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Sammanfattning 

Bedömning inom klassrummets väggar har tidigare till stor del riktats in på att summera 

elevens kunskaper med bedömningsverktyg såsom tester och prov av olika slag. Numera 

ses bedömning alltmer som ett verktyg med syfte att utveckla elevens lärande i stunden 

snarare än att sammanfatta den, så kallad formativ bedömning. Exempel på 

bedömningsverktyg inom en formativ bedömningspraxis kan vara framåtsyftande 

återkoppling, själv- och kamratbedömning, öppna frågor samt bedömningsmatriser. 

Eftersom ett elevaktivt deltagande i bedömning visar vinster såsom utvecklad förmåga att 

ta ansvar och äga sitt eget lärande, ökad medvetenhet om lärprocessen samt effektivare 

återkoppling har denna studie fokus på kamratbedömning. 

Studiens syfte är således att undersöka vad lärare och elever som är döva eller har en 

hörselnedsättning uppfattar som möjligheter och begränsningar med kamratbedömning. 

Genom en fallstudie innehållande intervjuer med och observationer av en klass i år nio 

inom SPSM synliggörs uppfattningar om kamratbedömning. 

Studien tar hjälp av det sociokulturella perspektivet, där kunskap ses som något som 

skapas i interaktion med andra, för att kunna förstå och tolka resultatet. 

Resultatet visar sex framträdande teman som lyfter möjligheter och begränsningar med 

kamratbedömning. Framträdande möjligheter är exempelvis att eleverna får använda sitt 

eget ”kamratspråk”, att muntliga och skriftliga uttryckssätt tillåts komplettera varandra 

och att eleverna tydligare ser utvecklingen i sitt eget lärande. Temana synliggör också att 

kamratbedömning förutsätter en trygg relation mellan elever och lärare. I många fall har 

lärare och elever liknande uppfattningar, men något som skiljer, och som från elevernas 

perspektiv ses som en begränsning med kamratbedömning, är huruvida de elever som ger 

återkoppling till varandra bör befinna sig på liknande kunskapsnivå eller inte. Ytterligare 

exempel på en begränsning som lärarna lyfter fram är att ett kvarlevande behavioristiskt 

synsätt kan försvåra arbetet med kamratbedömning, bland annat om eleverna ser läraren 

som den ende kunskapsförmedlaren och då inte vågar lita till, eller ser nyttan av 

kamraternas återkopplingar.  

Nyckelord 

Formativ bedömning, kamratbedömning, återkoppling.  

Nyckelord används i överensstämmelse med t.ex. ämnesorden i Libris. 
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1. Inledning 
De senaste åren har formativ bedömning växt sig allt starkare som arbetsform i 

internationella och även svenska skolor. Formativ bedömning innebär att en bedömning 

av en elevs visade kunskaper används som underlag för att se vad eleven kan och behöver 

utveckla. En viktig aspekt inom formativ bedömning är att aktivera eleven till att äga sitt 

eget lärande, en annan att utnyttja eleverna som lärresurser för varandra. Det förstnämnda 

innebär att eleven själv har förmågan att se sina svagheter och styrkor i sitt arbete 

gentemot uppgiftens mål. Att arbeta med kamratbedömning, det vill säga ge återkoppling 

till varandra är ett sätt att agera som lärresurser för varandra. Genom att ge återkoppling 

till en kamrat stärks den egna förmågan att se kvaliteter och förbättringsmöjligheter i det 

egna arbetet.  

Vi som skrivit denna uppsats läser till speciallärare med inriktning mot dövhet och 

hörselnedsättning och arbetar själva som lärare i en av de regionala specialskolor som 

vänder sig till denna elevgrupp. Vi tror att frågor kring bedömning är något som i 

dagsläget behöver lyftas i högre grad inom dessa skolor. Detta utdrag ur en artikel på 

SPSM:s intranät, baserad på en rapport av Skolinspektionen (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2016a) rörande tillsyn av en av specialskolorna illustrerar detta behov:  

När det gäller bedömning och betygssättning handlar det om att Skolinspektionen anser att 

det finns brister i XX-skolans arbete med att utvärdera elevernas kunskaper och ge 

omdömen i förhållande till kunskapskraven i alla ämnen som eleven läser. Vidare bedömer 

Skolinspektionen att det finns brister i att informera eleven om utvecklingen. 

Här ställer vi oss frågan hur eleven ska kunna bedöma sina egna kvaliteter och 

förbättringsmöjligheter om inte lärarna själva känner sig trygga i hur elevernas 

prestationer ska bedömas. Flera studier visar att kamratbedömning kan ge vinster för både 

elever och lärare. Att arbeta med kamratbedömning tror vi påverkar även lärarnas 

medvetenhet kring bedömning generellt.  

Den forskning vi tagit del av ger oss uppfattningen att studier kring kamratbedömning på 

grundskolenivå är knapp. Vi finner heller inte mycket forskning som tar upp elevers egna 

uppfattningar om kamratbedömning och vad gäller döva elever och elever med 

hörselnedsättning finns det i princip ingen forskning alls inom området. Vi hoppas med 

vår studie kunna bidra till att fylla detta tomrum samt i rollen av speciallärare vara rustade 

att utveckla såväl lärares medvetenhet om, som deras arbete med, kamratbedömning.  
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1.1 Disposition 
Studiens första del ger en beskrivning av undersökningens innehåll och vad som föranlett 

vårt valda undersökningsområde. I samma del redogörs för arbetets disposition och 

termer och begrepp förklaras för att inge en förståelse för hur de ska tolkas i detta arbete. 

I del två förklaras studiens syfte och dess frågeställningar presenteras. Nästkommande 

del är en bakgrundsdel där läroplanen för Specialskolan lyfts fram för att tydliggöra hur 

undersökningsområdet kopplas till dess förordningar. I samma del redogörs också för ett 

så kallat språkinriktat lärande. Nästkommande del, del fyra, beskriver hur forskning har 

sökts i olika källor samt innehåller en sammanställning av tidigare forskning kopplad till 

studiens syfte och frågeställningar. I efterföljande del, del fem, presenteras studiens 

teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet. Del sex behandlar metodvalet, som 

innebär ett val av kvalitativ studie med intervju och observation. Vi redogör även för 

urval, undersökningsgrupper och hur data har producerats, bearbetats och analyserats. I 

samma del lyfts slutligen etiska överväganden som forskare bör förhålla sig till samt 

studiens giltighet. I den efterföljande sjunde delen presenteras vår studies resultat. Här får 

citat från intervjuerna med lärare och elever belysa de teman som framträtt och situationer 

från observationerna stötta upp intervjuresultaten. Del åtta är en diskussionsdel som först 

lyfter fram styrkor och svagheter med studiens metod och sedan våra resultat ur ett 

sociokulturellt perspektiv i förhållande till tidigare forskning. Slutligen ger vi avslutande 

reflektioner, lyfter fram studiens kunskapsbidrag och ger förslag på fortsatt forskning. 

 

1.2 Begrepp 
Här klargörs i korthet innebörden av de begrepp som är relevanta för vår studie. 

1.2.1 Formativ bedömning 
Formativ bedömning innebär en bedömningsform som används för att såväl utveckla 

lärares undervisning som stödja elevers lärande vidare under själva utbildningsprocessen 

(Skolverket, 2011a). Anders Jönsson (2012) förklarar att det som skiljer formativa 

bedömningar från bedömningar med andra syften är att eleverna vet vad som förväntas 

av dem i arbetet, de vet vad målet är och hur kunskapskraven ser ut. En betydelsefull 

aspekt är också att bedömningar görs fortlöpande under arbetets gång, det vill säga innan 

undervisningsprocessen är avslutad. Dessa används sedan för att dels planera och 

utveckla den fortsatta undervisningen, dels ge framåtsyftande återkoppling till eleverna 

så att de kan vidareutveckla sitt arbete (Lundahl, 2011 & Wiliam, 2013). Inför denna 
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studie har vi i artiklar, avhandlingar och böcker som avhandlat formativ bedömning stött 

på andra benämningar som pedagogisk bedömning, lärande bedömning och bedömning 

för lärande (BFL) som uttryck för samma fenomen. Vi kommer dock fortsättningsvis att 

använda oss av formativ bedömning då det är denna benämning som är kopplad till Dylan 

Wiliams (2013) fem nyckelstrategier varav en särskilt uppmuntrar till kamratbedömning 

som utgör grunden för vår studie. Vi upplever också detta begrepp som det vanligast 

förekommande i dagligt tal. Dessutom är det i skolan särskilt använt som en kontrast till 

summativ bedömning som till skillnad från formativ sådan inte används som underlag för 

ett vidare lärande utan enbart som en summering av elevens kunskaper, exempelvis i form 

av betyg eller poäng på ett prov (Lundahl, 2011).  

 

1.2.2 Kamratbedömning 
Kamratbedömning innebär att eleverna agerar som resurser för och ger återkoppling till 

varandra. Genom att hitta kvaliteter och förbättringsmöjligheter i en kamrats arbete 

främjas elevens egna förmågor att se detsamma i sitt eget arbete. Genom att få se hur 

andra har löst olika uppgifter stöds den egna förståelsen för uppgiftens kunskapskrav 

(Skolverket, 2011a). Jönsson (2012) menar att målet med kamratbedömning är detsamma 

som självbedömning, det vill säga att:  

 
eleverna ska lära sig bedöma det de gör, eller har gjort, i förhållande till mål och kriterier, 

samt att ge sig själv feedback på motsvarande sätt som läraren skulle ha gjort (Jönsson, 

2012, s 89). 

När vi i fortsättningen använder begreppet kamratbedömning är det i betydelsen att elever 

muntligt eller skriftligt ger varandra återkoppling på utfört arbete, det kan handla om att 

lyfta styrkor och svagheter, att ge konkreta tips eller visa varandra hur man har tänkt kring 

en viss uppgift. 

 

1.2.3 Återkoppling 
Enligt Hattie och Timperley (2007) är återkoppling, eller feedback, information från en 

lärare, jämlike, förälder eller en själv rörande en prestation eller förståelse. I en formativ 

bedömningspraxis ses framåtsyftande återkoppling som en återkoppling som stöttar 

elevernas lärande. Denna typ av återkoppling kan användas av eleven själv i syfte att 

överbrygga glappet mellan sin nuvarande förmåga och kunskapsnivå och den förmåga 

och kunskapsnivå som undervisningen eftersträvar (Skolverket, 2011a). Vi kommer 
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framöver att använda begreppet återkoppling i betydelsen återkoppling med formativt 

syfte där inget annat anges. 

 

1.2.4 Specialskolan 
Specialskolan lyder under Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM – som tar emot 

elever med behov av ett alternativ till den vanliga grundskolan. Specialskolan består av 

totalt åtta statliga specialskolor varav elever som är döva eller har en hörselnedsättning 

kan gå i någon av de fem regionala skolorna. Dessa erbjuder en tvåspråkig undervisning 

med svenskt teckenspråk, samt talad eller skriven svenska. En skillnad från den vanliga 

grundskolan är att utbildningen omfattar tio år istället för nio, vilket medför att betygen 

sätts från och med årskurs sju istället för årskurs sex. Skollag, förordningar och läroplan 

ligger till grund för verksamheten (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016c). 

Specialskolan omfattas av Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2011b). 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Den här studien vill belysa och synliggöra hur en klass på en regional specialskola inom 

SPSM arbetar med kamratbedömning i ämnet svenska. Syftet är att undersöka hur elever 

och deras lärare uppfattar och beskriver kamratbedömning för att synliggöra faktorer som 

kan ses som möjligheter eller begränsningar med att arbeta med kamratbedömning. Vår 

förhoppning är härmed att kunna ge ett underlag för fortsatt diskussion och 

utvecklingsarbete inom kamratbedömning i specialskolan.  

Studien söker svar på följande frågor:  

• När elever talar om - och arbetar med - kamratbedömning, vilka uppfattningar 

framträder om dess möjligheter och begränsningar? 

 

• När lärare talar om kamratbedömning, vilka uppfattningar framträder om dess 

möjligheter och begränsningar? 
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3.Bakgrund 
I denna del visar vi hur arbete med kamratbedömning kan kopplas till läroplanen för 

specialskolan. Senare redogörs också för ett så kallat språkinriktat lärande 

3.1 Stöd för kamratbedömning i läroplanen för specialskolan 
I läroplanen för specialskolan går att finna belägg som kan ses som stöd för att använda 

sig av kamratbedömning. Några tydliga och konkreta exempel finns till exempel i 

kursplanens centrala mål samt kunskapskrav i ämnet svenska för döva och hörselskadade 

år 8-10 under centralt innehåll för ämnet svenska för döva och hörselskadade, där står till 

exempel att eleven ska utveckla olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. 

Hur man ger och tar emot respons på texter (Skolverket, 2011b, s. 319) och för att få ett 

E i år 10 kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån 

respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak 

fungerande sätt (Skolverket, 2011b, s 325). För vår studie finner vi detta vara relevant 

eftersom våra observationer genomförs under just svensklektioner. I nyss nämnda 

kunskapskrav specificeras inte vem mottagaren eller givaren av responsen ska vara, under 

kapitlet Övergripande mål och riktlinjer går dock att finna belägg som stödjer samarbete 

eleverna sinsemellan och således kamratbedömning. Exempelvis är ett mål att skolan ska 

ansvara för att varje elev efter genomgången specialskola kan lära, utforska och arbeta 

både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga 

(Skolverket, 2011b, s 15) Under samma kapitel står också att läsa 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 

(Skolverket, 2011b, s 20). 

I denna del har visats hur det i Läroplanen för Specialskolan går att finna stöd för att 

eleverna ska använda varandra som lärresurser, detta menar vi kan tolkas som en 

uppmuntran till att använda kamratbedömning. I följande del belyser vi ett så kallat 

språkinriktat lärande, ett förhållningssätt som lyfter vikten av interaktion mellan elever. 

 

3.2 Språkinriktat lärande 
Språkinriktat lärande innebär att eleverna lär sig använda de ämnesspecifika språken både 

muntligt och skriftligt. Maaike Hajer och Theun Meestringa (2014) lyfter behovet av att 

låta en språkinriktad undervisning genomsyra alla skolämnen i skolan och att det är av 
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extra vikt i dagens skola då en allt större del elever är flerspråkiga. Kopplat till vår studie 

finner vi språkinriktat lärande vara av intresse då en stor del av de elever som ingår i vår 

undersökning – och även en stor del av Specialskolans samtliga elever - har svenskt 

teckenspråk som första språk och således är flerspråkiga även om de är födda och 

uppvuxna i det svenska samhället.  

Kännetecknande för språkinriktad undervisning är bland annat att arbetsuppgifterna i 

klassrummet är utformade så att de lockar till interaktion mellan eleverna. Läraren har ett 

ansvar att se till att tillfällen skapas där eleverna får möjlighet att interagera med varandra 

(Hajer & Meestringa, 2014). Pauline Gibbons (2012), som också förespråkar språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, menar att när elever arbetar i grupp får de höra språket 

talas av fler än enbart läraren, det språkliga inflödet blir större. Även det språkliga utflödet 

blir större när de samarbetar med kamrater (a.a.). 

Öppna frågor som stimulerar tänkande, frågor som knyter an till elevernas vardagliga 

förkunskaper är några exempel som uppmuntrar till interaktion. Viktigt för att eleverna 

ska kunna utveckla sitt skolspråk är att de själva har förmågan att se och tala om vilka 

problem de har med språket, det vill säga att de själva kan se vad de kan förbättra. Läraren 

följer upp och gör kontinuerliga utvärderingar för att se elevens språkutveckling samt för 

att anpassa det fortsatta arbetet. Ytterligare kännetecknande för språkinriktad 

undervisning är att läraren ger språklig stöttning. Detta kan exempelvis ske genom att 

demonstrera och ge exempel, ge stöd till texter och uppgifter och att uppmärksamma för 

eleverna hur de lär på olika sätt (Hajer & Meestringa, 2014).  

En förutsättning för att införa eller arbeta med språkinriktad undervisning är att lärarna 

ges utrymme att utbyta insikter och erfarenheter som de får av att arbeta med detta 

arbetssätt. Detta ansvar ska inte ligga på den enskilde läraren, utan det är hela skolans 

ansvar att se till att en plattform för detta pedagogiska arbete finns (Hajer & Meestringa, 

2014 & Gibbons, 2012).  

En språkinriktad undervisning tar sin grund i ett sociokulturellt perspektiv på så sätt att 

lärande ses som något som skapas i interaktion. Många av dess kännetecknande aspekter 

är också gemensamma med de aspekter som karaktäriserar formativ bedömning, vilket 

redogörs för i nästa kapitel.  
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4. Tidigare forskning 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur vi gått tillväga i sökningen av andra 

studier. Därefter följer en kort redogörelse för vad formativ bedömning enligt tidigare 

forskning kan innebära för lärandet, detta för att få en förståelse för kamratbedömning 

som kan sägas vara en typ av formativ bedömning. Kamratbedömning kan ha positiva 

effekter för lärandet, men även negativa om förutsättningarna inte är de rätta, vilket vi 

också redogör för. Kamratbedömning handlar om att ge och ta emot återkoppling, varför 

vi avslutar med att närmre belysa olika typer av återkoppling och dess effekter på elevens 

lärande. 

4.1 Sökord och sökningens tillvägagångssätt 
När vi sökte material till studien började vi med att söka efter tidigare forskning via 

Örebro Universitets samsökningsfunktion Summon. Vi använde även databaserna DIVA 

(Digitala vetenskapliga arkivet) som innehåller avhandlingar och andra publikationer från 

svenska universitet och högskolor samt den pedagogiska databasen ERIC som innehåller 

internationella referenser inom utbildning och pedagogik. Vi använde således såväl 

svenska som engelska sökord för att stödja vår studie mot både svenska och 

internationella publikationer. De sökord vi använde var bl.a. formativ bedömning, 

formative assessment, bedömning för lärande, kamratbedömning, peer assessment, peer 

review, återkoppling, feedback, döva, elever med hörselnedsättning, deaf, hearing 

impaired. Vartefter vi läst olika artiklar och avhandlingar använde vi sedan däri 

omnämnda författare eller publikationer för vidare sökning direkt i Summon eller nämnda 

databaser DIVA och ERIC, det blev lite av en snöbollseffekt.   

