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Sammanfattning 

I studien studeras lärares resonemang gällande användande av kamratbedömning i undervisningen. 

Studien bidrar till att öka förståelsen om kamratbedömning och hur verksamma gymnasielärare 

resonerar kring de möjligheter och hinder de upplever med metoden. Studien har använt både 

enkät och intervju för insamling av empiri, vilka har genomförts på fyra olika gymnasieskolor i ett 

storstadsområde. Enkätsvaren har analyserats i SPSS och sammanställts i tabeller. Intervjuerna har 

transkriberats och sedan sammanfattats tematiskt. Svaren från båda metoderna har redovisats i 

resultatavsnittet tillsammans med en teoretisk analys genom en tematisk disposition. I analysen har 

resultatet analyserats utifrån sociokulturella och ramfaktorteoretiska utgångspunkter. 

I resultatet framgår att lärare är positiva till användandet av kamratbedömning och de anser 

främst att metoden kan bidra med att utveckla sociala och överförbara förmågor för elevernas 

livslånga lärande. Den mest framträdande förmågan de anser att metoden utvecklar är reflektion, 

både över sin egen produktion och de nya perspektiv kamraternas produktioner bidrar med. 

Lärarna uttrycker att det svåraste med kamratbedömning är olika gruppers dynamik och kraven 

metoden ställer på klassrumsklimatet. I resultatet framgår även att lärarna tror på elevernas förmåga 

till att ge och ta feedback, men att det kräver mycket förarbete och förkunskaper hos eleverna. Ett 

framträdande hinder lärarna uttryckt i samband med metoden är den tid de har till sitt förfogande. 

De anser att kamratbedömning kräver väldigt mycket tid från läraren och att den tiden inte alltid 

finns. Slutligen visar studiens viktigaste resultat på att lärarna upplever skolkulturen som både en 

möjlighet och ett hinder  för att inkorporera kamratbedömning i sin undervisning. De uttrycker att 

en skolas syn på utbildning och lärande behöver harmoniera med den enskilde lärarens om en 

framgångsrik implementering överhuvudtaget ska vara möjlig. 

Av resultatet att döma anser vi att kamratbedömning har stor potential att utveckla förmågor 

som främjar ett livslångt lärande, men att den kräver en stor investering av tid och engagemang av 

inte bara den enskilde läraren utan av hela skolan. 

 

Nyckelord: Pedagogik, Gymnasium, Intervju, Formativ, Kamratbedömning 
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1 Inledning 

Vi lever i ett kunskaps- och informationssamhälle där det sker en ständig utveckling. Detta i sin tur 

ställer ett krav på skolan, vilken ska efterskapa samhället, att vara uppdaterad efter samhällets 

behov. Idag är de flesta skolor uppdaterade med nya hjälpmedel och lärare delar med sig utav sitt 

material och skapar virtuella klassrum. Detta gör att material och information alltid finns tillgängligt 

för eleven, men det ställer också högre krav på att denne tar ett större eget ansvar. 

Läraren arbetsbörda idag diskuteras även vara alldeles för hög och många lärare upplever att de 

inte har tillräckligt med tid att planera lektioner som håller en tillräckligt hög kvalitet. 1 Därför är 

det värt att undersöka metoder som på något sätt kan underlätta arbetsbördan i det långa loppet 

för att höja kvaliteten på undervisningen. Speciellt bedömningsprocessen tar mycket tid och 

metoder som kan hjälpa lärarna med denna process är högst värdefulla.  

Vi vill att skolan vänder sig bort från ytinlärning, inlärning för ett moment, för att istället 

fokusera på att utveckla det livslånga lärandet där eleven kan vidareutveckla den tidigare inlärda 

kunskapen. Vi anser inte heller att många metoder som används idag ger eleven möjlighet att 

verkligen förstå vad det är som krävs av dem för att de ska uppnå ett visst betyg. Vårt intryck av 

dagens skola är att det för alltför många elever handlar om att studera in fakta inför ett slutprov 

och att dessa kunskaper sedan ”glöms bort”, även om de uppnått betygskriterierna.  

