matematikku

nskaper. 

Datainsamli

ng genom 

anteckninga

r, video och 

ljudinspelni

ngar. 8 

utvalda 

elever av 25 

st. Hur 

kamratbedö

mning 

påverkar 

språkutveck

Elever ökar sina förmågor av 

flexibilitet och effektivitet med 

användandet av 

matetikstrategier. För eleverna 

som har låga språk och 

matekunskaper utvecklats i att 

kunna ta risker, dela med sina 

tankar och ge respons till andra 

elevers tankar.  
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second 

grade 

lingen 

genom 

matematisk 

argumentati

on genom 

strategier 

för 

problemlösn

ing och vem 

som hjälps 

mest utav 

gruppsamm

ansättninge

n. 

Gabriele, 

A. J. 

(2007). 

The 

Influence 

of 

Achieve

ment 

Goals on 

the 

Construc

tive 

Activity 

of Low 

Achiever

s during 

Collabor

ative 

Att 

undersöka 

influenser av 

ytterligare 

faktorer på 

”achievement 

goals” och 

förståelseöve

rvakning på 

lågpresterand

e elevers 

konstruktiva 

aktivitet efter 

hjälp av 

högpresteran

de kompis. 

 

32 par, 

lågpresteran

de elever är 

parade ihop 

med 

högprestera

nde elever 

för att lösa 

problemlösn

ing. 

Videoinspel

ning och 

kodord. För 

och efter 

test.  

Lågpresterande elevernas nivå 

konstruktiv aktivitet 

förutspådde resultatet efter 

testet. Dessutom konstruktiv 

aktivitet visade att 

förmedlandet mellan 

måluppfyllelse och lärande. 

”Achievement goals” var inte 

relaterad till hur de 

lågpresterande eleverna 

använde hjälp. Istället var 

”achievement goals” relaterad 

till deras noggrannhet i 

förståelseövervakning vilket i 

sin tur påverkar direkt till deras 

konstruktiv aktivitet. 

Lärandemål och 

kamratbedömning sätter 

lågpresterande elevers 

Framtida 

forskning bör 

försöka 

undersöka 

dessa 

processer 

genom att 

observation av 

metakognition 

och 

djupförståelse.  
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Problem 

Solving 

 

förståelse i förhållande till 

målen vilket uppmanar dem att 

utvärdera sig. 

Yang, E. 

F. 

Y., Chan

g, B., 

Cheng, 

H. N. H., 

& Chan, 

T. W.  

(2016). 

Improvin

g Pupils' 

Mathema

tical 

Commun

ication 

Abilities 

through 

Compute

r-

Supporte

d 

Reciproc

al Peer 

Tutoring 

 

Att 

undersöka 

hur man kan 

fostra elevers 

matematiska 

kommunikati

on genom 

tablet-pc.  

Jämförelse 

studier, för 

och eftertest 

med grupp 

och 

kontrollgrup

p. 51 elever 

i årkurs 

2delas i två 

grupper, 

använder 

tablet-pc 

(färdigt 

program) 

som stöd i 

sin 

kommunika

tion med 

kamrater 

och elever 

som 

använder 

tablet själv 

(one to one 

self 

learning).  

Resultat visar att elever som 

använder tablet som stöd till 

deras kommunikation blev mer 

effektiva och exakta i sin 

kommunikation. För att göra 

detta med hjälp av RPTMC 

först uttrycka matematiska 

koncept, för det andra förstå 

andras matematiska ekvationer, 

sist förstå andras matematiska 

tankar. Denna förståelse 

innebär insikter i den egna 

utvecklingen.  

Ytterligare 

forskning om 

kamratbedömn

ing med stöd 

av dator 

behövs.  
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Förståelseutveckling 

Referens 

 

Syfte Metodval Resultat Implikationer 

för 

fortsattforsknin

g och praktik 

Fucsh, L. 

S., 

Philips, 

N. B., 

Hamlett, 

C. L. & 

Karns, 

K. 

(1995). 

Acquisiti

on and 

transfer 

effects of 

classwid

e peer-

assisted 

learning 

strategie

s in 

mathema

tics for 

students 

with 

varying 

learning 

history 

Att 

undersöka 

effekter av 

Peer-assisted 

learing 

strategies 

(PALS). 