 
4.2 Formativ bedömning – fem nyckelstrategier som kräver 
implementering 
Paul Black och Dylan Wiliam (2009) har i ett försök att tydliggöra hur läraren kan 

arbeta med formativ bedömning skapat fem så kallade nyckelstrategier, dessa kan 

förklaras vara att:  

1. Klargöra lärandemål – klargöra vad kvalitet och kriterier för framsteg är 

2. Få till stånd ett lärande klassrum, aktiviteter som synliggör elevernas lärande 

3. Ge feedback som för lärandet framåt 

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

5. Aktivera elever till att äga sitt eget lärande 
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När läraren skapar uppgifter och bedömningskriterier utifrån ett formativt syfte ska dessa 

i enlighet med nyckelstrategi nummer ett ge information om hur eleven ligger till 

gentemot mål och kunskapskriterier. Informationen som läraren får används för att 

planera, och främja, elevens fortsatta arbete och utveckling (Black & Wiliam, 2009). 

Nyckelstrategi två, ett lärande klassrum, kräver enligt Charlotte Vingsle (2014) att läraren 

skapar aktiviteter som uppmuntrar eleverna till aktivt deltagande. Sådana aktiviteter 

innefattar exempelvis arbetsuppgifter där eleverna ges möjlighet att lyssna på, ställa 

frågor kring och diskutera kamraters arbeten. En annan avgörande faktor för att få till en 

lärande klassrumsmiljö är enligt Gamlem och Smith (2013) klassrumsklimatet. De menar 

att det är av största vikt att relationen mellan lärare och elever är trygg och förtroendefull. 

Den tredje nyckelstrategin handlar om att eleverna skall få återkoppling som för deras 

arbete framåt. Återkoppling kan ges i olika former (Hattie & & Timperley, 2007), vilket 

kommer fördjupas i den avslutande delen i detta kapitel. Den fjärde strategin i sin tur bär 

tanken att eleverna skall aktiveras som undervisningsresurser för varandra. Inom denna 

nyckelstrategi ryms kamratbedömning, som mer preciserat innebär att eleverna aktiverar 

sig själva och varandra som läranderesurser. Effektiv återkoppling och kamratbedömning 

kan båda vara medel i utvecklingen av elevernas metakognitiva förmåga, det vill säga att 

kunna bedöma sina egna prestationer genom att använda de verktyg de fått och 

generalisera tidigare kunskaper till nya uppgifter, vilket är vad den femte nyckelstrategin 

innebär (Black & Wiliam, 2009). 

 

Att som lärare använda sig av formativ bedömning är inte alltid en självklar handling. 

Björn Tolgfors (2014) har studerat hur formativ bedömning används i ämnet idrott och 

hälsa i gymnasieskolan och visar hur det som var tänkt att vara formativ bedömning 

istället utmynnade i många små summativa bedömningar. Informationen som 

bedömningarna gav användes inte som underlag till ett fortsatt lärande. En bidragande 

orsak till att formativ bedömning används fel på detta sätt kan vara bristfällig 

implementering och låg lärarfortbildning (Torrance, 2012). Gamlem & Smith (2013) 

visar dessutom att det saknas kollegialt samarbete kring det formativa bedömningsarbetet 

samt att skolors ledning inte ger tillräckligt stöd eller utrymme för detta. De betonar därför 

vikten av att lärare utbildas i hur en bedömning med framåtsyftande återkoppling ges. 

 

I detta avsnitt har främst de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning 

presenterats. Vi anser att samtliga påverkar vilka effekter kamratbedömning ger. Till 
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exempel kan strategi två, ett lärande klassrum med aktiva elever i en trygg relation 

sinsemellan vara betydelsefull för vår studie då detta påverkar elevernas uppfattningar av 

kamratbedömning (Gamlem och Smith, 2013).  Även strategi tre, framåtsyftande 

återkoppling, är en betydande aspekt att ta i beaktande i vår egen undersökning då vi 

studerar hur eleverna uppfattar den återkoppling de får från en kamrat. Strategi fyra 

rymmer vår studies huvudfokus: kamratbedömning och i det följande ges därför en 

närmare redogörelse för detta utifrån forskningsfältet. 

4.3 Kamratbedömning – möjligheter och begränsningar 
Kamratbedömning kan genomföras på olika sätt. Anna Grettve, Marie Israelsson och 

Anders Jönsson (2014) ger exempel som att visa upp elevernas texter på storbildsskärm, 

där eleverna kan hjälpas åt att resonera kring vad som kan förbättras. Läraren får då 

samtidigt tillfälle att stötta bedömningen genom att ge förslag på nyanserade sätt att 

uttrycka sig. Detta ger återkoppling inte enbart till eleven som skrivit texten, utan till hela 

gruppen. Kamratbedömning kan även innebära att elever löser uppgifter som sedan 

diskuteras i grupp, eller varieras på så sätt att eleverna gruppvis arbetar med uppgifter, 

bedömer eller ger återkoppling till andra elevers uppgifter (Grettve, Israelsson & Jönsson, 

2014 & Mutwarasibo, 2013). När eleven på dessa sätt får ta del av hur någon annan tänkt 

kring samma uppgift som hon själv kan det ge flera positiva effekter. Bland annat visar 

Christian Lundquist, Martin A. Skoglund, Karl Granström, & Torkel Glad (2013) i en 

undersökning där universitetsstudenter fick bedöma sina kamraters laborationsrapporter 

hur de lättare upptäckte styrkor och svagheter i sina egna rapporter. Att medvetenheten 

kring sina egna kvaliteter och förbättringsmöjligheter höjs genom att urskilja 

kvalitetsskillnader i kamraters arbeten visar även flera andra forskare (Isaksson & 

Tallefors, 2014 & Wallberg, 2015). Jessica Berggren (2013) visar i en studie hur elevers 

skrivfärdigheter i ämnet engelska utvecklas genom arbete med kamratbedömning. 

Eleverna arbetade bland annat med att ge feedback på brev som de skrivit med hjälp av 

en checklista bestående av gemensamt framtagna och formulerade kriterier. Här kunde 

Berggren se att eleverna, genom att ge feedback på en kamrats text, själva fick nya idéer 

till hur de kunde bearbeta sin egen text, likaså ökade deras genre- och 

mottagarmedvetenhet (a.a). 

Det finns även forskning som visar när kamratbedömning inte får de positiva effekter som 

avses.  Martina Wyszynska Johansson och Ingrid Henning Loeb (2015) visar till exempel 
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i en intervjusammanställning hur många gymnasieelever känner sig osäkra på vad de ska 

ge respons på när de arbetar med kamratbedömning. Denna uppfattning delar många av 

de elever i årskurs nio som intervjuats av Gamlem och Smith (2013). De menar att 

kamraterna ofta ger snälla eller mer allmänna omdömen, medan de egentligen önskar få 

ärliga omdömen som talar om vad som kan förbättras (a.a). Att föra ständiga samtal med 

eleverna om vad kvalitet är i ett arbete är ett sätt att förebygga denna osäkerhet hos 

eleverna menar Berggren (2013). Eleverna behöver få stödjande bedömningsverktyg i 

form av till exempel checklistor, bedömningsmatriser och illustrerande exempel på 

elevarbeten och samtidigt tid att lära sig använda dem. Det är också av vikt att checklistor 

och bedömningsmatriser är konkreta och relaterade till uppgiften (Topping, 2003 & 

Gamlem & Smith, 2013) vilket underlättar det aktuella arbetet och även bidrar till att 

fokus på återkopplingen riktas mot uppgift istället för mot person (Grettve, Israelsson & 

Jönsson, 2014).  

Andra invändningar mot kamratbedömning är att enbart den lågpresterande eleven vinner 

på att få något förklarat för sig men forskning (Black & Wiliam, 2009; Topping, 2003 & 

Balan, 2012) visar vinster med att både ge och få återkoppling. Att förklara för någon 

annan är lärorikt, oavsett kunskapsnivå, menar Black & Wiliam (2009) som poängterar 

att elever lär sig bäst när de får förklara hur de tänker. Studier visar dessutom att elever 

kan ha lättare att förstå en förklaring från en kamrat än en lärare. Genom att de 

sinsemellan använder sitt eget språk för att förklara och kommunicera blir återkopplingen 

av ett annat slag, därav kan elever ofta fungera som bättre resurser för varandra än vad 

läraren kan (Grettve, Israelsson & Jönsson, 2014 & Isaksson & Tallefors, 2014). En annan 

positiv aspekt som Vingsle (2014) framför är att eleverna därtill får uppleva att deras egna 

bidrag utvecklar kamraternas kunskaper, medan Mutwarasibo (2013) poängterar social 

träning och gemensamma reflektioner som andra möjliga vinster. Den sociala aspekten 

av kamratbedömning tydliggörs dessutom av Jan-Willem Strijbos och Dominique 

Sluijsmans (2010) då de ser det som ett sätt att i undervisningen låta eleverna bedöma 

varandras prestationer för att stimulera reflektion, diskussion och samarbete.  

Något som framträder i den forskning vi tagit del av är att införande av arbete med 

kamratbedömning i en elevgrupp utan erfarenheter av att ge återkoppling kräver en 

långsiktig plan. Det är till en början tidskrävande då eleverna behöver tid och många 

tillfällen att i små steg öva sig på att bedöma varandras prestationer men kan i efterhand 

frigöra tid och avlasta läraren då denne inte längre är den enda som kan ge återkoppling 
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(Isaksson & Tallefors, 2014; Topping, 2003 & Gamlem & Smith, 2013), något som dock 

är en omedveten men cementerad bild hos många elever och lärare (Grettve & Israelsson, 

2014; Topping, 2003 & Wyszynska Johansson & Henning Loeb, 2015). I Wyszynska 

Johanssons och Henning Loebs (2015) studie uttrycker flera intervjuade fokusgrupper 

med gymnasieelever att det är bortkastad tid med kamratbedömning då det ändå är 

lärarens bedömning som är den viktiga i slutändan.  

 

Som här framkommit kan elever känna osäkerhet inför hur återkoppling ska se ut. Vi har 

tidigare sett att just framåtsyftande återkoppling kan inverka positivt på elevens lärande 

varför just begreppet återkoppling studeras närmare i följande del.  

 

4.4 Återkoppling  
Karaktären på den återkoppling som ges styr vilka effekter den får på elevens lärande. Ett 

exempel som visar hur återkoppling kan slå omkull lärandet ger Gamlem och Smith 

(2013) prov på i sin studie där de studerat återkoppling till norska högstadieelever. När 

lärarna påpekade brister i specifika elevprestationer kunde de exempelvis skriva något i 

stil med jag saknar text, eller arbetet är tunt, denna typ av återkoppling ger inte några 

verktyg till eleven att på egen hand lösa problemet. Risken är istället att en känsla av 

misslyckande infinner sig (a.a). I en annan studie, där gymnasieungdomar intervjuats i 

fokusgrupper om ämnet återkoppling, ges ett konkret exempel på hur några ungdomar 

sitter och funderar kring begreppet ”nyanserat”, ett ord som eleverna menar ofta återfinns 

i lärarens återkoppling på deras skrivna texter (Wyszanka Johansson & Henning Loeb, 

2015). Att eleverna inte till fullo förstår innebörden i lärarens skrivna återkoppling blir ett 

hinder, menar Gamlem & Smith (2013) om det inte samtidigt under arbetets gång finns 

en muntlig dialog mellan läraren och eleven där läraren ges möjlighet att förklara 

innebörden i sin återkoppling.  

Agneta Grönlund (2010) menar att återkoppling som innehåller öppna frågor och förslag 

i högre grad utvecklar elevernas lärande och även hjälper dem att se det egna lärandet, det 

vill säga den metakognitiva förmågan. Hattie & Timperley (2007) kategoriserar och 

konkretiserar återkopplingens karaktär i fyra nivåer:  
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1. Personlig nivå1 (self level) 

2. Uppgiftsnivå (task level) 

3. Processnivå (process level) 

4. Självreglerande nivå/metakognitiv nivå (self-regulation level)   

 

Återkoppling på personlig nivå är den som är minst effektfull sett ur ett lärandeperspektiv, 

ändock är den vanligt förekommande. Denna typ av återkoppling fokuserar elevens 

personliga egenskaper (Hattie & Timperley, 2007). Gamlem och Smiths (2013) studie 

visar att beröm eller kritik kan ges som uppmuntrande kommentarer, negativa blickar, i 

form av leenden eller som en klapp på axeln utan närmre specifikation om vad som är bra 

eller kan bli bättre. Wyszynska Johansson och Henning Loeb (2015) visar på liknande 

fenomen i sin studie där vanliga kommentarer från lärarna enligt elevintervjuerna var 

”Bra, kom igen” eller ”bra jobbat” (a.a, s. 14).  

 

Den uppgiftsrelaterade återkopplingen är den vanligast förekommande menar Hattie & 

Timperley (2007). Exempel på sådan återkoppling kan vara om ett svar är rätt eller fel, 

eller en efterfrågan om mer faktakunskaper. Det är en ytlig återkoppling av korrigerande 

karaktär som i de flesta fall inte är generaliserbar till andra uppgifter. I högre grad 

generaliserbar till andra uppgifter är återkoppling på processnivå, denna återkoppling 

inriktar sig på förståelse av sammanhang och begrepp likväl som processer och 

färdigheter. Den riktar in sig på vilka förmågor eleven kan utveckla, exempelvis förmåga 

att granska och söka information. Återkopplingen kan även ge information om vilka 

framsteg som gjorts mot målen och om vilka strategier som krävs för att slutföra 

uppgiften. Återkoppling på metakognitiv nivå, slutligen, handlar enligt Hattie & 

Timperley (2007) om att utveckla elevens egen förmåga att följa upp och reglera sitt 

lärande utifrån deras nuvarande nivå gentemot den eftersträvansvärda nivån. Genom 

självreflekterande frågor som Vem? Vad? Hur? När? Varför? uppmuntrar denna 

återkoppling till egna beslut och vägval i arbetet. Återkoppling på den metakognitiva 

nivån är enligt Hattie (2011) mest effektfull för lärandet, men sällsynt. En orsak kan som 

tidigare nämnts vara bristfällig implementering av formativ bedömning liksom för knapp 

fortbildning av lärarna (Payne, 2012; Torrance, 2012). 

                                                 

1 Här med lånad översättning från Jönsson (2012) till svenska begrepp. 
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När vi tar del av tidigare forskning ser vi att det finns delade meningar om hur 

återkopplingen bör utformas för att ha mest gynnande effekt. Vissa forskare hävdar att 

det främst är de högpresterande eleverna som behöver övergripande återkoppling som 

visar hur de ska gå vidare. De lågpresterande eleverna, däremot, är i större behov av 

omedelbar och uppgiftspecifik återkoppling (Isaksson & Tallefors, 2014). Detta backar 

således inte upp Hattie och Timperley (2007). Shute (2008), i sin tur, lyfter också fram 

forskning som visar att all återkoppling bör anpassas efter eleverna och ta hänsyn till om 

de är hög- eller lågpresterande. Därmed bör den se olika ut för varje individ men vara 

specifik, tydlig och relateras till målen.  

 

Återkoppling kan ske såväl muntligt som skriftligt. Shute (2008) hävdar att muntlig 

återkoppling riskerar att tas mer personlig och därmed dra fokus från arbetsuppgiften, 

medan skriftlig sådan uppfattas mer neutral och därmed ger mer tid åt att bedöma och 

överväga dess innehåll. En annan faktor som påverkar om återkopplingen blir 

verkningsfull är om tillräckligt med tid ges för att arbeta med återkoppling. Gamlem och 

Smith (2013) finner i sin studie att eleverna själva upplever att tiden som ges för att arbeta 

med de synpunkter de fått ofta är alltför knapphändig.  

 

En sista aspekt kring återkoppling berör lärarens roll. Grönlund (2010) menar att ett 

utökat utrymme för formativ återkoppling i klassrummet, med syfte att utveckla elevens 

metakognitiva förmåga, medför att läraren inte kan inneha samma kontroll över elevens 

lärande. Hon frågar sig vilka konsekvenser detta kan få för hur lärarens roll uppfattas.   

 

Sammanfattningsvis ger tidigare forskning en bild av att formativ bedömning kan främja 

elevens lärande, dock under förutsättning att de regelbundna utvärderingarna verkligen 

används som underlag för att forma fortsatt undervisning. Tidigare forskning visar också 

att kamratbedömning, där eleverna använder varandra som lärresurser, kan ge positiva 

effekter på lärandet om rätt förutsättningar finns. Sådana förutsättningar kan vara att 

läraren är medveten om att implementerande av kamratbedömning tar tid, att eleverna ges 

konkreta verktyg och att lärarna själva får diskutera och arbeta med frågor kring 

bedömning i sitt kollegium. Även eleverna bör stöttas i hur man ger återkoppling. 

Ytterligare en bild som tidigare forskning visar är att den återkoppling som anses mest 
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gynnande är den som sker på uppgifts-, process- eller metakognitiv nivå men forskare 

tvistar som vi sett om vilken slags återkoppling som gynnar vilken elevtyp mest. 

 

Det finns således gedigen forskning kring formativ bedömning, kamratbedömning och 

återkoppling, men den gäller hörande elever. Något som däremot saknas i ämnet är 

forskning kring döva elever och elever med hörselnedsättning. Vår uppfattning är också 

att studier kring kamratbedömning dels på grundskolenivå, dels ur ett elevperspektiv, är 

knapp. Vi ser därför ett behov av att bygga på kunskapen såväl inom området döva elever 

och elever med hörselnedsättning som på grundskolenivå. Intentionen med vår studie är 

därför att fylla denna lucka genom att studera hur döva elever och elever med 

hörselnedsättning uppfattar kamratbedömningens möjligheter och begränsningar.  

 

5. Teoretiskt perspektiv 
Vi lutar vår studie mot det sociokulturella perspektivet eftersom det beaktar språklig 

interaktion och samspel som stöd i lärprocessen. Nedan behandlas denna kunskapssyn. 

 
 
5.1 Det sociokulturella perspektivet 
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv ses kunskap som något som konstrueras i interaktion 

med andra. Språket är dess viktigaste redskap. Lärandet sker således i det sociala 

samspelet i en kontext och inte i första hand genom individuella processer. När kunskap 

på detta sätt skapas genom att utnyttja varandras kunskap benämns det inom detta 

perspektiv som att lärande är distribuerat. Samarbete ses som rent avgörande för lärandet, 

inte som ett trevligt inslag som kan komplettera den ordinarie undervisningen. Det är 

därför av stor vikt att läraren skapar en lärande kontext som inspirerar eleverna till ett 

aktivt deltagande där de känner sig uppskattade, kunniga och till nytta för andra. Dysthe 

(2009) ser en fara i att individuella skriftliga arbetsuppgifter ges för stort utrymme i 

undervisningen, hon menar att språkets betydelse undervärderas av lärare och betonar att 

större utrymme behöver ges till samtalande (a.a.).  