Att verkligen utgå från tanken om ett livslångt lärande vid planering av undervisning och 

därigenom satsa på eleven och inkludera denne i lärandet, är så vi skulle vilja bedriva vår 

undervisning. För att uppnå detta handlar det om att eleverna måste bli mer insatta i vad som krävs 

av dem och bli inkluderade i denna process. Det är därför denne är där, för att lära sig och utveckla 

många olika typer av kunskaper och förmågor inför vuxenlivet, inte bara införskaffa kunskaper 

med instrumentellt värde för stunden.  

Arbetsmetoder där eleverna stödjer varandra i varandras inlärning genom att samarbeta och ta 

ansvar för både sin egen utveckling och andras är metoder vi anser vara centrala inslag i dagens 

skola. Detta speciellt med tanke på att arbetslivet letar efter individer som just kan ta eget ansvar 

för dessa utvecklingsområden samt att samarbeta med andra. Vi ser därför gymnasiet som en 

språngbräda inför elevernas vuxna liv vilken har som yttersta ansvar att förbereda dem och ge dem 

verktyg för att klara av världen utanför skolans trygga väggar.  

En av dessa metoder är kamratbedömning, vilken är en arbetsmetod som utvecklar just dessa 

kunskaper ovan nämt. Med rätt planering har metoden potential att uppfylla dessa mål och ge 

eleverna goda möjligheter till att utveckla förmågor för sitt livslånga lärande. Vi finner denna metod 

intressant och har därmed valt att studera hur gymnasielärare resonerar kring kamratbedömning 

och samt de förmågor som  elever faktiskt utvecklar ur ett lärarperspektiv.   

 

                                                 

 
1 Lärarförbundet (2014) www.lararforbundet.se (2015-02-23) 
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2 Bakgrund 

Lärarens roll i skolan har förändrats drastiskt under de senaste decennierna, från att under 1960-

talet vara strikt fokuserad på planeringen av undervisningen och innehållet i sig och det fanns en 

klar uppsättning kunskaper som skulle läras ut till eleverna. I detta skolsystem var lärarens roll starkt 

auktoritär och ett systematiskt inprogrammerat lärande var satt i system som skulle leda till ett 

önskvärt beteende. 2 Att det fanns ett betyg för gott uppträdande visar vilken roll eleverna 

förväntades inta. I och med den decentraliseringsprocess som startade under 1990-talet gick 

styrsystemet från ett regelstyrt system till ett målstyrt, där målen i läro- och kursplaner preciserades 

och gav lärarna ett större tolkningsutrymme samt valmöjligheter gällande både innehåll och metod.3 

Detta visar på ett samhälle i ständig förändring och när samhällets krav på individen förändras så 

bör även skolan följa med i denna utveckling eftersom skolan bör spegla det kunskap- och 

informationssamhälle där individen senare ska leva. Som en reaktion till denna förändring har 

Lundahl belyst relevansen av att utveckla alternativa former och metoder för skolans verksamhet, 

så som bedömning.4 Detta styrks genom att de undervisningsdelar i skolans värld som anknyter till 

det livslånga lärandet behöver möta samhällets krav, inte minst det sättet vi bedömer på eftersom 

det är skolans valuta för kunskap och samhällsutveckling.  

I takt med att samhällets krav kontinuerligt förändras, påverkas också lärarens arbetsbörda 

kraftigt vilket även är något som är väldiskuterat i media.5 Arbetsbördan har ökat bland annat därför 

att det ställs mer krav på lärarens kompetensutveckling och läraren kan således inte förlita sig på 

att endast ha goda ämneskunskaper och ett gott ledarskap. 6 Lärarens kompetensutveckling stannar 

inte vid lärarexamen utan en utveckling måste ske kontinuerligt genom hela yrkeskarriären då 

lärarna befinner sig i ett föränderligt yrke.7 Läraren måste fortsätta att utbilda sig inom de nya fomer 

och metoder som forskningen utvecklar, så som grupprocesser, pedagogiskt ledarskap, 

ungdomskulturer etc.8 

Parallellt med dessa aspekter av läraryrket framförs kritik och varningar om att elevers 

prestationer i svenska skolor sjunker, bland både högpresterande som lågpresterande elever. 