Grupp 

indelad i tre 

grupper, 

Lerning 

disability, 

low 

achievers, 

average 

achivers 

och 

kontrollgrup

p under 25 

veckor. 

För och 

efter test.  

Indelning i 

hög-medel 

och låg 

prestation. 

För och 

efter test. 

Eleverna i PALS gruppen 

utvecklas mer än 

kontrollgruppen. Undervinsgen 

går bättre med effektivare 

ordning viket är kärnan till 

möjligheter för elevers lärande 

och framgång. Bättre 

klassrums miljö ökar möjlighet 

till lärande. 

Mer 

undersökning 

om låg 

presterade 

elever och 

elever med 

inlärningssvåri

gheter. 

Topping, 

K. 

Att 

undersöka 

Jämförelsest

udie under 

Doulog Math Tutoring leder 

elever som deltar i programmet 

Fortsätt 

forskning på 
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J., Miller

, 

D., Murr

ay, 

P., Hend

erson, 

S., Fortu

na, C. 

& Conlin

, N. 

(2011). 

Outcome

s in a 

Randomi

sed 

Controlle

d Trial of 

Mathema

tics 

turoring 

Peer turoring 

i större skala 

på olika sätt, 

cross-age mot 

jämnåriga, 

intensiv mot 

lös och 

matematik 

mot 

matematik + 

läshandlednin

g med 

Duolog Math 

tutoring.  

två år. 86 

skolor med 

elever som 

har 

varierande 

kunskaper 

och kön. 

Makro och 

mikroutvärd

ering. För 

och 

eftertest. 

till matematikfärdigheter 

jämfört med de som inte är 

med. Detta gäller bara för 

grupper av cross age och 

flickor, matematik och de som 

har matematiksvårigheter. 

Effekterna är varierande och 

beroende på typ av 

kamratbedömning och typ av 

skola. Interventionen ska inte 

repeteras varje år med 

elevgrupper så som pojkar, 

matematik + läsning och 

framgångsrik matematiker.  

större skala i 

längre period 

och med andra 

ställe.  

Cardona, 

C. 

(2002). 

Adapting 

instructi

on to 

address 

individua

l and 

group 

educatio

nal in 

math 

Att 

undersöka 

skillnader 

mellan två 

strategier för 

att anpassa 

matematiklär

ande både i 

grupp och 

individnivå 

Jämförelse 

mellan två 

grupperna 

av 19 låg 

presterande 

elever 

(årkurs 1).  

Heterogen 

lite grupp 

mot 

kamratbedö

md grupp 

(peer 

Resultat visar att elever lär sig 

bättre på taluppfattning och 

aritmetik när de arbetar i par. 

Detta i sin tur ökar deras 

intresse i ämnet vilket är 

orsaken till förbättring av deras 

matematiklärande. 

Att fortsätta 

arbeta i andra 

årkurser. 



51 
 

tutoring). 

Regelbundn

a test följer 

elevers 

utveckling.  

Menesse

s, K. F. 

& 

Gresham

, F. M. 

(2009).  

Relative 

Efficacy 

of 

Reciproc

al and 

Nonrecip

rocal 

Peer 

Tutoring 

for 

Students 

At-Risk 

for 

Academi

c Failure 

 

Att direct 

jämföra 

reciprocal 

och non 

reciprocal 

peer tutoring.  

Jämförelsest

udie mellan 

grupper, 

reciprocal 

och non 

reciprocal 

peer 

tutioring 

och elever 

på 

väntelistako

ntrollgrupp. 

59 

lågpresteran

de elever 

som går i 

årkurs 2, 3 

och 4. För 

och 

eftertest. 

Resultat visar att elever som 

deltar i reciprocal och non 

reciprocal peer tutioring har 

uppnått grundläggande 

matematiska färdigheter. De 

två grupper får signifikant 

bättre resultat än 

kontrollgruppen. Även 

lågpresterande elever kan 

handleda varandra med succés. 

Emellertid visar resultat att 

eleverna med ömsesidig dialog 

är mer effektiv än icke 

ömsesidiga gruppen.  

Författarna menar att handleda 

andra ger positiva attityder till 

matematik och självkänsla 

vilket leder till ökad prestation.  
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