Det sociokulturella perspektivet präglar skolans styrdokument (Skolverket, 2012). Ur 

Läroplanen för Specialskolan uppmärksammar vi exempelvis en formulering som visar 

på detta: varje elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra (Skolverket, 2011b, s 15). 
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Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet som avser olika 

typer av stöd i lärprocessen, det kan handla om personer eller verktyg. Verktyg ur ett 

sociokulturellt perspektiv är enligt Dysthe (2003) ”de intellektuella och praktiska resurser 

som vi har tillgång till och som vi använder för att förstå omvärlden och för att handla” 

(Dysthe, 2003, s. 45). För vår studie är begreppet mediering av intresse då 

kamratbedömning kan ses som en form härav där eleverna använder sina intellektuella 

och praktiska resurser för att i samspel med andra förstå kvaliteter i sina egna arbeten och 

vad de kan behöva bearbeta.  

Här har vi presenterat det sociokulturella perspektivet. I vår studie använder vi detta 

perspektiv eftersom kamratbedömning innebär att elever i språklig interaktion nyttjar 

varandras kunskaper för att dels skapa ny kunskap tillsammans, dels bli medvetna om 

kvaliteter och utvecklingsmöjligheter i sina arbeten. I det följande kommer vi redogöra 

för de metoder vi använt oss av i vår studie. 

 

6. Metod 
I detta avsnitt presenteras vårt val av metod, vilket föll på kvalitativ studie med intervjuer 

och observationer. Vi visar hur vi gjort vårt urval, presenterar deltagarna i vår studie och 

redogör för vårt tillvägagångssätt. Dessutom beskrivs bearbetning och analys av 

datamaterialet. Slutligen diskuteras studiens giltighet samt etiska överväganden. 

6.1 Kvalitativ studie 
Val av metodansats beror på vad forskaren vill ha svar på i sin forskning (Denscombe, 

2009). I vår studie söker vi svar på elevers och lärares uppfattningar kring möjligheter 

och begränsningar som kan uppstå i arbetet med kamratbedömning. I kvalitativa studier 

är forskaren intresserad av att beskriva, förklara och tolka (Ahrne, 2015), ageranden som 

stämmer väl överens med vår studie. Vår undersökning är således av kvalitativ art och de 

metoder och tillvägagångssätt som valts härav kommer nu beskrivas noggrannare.  

6.1.1 Fallstudie 
En vanlig metod inom kvalitativa studier är att genomföra en fallstudie. En sådan utmärks 

av att en undersökningsenhet som oftast består av en mindre undersökningsgrupp lyfts 

fram i sökarljuset vilket möjliggör för forskaren att studera saker i detalj. Ett holistiskt 

synsätt präglar fallstudien, vilket innebär att insikt över ett helt område skapas genom att 
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denna enda undersökningsenhet undersöks på djupet (Denscombe, 2009). Vi har valt att 

göra en fallstudie då vi tycker att det passar vårt syfte: att genom att genomföra en 

detaljerad undersökning av hur kamratbedömning uppfattas av lärare och elever i en klass 

på en specialskola kunna bidra med nya insikter om kamratbedömning, insikter som 

kollegiet i samtliga specialskolor i sin tur kan fortsätta utforska och diskutera vidare. Fler 

aspekter som utmärker fallstudier och som motiverar till vårt val av denna metod är att 

miljön som undersöks är naturlig, det vill säga ej skapad enkom för forskarens syfte, och 

att metoden uppmuntrar till att använda fler undersökningsmetoder, vilket kan ses som en 

form av triangulering som höjer studiens tillförlitlighet (Denscombe, 2009). Vår 

”naturliga” miljö är det klassrum vi besöker där svenskundervisning bedrivs och den 

triangulering vi använder oss av är att både intervjuer och observationer genomförs.  

Vi har här beskrivit vad som kännetecknar en kvalitativ studie och motiverat till valet av 

fallstudie som metod. I följande avsnitt redogörs för motiv som ligger till grund för val 

av intervjuer och observationer som forskningsmetoder. 

6.1.2 Intervjuer – den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 
När syftet är att komma åt åsikter, uppfattningar och erfarenheter om ett fenomen är 

intervjun en användbar metod att använda (Denscombe, 2009), vilket är ett motiv till 

varför vi valt intervju som undersökningsmetod. Det finns många olika sätt att genomföra 

intervjuer på, vi har valt den intervjuform som Kvale & Brinkmann (2014) benämner som 

”den halvstrukturerade livsvärldsintervjun”. Här följer intervjuaren en intervjuguide med 

på förhand bestämda teman, men där frågorna inte i detalj är förutbestämda. Intervjuaren 

är under intervjuns gång flexibel och öppen för att ta del av och låta den intervjuade 

utveckla sina resonemang till skillnad från den strukturerade intervjun där frågorna är 

förutbestämda och således inte lämnar utrymme för den intervjuade att utveckla sina idéer 

och tankar. I den typen av intervjuform finns risken att svaren styrs mot forskarens egna 

önskningar och att viktig information inte tillåts komma fram. Vi ville vara öppna för 

möjligheten att upptäcka nya dimensioner i fenomenet kamratbedömning tillsammans 

med de personer vi skulle intervjua, därav fann vi den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun vara lämplig som intervjumetod i vår studie. I våra roller som 

intervjuare försökte vi ta på oss roller som ”resenärer”, en metafor Kvale & Brinkmann 

(2014) använder för att beskriva hur intervjupersonen gör tolkningar av den intervjuades 

berättelse, tolkningar som leder till att intervjuaren – resenären - själv får ny kunskap 

genom att omtolka sina tidigare förgivettagna kunskaper. 
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6.1.3 Personliga intervjuer och gruppintervjuer   
Vi valde att genomföra personliga intervjuer med två lärare, vilket innebär att forskaren 

enbart möter en informant, medan eleverna intervjuades gruppvis. Praktiska fördelar med 

personlig intervju är att det är lättare att hitta en gemensam tid till intervjugenomförandet 

och att transkriberingen blir enklare då det bara är en person i taget som talar (Denscombe, 

2009), dessa aspekter fungerade som motiv till vårt val av personlig intervju. Vid 

gruppintervjuer intervjuas enligt Denscombe flera personer samtidigt vilket kan göra det 

svårt att transkribera vem som sagt vad, detta blev extra tydligt i en av våra intervjuer 

vilket vi återkommer till senare. Motivet till val av gruppintervju var att vi då skulle få ta 

del av fler elevers erfarenheter och åsikter, vilket är en fördel med gruppintervju 

Ytterligare ett motiv var att en av lärarna i studien trodde att eleverna skulle känna sig 

tryggare om de hade kamrater med sig och då våga uttrycka sig mer. Att skapa trygghet i 

intervjusituationen är en viktig aspekt i kvalitativa studier, detta för att få respondenten 

att vilja dela med sig av sina tankar och erfarenheter i största möjliga mån (Ahrne, 2015).  

Ytterligare ett val vi gjorde för att öka tryggheten var att inte filma intervjuerna, vare sig 

de med lärarna eller eleverna, utan istället spela in det som sades med en mobiltelefon. 

Vi tänkte att en mobiltelefon på bordet är ett naturligt inslag som den intervjuade inte 

fäster så stor uppmärksamhet vid. Detta är en aspekt som backas upp av Bjørndal (2005) 

som menar att flera kameror kan ”påverka den pedagogiska situationen i negativ riktning” 

(a.a. s. 75). Bjørndal menar också att frågan om hur stor grad av tillit som finns mellan 

observatören och den observerade är en viktig fråga att ställa om funderingar på att filma 

finns. Här tänkte vi således att den korta tid eleverna hade till förfogande för att träffa oss 

inte var tillräcklig för att skapa en tillit tillräckligt stor för att eleverna skulle känna sig 

trygga i att bli filmade.  

 

En gruppintervju bör enligt Denscombe (2009) bestå av mellan fyra till sex informanter 

för att få till ett engagerande samtal. Vår inledande plan var att dela upp gruppen om de 

nio elever vi hade fått tillstånd att intervjua i två grupper, då hade detta kriterium 

uppfyllts. På grund av olika omständigheter som vi redogör för senare blev det inte så, 

istället blev det två grupper om tre elever vardera.  

6.1.4 Observation av första ordningen 
Observationer kan enligt Rönnerman (2000) ge en större förståelse för verksamheten samt 

göra att man får syn på olika mönster eller förhållningssätt som förekommer. Vi valde att 

komplettera våra intervjuer med observationer eftersom det skulle kunna ge en bättre 
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helhetsförståelse om vi även fick se eleverna agera i ett sammanhang. Genom att sitta vid 

sidan och iaktta hoppades vi även kunna känna in gruppens klimat och eventuellt få syn på 

för vår studie intressanta aspekter, medvetna eller omedvetna från lärarna eller elevernas sida, 

som vi sedan kunde följa upp under intervjuerna. När intentionen är att observera utan att 

samtidigt undervisa eller på annat sätt delta i aktiviteten som pågår, görs en observation 

av första ordningen enligt Bjørndal (2005). Under observationerna valde vi att föra 

fältanteckningar där vi utgick från ett observationsschema, något som Bjørndal (2005) 

rekommenderar då ett avgränsat fokus finns. I vårt fall är kamratbedömning vårt 

avgränsade fokus. Av samma anledning som vid intervjuerna valde vi bort filmning som 

datainsamlingsmetod. Vi trodde att eleverna skulle känna sig tryggare och agera mer 

avslappnat och naturligt utan en filmkamera i rummet. Detta styrker Bjørndal (2005) men 

nämner också fördelar med filmning som att forskaren då kan iaktta en och samma 

situation flera gånger om och då få med en större detaljrikedom. Då vi ser observationerna 

som ett komplement till intervjuerna beslutade vi att elevernas naturliga agerande var av 

större vikt än att få med så mycket detaljer som möjligt.  

Ytterligare en aspekt vi tog i beaktande var hur mycket information eleverna skulle få om 

vad som observerades. Bjørndal (2005) menar att det kan finnas en fördel i att inte till 

fullo tala om syftet med observationerna om man vill att deltagarna ska agera som vanligt. 

Vi ville att eleverna i största möjliga mån skulle arbeta med kamratbedömning som de 

skulle ha gjort utan vår medverkan och utan förväntningar om att yttra sig eller tycka på 

ett visst sätt. Därför berättade vi enbart att vår studie handlar om kamratbedömning och 

att vi ville se hur deras grupp arbetar med detta.  

6.2 Urval 
I följande del beskrivs hur val av skola, elever och lärare gått till.  

6.2.1 Val av skola 
Vi arbetar som lärare på en av de fem regionskolor inom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten som vänder sig till döva elever och elever med hörselnedsättning och 

beslutade redan inledningsvis att studien inte skulle genomföras på vår egen skola utav 

etiska skäl (Vetenskapsrådet, 2002). Vi skrev därför ett mejl till samtliga rektorer för 

resterande skolor där vi beskrev att vi utifrån ett intresse av formativ bedömning skulle 

vilja undersöka kamratbedömning närmare genom att i första hand intervjua elever med 

erfarenhet av att ha arbetat med detta. Två skolor tackade för visat intresse, men avböjde 
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medverkan. En rektor svarade att de på deras skola arbetade aktivt med formativ 

bedömning och att vi var välkomna att intervjua lärare, men inte elever. En skola 

godkände vår förfrågan och där det visade sig att två lärare precis vid studiens 

genomförande skulle arbeta med kamratbedömning med en grupp elever i ämnet svenska. 

Vi tog kontakt med dem via mejl och fick ett godkännande att följa dem i detta arbete (se 

bilaga 8).  

Samtyckesbrev med en beskrivning av syfte och genomförande av vår studie skickades 

hem till elevernas vårdnadshavare (se bilaga 9). I brevet förklarades att allt deltagande 

skedde under anonymitet och att inspelat material samt fältanteckningar efter avslutad 

studie skulle komma att förstöras. Nio av tolv elever lämnade in positivt svar för 

medverkan i studien.  

6.2.2 Val av elever till intervjuer 
Den inledande planen var att dela in de nio eleverna i två grupper och intervjua båda 

grupperna två gånger vardera under våra två besök, den första gången då de precis inlett 

arbetet med kamratbedömning och den andra gången efter några veckor då de arbetat med 

kamratbedömning ett tag och eventuellt samlat på sig nya tankar och uppfattningar om 

ämnet. Vi beslöt oss för att använda svensk teckenspråkstolk för att på så sätt få hela 

samtalet ljudinspelat för vidare transkription och för att vi ville vara säkra på att inte missa 

någonting av det eleverna berättade. Vi kan själva teckenspråk, men det är inte vårt 

förstaspråk. Dock var vi medvetna om att även en tolk kan missförstå men gjorde tog 

ändå det beslutet i tron att det skulle eliminera eventuella missförstånd i högre grad än 

utan medverkan av teckenspråkstolk. 

Den första dagen vi besökte klassen föll det sig så att flera av de elever som givit sitt 

samtycke var sjuka, dessutom fanns ej teckenspråkstolk till förfogande den tid vi hade 

möjlighet att genomföra elevintervjuer. Därför blev bara en elevgrupp om tre elever med 

svenska som förstaspråk intervjuade. Vid det andra besöket, en dag några veckor senare, 

deltog en teckenspråkstolk och då intervjuades de kvarvarande elever som medgivit till 

att delta i studien samt denna dag befann sig i skolan. Vi hade också planerat att intervjua 

den elevgrupp som intervjuades vid vårt första besök igen, men en av eleverna i den 

gruppen klargjorde högt inför hela klassen att denne inte ville intervjuas igen, vilket 

påverkade en av kamraterna att också avböja, vi tog då ett beslut i stunden att inte 

genomföra denna uppföljande intervju. Vi ville inte riskera att någon elev skulle känna 
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sig pressad att ställa upp mot sin vilja. Totalt intervjuades således sex elever av de nio 

elever som givit sitt samtyckande till att medverka i studien.  

6.2.3 Val av lärare till intervjuer 
Två lärare intervjuas i vår studie, det är de lärare som undervisar denna klass i ämnet 

svenska. Båda tillfrågades om de ville delta och båda gav sitt samtycke. De intervjuades 

två gånger vardera av samma skäl som eleverna. Vi tänkte att de inledande intervjuerna 

hos dem samt arbetet med eleverna kanske skulle väcka nya tankar hos dem om 

kamratbedömning till vårt andra besök några veckor senare.  

 

6.3 Presentation av elevgruppen, lärarna och arbetet med 
kamratbedömning 
Lärarna som deltog i vår studie är hörande och har arbetat som lärare i svenska och 

engelska mellan tre och fyra år vardera på denna skola. Det är deras första år med den 

aktuella klassen som består av tolv elever i år 9. Denna studie genomförs ungefär i mitten 

av vårterminen, det vill säga under deras andra termin. Några av eleverna har svenska 

som förstaspråk, de andra svenskt teckenspråk. Enligt lärarna kan eleverna kommunicera 

utan hinder på svenskt teckenspråk och det är också det språk som undervisningen bedrivs 

på.  

Lärarna har långsiktigt och medvetet från höstterminens start byggt upp elevernas 

förmåga att ge återkoppling till varandra med olika former av muntliga 

bedömningsövningar. Bland annat har gruppen arbetat med att kontinuerligt redovisa 

nyheter för varandra, ett arbete som lärarna kallar för ”ris och ros” där kamraterna fått 

träna på att ge konstruktiv kritik på varandras nyheter.  

Vid tillfället för vår studies genomförande skulle klassen påbörja ett arbete med 

kamratbedömning där eleverna skulle få ge återkoppling till varandra både skriftligt och 

muntligt. Några veckor tidigare har eleverna läst boken 16 rader skriven av rapparen och 

sångartisten Petter och i samband med läsningen arbetat med olika frågor till texten (se 

bilaga 10), detta arbete har skett individuellt. Nu ska de ge återkoppling till varandra 

genom att i grupper om två eller fler berätta för varandra hur de har svarat på frågorna. 

Syftet är att se hur kamraten uppfattat textens innehåll och jämföra med hur man själv 

svarat.  
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Gruppen har också under hela läsåret arbetat kontinuerligt med att läsa böcker och skriva 

bokrecensioner. Lärarna har visat på storbildsskärm hur en recension kan se ut, lärarna 

har även visat upp elevernas recensioner för klassen för att visa på kvaliteter i deras texter. 

Nu ska de läsa och själva ge återkoppling på varandras texter. Till sin hjälp har de en 

checklista (se bilaga 11) med frågor de kan använda. Lärarna beskriver att det 

övergripande syftet med hela kamratbedömningsprojektet är att eleverna genom att 

interagera med varandra också ska lära sig av varandra.    

6.4 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt beskrivs hur intervjuer och observationer förberetts, genomförts, bearbetats 

och analyserats.     

6.4.1 Användning av intervjuguide 
Samtliga intervjuer förbereddes med att vi skrev ner frågor i en intervjuguide (se bilaga 

1-6). Som tidigare beskrivits ville vi vara lyhörda och öppna för att ställa fler frågor, men 

ändå ha förberedda frågor att ha som stöd, dels för att inte missa något vi ville ha svar på, 

dels för att lättare kunna återgå till den ”röda tråden” om samtalet skulle dra iväg alltför 

mycket åt något håll. Som tidigare nämnts ville vi i våra intervjuer vara öppna för att 

upptäcka nya dimensioner av kamratbedömning genom att lyssna och samtala med elever 

och lärare, vi ville inta rollerna som resenärer (Kvale & Brinkman, 2014), därför försökte 

vi hålla frågornas karaktär så öppna som möjligt för att ge utrymme till respondenterna 

att beskriva och uttrycka sina tankar och erfarenheter. Frågorna inleddes exempelvis med 

”Beskriv…”, ”Hur tänker du kring…”, ”Kan du ge exempel på…”. Svar från varje 

intervju låg till grund för nästkommande intervjuguide, oavsett om det gällde elev- eller 

lärarintervju.  

I elevernas intervjuer valde vi att använda begreppet feedback istället för återkoppling då 

deras lärare berättade att det var det ord som de i sitt vardagliga tal brukar använda.  