Framstående forskare inom forskningen om formativ bedömning, så som Christian Lundahl, 

strävar för ett mer utvecklat undervisningssätt där det är fokus på eleven och dennes lärutveckling.9 

Dochy, Segers & Sluijsmans menar på att vi befinner oss i en ny bedömningsera där individen ställs 

                                                 

 
2 Säljö, 2003, s.75-76 
3 Kjellgren & Quennerstedt, 2008, s. 24 
4 Lundahl, 2014, s. 9 
5 Skolvärlden (2014) www.skolvarlden.se (2015-01-01) 
6 Adolfsson (2014) www.dagenssamhalle.se (2015-01-01) 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Lundahl, 2014, s. 51-54 
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inför nya bedömningsformer.10 En utav dessa bedömningsformer är kamratbedömning som 

Christian Lundahl forskat om. Hans fokus ligger på att synliggöra lärandet för eleven genom att 

involvera dem i bedömningsprocessen.11  

Begreppet kamratbedömning är mångtydigt och det finns olika begreppsdefinitioner med små 

nyansskillnader men dessa går att samla det i det samlade begreppet kamratbedömning. I grund 

och botten definieras det som att elever tittar på varandras arbeten individuellt eller i par och för 

anteckningar om både de aspekter av arbetet som är bra och de områden som skulle kunna 

förbättras. Vidare reflekterar de kritiskt kring sina anteckningar och ger konstruktiva förslag på hur 

de mindre tillfredsställande aspekterna kan utvecklas. Dochy, Segers & Sluijsmans (1999 framställer 

att nästa steg är en gruppdiskussion i liten grupp, där eleverna ger feedback på varandras arbeten, 

vilket ger metoden en dimension av interaktion och socialt lärande.12 Vidare menar forskare att en 

metod som kamratbedömning kan hjälpa eleverna att utveckla mer övergripande färdigheter och 

förmågor som läroplanerna uttrycker, exempelvis förmågan att kritiskt granska och öva sig i 

demokratiska arbetsformer.13  

Läraren har ett stort ansvar gentemot eleven, däribland att främja elevernas livslånga lärande 

som finns att finna i läroplanen för gymnasieskolan. Det står bland annat under skolans uppdrag 

att:  

Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att 

tänka och arbeta.14 

De aspekter som forskning visar på att kamratbedömning främjar,15 går även att urskilja i GY 11, 

så som att eleven ska få möjlighet till att reflektera, få möjlighet att växa med sitt arbete, arbeta med 

olika metoder etc.16 Med detta i åtanke och mot bakgrund av pågående forskning om 

kamratbedömning är det således intressant att undersöka hur lärare ser på användandet av 

arbetsmetoden kamratbedömning i gymnasieskolan Sverige.  

Denna uppsats syftar därmed till att undersöka hur gymnasielärare resonenerar kring 

användandet av kamratbedömning som arbetsmetod i undervisningen. 

 

                                                 

 
10 Dochy, Segers & Sluijsmans, 2006, s. 331-332 
11 Lundahl, 2014, s. 109 
12 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, 338; Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 421 
13 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 332; Hovardas, Tsivitanidou & Zacharia, 2014, s. 134; Boud, Cohen & 

Sampson, 1999, s. 415 
14 GY11, 2011, s. 7 
15 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 332; Hovardas, Tsivitanidou & Zacharia, 2014, s. 134; Boud, Cohen & 

Sampson, 1999, s. 415 
16 Ibid, s. 9 
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3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel har vi valt att belysa olika områden inom studieobjektets forskningsfält och ordnat 

dessa under tre rubriker: Olika syften med kamratbedömning, Feedback: skillnader och effekter samt 

Förutsättningar och hinder gällande användandet av kamratbedömning. Eftersom det existerar olika aspekter 

inom dessa teman har rubrikerna vidare delats in i underrubriker. Vi har valt de områden vi valt 

utifrån vad vi finner mest intressant för vårt studieobjekt. 