6.4.2 Kodning och tematisering av intervjutranskriptioner 
Intervjuerna transkriberades enligt talspråk i samtliga intervjuer. Skratt utelämnades men 

pauser noterades för att visa att informanten tar en tankepaus eller formulerar om. Under 

den elevintervju där eleverna använde svenskt teckenspråk transkriberades 

teckenspråkstolkens ord, således utan svenskt teckenspråks syntax. Därefter analyserades 

intervjumaterialet genom kodning och tematisering enligt följande arbetsgång 

rekommenderad av Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014):  
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1. Ordna grovt – kodning 

2. Ordna mer noggrant – tematisering  

3. Läsa igenom materialet två till tre gånger tills mättnad uppstått, det vill säga tills 

inga nya kategoriseringar ”kan” skapas. Nu finns ett utgångsmaterial färdigt att 

användas för vidare analys och summering.  

Kodningen utgick från studiens syftesfrågor, det vill säga vilka uppfattningar om 

möjligheter och begränsningar framträder när elever och lärare talar och arbetar med 

kamratbedömning. För att få syn på dessa uppfattningar tog vi hjälp av nuvarande 

forskningsläge kring formativ bedömning, återkoppling och kamratbedömning. Den syn 

på lärande som uttrycks från det sociokulturella perspektivet samt ett språkinriktat lärande 

hjälpte oss också att förstå och identifiera de teman som slutligen framträdde.  

Kodning och tematisering av intervjumaterial skedde parallellt med planerande och 

genomförande av andra intervjuer vilket påverkade utformandet av kommande 

intervjuguider och observationsfokus. Detta analysförfarande är karaktäristisk för en 

kvalitativ studie, vilket vår studie är (Kvale & Brinkmann, 2014; Hjerm, Lindgren och 

Nilsson, 2014). Till en början framträdde 17 teman, när ”mättnad” uppstått återstod 

slutligen sex, vilka presenteras och beskrivs under denna studies resultatdel.  

6.4.3 Avgränsning av observationsfokus och utformning av 
observationsschema 
Som tidigare nämnts valdes observationer som ett komplement till intervjuer med elever 

och lärare och fältanteckningar utifrån ett observationsschema som datainsamling. Vid 

utformandet av observationsschemat utgick vi även där, precis som vid utformandet av 

intervjuguiderna, utifrån våra roller som resenärer, vi skrev ner några teman att utgå ifrån, 

men lämnade också plats för att registrera nya teman som eventuellt dök upp (Kvale & 

Brinkmann, 2014), en kompromiss således mellan en ostrukturerad observation där 

observatören enbart antecknar fritt och en observation med slutna kategorier (Bjørndal, 

2005).  De teman vi valde att fokusera sammanställdes med utgångspunkt från de 

möjligheter och hinder med kamratbedömning som framträtt utifrån dels tidigare 

forskning och dels de intervjuer som genomförts innan de båda observationstillfällena. 
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Vår ansats vid observationerna var att i så stor mån som möjligt beskriva det vi såg och i 

så liten mån som möjligt tolka, detta för att tolkningar är mer osäkra än beskrivningar, de 

färgas lätt av observatörens egna värderingar och sociala bakgrund (Bjørndal, 2005). För 

att ändå ha möjlighet att kunna anteckna eventuella reflektioner och tolkningar vi trodde 

skulle komma att dyka upp under observationernas gång valde vi efter råd från Bjørndal 

att utforma ett observationsschema med två kolumner, den ena med plats för beskrivande 

text och den andra med plats för tolkande text (se bilaga 7). 

6.5 Studiens giltighet 
För att en studie skall anses giltig och vara trovärdig för läsaren bör forskaren kunna visa 

på användandet av erkända metoder och förfaringssätt. Kvaliteten i en studie baseras på 

såväl reliabilitet och validitet som dess generaliserbarhet och objektivitet (Denscombe, 

2009).  

Validitet, trovärdighet, är en fråga kring hur en studie verkligen undersöker det forskaren 

har i avsikt att undersöka och hur noggrant och konsekvent hela forskningsprocessen 

hanterats (Fejes & Thornberg, 2015). Reliabiliteten, undersökningens tillförlitlighet, å 

andra sidan, anses hög om man bedömer att forskningsinstrumentet skulle ge samma 

resultat även vid andra tillfällen med samma förutsättningar. Vid kvalitativ forskning 

uppstår dock svårigheter med att använda detta förfaringssätt, att upprepa forskningen 

genom att hitta en likande grupp människor är svårt eftersom människor är olika, att 

upprepa forskningen i samma grupp människor vid ett senare tillfälle förmodligen också 

ge ett annat resultat eftersom människor förändras och utvecklas. En alternativ väg att gå 

för att visa på studiens reliabilitet, men även validitet, är att tydligt redogöra för metoder, 

teoretiska perspektiv, analysförfarande och beslutsfattande så att andra forskare ska 

kunna bedöma om studien kan anses vara giltig utanför sitt sammanhang (Denscombe, 

2009). Fejes & Thornberg (2015) lyfter fram vikten av kvalitet i hur studiens resultat 

presenteras, god kvalitet kännetecknas här av att den är väl förankrad i det empiriska 

datamaterialet och att den formuleras på ett välformulerat och tydligt sätt.  

Vår uppfattning är att detta uppfylls i vår studie då vi under hela undersökningsprocessen 

haft som ambition att ha vårt syfte i fokus och så noggrant som möjligt försökt beskriva 

och visa hur forskningsprocessen gått tillväga, vilka motiven är bakom de beslut som 

tagits och i resultatdelen varit noga med att belysa våra teman med hjälp av intervjucitat.   
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Något som däremot till viss del talar emot tillförlitligheten är användandet av 

teckenspråkstolk under en av intervjuerna. Detta innebär att enbart den ena elevgruppen 

för sin egen talan. Å andra sidan kan tillförlitligheten anses stärkas med teckenspråkstolk 

då vi själva har talad svenska istället för svenskt teckenspråk som förstaspråk. 

I datainsamlandet har vi använt oss av flera datainsamlingsmetoder, vilket kan ses som 

metodtriangulering som också anses stärka validiteten (Denscombe, 2009). Validiteten 

stärks dessutom av att vi är två lärare som tillsammans utför intervjuer och observationer, 

två par ögon ser mer än ett, samt av vad Denscombe kallar respondentvalidering, vilket 

innebär att vi i de senare intervjuerna vid behov återkommit till respondenterna för att 

kontrollera tidigare utsagor.  

Generaliserbarhet innebär att resultatet kan förekomma i liknande kontexter, men då det 

i kvalitativ forskning är svårt att upprepa studien i likvärdig miljö, så menar Denscombe 

(2009) att läsaren istället ska kunna bedöma om resultatet är överförbart till andra fall. 

Med information om exempelvis ålder eller skolans sociala kontext ska läsaren ges 

möjlighet att bedöma hur studiens resultat kan tillämpas på liknande elever i liknande 

skolor. Den undersökta klassen är enligt vår uppfattning en klass som med sina 

erfarenheter stämmer väl in på en klass inom de regionala specialskolorna, varför vi anser 

resultatet överförbart.  

Vad gäller objektivitet lyfter Denscombe (2009) vikten av att forskaren håller sig opartisk 

och neutral för att undvika att påverka resultatet av intervjuer och observationer. 

Samtidigt menar han att det empiriska materialet från en kvalitativ studie är en produkt 

av den process där forskaren både tolkar och analyserar sin data, att på så sätt som forskare 

förhålla sig objektiv i bemärkelsen osynlig är således en omöjlighet inom kvalitativ 

forskning. Istället menar Denscombe att ett ”öppet sinne” opåverkat av egna förutfattade 

meningar och åsikter är ett sätt att förhålla sig opartisk och neutral. Vår ansats har varit 

att gå in i studien med ett sådant öppet sinne. I intervjuerna har vi som de resenärer vi 

försökt vara tillåtit respondenterna berätta öppet och fritt utifrån frågorna i vår 

intervjuguide. Frågorna har varit av beskrivande art för att undvika att styra 

respondenternas svar i en viss riktning. I de fall vi varit osäkra angående hur en deltagare 

menat har vi bett om förtydliganden eller exempel under intervjun eller senast i nästa 

intervju. 
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6.6 Etiska överväganden 
Särskild uppmärksamhet bör riktas mot de personer som deltar i ett forskningsprojekt. I 

vår studie har vi använt och tagit hänsyn till de forskningsetiska grundregler som 

föreligger inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Rektor har fått ge sitt muntliga samtycke till att klass och lärare deltar i vår studie. 

Informationskravet har uppfyllts då såväl rektor, lärare, elever och föräldrar fått 

information om syfte med och genomförande av vår studie. Lärare, elever och föräldrar 

har även informerats om forskningsmaterialets hantering och att inspelat och transkriberat 

material kommer förstöras efter studiens avslut samt att deltagandet är frivilligt och att de 

således när som helst får avbryta sin medverkan. 

Deltagare och skolor har avidentifierats enligt kravet om konfidentialitet  

(Vetenskapsrådet, 2002). Trots detta finns det alltid en viss risk att deltagarnas kollegor 

och elever kan avidentifiera dem och den skola de tillhör, en risk som kan vara högre här 

då Specialpedagogiska skolmyndigheten endast innehar ett fåtal skolor.  

I detta avsnitt har vi behandlat metodvalet som innebär kvalitativ intervjustudie och 

observation, vi har diskuterat studiens giltighet samt visat de etiska överväganden som 

forskare ska förhålla sig till. I framförliggande del kommer vi att redogöra för 

dataproduktion och analysarbete samt presentera resultatet. 

 

7. Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet av analysen av intervjuer och observationer i form 

av teman som identifierats som extra framträdande. Analysen grundar sig i studiens 

syftesfrågor:  

• När elever pratar om - och arbetar med- kamratbedömning, vilka 

uppfattningar framträder om dess möjligheter och begränsningar? 

• När lärare pratar om kamratbedömning, vilka uppfattningar framträder om 

dess möjligheter och begränsningar? 
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De teman som identifierats är följande:  

• Eleven ser sitt eget lärande 

• Kamratbedömning förutsätter en trygg relation och lyhördhet 

• Elevspråket en resurs 

• Olika uppfattningar: vem stärks av återkoppling? 

• Muntlig och skriftlig kamratbedömning kompletterar varandra 

• Läraren inte den ende kunskapsförmedlaren 

7.1 Tillvägagångssätt vid presentation av datamaterial 
Varje tema presenteras del för del. Intervjucitat som belyser uppfattningar om möjligheter 

och begränsningar med kamratbedömning visas. Observationerna ses i denna studie som 

ett komplement till intervjuerna och visar hur de uppfattningar som uttrycks i intervjuerna 

kan ta sig uttryck i det praktiska arbetet. Exempel från observationer visas under de teman 

där vi bedömt att de kompletterar intervjuerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

som knyter an till studiens syftesfrågor.  

7.1.1 Gruppintervjuer med elever 
Som tidigare nämnts intervjuades eleverna i två grupper med tre elever i vardera gruppen. 

I den första gruppen använde eleverna talad svenska, i den andra gruppen svenskt 

teckenspråk. I det senare fallet användes teckenspråkstolk som tolkade det eleverna 

tecknade till svenskt tal, vilket i sin tur spelades in och transkriberades. En viktig skillnad 

i denna gruppintervju är att citaten här kommer från en andrahandskälla, inte direkt från 

eleverna, detta markeras med (T) i slutet på citaten, där T avser Tolk.  

Vi ämnar inte jämföra elevernas åsikter med varandra personligen, det är vilka 

uppfattningar som framträder som är av intresse, därför benämns samtliga elever som E. 

I citat från den första gruppintervjun benämns de dock som E1, E2 och E3 i de fall flera 

elever talar för att synliggöra att inte samma elev säger samtliga repliker. I den andra 

gruppintervjun har samma benämningar ej kunnat användas då det inte framgår av 

teckenspråkstolkningen att olika elever talar, där benämns alla tre elever enbart som E 

även om det är olika elever som talar.  

7.1.2 Intervjuer med lärare 
Som tidigare visats under metoddelen är det två lärare som arbetar med denna elevgrupp, 

dessa har vardera intervjuats vid två olika tillfällen. Syftet med intervjuerna är att få syn 
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på lärarnas uppfattningar om hinder och möjligheter med kamratbedömning, inte att 

jämföra deras uppfattningar, därför har vi valt att behandla intervjumaterialet ur ett 

lärarperspektiv och valt att benämna lärarna som enbart L. 

7.1.3 Transkriptionsnyckel 
Samtliga intervjuer transkriberades som tidigare nämnts som talad svenska, det vill säga 

utan det svenska teckenspråkets syntax. I nedanstående transkriptionsnyckel visas de 

symboler och tecken som förekommer i citat från intervjuer:  

Symbol Betydelse 

L Lärare  

E Elev 

I Intervjuare 

… kort paus i talet 

/…/ Personen pratar om annat emellan citaten 

som vi inte uppfattar är relevant för det 

tema som belyses, det kan vara enstaka 

ord eller ett antal meningar. 

(T)  Elevernas ord översatta av tolken till talad 

svenska. Detta markeras i slutet av citaten.  

VERSALER Ett uttalande med eftertryck. 

Kursiv stil Personen som talar visar hur den tänkt 

eller hur någon annan sagt. 

 

7.1.4 Observationer 
Vid observationerna fördes fältanteckningar. När olika exempel från observationerna 

visas i resultatet är de hämtade från dessa.  

I denna del har ett underlag givits för hur de citat som används i vår resultatdel kan förstås. 

I nästkommande del presenteras och exemplifieras just studiens resultat.  

7.2 Identifierade teman  
Här läggs studiens resultat fram, det vill säga de teman som identifierats vid analysen av 

intervjumaterial och observationer. Dessa teman synliggör de uppfattningar som framträtt 

om möjligheter och begränsningar med kamratbedömning. 
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7.2.1 Eleven ser sitt eget lärande 
I intervjuer och observationer framträder uppfattningar att kamratbedömning på olika sätt 

leder till att eleven synliggör sitt eget lärande. Både elever och lärare menar exempelvis 

att så sker genom att fler perspektiv ges att se på ett fenomen. Vid en reflektion om 

skillnaden mellan att arbeta individuellt respektive tillsammans med en kamrat uttrycker 

en av lärarna sig såhär: 

L: Om de bara jobbar själva och får feedback av oss lärare så blir det ju mitt perspektiv 

och dens perspektiv, bara. Med utbyte med kamrater får de ju alltid nya synvinklar, nya 

sätt att tänka. 

Även eleverna ser denna möjlighet till nya synsätt:  

I: Men hur kan man lära av att ge feedback, då? För du sa att man lär när man ger 
feedback till andra också, och hur fungerar det då? 

I: Till exempel om Tina ska bedöma en text jag skrivit, vad lär hon sig av det, det är ju 
min text? 

E: Hon lär sig hur du tänker och så lär hon sig ett annat tankesätt. (T) 

E: Annat perspektiv. (T) 

E: Man får ett annat perspektiv. (T) 

I: Jag ser Malins perspektiv, hur hon har uppfattat en uppgift kanske? 

I: Man ser aha hon har gjort så… (T) 

E: Så kan jag också göra, kanske! (T) 

I: Ja, precis! Genom att ge så får man…  

E: Tips. (T) 

Ett annat sätt att se sitt lärande skymtas vid en observation då en elev läser upp sina svar 

på frågorna till den bok de läst för sina kamrater. Spontant uttrycker eleven att denne 

skäms över sina gamla svar och aldrig skulle ha svarat likadant idag. När en av lärarna 

som just då har satt sig ner en stund för att lyssna på eleverna frågar varför uppger eleven 

att man ändrar sig när man läser i texten igen samt får höra hur kamraterna har svarat.  

Ytterligare ett sätt att se sitt lärande som uttrycks i elevintervjuerna är eleverna med den 

återkoppling de fått förbättrat sina prestationer. En elev säger sig till exempel inte 
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använda vissa ord som och lika frekvent vid redovisningar. En annan elev känner sig 

säkrare vad gäller att skriva recensioner: 

I: Kan ni känna att den feedback ni fått gjort någon nytta?  

E: Jag har lärt mig att inte skriva samma sak flera gånger, inte upprepa mig. Inte heller 

skriva för detaljerat utan göra korta sammanfattningar. (T)  

Ur analysen framträder således en uppfattning om att den återkoppling eleverna får 

faktiskt förbättrar den arbetsuppgift de arbetar med, likaså får man tips och fler synvinklar 

genom att ge återkoppling. Detta till trots framträder parallellt hos eleverna en osäkerhet 

kring hur den återkoppling som ges ska se ut för att hjälpa kamraten.  

I: Menar du att man är lite orolig…? 

E: Osäker. 

I: Osäker, orolig, så, att man gör rätt? Mot kompisen, när man ger förslag, eller? 

E1: Ja. 

I: Är det nånting som… om man fortsätter att jobba såhär, att man känner sig säkrare ju 

mer man jobbar med det, eller? 

E1: Jag vet inte… 

E2: Jag vet inte. 

I: Men ni har ju faktiskt gjort muntlig feedback i nyhetsarbetet… kan ni se att det har 

hänt nånting där jämfört med när ni började och nu? Med tanke på att man känner sig 

osäker till exempel, känner du dig lika osäker idag, i det arbetet? 

E1: ja. 

Detta samtal visar en osäkerhet i att ge återkoppling, eleverna känner sig osäkra på hur 

återkopplingen ska se ut som de ger. Likaså har de svårt att se att de har utvecklat sin 

förmåga att ge återkoppling. Denna uppfattning delas inte av lärarna, de tycker sig ha sett 

en utveckling i återkopplingens karaktär som ges av eleverna. De menar att från att 

inledningsvis mestadels ha fokuserat form kan de nu se hur eleverna alltmer inriktar sig 

på innehåll. När vi samtalar om elevernas tidigare nyhetsredovisningsarbete utrycker en 

av lärarna denna uppfattning såhär:  



30 
 

L: Först kommenterade eleverna främst kroppsspråk, teckenspråkets tydlighet, nu mer 

fokus på innehållet istället för det yttre. 

Båda lärarna uppger också att de medvetet vill styra undan återkopplingens fokus från att 

enbart handla om att korrigera. Under observationerna kunde vi se att karaktären på 

återkopplingen i elevernas skriftliga kommentarer till varandras recensioner skiftade. 