3.1 Olika syften med kamratbedömning 

Inom studieobjektets forskningsfält framkommer flera olika syften med varför kamratbedömning 

bör ha en given roll i dagens undervisning, vilka berör både mål som att utveckla kunskaper till att 

utveckla mer sociala färdigheter.  

3.1.1 Det livslånga lärandet 

Dochy et al resonerar att dagens samhälle har gått ifrån en efterfrågan på indivder som enbart är 

kunniga inom ett särskilt område till individer som har utvecklat förmågor och strategier för ett 

livslångt lärande.17 Även Boud et al framhåller att det finns en växande efterfrågan från arbetsgivare 

av reflekterande individer som självständigt och kritiskt kan söka kunskap för att lösa problem som 

uppstår även utanför deras expertisområde,18 vilket även Vilhemsson & Källquist håller med om.19 

Vidare argumenterar Boud et al att de förmågor som efterfrågas är att vara självgående, 

samarbetsvillig, kommunikativ och kritiskt tänkande.20 Även Hovardas et al belyser just det 

gemensamma lärandet som viktigt, eftersom de framhåller att dagens samhälle rör sig mot ett 

samhälle som värdesätter lagarbete och att dessa förmågor främjar samarbete.21 Dessa mål uttrycker 

även läroplanen vara viktiga att uppfylla22, men att just mål som dessa är svåra att uppnå med 

traditionella, individbaserade metoder som fokuserar på reproduktion av kunskap.23 Boud et al 

belyser dessa kunskaper och förmågor som viktiga för att främja ett livslångt lärande.24 De 

framhåller att ett individbaserat förhållningssätt skapar en skarp kontrast mot samarbetsfrämjande 

då det rankar elever och skapar en tävlan eleverna emellan. Denna tävlan är direkt hämmande för 

att utveckla samarbetsförmågor, då eleverna förmedlas budskapet att det bara är de invididuella 

prestationerna som värdesätts och att samarbete t.o.m. kan uppfattas som fusk.25 Som motsats till 

                                                 

 
17 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 332 
18 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 415 
19 Vilhelmson & Källquist, 2012, s. 167 
20 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 415 
21 Hovardas, Tsivitanidou & Zacharia, 2014, s. 134; 
22 Gy11, 2011, s. 6-7 
23 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 332;  
24 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 415 
25 Ibid. 1999, s. 420 
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detta traditionella förhållningssätt lyfts kamratbedömning fram som en metod där samarbete 

premieras före tävlan och emfas ofta hamnar på gruppens gemensamma prestationer, vilket ger 

metoden en möjlighet att främja dessa förmågor hos eleverna. Dock framhålls det att det 

individuella bidraget inte bör förnekas, men det ska tydligt framgå innan arbetets början vilka 

aspekter det är som bedöms.26 Vidare bedöms den summativa bedömningen inom 

kamratbedömning att vara problematisk eftersom det livslånga lärandet är en pågående process och 

därmed är en vägledande formativ bedömning att föredra.27  

3.1.2 Kamratbedömning som process 

För att det ovan belysta syftet om att främja ett livslångt lärande ska vara möjligt, framhåller Dochy 

et al att kamratbedömning även behöver ha ett starkt betonat syfte som en process, där 

reproduktion av kunskap eller inlärning av faktakunskaper inte är det primära fokuset.28 Istället är 

det de förmågor som utvecklas och de tankegångar som sätts igång genom arbetsmetoden som 

värdesätts.29 Genom att se kamratbedömning som en inlärningsprocess blir inte reproduktion av 

kunskap viktigt utan istället en djup och meningsfull förståelse av ett fenomen genom att vara 

lyhörd och lära av varandra.30 Topping framhåller att detta för att de sociala förmågor som krävs 

för ett fungerande samspel, exempelvis lyssna, förklara och ifrågasätta, ska få möjlighet att utvecklas 

med språket som verktyg.31 Detta syfte kan därför ses som ett undersyfte till att främja ett livslångt 

lärande, då det, som tidigare nämnts, är dessa förmågor som efterfrågas hos individer av 

arbetsgivare. Att se kamratbedömning som en process snarare än kunskapsutvecklande diskuteras 

utveckla förmågor Boud et al benämner som öveförbara förmågor, eller ”learning-how-to”-förmågor. 