Några önskade förtydliganden: Vad menar du här? eller Menar du den personen eller den 

andra? De flesta gällde dock korrigeringar av olika slag, till exempel felstavade ord. Detta 

visar en variation av återkopplingens karaktär, stor del av elevernas återkoppling när det 

gäller skriftliga arbeten är på uppgiftsnivå, medan några visar potential till att ge 

återkoppling på processnivå, det vill säga återkoppling fokuserad på vilka förmågor 

eleven kan utveckla. 

Detta första tema visar således att en möjlighet med att arbeta med kamratbedömning, 

såsom både elever och lärare uppfattar det, är att eleven får syn på sitt eget lärande på 

olika sätt. En faktor som dock begränsar detta synliggörande är en känsla av osäkerhet 

hos eleverna i att veta hur den återkoppling de ska ge kan se ut för att få så god effekt 

som möjligt.  

7.2.2 Kamratbedömning förutsätter en trygg relation och lyhördhet 
I intervjuer och observationer framträder hos både lärare och elever vikten av att en trygg 

relation finns mellan de elever som ska kamratbedöma varandra. I följande exempel 

samtalar eleverna om när de gett återkoppling på varandras bokfrågor till 16 rader: 

I: Det som var bra då, varför var det bra? Vad var det som gjorde att det kändes bra? 

E1: Jag tror väl för att vi känner varandra ganska mycket och då vi vet hur man ska säga 

till varandra, hur den andra kommer att reagera och eh… /… / 

I: Det är lite intressant det du säger nu… Om ni inte hade känt varandra så bra, som ni 

gör i eran klass nu /…/ hade det varit skillnad då hur man ger feedback… 

E1 och E2: JA! 

E3: Då hade inte jag vågat ge feedback, då man vet inte hur reagerar. 

E2: Då hade man varit så, mer försiktig. Vi säger till exempel att den andra personens 
text är hemskt dålig, man vågar inte säga det liksom, så man säger att den är jättebra, 
liksom. 

I: M-hm. Men – hur kan du säga nu, då? 
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E1: Nu… i våran klass, kan vi säga…liksom, ärligt talat till varann. 

 

I elevexemplet ovan uttrycker eleverna att de önskar en ärlig återkoppling men att en 

trygg relation ökar lyhördheten och är en förutsättning för att återkopplingen inte ska 

uppfattas som sårande. En av lärarna menar i sin tur att trygghet är en förutsättning för att 

våga och vilja lämna iväg sitt arbete för bedömning:  

I: Men tvärsom, då… Finns det några nackdelar med, eller som sätter käppar i hjulet, 

nackdelar, med kamratbedömning? 

L: Det enda jag kan tänka mig just nu är kanske mycket, ovanan, sen tidigare, i att våga 

visa sina alster, hur man tänker och skriver och sådär, rädslan att visa hur man tänker och 

skriver, att någon skall se att man skrivit fel eller tänkt fel eller sådär. 

I: Har du sett någonting av den rädslan i din grupp? 

L: Inte igår i diskussionen. Däremot vet jag elever som har den känslan sedan tidigare /…/ 

rädd att bli bedömd, att det har blivit fel eller att man inte har förstått rätt och sådär. 

Både lärare och elever anser alltså att en otrygg relation kan begränsa arbetet med 

kamratbedömning och i exemplet ovan syns också att tryggheten inte är något som finns 

där automatiskt. I denna grupp har den trygga relationen mellan eleverna ökat sedan 

lärarna tog emot klassen föregående termin.  

När det gäller trygghet lyfter en elev dessutom en annan aspekt som lärarna inte förutsett: 

en trygg relation mellan kamrater förebygger risken att bli språkligt missförstådd. Detta 

citat visar hur känslig kamratbedömning vad gäller den skriftliga språkförmågan kan vara 

för denna elevgrupp: 

E: Andra som man inte känner, de vet inte hur jag är, kan inte mitt språk och hur jag 

uttrycker mig, det skulle inte bli samma sak som om de inte kände mig. 

Liksom eleven i detta citat berör dock en av lärarna språkförmågan när denne uttrycker 

en farhåga att eleverna skall ge varandra sårande och negativ återkoppling på varandras 

texter: 

L: eeh, för det är också /…/ en utmaning, och det är också ett lärande att förklara så 

mottagaren förstår vad jag pratar om./…/ men det är där man måste vara lyhörd som 

pedagog, hur ser gruppdynamiken ut, kommer jag utsätta den här eleven isåfall för 
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mobbning utanför klassrummet, för det kan ju ske om jag då sätter ihop två och den ena 

tycker haha, vad är det för idiotisk text, man fattar ju inte vad du skriver /…/ Så för mig är 

det en väldigt fin diskussion, men utanför klassrummet kanske det inte blir som jag hoppas. 

Läraren visar här en medvetenhet om att avsaknad av en trygg grundrelation kan innebära 

ytterligare en begränsning: en dold grupphierarki som kan medföra att eleverna ger 

återkoppling som sårar utan lärarens vetskap. Grupphierarki är ingenting eleverna nämner 

men i ovanstående citat framträder vikten av en stor lyhördhet hos läraren. 

Detta andra tema visar att det uppstår en stor begränsning i arbetet med kamratbedömning 

om det inte finns en trygg grundrelation mellan eleverna. Saknas en sådan uppstår 

begränsningar såsom att eleverna inte kan ge varandra ärlig återkoppling eller att de 

känner motvilja att dela med sig av sina arbeten till någon annan. En lärare uppger att 

kamratbedömning i värsta fall kan såra på grund av en för läraren dold grupphierarki. En 

trygg relation kan enligt dessa uppfattningar ses som en förutsättning för att kunna bedriva 

ett gott kamratbedömningsarbete. 

7.2.3 Elevspråket en resurs 
En uppfattning som framträder i såväl elev- och lärarintervjuer är att elevernas språk 

sinsemellan i många fall kan vara lättare för eleven att förstå än lärarens. Lärarna säger 

att elevspråket är en resurs som inte till fullo kan utnyttjas om de exempelvis till stor del 

arbetar individuellt. I en intervju berättar en av lärarna om en samtalssituation mellan 

några elever, ett samtal som läraren uppfattat som engagerande och livligt:  

I: Tyckte ni lärare också att det blev ett bra samtal där? 

L: Ja. /…/ Det var flera där … det blev väldigt intressant, där de verkligen… och man kan 

se ibland, just det där utbytet mellan eleverna… väldigt givande där de har, på nåt sätt har 

de ett sätt att förklara och diskutera som… gör att de förstår varandra väldigt bra… Som 

ibland som lärare så har man inte så… 

Den andra läraren uttrycker samma uppfattning:  

L: Ofta är det vi vuxna som har svårt att förmedla det vi vill säga till eleverna, men de 

sinsemellan har ett språk, de behöver nästan aldrig upprepa sig. /…/ man hör nästan inte 

jag förstår inte eller jag hänger inte med… den feedback vi ofta får som vuxna.  
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Lärarna kan dock inte specificera vad som skiljer lärar-och elevspråk åt, medan eleverna 

mer konkret uttrycker att lärarnas återkoppling både kan vara lite för detaljerad eller, 

tvärtom, för otydlig. En elev uttrycker det såhär:  

I: Är det stor skillnad på hur läraren eller kamraten skriver när de kommenterar era texter 

tycker ni?  

E: Det är bra med båda. Lärarna skriver så att eleverna själva måste tänka till lite. Men 

samtidigt kan det vara svårt att veta vad de menar, de kanske skriver ”röd tråd” och man 

bara Vaddå? Vad ska jag ändra? En kompis kan skriva ett och då vet jag att jag ska ändra 

till ett. (T)  

Detta tredje tema visar således att både elever och lärare ser kamratbedömning som en 

möjlighet att skapa fler tillfällen för eleverna att få använda sitt eget språk, ett språk som 

hos båda parter ses som en resurs.  

 
7.2.4 Olika uppfattningar: vem stärks av återkoppling?     
I samtalen framträder en uppfattning om att elever som ger varandra återkoppling bör 

befinna sig på liknande kunskapsnivå i att skriva och läsa svenska. Denna uppfattning 

framträder till störst del hos eleverna:  

I: Hur ger man bra feedback då?  

E1: Jag tycker att den bra feedback är att personen tar upp de bra sakerna, men även de 

dåliga sakerna, som man kan förbättra. Så man även får upp ”men det gjorde jag bra, det 

är jättebra”, och så att man…eh… ja. /…/  

E: Ja. Den som är stark kommer ju ge bra feedback tillbaka, men den svage kommer ju 

inte ge bra feedback till den starke. 

Ytterligare ett exempel som visar på vikten av att eleverna som bedömer varandra har 

liknande språklig förmåga (i skriven svenska) visar detta samtal:  

I: Känner ni att ni får nya kunskaper av varandra, när ni jobbar så här? 

E1: Ja… 

E2: Ja… 

I: Alla tre nickar… eller du ser lite tveksam ut? 
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E3: Tycker både och. Liksom, om man hamnar med en person som kan, liksom, vet inte 

hur man kan förbättra en text så… hamnar man, så säger den här personen jättebra, du 

behöver inte förbättra nånting men man behöver egentligen göra nånting. 

Ur elevernas perspektiv uppstår således här en begränsning med kamratbedömning och 

den ena läraren ser samma risk som eleverna i att den som är lågpresterande inte kan ge 

lika mycket som den som är högpresterande:  

I: Vad skulle hända om man gjorde tvärtom, då? Om man har en som du kallar 

högpresterande och en som har lite svårare med språket eller med en, vi kallar det en annan 

kunskapsnivå. Vad tror du händer där, om de möts? 

L: Mm. Det finns väl… jag kan tänka att det finns två möjliga utvecklingsscenarion. 

Antingen blir det jättebra, att den här duktiga eleven ser det som en utmaning och verkligen 

försöker hjälpa och lyfta upp, och liksom ge tydliga exempel på när den ger sina svar och… 

ordformuleringar och sådär. Att det verkligen kan lyfta den svagare eleven med annan 

kunskapsnivå. Eh… Sen vet jag inte… Sen är ju frågan hur den svagare eleven i så fall ger 

feedback på den som har högre kunskapsnivå. Liksom det här var bara jättebra, så får, blir 

inte det så mkt… 

I: …utbyte? 

L: Nej, precis. 

Samtidigt är båda lärarna eniga i att både den högpresterande och lågpresterande eleven 

lär i ett samspel med varandra. Den högpresterande i och med att denne måste anpassa 

sin förklaring så att den andre kan förstå och den lågpresterande i och med att denne får 

en förklaring.  

Detta fjärde tema belyser således att eleverna ser en begränsning med kamratbedömning 

om de elever som samarbetar inte befinner sig på likande kunskapsnivå. Med liknande 

kunskapsnivå tycks de avse den språkliga skriftliga förmågan. I dessa samtalsutdrag går 

att notera att kamratbedömning ses som en form av korrigerande. Lärarna uttrycker en 

något annorlunda uppfattning, de ser även möjligheter med att elever på olika 

kunskapsnivåer samarbetar, även om de till viss del delar elevernas uppfattning om hur 

detta kan begränsa.   

7.2.5 Muntlig och skriftlig kamratbedömning kompletterar varandra 
Återkoppling kan ges såväl muntligt som skriftligt och elever och lärare lyfter både för- 

och nackdelar med respektive återkopplingstyp. En elev nämner att muntlig återkoppling 
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dels gör det lättare att anpassa återkopplingen efter mottagaren, dels minskar oron över 

språkfel: 

E: Lättare ansikte mot ansikte så man ser hur den andre reagerar. Man får använda talspråk 

eller teckenspråk och behöver inte oroa sig för att skriva fel. (T) 

Båda lärarna visar medvetenhet om att muntlig återkoppling är den form eleverna känner 

sig mest bekväma i. Utöver detta ser den ena läraren även till elevgruppens flerspråkighet 

och betonar att eleverna i gruppen kan känna extra stor trygghet i att muntligt få använda 

sitt första språk:  

L: Jag tror att de flesta har lättare att ge muntlig feedback för att de inte behöver… oroa 

sig, vara lika fundersamma över: hur ska jag formulera mina tankar? I verbal 

kommunikation kan man vara lite mer fri med hur man uttrycker sig och hur bra språket, 

hur bra grammatiken blir… Man blir lite varsammare när man ska skriva,,, alltså i skriftlig 

text. /…/ Jag tror att det är så överallt, sen kan det vara så att det är så extra mycket här 

eftersom vi har elever som har teckenspråk som sitt första språk och har kanske inte lika 

utvecklad förmåga i skrift. 

Den andra läraren ser å sin sida hur muntlig återkoppling så att säga kan ”bana väg” och 

underlätta den skriftliga återkopplingen i ett senare skede:  

L: Jag upplever att det blir lättare om man först verbalt, tal eller teckenspråk, får formulera 

sig, då blir det också såhär att de måste försöka få den andre att förstå först, då blir det 

också lättare sen att skriva hur man menar. 

Lärarna menar att skriftlig återkoppling kan fungera begränsande då eleverna blir lite 

försiktigare med skriven text. En av lärarna betonar dock att skriftlig återkoppling är 

språkutvecklande:  

L: Att lära sig att sätta tankarna på pränt…/…/ det tvingar dem att strukturera upp sina 

tankar… Blev det rätt formulering, blev det den kommentar jag vill ge?.../…/ kommer 

meningen med budskapet jag vill ge, fram? 

På liknande sätt framträder hos eleverna uppfattningen att skriftlig återkoppling tränar 

förmågan att uttrycka sig skriftligt:  

I: Föredrar ni att ge feedback muntligt eller skriftligt?  

E: Lättare att ge muntligt på sitt första språk, lättare att teckna och uttrycka sig. Både när 

det gäller att ge och få feedback. Skriftligt kan utveckla språket, man tvingas skriva.(T)  
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En annan elev ser att både svenskt teckenspråk och svenskt skriftspråk utvecklas i 

kamratbedömning och är således ense med lärarna om att båda språken behövs och 

kompletterar varandra. Eleven ger emellertid uttryck för ännu en av lärarna oidentifierad 

möjlighet, att den som är starkare i teckenspråk kan hjälpa den som är svagare och vice 

versa i svenska: 

I: /…/  talspråk och teckenspråk. Hur fungerar det? När ni ska jobba ihop med 

kamratbedömning och bedöma varandra, att det är olika språk? 

E: kanske… jag vet inte… (fniss). Kanske som första språk teckenspråk, då man vet den 

personen kan rätta mitt teckenspåk, till exempel den personen har svenska första språk, den 

personen kan rätta min svenska bättre. 

I: Mhm, du tänker man tar lite nytta av varandra, så? 

E: Mm. 

En sammanfattning av detta femte tema visar att både elever och lärare uppfattar det som 

en möjlighet att samtliga språk - svenskt tal, skriven svenska och svenskt teckenspråk - 

stöttar varandra och utvecklas genom att arbeta med kamratbedömning. 

Kamratbedömning kan således ses som ett språkutvecklande samspel.  

7.2.6 Läraren inte den ende kunskapsförmedlaren 
Lärarna bär uppfattningen att en kunskapssyn där läraren ses som ägare av all kunskap 

kan begränsa ett arbete med kamratbedömning och därmed elevernas förmåga att lära av 

varandra. Detta gäller oavsett om kunskapssynen återfinns hos eleverna eller lärarna. 

Båda lärarna tycker att deras elevgrupp utvecklats och gärna diskuterar och tar hjälp av 

varandra i högre grad än förut, men menar att det fortfarande är lärarens kommentarer 

och kunskap som värderas högst: 

L: De är bra på att använda varandra som resurser när de har diskussioner, men har inte 

kommit lika långt när det gäller detaljer. Då vill de gärna använda lärarna först. 

Eleverna i sin tur förmedlar under intervjuerna dock ingen uppfattning att läraren skulle 

vara den ende kunskapsbäraren. Snarare framträder bilden att kamratbedömning innebär 

en möjlighet att skapa kunskap i interaktion med kamraterna, inte enbart i interaktion med 

läraren: 
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I: Vill ni fortsätta att jobba med att bedöma varandra i framtiden? 

E1: Självklart. 

I: Varför är det självklart? 

E1: Därför att vi vill veta vad man behöver utvecklas i, om man inte får feedback, då… 

I: Men ni får ju det från läraren? 

E2: Mm… ja, men det är inte likadant. 

I: Varför inte? 

E2: Därför om man får feedback från en kompis så kan kompisen också lära sig nåt nytt, 

så det är hela tiden om, om, om igen. 

I: Hur lär sig kompisen nåt nytt? 

E1: Hur man ska ge svar, inte bara få svar hela tiden om, om igen.  Man kan inte bara få 

det i framtiden, hela tiden. /…/ man borde lära sig att man ska inte hela tiden få saker i 

framtiden, man måste ge för att få dem. 

Förutom att det i detta samtal framgår att man även kan lära sig av varandra, så syns hos 

denna elev en uppfattning om att samarbete hjälper eleven att i framtiden, när en lärare 

inte längre finns till hands, stå på egna ben.  

Det tycks som att synen på läraren som ende kunskapsförmedlare inte tycks genomsyra 

denna specifika elevgrupp även om småexempel från observationerna visar att läraren 

gärna är den man först vänder sig till då problem uppstår. Ett litet sådant exempel är när 

en elev inte vet hur datorns granskningsfunktion ska användas. Reflexmässigt ställer sig 

eleven upp och frågar efter var läraren finns för att sekunden efter komma på sig själv 

med att kamraten bredvid ju faktiskt kan tillfrågas. Strax är också problemet löst . 

Med båda lärarna samtalar vi kring vad detta synsätt med läraren som den enda och 

viktigaste kunskapsförmedlaren kan bottna i. En av lärarna beskriver att en tänkbar 

förklaring skulle kunna ligga i en rädsla för att släppa på sin kontroll över vad och hur 

elever ska lära sig. Läraren menar att om eleverna i högre grad ger återkoppling till 

varandra ”riskerar” läraren att inte ”se” vad de” lär” sig i olika moment eller om de ”lärt” 

sig det som läraren avsett. Därmed uppstår en känsla av att tappa kontrollen. Det finns 
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enligt läraren dock andra vägar att inneha kontroll på, såsom kontinuerliga utvärderingar 

samt observationer under lektionerna: 

I: Man har inte full koll då…? 

L: Det har man väl egentligen inte i vanlig undervisning heller, men man har kanske en 

illusion om att man har det. Man tänker: jag har formulerat uppgiften, jag har gjort 

frågorna, så man vet vad man förväntar sig att de ska lära sig och ser vad de har skrivit, så. 

När det blir det här, då har man lite mindre koll.  

I: Hur får du koll sen då? 

L: Hrm… jo… vi har ju utvärderingslektioner, de får redovisa efter, liksom, för oss. ”Hur 

har det gått? Vad har ni kommit fram till? Var det nåt ni tänkte på? Sen, alltså, även om de 

gör kamratbedömning så det, det de gör skriftligt kommer ju in till oss också, så vi har ju 

chans att följa upp och utvärdera det. 

I: Så det gör ni efter varje lektion? 

L: Mm. Precis. Eh… och sen gör man ju, ja observationer under lektioner också. Även 

om man inte har möjlighet att titta på alla hela tiden, så ser man ju ändå ganska mkt… 

Rädslan för att förlora kontrollen över om eleverna inhämtar det planerade 

kunskapsstoffet eller ej kan enligt denne lärare vara en orsak till att inte fler lärare 

kontinuerligt använder sig av kamratbedömning i sin undervisning. Själv gick läraren i 

fråga in i detta kamratbedömningsarbete med vad som benämns som ett ”öppet sinne”:  

I. Ja. … Utifrån de här olika sätten ni jobbat på, med en muntlig och en skriftlig 

uppgift… Blev det som ni tänkt? Fick ni de resultat ni hade förväntat er eller blev nånting 

annorlunda? 

L: …. Ja… Jag gick in med lite öppet sinne, utan förväntningar… vi hade checklistan 

som stöd, vi hade ett mål… det fick bli lite som det blev. Just hur hur funkar de med 

varann, vad har de att ge till varandra, vad ger det för effekter, mer så, mer än att vi hade 

ett mål utöver att de skulle samarbeta och förbättra sina texter utifrån varandra… som 

resurs. Och det tycker jag att vi har uppnått… redan nu, även om jag inte har sett så 

mycket färdiga resultat än. 

Detta sjätte och sista tema visar att en syn på läraren som den ende kunskapsbäraren kan 

vara en begränsning för kamratbedömningsarbete enligt lärarna i vår studie. Eleverna 

uppvisar dock en kunskapssyn där man lär av varandra i ett samspel. Enligt dem är det 

inte enbart lärarna som kan ge effektiv återkoppling utan de ser varandra som resurser. 
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7.3 Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att söka svar på vilka möjligheter och begränsningar elever 

och lärare uppfattar att det finns med kamratbedömning. Nedan följer en sammanfattning 

över de möjligheter och begränsningar som framträtt i vårt resultat.  

7.3.1 Möjligheter och begränsningar med kamratbedömning ur ett 
elevperspektiv: 
En möjlighet som framträder när eleverna talar om och arbetar med kamratbedömning är 

att det ges fler tillfällen att samtala på sitt eget ”kamratspråk”, något som enligt eleverna 

underlättar förståelsen. Ytterligare en möjlighet med kamratbedömning är att de kan se 

att kvaliteten i deras arbeten förbättras. Detta sker dels genom den återkoppling de får 

från en kamrat, dels genom tips och idéer som kommer av att se eller höra hur någon 

annan gjort eller tänkt. Eleverna ser följaktligen att den återkoppling som förekommit fört 

deras lärande framåt. Ändock framträder en osäkerhet i att ge återkoppling. Eleverna 

frågar sig om återkopplingen de ger är av den karaktär att det för lärandet framåt hos den 

som tar emot den. Osäkerheten i sig kan därmed utgöra en begränsning för eleverna att 

se sitt eget lärande.  

Flera elever ser å ena sidan en möjlighet med muntlig återkoppling i och med att de då 

ser hur kamraten reagerar på den. Samtidigt ger de uttryck för att samtliga språk - 

teckenspråk, talad och skriven svenska – främjas och kompletterar varandra och är lika 

viktiga. Detta kan tolkas som att kamratbedömning skapar optimala möjligheter om alla 

språk ges utrymme att samspela.  

Ytterligare en faktor som starkt kan begränsa arbetet med kamratbedömning är avsaknad 

av en trygg relation. Eleverna uttrycker att en trygg gemenskap dem sinsemellan är en 

förutsättning för att våga ge återkoppling. 

Slutligen ses skilda kunskapsnivåer som en begränsning ur elevernas perspektiv, de 

menar att det enbart är den lågpresterande som gynnas av att få återkoppling. 

7.3.2 Möjligheter och begränsningar med kamratbedömning ur ett 
lärarperspektiv: 
En möjlighet som framträder är att kamratbedömning hjälper eleven att synliggöra sitt 

eget lärande, till exempel genom fler perspektiv på hur ett fenomen kan uppfattas. Denna 

uppfattning delar lärarna med eleverna liksom åsikten att eleverna har ett unikt sätt att 
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förstå varandra sinsemellan, något som kan ses som en resurs. Ännu en möjlighet både 

elever och lärare ser är att muntlig och skriftlig återkoppling kompletterar varandra. 

Lärarna uttrycker det som att den skriftliga förmågan kan stöttas genom att eleverna först 

ges tillfälle att muntligt samtala kring en arbetsuppgift.  

En aspekt som däremot skiljer sig något från elevernas uppfattning är hur 

sammansättningen av elevgrupperna bör se ut för att samtliga parter ska lära och utvecklas 

av att ge varandra återkoppling. Lärarna ser en möjlighet i att låta elever på olika 

kunskapsnivå lära i ett samspel samtidigt som en av lärarna frågar sig huruvida den som 

är lågpresterande kan ge återkoppling som för den högpresterandes lärande framåt.  

En aspekt vad gäller gruppsammansättningen som å andra sidan kan verka begränsande 

och hindra de positiva effekterna med kamratbedömning är enligt lärarna om det skulle 

finnas en dold grupphierarki. Detta skulle i värsta fall kunna leda till att eleverna sårar 

och kränker varandra istället för att hjälpa varandra. Lärarna uttrycker därför att en trygg 

klassrumsmiljö med stor lyhördhet mellan elever och lärare-elever är viktig.   

Slutligen ser lärarna att möjligheterna med kamratbedömning kan begränsas om läraren i 

för hög utsträckning ”styr” elevernas kunskapsstoff, till exempel genom att på förhand ha 

en bestämd uppfattning om vad de ska ”lära in”. Då utestängs möjligheter för eleverna att 

i samspel med varandra skapa ny kunskap. Likaså kan begränsningar ligga i att eleven ser 

läraren som den ende kunskapsförmedlaren. 

I denna resultatdel har vi presenterat de möjligheter och begränsningar med 

kamratbedömning som lyfts fram av elever och lärare i vår studie. I följande 

diskussionsdel problematiserar och diskuterar vi såväl vår studies metod som hur man 

kan förstå studiens resultat utifrån tidigare forskning och framförallt ett språkutvecklande 

samt sociokulturellt perspektiv på lärande. 

 

8. Diskussion 
I denna diskussionsdel diskuteras först styrkor och svagheter med studiens metod, sedan 

våra resultat ur ett sociokulturellt perspektiv och i förhållande till tidigare forskning. 

Avslutningsvis lyfts studiens kunskapsbidrag fram liksom förslag på fortsatt forskning. 
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8.1 Metoddiskussion 
I denna del vill vi lyfta aspekter som kan ses som svagheter respektive styrkor, som 

framträtt efter studiens genomförande. 

 

Föreliggande studie är en kvalitativ fallstudie baserad på halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer och observationer. Att använda flera undersökningsmetoder, så 

kallad metodtriangulering för att bekräfta och stärka resultatet är enligt Denscombe 

(2009) något som stärker en studie.  

 

Halvstrukturerad intervju, baserad på frågor där respondenten får uttrycka sig fritt, har 

varit en fördel då vi som resenärer (Kvale & Brinkmann, 2014) inte på förhand vetat 

vilken kunskap vi letat efter. Vårt syfte har varit att tillsammans med respondenterna 

upptäcka nya dimensioner med kamratbedömning. Att agera resenärer visade sig dock 

svårare än vi först trott, särskilt att förhålla oss objektiva med ett ”öppet sinne” opåverkat 

av egna åsikter (Denscombe, 2009). Där var intervjuguiden ett stöd liksom att vi var väl 

pålästa i forskningsläget kring kamratbedömning. Sammantaget lyckades vi dock agera 

relativt väl som resenärer, då nya dimensioner såsom större utrymme att använda sitt 

kamratspråk och att kamratbedömning främjar ett språkinriktat lärande dök upp. 

 

Eleverna intervjuades i grupper om tre för att täcka en större mångfald av åsikter. 

Denscombe (2009) rekommenderar en gruppstorlek à 4-6 deltagare, dock tror vi att det 

vid visuell kommunikation som teckenspråk kan vara en fördel att inte ha för stora 

grupper för att underlätta att följa med i samtalet. Gruppintervjuer bär enligt Denscombe 

(2009) dock risken att informanterna påverkar varandras åsikter. Under intervjuerna 

uppfattade vi emellertid stämningen som trygg och att eleverna talade utifrån sig själva. 

Däremot såg vi tydligt hur den elev som inte ville ställa upp i en andra intervju påverkade 

en kamrat att inte heller ställa upp, varför vi beslutade att inte genomföra intervjun alls. 

Orsaken fick vi ingen kännedom om men här missade vi eventuellt värdefull information. 

Totalt fick ändå sex elever uttrycka sina tankar om bedömning vilket vi ser som en 

mångfald av uppfattningar och en styrka i vår studie.  

  

En svaghet som kan ses i vår studie utgör valet att inte filma intervjuer och observationer.  

Som tidigare nämnts kan detta val sammanfattas i att vi bedömde den korta tid vi träffade 

eleverna som otillräcklig för att skapa den tillit som krävs för att de skulle känna sig 
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tillräckligt avslappnade i att bli filmade. Med stöd av Bjørndal (2005) befarade vi att en 

eller flera filmkameror skulle påverka elevernas ”naturliga” interaktion och samtal med 

varandra negativt. Vi ville undvika att inge känslan att vad eleverna sade skulle bli 

bedömt.  

 

En svaghet med att inte filma gällde således observationerna. Där missade vi vad eleverna 

tecknade varje gång vi tittade ner för att anteckna, där var hörseln till föga hjälp. 

Dessutom talade och tecknade eleverna väldigt fort sinsemellan, som utomstående 

observatör var det lätt att missa vad som sades. Om vi filmat hade vi kunnat gå tillbaka 

och studera elevernas kommunikation mer ingående. Detsamma gäller eventuella 

språkliga missförstånd som uppstått under intervjuerna. I en elevgruppsintervju använde 

vi svensk teckenspråkstolk, något vi tänkte till skillnad från filmning skulle falla sig 

naturligt för eleverna då de säkert har stor vana att bli tolkade. Här märkte vi emellertid 

att tolkningen inte alltid blev korrekt, något som på film skulle kunnat analyseras i 

efterhand. I denna intervju blev det heller inte riktigt samma utflöde som från den grupp 

som talade svenska. Vi tror att teckenspråkstolkningen blev lite av en broms som hindrade 

diskussionen när eleverna efter varje uttalande var tvungna att invänta tolkens 

översättning. Så användandet av teckenspråkstolk ser vi i efterhand också som en svaghet 

med vår studie. Eleverna i denna grupp fick inte föra sin egen talan på samma sätt som 

eleverna i den andra gruppen som talade direkt till oss. Motivet till att använda tolk var 

rädslan att missförstå elevernas teckenspråk. Här hade en filmkamera kunna hjälpt oss så 

att vi i efterhand kunnat reda ut eventuella missförstånd. Vi tror att en filmkamera, trots 

risken att påverka elevernas trygghet, hade utgjort mindre av en bromskloss än 

användandet av teckenspråkstolk.  

 

Vi vill avslutningsvis föra fram en aspekt vi finner vara en styrka med vår studie: vi 

uppfattar den som transparent. Med det menar vi att resultatet är väl förankrat i den 

empiriska datan och korrelerar väl med studiens forskningsfrågor. Vi uppfattar att en 

utomstående forskare tydligt kan se våra motiv för teori- och metodval samt hur vi gått 

tillväga i analysförfarandet.  Datamaterialet presenteras dessutom på ett noggrant sätt. 

Detta sammantaget tror vi underlättar för andra forskare att bedöma om studiens resultat 

kan anses vara giltigt utanför detta sammanhang, något som styrker en studies 

tillförlitlighet (Denscombe, 2009 & Fejes & Thornberg, 2015).  
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Efter att detta avsnitt behandlat styrkor och svagheter med studiens metodval fortsätter 

nästa del att problematisera studiens resultat. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
I denna del kommer vi att problematisera ett par aspekter ur studiens resultat närmre. 

Resonemang förs kring hur dessa kan förstås utifrån tidigare forskning, språkinriktat 

lärande samt det sociokulturella perspektivet. 

8.2.1 Elever bör medvetandegöras om sin återkoppling 
I resultatet framgår att eleverna på olika sätt ser att deras eget lärande utvecklas genom 

arbetet med kamratbedömning. De ser exempelvis att fler perspektiv ges och att de 

förbättrar sina skriftliga prestationer, en bild som stämmer överens med positiva effekter 

som tidigare forskning visar (Berggren, 2013). Samtidigt uttrycker eleverna en osäkerhet 

i om den återkoppling som de ger till en kamrat är framåtsyftande, samma osäkerhet som 

bland annat Wyszynska Johansson & Henning Loeb (2015) visar att många 

gymnasieelever delar. Lärarna har dock inte sett denna osäkerhet, de menar istället att de 

kan se en utveckling i elevernas sätt att ge återkoppling. De beskriver hur de allt mer gått 

ifrån att ge en återkoppling av korrigerande karaktär till en återkoppling där kamratens 

förmågor fokuseras.  

Denna asymmetri i elevernas och lärarnas uppfattningar tror vi i sig kan utgöra en 

begränsning i arbetet med kamratbedömning. Samtidigt som eleverna uttrycker en 

osäkerhet i att ge återkoppling uttrycker de en medveten önskan om att få en återkoppling 

på processnivå snarare än uppgiftsnivå, för att använda Hattie & Timperleys (2007) 

benämningar, när de säger att de vill ha en ”ärlig” återkoppling som lyfter både kvaliteter 

och förbättringsmöjligheter. Således skymtar hos eleverna en medvetenhet om vad som 

är god kvalitet i återkoppling, en medvetenhet som lärarna ser men inte de själva. Här kan 

man fundera över om elevernas medvetenhet om olika typer av återkoppling behöver 

stöttas och medvetandegöras i högre grad. En ökad insikt om effekterna av olika sorters 

återkoppling skulle kanske kunna göra att eleverna mer medvetet och frekvent använder 

framåtsyftande återkoppling som inom formativ bedömning anses ha positiva effekter på 

lärandet (Black & Wiliam, 2009). Detta skulle i sin tur kunna leda vidare till att den mest 

effektiva formen, återkoppling på metakognitiv nivå där eleven själv uppmuntras till att 

se kvaliteter och förbättringsmöjligheter i sitt arbete (Hattie & Timperley, 2007), kan 
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användas i högre grad. Att även påvisa hur de hittills utvecklats i att ge återkoppling skulle 

kunna stärka deras självförtroende då de just nu uppger att de känner osäkerhet inför att 

ge återkoppling. 

Det skulle därtill kunna vara så att även lärarna behöver mer kunskap om återkoppling 

och bli mer medvetna om hur de själva ger återkoppling till eleverna. Gamlem & Smith 

(2013) betonar vikten av att tid och utrymme ges till lärare för att utbildas i frågor kring 

bedömning med framåtsyftande återkoppling. Så har inte skett på denna skola. Vi tänker 

att högre kunskap och medvetenhet hos lärarna kring sådana frågor gynnar elevernas 

förmåga att förstå vad som är framåtsyftande och effektfull återkoppling.  

8.2.2 Olika kunskapsnivåer – en möjlighet?  
I resultatet går att se att elevernas uppfattningar om syftet med kamratbedömning varierar. 

Å ena sidan ser de möjligheter i form av att de själva lär sig genom att ge återkoppling 

vilket överensstämmer med den bild forskning visar: genom att se hur någon annan tänkt 

är det lättare att se svagheter och styrkor i sitt eget arbete (Lundquist, Skoglund, 

Granström, & Glad, 2013). Å andra sidan ser de på kamratbedömning som något som 

enbart handlar om att ”korrigera” språket i någon annans arbete. Detta syns när de 

samtalar kring vikten av att kunskapsnivån bör vara lika hos de som samarbetar. 

Emellertid säger de i andra sammanhang att olika språknivå i exempelvis teckenspråk och 

svenska gynnar och kompletterar varandra, där ser de olika språknivåer som något 

kunskapsfrämjande.  Eleverna motsäger således sig själva när de i intervjuerna säger att 

de elever som ger varandra återkoppling bör befinna sig på liknande kunskapsnivå.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses det som en stark motivationsfaktor för fortsatt lärande 

att som elev få känna sig betydelsefull, att vara betydelsefull för någon annan och att ha 

kunskap om något (Dysthe, 2003 & Vingsle, 2014). Black & Wiliam (2009) menar 

dessutom att både låg- och högpresterande elever vinner på att få ge återkoppling till 

varandra, att få förklara för någon annan hur man tänker är lärorikt för båda parter.  När 

eleverna talar om kamratbedömning så uttrycks också dessa vinster indirekt, vilket 

visades ovan. Här menar vi att det är av vikt att medvetandegöra eleverna om detta så att 

var och en får känna sig som någon som kan bidra med kunskap. De behöver få insikt om 

att olikheter i kunskapsnivå kan vara en möjlighet snarare än en begränsning. Man kan 

också fundera över hur elevernas medvetenhetenhet kan vidgas vad gäller att 
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språkfärdigheter inte representerar en elevs hela kunnande, utan att det även finns andra 

förmågor som kan utnyttjas och bidra till en kamrats lärande och utveckling.  