Dessa förmågor förklaras som en repertoar av förmågor och strategier för att främja just ett 

livslångt lärande, och Dochy et al belyser att kamratbedömning kan ge eleverna möjlighet att 

utveckla en stark känsla av kollektivt ansvar.32 

3.1.3 Självreflektion och kritisk medvetenhet 

Både syftet med ett lisvlångt lärande och syftet om att se kamratbedömning som en process 

innefattar en självreflektion och en kritisk självmedvetenhet hos individen för att bringa positiva 

resultat.33 Även om olika tillvägagångssätt med att kombinera självbedömning och 

kamratbedömning diskuteras inom forskningsfältet är den generella åsikten att de båda bör 

                                                 

 
26 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 414-421; Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 346 
27 Hovardas, Tsivitanidou & Zacharia, 2014, s. 134; Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 421 
28 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 332  
29 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 414 
30 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 338; Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 422 
31 Topping, 2010, s. 64 
32 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 415-416 
33 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 415; 421;  Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 333; Vilhelmsson & 

Källquist, 2012, s. 167  
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användas tillsammans för att de ska komma till sin fulla rätt.34 Självbedömning definieras som en 

metod där eleverna får arbeta med och lära sig använda olika instrument för att bli medvetna om 

kvaliteten på sitt eget arbete, kunna reflektera kring sitt beteende och därefter kunna sätta mål för 

sin egen utveckling. Enkelt förklarat handlar det om att eleven lär sig att kritiskt utvärdera sig själv, 

viket även inbegriper att identifiera de strategier som är mest effektiva för just denne, vilket 

självklart också kan tillämpas för kamratbedömning.35 Dochy et al visar på positiva resultat genom 

att först arbeta med självbedömning, för att implementera och förankra processen med att objektivt 

kunna bedöma ett arbete utan elementet av obehag många elever känner med att bedöma, och 

kritisera, sina kamrater.36 Detta motiveras genom att elever har ett behov av att bli familjära med 

bedömningsprocessen och känna sig säkra i att bedöma sig själva innan de kan ge feedback med 

god kvalitet till sina kamrater.37 Dock belyses också det motsatta, att kamratbedömning bör ske 

före självbedömning, alternativt att självbedömning sker löpande med kamratbedömning. 

Motiveringen till detta är att eleverna genom en stegvis progression i självständig bedömning 

känner större tillförlit till sin egen förmåga att bedöma andras arbeten.38 Metoder för denna 

progression beskrivs som att eleverna i en grupp som steg ett får bedöma en annan grupp, steg två 

att de bedömer sina egna gruppmedlemmar och sist sig själva.39 

3.2 Feedback: skillnader och effekter 

Det verktyg som är primärt inom kamratbedömning för att ämna uppfylla ovan nämnda syften är 

feedback. Feedback förekommer i många former, och Narciss definierar det som “all post-response 

information which informs learners about their actual state of learning or performance”.40 Vi kommer nedan 

diskutera själva feedbacken som förekommer vid kamratbedömning, vilken kvalitet den håller och 

hur kamraternas feedback ställs mot en lärares. Vidare diskuteras de förbättringar elever gör 

beroende på vilken typ av feedback de erhåller och huruvida dessa olika förbättringar faktiskt leder 

till en kvalitetsförbättring av deras arbeten.  

3.2.1 Kvaliteten på elevernas feedback 

Inom forskningen förekommer skilda resultat gällande den kvalitet elevernas feedback håller, hur 

valid den faktiskt är samt möjliga orsaker till detta. Studier av Cho & MacArthur, Topping och 

Gielen et al visar på att eleverna är fullt benägna att ge god feedback till varandra som de kan 

använda till att förbättra sina produktioner, samt att deras feedback leder till högre 

                                                 

 
34 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 340; Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 422 
35 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 336-337 
36 Ibid. s. 340 
37 Ibid. s. 335-337; 340; 346 
38 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 415; Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 338; 340-342 
39 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, 338; Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 421 
40 Narciss, 2008, s. 8 
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kvalitetsförbättring än om de fått feedback från läraren.41 Även Hovardas et al belyser det, med 

motiveringen att eleverna exponeras för flertalet skrivstilar, idéformuleringar etc. vilket gör att det 

finns större möjligheter för eleven att förstå ett budskap.42 I de fall där responsgruppen bestått av 

flera elever har resultaten visar sig mest effektiva, vilket diskuteras bero på att en grupp av elever 

ger mer varierad och rik respons än om det enbart är en kamrat som ger feedback. Denna respons 

har visat sig innehålla fler olika typer av feedback, bl.a. textspecifik och beröm, och att en grupp 

elever kan identifiera fler problem och utvecklingsområden än en enstaka elev.43 I kontrast har 

studier av Dochy et al och Boud et al visat att många elever har svårt att formulera konstruktiv 

kritik, särskilt i den initiella fasen av kamratbedömningsprocessen, och att de ger mer beröm än 

förbättringsförslag.44 Topping belyser att kamratfeedback ställer höga krav på goda sociala 

relationer, vilka både kan verka främjande och hämmande på utfallet. Vidare framhåller han att 

kamratbedömningens användande bör ifrågasättas om gruppens klimat inte är stödjande, vilket 

yrkar på att metoden ställer krav på ett visst gruppklimat för att fungera väl.45 En annan social 

aspekt som diskuteras har med vänskap att göra. Denna aspekt innebär att elever kan tycka att det 

är jobbigt att ge kritik till sina kamrater och att de inte vill stöta sig med någon, därav att de ger mer 

beröm.46 Metoder för att undvika situationer som denna föreslås, bl.a. genom metoder som 

inbegriper anonymitet på arbeten samt att en stor mängd träning i att ge feedback utifrån givna 

kriterier getts eleverna.47 Ytterligare en aspekt som diskuteras flitigt är vikten av att ge eleverna 

tydliga instruktioner och kriterier för att ge en god möjlighet till värdefull feedback, vilken även 

behöver förstås på samma sätt av både lärare och elever. Denna aspekt har inte direkt med elevernas 

förmåga till att ge god feedback att göra, utan snarare lärarens planering och organisatoriska 

förmåga. Dock blir kvaliteten på elevernas feedback indirekt påverkad då de kan ses som att de 

famlar i ett stort mörker utan att veta vad det är de faktiskt ska ge feedback på. Den till synes enkla 

lösning som betonas i de flesta texter är just att tillhandahålla tydliga riktlinjer för vad som ska 

bedömas för varje uppgift och att eleverna erhåller tillräcklig träning i detta.48 

3.2.2 Skillnader i feedback från lärare och feedback från elever 

Utöver feedbackens kvalitet diskuteras det om skillnader i feedback från lärare kontra elever, vilket 

är viktigt att vara medveten om för att höja kvaliteten på elevernas feedback så att feedbacken leder 

                                                 

 
41 Cho & MacArthur, 2010, s. 329; Topping, 2010, s. 61; Gielen, Peeters, Dochy, Onghena & Struyven, 2010, 

s. 305 
42 Hovardas, Tsivitanidou & Zacharia, 2014, s. 134 
43 Cho & MacArthur, 2010, s. 330 
44 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 340; Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 417 
45 Topping, 2010, s. 67 
46 Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 340; Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 417 
47 Cho & MacArthur, 2010, s. 332; Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 346; Topping, 2010, s. 63 
48 Hovardas, Tsivitanidou & Zacharia, 2014, s. 135; Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 340; Topping, 2010, 

s. 69 
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till förbättringar av elevernas arbeten. Forskningen visar att lärare inom ett specifikt ämne besitter 

en ämnesspecifik kunskap som blivit automatiserad.49 Detta resulterar i att lärare i mångt och 

mycket tenderar söka inåt i sitt eget minne och därigenom generaliserar sin feedback istället för att 

fokusera på den uppgift de faktiskt har framför sig. Boud et al framhåller att effektiv feedback 

måste hållas rent från ett abstrakt språk för att undvika missförstånd hos eleverna.50 Med 

utgångspunkt i detta resonerar Cho & MacArthur att lärare till stor del använder sig av ett abstrakt 