8.2.3 Kamratbedömning förutsätter en trygg relation och lyhördhet 
För att kamratbedömning ska ses som en möjlighet förutsätts enligt både elever och lärare 

en lyhördhet dem sinsemellan. Denna lyhördhet förutsätter i sin tur en trygg relation inom 

elevgruppen, en aspekt som inte lyfts fram så mycket i den tidigare forskning vi tagit del 

av. Gamlem och Smith (2013) lyfter den dock som en avgörande faktor för att 

åstadkomma en lärande klassrumsmiljö, vilket sålunda stödjer vår studies resultat. Saknas 

en grundtrygghet begränsas således både möjligheterna med kamratbedömning och själva 

lärmiljön i sig. De begränsningar som framkommer i vår studie är till exempel att man 

inte vill lämna ut sitt arbete, att återkopplingen uppfattas som sårande eller att man inte 

vågar ge ärlig återkoppling. Eleverna behöver förstå att kamratbedömningen är till för att 

de ska utvecklas och förbättra sina prestationer med hjälp av varandra. Denna förståelse 

nås inte med snabba medel. Här visar vår studie hur betydelsefullt det är att implementera 

kamratbedömning steg för steg med en långsiktig plan, såsom dessa lärare gjort för att 

lägga en god grund för deras projekt. Att ge implementering av kamratbedömning tid är 

också något som styrks av flera studier (Isaksson & Tallefors, 2014; Topping, 2003 & 

Gamlem & Smith, 2013), men då av skälet att eleverna ska få insikt om förtjänster med 

kamratbedömning. Utifrån resultatet i vår studie menar vi att tid också behövs avsättas 

för att bygga upp en tillitsfull lärmiljö som förmedlar en stämning av tolerans och 

lyhördhet. Risken är annars att återkopplingen tas personligt, vilket är precis vad eleverna 

uttrycker när de är rädda att återkopplingen ska såra.  

8.2.4 Elevspråket – en resurs till ämnesspråket  
Något som framträder som en stor möjlighet för både elever och lärare är att 

kamratbedömning skapar fler tillfällen att språka med varandra på sitt ”eget” språk. Båda 

parter menar att det språket många gånger kan vara lättare att förstå och ta till sig än 

lärarens. Eleverna uppskattar följaktligen möjligheterna som ges att i interaktion förklara 

och diskutera på sitt eget språk. Lärare har dock till uppgift att föra in ”skolspråket” (Hajer 

& Meestringa, 2014) i elevernas språkvärld, vilket innebär att eleverna efterhand alltmer 

skall anamma varje ämnes specifika uttryck och begrepp. Vi anser att vår studie visar 

elevernas behov av att parallellt med ämnesspråkens utveckling få använda sitt eget 

kamratspråk då detta underlättar förståelsen. Detta är kanske än viktigare i Specialskolan 

där ett flertal lärare liksom vi själva i många fall inte har teckenspråk som vårt första 
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språk. Här behöver vi använda det språk eleverna själva känner sig trygga med som en 

resurs. Lärarna i vår studie är medvetna om att elevernas kamratsprår är en resurs, men vi 

menar att lärare kan se elevernas kamratspråk som en större resurs än vad som görs idag. 

Kamratspråket kan enligt oss inte bara underlätta förståelsen av ett ord, ett problem eller 

en aspekt utan direkt stötta utvecklingen av skolspråket.  I just det sociokulturella 

perspektivet är språket centralt i lärandeprocessen. Dysthe (2003) menar liksom vi att 

språkets betydelse undervärderas av lärare och ser en fara i individuella skriftliga 

arbetsuppgifter på så sätt att för stor del av tiden ägnas till skrivande och för liten del till 

samtalande. I språkinriktad undervisning, i sin tur, betonas att arbetsuppgifterna bör vara 

utformade så att de lockar till interaktion mellan eleverna (Hajer & Meestringa, 2014). 

Vår studie ger enligt oss belägg för att kamratbedömning är ett inslag som dels lockar till 

interaktion, dels utnyttjar elevspråket som en central del i lärprocessen, något vi vill föra 

vidare inom vårt verksamhetsområde. 

8.2.5 Kollegium och skolledning viktiga agenter för ett hållbart 
kamratbedömningsarbete  

I vår studie lutar vi oss mot det sociokulturella perspektivet, ett perspektiv som 

genomsyrar läroplanen för specialskolan och även – kan vi konstatera - till stor del 

lärmiljön i den klass och ämne vi har studerat. Både elever och lärare ger uttryck för att 

lärande är något som sker i samspel med andra och en av lärarna menar att lärandet inte 

går att detaljstyra genom en förutbestämd plan. Samma lärare menar dock att en syn på 

läraren som ende kunskapsförmedlare kan utgöra ett hinder på så sätt att läraren kan känna 

en rädsla för att ”tappa kontrollen” över att kunskapsstoffet inte ”lärs in” så som denne 

planerat. Detta synsätt på lärande är inte distribuerat, det vill säga enligt den 

sociokulturella teorin skapat genom att utnyttja varandras kunskap. Istället tyder detta 

exempel på en behavioristisk kunskapssyn där just läraren ses som en 

kunskapsförmedlare som så att säga överför sin kunskap i en viss ordning till eleverna. 

Dysthe (2009) menar att den behavioristiska kunskapssynen till stor del lever kvar i 

många klassrum idag, ofta omedvetet hos lärarna. Detta kan vi till exempel även se spår 

av i Tolgfors (2014) studie och vi ställer oss frågan hur mycket den behavioristiska 

kunskapssynen fortfarande präglar lärmiljön på den skola där vi genomfört vår 

undersökning. 
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Att de två lärarna i vår studie är så medvetna om frågor kring formativ bedömning beror 

till stor del på eget intresse. Det är inga frågor som kollegiet gemensamt arbetar med. 

Denna bild överensstämmer med den som till exempel Lundahl (2011) ger då han visar 

att formativt arbete ofta saknar stöd från skolledningar. Flera forskare (bl a Torrance, 

2012, & Gamlem & Smith, 2013) betonar vikten av att lärare behöver ges tid och 

utbildning i frågor som rör återkoppling. Hajer & Meestringa (2014) & Gibbons (2012) 

betonar att detta ansvar ligger på hela skolan, inte på den enskilde läraren, det ska finnas 

en arena för detta pedagogiska arbete. En sådan saknas på den skolenhet vi besökt. 

Lärarna i vår studie har under lång tid lagt ner stort arbete på att träna eleverna i att arbeta 

med kamratbedömning. Många av de positiva effekter som i tidigare forskning nämns 

med kamratbedömning har vi kunnat se i vårt resultat. Vi uppfattar dock att arbetet med 

kamratbedömning i just denna klass hänger på en skör tråd i och med att det inte delas av 

det övriga kollegiet. Vi funderar på vilka konsekvenser det skulle få om dessa lärare 

exempelvis skulle sluta undervisa denna grupp. Vi frågar oss här om eleverna skulle 

fortsätta ge återkoppling till varandra samt om de positiva effekterna skulle kvarstå. Vi 

tror att ett kollegialt samarbete är en förutsättning för att kamratbedömning ska kunna bli 

en naturlig del i elevens skolvardag. Hajer & Meestringa (2014) betonar att detta 

samarbete ligger på skolledningens ansvar. På den skolenhet vi besökt är det således 

skolans ledning som behöver ge tid och utrymme för ett sådant arbete. Vi tror också att 

samtal och diskussioner kring kamratbedömning behöver bottna i frågor kring bedömning 

och återkoppling i allmänhet, likaså frågor kring vad lärande egentligen är. Om man som 

lärare ser på lärande som kunskap som överförs från en person till en annan, så hindrar 

det eleverna att förstå att kunskap kan skapas i ett samspel med en kamrat.  

 
8.3 Avslutande kommentarer och förslag på vidare forskning 
Studiens resultat visar att elever anser att deras lärande utvecklas genom 

kamratbedömning. Genom samspel med varandra får de bland annat se nya perspektiv 

och möjlighet att nyttja sitt gemensamma ”kamratspråk”. I såväl muntlig som skriftlig 

återkoppling sinsemellan tränas och nyttjas deras tvåspråkiga förmåga. Viss forskning 

(Grettve, Israelsson & Jönsson, 2014 & Isaksson & Tallefors, 2014) har visat hur eleverna 

kan utgöra resurser för varandra genom sitt gemensamma språk och detta är något som 

lärarna i studien anammat och uppmärksammar i sitt arbete. Något som därmed 

framträder i vår studie är att arbete med kamratbedömning kan inkludera olika moment 
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som tränar elevernas språkliga förmåga, vilket enligt Hajer & Meestringa (2014) 

kännetecknar ett språkinriktat lärande. 

En önskan med vår studie var att den skulle kunna utgöra ett underlag för reflektion och 

vidare arbete kring kamratbedömning för andra lärare inom SPSM och att just se 

elevernas egna språk som en möjlig resurs i undervisningen är något vi vill 

uppmärksamma. Tillsammans med frågan hur lärare i undervisningen än mer kan locka 

till interaktion utgör denna en intressant infallsvinkel för vidare forskning. Därtill, 

muntlig kamratbedömning finns det inte heller så många studier kring. 

Under intervjuerna framkom även att kamratbedömning underlättas av en trygg relation 

inom gruppen. Då detta inte återfinns i så stor omfattning inom tidigare studier anser vi 

det vara av intresse att även lyfta denna aspekt i fortsatt forskning. Det skulle vara 

spännande att i en större studie undersöka hur det sociala klimatet påverkar elevers 

uppfattningar med kamratbedömning.  

Likaså skulle ytterligare ett intressant förslag på vidare forskning vara att följa en 

elevgrupp under en längre tid för att fokusera på själva arbetet, vilka uppgifter som 

används samt hur bedömningsmatriser och andra artefakter används och upplevs som stöd 

av eleverna. Man skulle då även kunna belysa hur elevers återkoppling utvecklas över tid. 

En annan forskningsfråga vore om man kan se någon koppling till hög- eller 

lågpresterande elever och vilka som gagnas av vilken sorts återkoppling; personlig -, 

uppgifts-, process- eller metakognitiv sådan. I vår studie såg eleverna själva att 

återkoppling till en kamrat underlättade att se utvecklingsmöjligheter i det egna arbetet 

vilket väcker nyfikenheten att studera om och hur kamratbedömning gynnar 

självbedömningsförmågan.  

 

Slutligen visade det sig i vår studie att skolledningens implementering och stöd av 

kamratbedömning samt kollegialt samarbete saknas på den aktuella skolan, något som 

Lundahl (2011) bekräftar är vanligt förekommande. Vi har även sett att ett eventuellt 

kvardröjande behavioristiskt synsätt kan innebära en begränsning för arbetet med 

kamratbedömning. Kamratbedömning kan därmed underlättas med hjälp av kollegialt 

stöd, god implementering samt lärarfortbildning så att lärare får konkreta strategier för 

hur kamratbedömning kan gå till, något denna studie förhoppningsvis kan bidra till att 

förändra inom SPSM.  
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Specialläraren med kunskap om kamratbedömning kan här ha en betydande roll i att 

informera samt stötta andra lärare i arbetet, ett arbete som kan ske på olika sätt och i alla 

åldrar inom skolan. Med kännedom om eventuella möjligheter och begränsningar med 

kamratbedömning kan vi som speciallärare stötta både elever och lärare i 

utvecklingsarbetet. Detta gäller kanske i ännu högre grad de två mer genuina aspekter 

som skymtas i vår studie: hur elevernas egna språk kan ses som en resurs i undervisningen 

samt vikten av en trygg grupprelation. 

  



50 
 

Referenser: 
 

 
Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: 
Liber. 
 
Balan, Andreia (2012). Assessment for learning. A case study in mathematics education. 
(Doctoral thesis, Malmö Studies in Educational Sciences, 68). Malmö University. 
Tillgänglig: 
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/14356/Assessment%20for%20learning%20
%20Andreia%20B.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 
Berggren, Jessica (2013). Learning from Giving Feedback: Insights from EFL Writing 
Classrooms in a Swedish Lower Secondary School. Stockholms Universitet. Faculty of 
Humanities. Department of English. 
 
Björklund Boistrup, Lisa & Lindberg, Viveca. (2007). Assessment in the mathematical 
classroom: Studies of interaction between teacher and students. Poster presented vid 
12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary 
August 28 - September 1. 

Björklund Boistrup, Lisa & Samuelsson, Joakim (2013). Smittande samtal mellan 
lärare och elev. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 
Linköpings universitet. 

Bjørndal, Cato R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och 
utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber. 
 
Black, Paul & Wiliam, Dylan (2009). Developing the theory of formative assessment. 
Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 21(1). 5-31.    

Brinkmann, Svend & Kvale, Steinar (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur.  

Denscombe, Martyn (2009): Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

Englund, Tomas & Engström, Ingemar. Behaviorismens återkomst i svensk skola. 
Pedagogiska Magasinet 2011-05-10. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa 
studier. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (Red.) Handbok i kvalitativ analys (s. 
256-278). Stockholm: Liber.  

Gamlem Siv M. & Smith, Kari (2013). Student perceptions of classroom feedback, 
Assessment in Education. Principles, Policy & Practice, 20(2), 150-169.  

https://oru.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwfV3BagIxEB2kXgo9VNrSrQp76NW2MbvZWRAv0sWDipTel2RNoEgVFvX7O5NoWWrxFJJAEhIy8yYzbwIghy9vgz8yAUmTCcw1EhyXOs-qRFgG20pj5YxP1j-by-VEzQr8aMHp881tvefICy4aHLVwRMeirG0Q_t52DJS13ANtlsup4DCvhRJkkOWCBDE7krKQeOe3LpjcVu8beqW4hSvmGnSgZTd38Dwlq95s1_FXPDLj9UGH_NkHPXo14_jb7vjbsnuIivfPyXRAQ5XHt5cyrGT4ADeaA9Y3O09sWz1CXBmFOs2ETjKVGHRaCmdXsiJAZIxDG0HnfKAIus3Gk4OqJCVLhsGFXsIVF3oxVU__TdeFa8IHaXhx6EHb0Y2wfb9ZP07UiOE
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/14356/Assessment%20for%20learning%20%20Andreia%20B.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/14356/Assessment%20for%20learning%20%20Andreia%20B.pdf?sequence=2&isAllowed=y


51 
 

Gibbons, Pauline (2012). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren och 
Fallgren.  

Grettve, Anna, Israelsson, Marie & Jönsson, Anders (2014). Att bedöma och sätta 
betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag. Stockholm: Natur & Kultur. 

Grönlund, Agneta (2010). Redskap för lärande? - återkoppling i samhällskunskap på 
gymnasiet. (Licenciatuppsats, Karlstad University Studies, 2011:10). Karlstad 
University: Faculty of Social and Life Sciences, Centre for the Studies of Social 
Sciences Didactics. Tillgänglig: http://kau.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A394719&dswid=-7439   

Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2014). Språkinriktad undervisning (2 
uppl./reviderad av Hajer, Maaike och Löthagen, Annika). Stockholm: Hallgren och 
Fallgren. 

Hattie, John & Timperley, Helen (2007). The power of feedback.  Review of 
Educational Research. 77(1), 81-112. 

Hattie, John (2011). Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learning. London: 
Routledge. 

Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco (2014). Introduktion till 
samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups. 

Häkkinen, Päivi & Kankaanranta, Marja (2010). Undervisningsteknologi – möjligheter 
och motstånd. I S. Hansén & L. Forsman (Red.) Allmändidaktik – vetenskap för lärare 
(s. 205-221). Lund: Studentlitteratur. 

Isaksson, Karin & Tallefors, Carina (2014). Nu förstår elever vad lärare bedömer - En 
studie om kamratbedömning vid muntliga redovisningar. Skolportens numrerade 
artikelserie för utvecklingsarbete i skolan 9/2014.  
 
Johansson, Madelaine (2014). Självvärdering och kamratbedömning. Perspektiv på 
studenters medverkan i kamratbedömningar och dess betydelse för ett livslångt lärande. 
I Grettve, Anna; Israelsson, Marie & Jönsson, Anders (2014). Att bedöma och sätta 
betyg. Stockholm: Natur och Kultur. 

Johansson, Wyszynska & Loeb, Henning (2015). Yrkeselevers erfarenheter om 
bedömning och återkoppling - kritiska röster från barn-och fritidsprogrammet. 
Forskning om undervisning och lärande, (14), s. 6-23.  
 
Jönsson, Anders (2012). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups. 

Lundahl, Christian (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts. 

Lundahl, Christian (2015). Bedömning för lärande. Föreläsning, 2015-10-28. Örebro 
Universitet. 



52 
 

Lundquist, Christian; Skoglund, Martin A.; Granström, Karl & Glad, Torkel (2013). 
Insights From Implementing a System for Peer Review. IEEE Transactions on 
Education, 56 (3). 261-267. doi: 10.1109/TE.2012.2211876 
 
Mutwarasibo, Faustin (2013). Understanding Group-based Learning in an Academic 
Context. Rwandan Students’ Reflections on Collaborative Writing and Peer Assessment. 
Linköping Studies in Behavioural Science No. 174. Linköping Universitet. 
 
Nationalencyklopedin [NE]. (2016a). Feedback. Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feedback 

Nationalencyklopedin [NE]. (2016b). Hörselskadad. Tillgänglig: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hörselskadad 
 
Nationalencyklopedin [NE]. (2016c). Dövhet. Tillgänglig: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dövhet 
 
Rönnerman, Karin (2000) Att växa som pedagog. IDP-rapporter nr 23. Göteborg: 
Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och didaktik. 
 
Topping, K. (2003). Self and peer assessment in school and university: Reliability, 
validity and utility. I M. Segers, F. Dochy & E. Cascallar (Red.), Optimizing new modes 
of assessment: In search of qualities and standards (s. 55-87). Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers. 
 
Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). Design för lärande – ett multimodalt 
perspektiv. Stockholm: Norstedts. 
 
Shute, Valerie J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational 
Research, 78 (1). 153-189. doi: 10.3102/0034654307313795 

Skolverket (2011a). Kunskapsbedömning i skolan - Praxis, begrepp, problem och 
möjligheter. 
Stockholm: Skolverket. http:/www.skolverket.se/ publikationer. 
 