och professionellt språk, vilket det visat sig att eleverna har svårt att ta till sig utav. På grund av att 

lärarens feedback inte blir textspecifik och ofta alltför generell missuppfattas den ofta av eleverna, 

vilket blir en ineffektiv strategi för att förmedla feedback.51 Gielen et al visar på en liknande 

problematik, där de framhåller att eleverna ofta misstolkade lärarens kommentarer och gjorde färre 

förbättringar efteråt.52 Sedan har vi elevernas feedback till varandra. Eftersom elever delar ett mer 

gemensamt språk och en mer likvärdig kunskapsnivå än lärare-elev har de lättare att förstå och ta 

till sig av sina kamraters feedback.53 Just eftersom eleverna delar en mer likvärdig kunskapsbas 

lyckas de i vissa fall bättre än en lärare med att identifiera sina kamraters problemområden, då de 

kan utgå mer från sig själva än vad läraren kan. Både Cho & MacArthur och Hovardas et al har 

visat på att elever också uppmärksammar sina kamraters styrkor mer frekvent och ger mer positiv 

feedback, exempelvis beröm, än vad lärare gör.54  Hattie & Temperley är av åsikten att beröm är 

ineffektivt för kvalitetsförbättringar, då den inte ger någon läranderelaterad information.55Dock 

framhåller Topping att den positiva feedbacken kan öka sannolikheten att eleverna kommer 

återvända till en aktivitet och ha en större inre motivation. Med andra ord påvisar han att de positiva 

kommentarerna är nödvändiga för att utveckla en vilja att fortsätta med uppgiften samt att det 

reducerar och förmildrar oron eleverna kan känna över att få negativ feedback.56 Samtidigt är det 

värt att ta upp att det visats att elever kan känna en misstänksamhet mot sina kamraters feedback 

och anlägga en mycket kritisk attityd gentemot den vilket kan leda till att de inte blir mottagliga för 

den.57 

3.2.3 Effekter på elevernas revisioner av olika former av feedback 

Vad de två paragraferna om feedback ovan mynnar ut i är vilka effekter olika typer av feedback har 

visat sig ha på elevers vidare arbeten. Gielen et al har sammanställt resultat från flertalet studier, 

där majoriteten av dessa studier har visat att elever gör olika typer av revisioner beroende på vilken 

                                                 

 
49 Cho & MacArthur, 2010, s. 329 
50 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 422 
51 Cho & MacArthur, 2010, s. 329;  
52 Gielen, Peeters, Dochy, Onghena & Struyven, 2010, s. 305 
53 Cho & MacArthur, 2010, 329 
54 Cho & MacArthur, 2010, s. 329-330; Hovardas, Tsivitanidou & Zacharia, 2014, s. 135; 143 
55 Hattie & Temperley, 2007, 86 
56 Topping, 2010, s. 68 
57 Gielen, Peeters, Dochy, Onghena & Struyven, 2010, s. 306 
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typ av feedback de erhåller.58 Även en studie av Cho & MacArthur visar på skillnader i elvernas 

revisioner beroende på vilken typ av feedback de får.59 Gällande lärares feedback så har det påvisats 

att kommentarerna de ger, vilka nämnts ovan, till stor del är av generell natur och att lärare vidare 

tenderar fokuserar på triviala aspekter, som exempelvis kommatering. De revisioner elever gjort 

efter denna typ av feedback är till största delen av ytlig karaktär och orelaterat till 

kvalitetsförbättringar. I opposition till lärarnas feedback har studier visat att elevers feedback ofta 

leder till större kvalitetsförbättringar. De studier som undersökt detta har påvisat att elevernas 

feedback till varandra i större utsträckning leder till att eleverna vidareutvecklar, förbättrar och 

utökar själva innehållet i sin produktion.60 Eftersom de även, som ovan nämnts, ger mer beröm i 

sin feedback kan det diskuteras att de känner en större motivation till att utveckla sina 

produktioner.61 För att gå över på hur feedbacken ges så har skriftlig och muntlig feedback visat 

sig generera olika typer av revisioner. Den skriftliga feedbacken har visat sig generera endast små, 