Skolverket. (2011b). Läroplanen för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket (2012). Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. 
Forskning för skolan. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket (2013). Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet i praktiken. Forskning för skolan. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2016). Kamratbedömning. Hämtad 2016-03-21, från 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/kemi/oppna-
sinnen/arbeta-formativt-med-oppna-laborationer/kamratbedomning-1.237494 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=13
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=13
http://dx.doi.org/10.1109/TE.2012.2211876
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feedback
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/d%C3%B6vhet
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/kemi/oppna-sinnen/arbeta-formativt-med-oppna-laborationer/kamratbedomning-1.237494
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/kemi/oppna-sinnen/arbeta-formativt-med-oppna-laborationer/kamratbedomning-1.237494


53 
 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016a). Beslut Birgittaskolan Örebro. Hämtad 
2016-05-23, från https://www.spsm.se/globalassets/dokument/nyhetsarkiv/beslut-
birgittaskolan-orebro.pdf 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016b). Döv eller nedsatt hörsel. Hämtad 2016-
05-23, från https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/dov-eller-nedsatt-horsel/ 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016c). Undervisning i specialskola. Hämtad 
2016-05-05, från https://www.spsm.se/skolalternativ/undervisning-i-specialskola/ 

Strijbos, Jan-Willem & Sluijsmans, Dominique (2010). Unravelling peer assessment: 
Methodological, functional and conceptual developments. Learning and Instruction, 20 
(4): 265-269. doi: 10.1016/j.learninstruc.2009.08.002 
 
Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 
Nordstedts Akademiska Förlag. 

Tolgfors, Björn (2014). Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa didaktiska 
konsekvenser av styrning. (Licentiatuppsats, Örebro Studies in Sport Sciences, 19). 
Örebro University: School of Health and Medical Sciences. Tillgänglig: http://oru.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A732450&dswid=-6694 

Torrance: Harry (2012): Formative assessment at the crossroads: conformative, 
deformative and transformative assessment. Oxford Review of Education, 38 (3): 323-
342. London: Routledge.  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Vingsle, Charlotte, (2014). Formative Assessment: Teacher knowledge and things to 
make it happen. (Licentiatupsats i pedagogiskt arbete, 15). Naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik. Umeå Universitet. Tillgänglig: http://umu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A735415&dswid=-5856  

Wallberg, Helena (2015). Återkoppling för utveckling: Från förmedling till 
handledning. Stockholm: Gothia Fortbildning. 

Wiliam, Dylan (2013). Att följa lärande- formativ bedömning i praktiken. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

 

 

 

 

https://www.spsm.se/skolalternativ/undervisning-i-specialskola/
https://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2009.08.002


54 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide till elevintervju, omgång 1  
Gruppen har startat arbetet med kamratbedömning tidigare samma dag 

• Kan ni beskriva vad ni jobbade med på lektionen idag?  
 
 

• Kan ni ge exempel på något/ beskriva en situation som kändes extra bra?  
 

• Var det något som kändes mindre bra?  
 
 

• Ser ni några vinster med att ge återkoppling till varandra så som ni börjat göra 
nu?  
 

• Hur ger man bra feedback? 
 
 

• Muntlig eller skriftlig feedback?  
 
 

• I er grupp har några svenska som första språk, andra teckenspråk. Påverkar det 
ert kamratbedömningsarbete?  
 
 

• Kan ni ge exempel på när det kan kännas svårt att ge feedback/återkoppling? 
 
 

• Finns det något som ni kan ta hjälp av så det blir lättare när ni återkopplar till en 
kompis?  
 
 

• Vad tycker ni om att få återkoppling från era kamrater? 
 

• Vad tycker ni om att återkoppla till era kamrater? 
 

• Vilka tidigare erfarenheter av att ge varandra feedback har ni?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide till Elevintervju, omgång 2  
Intervju med teckenspråkstolk. Eleverna har arbetat med kamratbedömning i ett par 
veckor. 

• Kan ni beskriva vad ni jobbat med på lektionerna sen vi sist sågs? 
 

• Kan ni ge exempel på något/en situation som kändes extra bra?  
 
 

• Finns det någon situation som inte känts bra i ert arbete med kamratbedömning?  
 

• Ser ni några vinster med att ge återkoppling till varandra så som ni börjat göra 
nu? Vilka? 
 

• Hur ger man feedback?  
 

• Kan ni ge exempel på bra feedback? 
 
 

• Är det lätt eller svårt att ge feedback? 
 
 

• Ger man olika feedback till olika personer? Vad styr/påverkar? 
 
 

• Finns det något som ni kan ta hjälp av så det blir lättare när ni återkopplar till en 
kompis? 
 
 

• Vad tycker ni om att få återkoppling från era kamrater 
 

• Vad tycker ni om att återkoppla till era kamrater? 
 

• Tidigare erfarenheter av kamratbedömning/ge feedback?  
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Bilaga 3 

Intervjuguide – Första intervjun med lärare 1  
Några veckor innan arbetet med kamratbedömning har startat 

• Kan du berätta lite om hur du ser på att aktivera eleverna som lärresurser för 
varandra – vad kan det innebära för dig och din undervisning? 

 

• Vad innebär kamratbedömning för dig? 

 

• Berätta hur du har blivit intresserad av just kamratbedömning som arbetssätt  

 

• Vilka är dina tidigare erfarenheter av kamratbedömning? 
 
 
 

• Berätta hur ni tänker arbeta med kamratbedömning. Vilka aktiviteter, strategier, 
etc.? 

 

• Vad ser du för möjliga fördelar med att arbeta med kamratbedömning? 

 

• Möjliga hinder? 

 

• Möjliga nackdelar? 
 
 

• Vilka fördelar tror du eleverna kan se med kamratbedömning? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide Andra intervjun med lärare 1 
Klassen har arbetat med kamratbedömning i ett par veckor 

• Ni har nu haft några lektioner där eleverna använt kamratbedömning. Kan du beskriva 
hur ni har jobbat sen sist vi sågs? (lite kort) 
 

• Spontant, är det något som hänt, dykt upp eller som du kommit på angående elevernas 
kamratbedömning sedan vi sågs sist? 
 

• Med ”Facit i hand”, hade du gjort något annorlunda med dessa uppgifter ni arbetat 
med? 

• Har eleverna uttryckt några eventuella begynnande insikter med kamratbedömning? 
 

• Har det blivit bra diskussioner?  
 
 

• Under förra intervjun nämnde du att eleverna kunde se att de använde tex 
”och”…”så”… ”ni fattar”… i mindre utsträckning Kan du nu se fler sådana exempel? 
 
 

• Utifrån de sätt ni nu jobbat med kb, dels muntligt, dels skriftligt, - blev det som ni 
tänkt? 

 

• Vad ser du för möjliga fördelar med att arbeta med muntlig kamratbedömning? 
• Vad ser du för hinder med muntlig kamratbedömning? 

 

• Vilka fördelar tror du eleverna kan se med muntlig kamratbedömning? 
• Vilka hinder tror du eleverna kan se med muntlig kamratbedömning? 

 

• Möjliga fördelar med att låta eleverna ge skriftlig feedback till varandra? 
• Möjliga hinder med att låta eleverna ge skriftlig feedback till varandra? 

 

• Vilka fördelar tror du eleverna kan se med skriftlig kamratbedömning? 
• Vilka hinder tror du eleverna kan se med skriftlig kamratbedömning? 

 
 

• Ser ni någon gräns för hur länge eleverna orkar hålla fokus och ge/ta emot feedback 
från en kompis? 
 

• Jobbar ni med kamratbedömning kollegialt, är det något ni diskuterar kollegor 
emellan och som du vet dina övriga kollegor använder här på skolan? 
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Bilaga 5 

Intervjuguide till första intervjun med lärare 2 
Sker samma dag som klassen startat upp arbetet med nuvarande 
kamratbedömningsarbete 

 
• Ni har haft den första lektionen idag där eleverna använt kamratbedömning. Kan 

du beskriva den (lite kort)? 
 

• Vad blev din uppfattning av lektionen?  

 

• Vad innebär kamratbedömning för dig?  

 

• Berätta hur du har blivit intresserad av just kamratbedömning som arbetssätt!  
 
 

• Vilka är dina tidigare erfarenheter av detta? 

 

• Vad ser du för möjliga fördelar med att arbeta med kamratbedömning? 

 

• Möjliga hinder? 

 

• Möjliga nackdelar? 
 
 

• Vilka för- och nackdelar tror du eleverna kan se med kamratbedömning? 
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Bilaga 6 

Intervjuguide till andra intervjun med lärare 2 
Sker efter att klassen arbetat ett par veckor med kamratbedömning 

• Ni har nu haft några lektioner där eleverna använt kamratbedömning. Kan du 
beskriva hur ni har jobbat sen sist vi sågs? (lite kort) 
 

• Spontant, är det något som hänt, dykt upp eller som du kommit på angående 
elevernas kamratbedömning sedan vi sågs sist? 

 

• Har eleverna uttryckt eventuella begynnande insikter med kamratbedömning? 
 
 

• Utifrån de sätt ni nu jobbat med kamratbedömning, dels muntligt, dels skriftligt - 
blev det som ni tänkt? 

 

• Vad ser du för möjliga fördelar med att arbeta med muntlig kamratbedömning? 

 

• Vad ser du för hinder med muntlig kamratbedömning? 

 

• Vilka fördelar tror du eleverna kan se med muntlig kamratbedömning? 
 
 

• Vilka hinder tror du eleverna kan se med muntlig kamratbedömning? 

 

• Möjliga fördelar med att låta eleverna ge skriftlig feedback till varandra? 
 

• Möjliga hinder med att låta eleverna ge skriftlig feedback till varandra? 
 
 

• Vilka fördelar tror du eleverna kan se med skriftlig kamratbedömning? 
 
 

• Vilka hinder tror du eleverna kan se med skriftlig kamratbedömning? 

 

• Jobbar ni med kamratbedömning kollegialt, är det något ni diskuterar kollegor 
emellan och som du vet dina övriga kollegor använder här på skolan? 
 

• Hur tänker du och din kollega i ert framtida arbete kring kamratbedömning?  
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Bilaga 7 

Förslag på teman att kika efter:  

o Typ av återkoppling? (personnivå, uppgiftsnivå osv)  
o Hur ser interaktionen ut mellan eleverna (i skrifliga resp muntliga uppgifter)? 
o Indikationer på att de lär av att förklara? 
o Indikationer på att de lär av att lyssna/få något förklarat för sig?  
o Indikationer på begränsningar/nackdelar?  
o Leder bokfrågorna till samtal? Vad samtalas det då om?  

 

 

Tema: Beskrivning av situation:  Ev tolkning i stunden:  
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Bilaga 8 

Medgivandeblankett till rektor och pedagoger    

Hej! 
Vi heter Tina Hillerdal och Malin Norling och läser till Speciallärare med inriktning 
dövhet och hörselnedsättning vid Örebro Universitet. Under våren skriver vi vårt 
examensarbete som ska handla om formativ bedömning och kamratbedömning. Vi är 
intresserade av att ta reda på elevers och pedagogers uppfattningar om kamratbedömning.  

För vår studie behöver vi göra intervjuer med lärare. Vi behöver också göra deltagande 
observationer som innebär att vi är med i klassen under 2-3 svensklektioner. Under tiden 
vi observerar skriver vi fältanteckningar. Vi kommer inte att ställa några frågor, inte heller 
spela in eller filma.  

I resultatet av studien kommer kommun, skola, och alla inblandade att vara anonyma och 
ingen person ska kunna identifieras. När examensarbetet är avslutat kommer 
anteckningarna och allt inspelat material att förstöras.  

Vi hoppas att Ni vill vara med i den här studien. Har Ni funderingar eller frågor är Ni 
välkomna att höra av er.  

Vänliga hälsningar 

Tina Hillerdal, lärare på (namn på skola)    tina.hillerdal@xxx 

Malin Norling, lärare på (namn på skola)  malin.norling@xxx   

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i studien. 

 

Pedagogs namn:  
 
 

Pedagogs namn:  

 
Rektors namn:  
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Bilaga 9 

Samtyckesbrev till föräldrar och elever   2016-XX-XX 

Hej! 
Vi heter Tina Hillerdal och Malin Norling och läser till Speciallärare med inriktning dövhet och 
hörselnedsättning vid Örebro Universitet. Under våren skriver vi vårt examensarbete som ska 
handla om formativ bedömning och kamratbedömning. Vi är intresserade av att ta reda på 
elevers och pedagogers uppfattningar om kamratbedömning.  

Vi kommer att besöka eleverna i år 9 och berätta om vår studie och då fråga om det finns 
några som är intresserade av att dela med sig av sina tankar kring kamratbedömning. 

Vi vill således genomföra: 

-enskilda elevintervjuer vid 1-2 tillfällen. Intervjuerna kommer att spelas in.                                       
-deltagande observationer som innebär att vi är med i klassen under 2-3 svensklektioner. 
Under tiden vi observerar kommer vi att skriva fältanteckningar men inte ställa frågor till 
eleverna, inte heller spela in eller filma.  

Rektor och era barns mentorer har gett sitt medgivande till studien. Deltagandet är frivilligt för 
eleverna och de har när som helst rätt att avbryta sin medverkan i studien. I resultatet av 
studien kommer kommun, skola, lärare och elever vara anonyma och ingen person ska kunna 
identifieras. När examensarbetet är avslutat kommer anteckningar och allt inspelat material 
att förstöras.  

Vi hoppas att ni och ert barn vill vara med i den här studien. Har ni funderingar eller frågor är 
ni välkomna att höra av er. Skriv på lappen här nedan och lämna till klassläraren senast XXX. 

Vänliga hälsningar 

Tina Hillerdal, lärare på XXX      tina.hillerdal@XXX 

Malin Norling, lärare på XXX   malin.norling@XXX   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Jag tillåter att mitt barn är med i studien 

 Jag tillåter att mitt barn intervjuas 

 Jag tillåter inte att mitt barn är med i studien 

 

Elevens namn:    Förälders namn:  
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Bilaga 10 
 
Frågor till 16 rader  
Del 2.  
  

Nu kommer ni att få fördjupa er i att kunna utläsa känslor men även hur Petters verk har 
skapats. Detta innebär att ni kommer att få läsa och se äldre texter av andra författare för 
att kunna koppla dem till nutid det vill säga historiska och kulturella sammanhang som 
påverkade Petters arbete.  
  

1. Du har en bild på Petter. Vilken känsla får du av bilden? Hur tror du Petter 

känner sig när bilden blev tagen? Använd tekniken tankekarta och ha bilden 

i mitten.  

  

2. Läs sidorna 143-146. Ni ska sitta i grupper och diskutera dessa frågor:  

  
a) Hur kan man få reda på i vilken tid och på vilken plats Petter befinner sig 

på?  

b) På vilket sätt påverkar Petters språk vår  

uppfattning om tidsperioden?  

c) Kan Petters beskrivning av sig själv och sin sinnesstämning av slöja 

någonting om samtiden?  

d) Kan ni berätta vad som bidrog till att detta verk  

skapades?  

  

3. Läs sidorna 61- 64:  

a) Var befinner huvudpersonen sig?  

b) Hur kan ni se det?  

c) Vilka tidsmarkörer kan ni hitta?  

  

4. Ni kommer nu att få göra ett miniarbete om olika författare. Ni kommer att 

få ge varandra respons och ta emot respons enligt listan som finns på 

Skolnet.  
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a) Läs sidorna 56- 60 och diskutera vad stycket  

här nedan innebär.  

  

jag lider mer än unge Werther det är mitt hjärta   

som verkar, ventilerar, trycker ut, allt så smärtan tar 

slut  

  

b) Ni ska nu hitta fakta om vem den unge Werther är?  

c) Ni ska nu välja att skriva ett kort arbete,  

max 2A4 sidor om: Bellman, Erik Johan  

Stagnelius, Karin Boye eller Agust Strindberg.   

d) Innehåll i arbetet. Välj ut en text som författaren har skrivit. Kan ni 

få fram fakta till vad som gjorde att texten skrevs? Kan man se 

tidsepoken i texten, hur? Hur levde författaren? Sedan får ni ta med 

något ni själva tycker är extra intressant eller viktigt.  

5. Läs igenom s. 143- 146 samt 213-216 kan ni hitta uttryck? Vilka då? Vad 

betyder dessa?  

  

6. Ni ska diskutera vikten av att kunna förstå ordens och uttryckens innebörd i 

sammanhanget. Varför är det viktigt eller varför är det oviktigt?  

  
7. Vilka eller vilken budskap kan ni avläsa i texterna?  

  
8. Välj mellan att analysera Fäller en tår (s. 35) eller Storstadsidyll (s. 125) och 

besvara frågorna:  

a) Fundera över låtens titel, vad tror du Petter vill säga med den?  

b) Vad tycker du texten handlar om?  

c) Vad får du för känsla när du läser/lyssnar på  

låten? Vilken stämning ger den? Ge exempel! Förändras din känsla 
under läsningens/lyssningens gång?  

d) Vems åsikter, tankar, känslor och upplevelser  
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handlar låten om?  

e) Är låten tillägnad någon speciell? Vem kan mottagaren vara?  

f) Vad tror du att Petter vill säga med låten?  

Vilket är budskapet?  

g) Hur beskrivs miljöerna i texten? Var utspelar sig handlingen?  

h) Utifrån de kunskaper du nu har om artisten, tror du att denna text är 

typisk för honom?  

i) Är Petter själv närvarande i texten? Från vilken synvinkel berättas texten, 

är den t.ex. skriven i jag-form eller i tredje person?  

j) Beskriv användandet av språket. På vilket sätt påverkar ordval hur du 

upplever texten? Är språket svårt att förstå?  

k) Finns det några stilgrepp t.ex. rim, liknelser eller metaforer i texten? Ge 

exempel och tala om hur du tycker att de påverkar texten. Använder 

Petter särskilda ord för att förstärka sitt budskap? Fungerar det bra eller 

dåligt?  

Motivera ditt svar!  

l) Kan du känna igen dig i texten? Tror du andra kan känna igen sig? 

Motivera ditt svar!  

m) Välj ut något ur texten som du särskilt fastnade för. Varför 

valde du just det? Motivera ditt svar!  
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Bilaga 11 

 

Stöd vid feedback av varandras texter.  

Av: (lärarens namn)   

  
  

Läs igenom hela texten, anser du att helheten är förståelig?   

Är frågorna besvarade på ett sådant sätt att all nödvändig information finns med?  

Är språket förståeligt, det vill säga vid varje fråga är svaret tydligt?  

Finns det en röd tråd genom texten?  

I sammanfattningen får man en överblick av vad texten handlar om?  

Fungerar rubriken/rubrikerna med styckets/textens innehåll?  

Har meningarna en fungerande meningsbyggnad?  

Är uttrycken/orden fungerande i texten?  

Markeras det på något sätt att ett nytt stycke börjar?  

Används samma ord hela tiden? Finns det en variation?  

Är stavningen i huvudsak fungerande?  

Används punkt, frågetecken och punkt på ett lämpligt sätt?  

Sammanfattningsvis är kamraten bra på?  

Sammanfattningsvis behöver kamraten utveckla?  
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