ytliga förbättringsarbeten och har därför diskuterats lämpa sig bäst för förbättringar inom 

exempelvis språkstruktur. Däremot har den muntliga feedbacken visat sig bättre lämpad för mer 

djupgående idéer och argument, då möjligheten ges att vidareutveckla feedbacken i realtid och ge 

en mer utförlig beskrivning, vilken visat sig enklare att ta till sig. Med andra ord är både skriftlig 

och muntlig feedback viktig, men de bör användas för respektive syfte.62 Dock framhåller Topping 

att processen med att ge feedback ställer mycket höga krav på eleverna språkliga förmåga och 

kommunikativa färdighet, vilket kan ses som att det inte gynnar elever som är svaga språkmässigt 

eller invandrare som försöker lära sig behärska språket.63 

3.3 Förutsättningar och hinder gällande användandet av kamratbedömning 

Alla metoder har begränsningar och det är viktigt att vara medveten om vilka svårigheter som 

forskning visar på vid användandet av dem. För att kunna uppfylla syftena med kamratbedömning 

och för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina färdigheter inom feedback är det viktigt att 

läraren är medveten om de förutsättningar som krävs samt de hinder som finns för metoden.  

3.3.1 Lärarens förkunskaper och utformning av uppgifter och mål 

Den första aspekten som kan skapa både goda förutsättningar och hinder för syftesuppfyllelse och 

färdighetsfrämjande är lärarens förkunskaper och hur väl denne utformar uppgifter och mål för 

kamratbedömning. Topping framhåller vikten av att lärare har fått utbildning och kunskap i 

kamratbedömning och feedback för att denne ska få mer förståelse för vilka faktorer som gör 

                                                 

 
58 Gielen, Peeters, Dochy, Onghena & Struyven, 2010, s. 305 
59 Cho & MacArthur, 2010, s. 333-334 
60 Ibid. s. 333-334 
61Topping, 2010, s. 68 
62 Cho & MacArthur, 2010, s. 335 
63 Topping, 2010, s. 63 
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metoden mer adaptiv och effektiv och därmed kunna göra mer medvetna val.64 Vidare belyser 

Vilhelmsson & Källquist att en god organisationsförmåga och omsorgsfullt planeringsarbete är de 

viktigaste förusättningarna för att metoden ska generera konsekventa och produktiva resultat.65 

Även Hattie & Timperley belyser detta genom att betona hur viktigt lärarens medvetenhet om vilka 

vägar som leder till vilka mål är och att de sedan kan konkretisera det för eleverna på ett tydligt sätt. 

Just tydlighet i instruktioner och mål anses därför vara det viktigaste för att en metod som 

kamratbedömning ska lyckas.66 Vidare anser de att läraren behöver sätta specifika mål som inte är 

alltför omfattande eftersom generella, vaga eller alltför omfattande mål riskerar att eleverna inte ser 

varför eller hur de ska förbättra sina produktioner. Detta diskuteras i högsta grad även gälla den 

feedback som ges.67 Gällande utformningen av uppgifterna betonar Topping att de måste kännas 

meningsfulla för eleverna, vilket även stöds av Hattie & Timperley som menar på att eleverna måste 

kunna relatera till uppgiften för att kunna se fördelarna med den. En negativ konsekvens kan annars 

bli att eleverna känner att det smakar mer än vad det kostar och att de helt enkelt negligerar den 

feedback de får, vilket inte gynnar inlärningen alls. Det som sker då är att den brygga feedbacken 

ämnar utgöra mellan elevernas nuvarande förståele och prestationsförmåga och målet som ska 

uppnås tillintetgörs.68 

3.3.2 Praktiker för kamratbedömning 

En vidare aspekt, som kan länkas ihop med lärarens förkunskaper, är de praktiker och pedagogiska 

sammanhang kamratbedömning kan användas inom. Motiveringen till detta är att läraren behöver 

ha kunskaper om vilka krav metoden har på lektionens utformande. Gällande de praktiker eller 

pedagogiska processer kamratbedömning anses tillämplig framhåller Topping att möjligheterna är 

många. Han menar på att bedömningen kan ske indivudellt, i par och i både stora och små grupper 

samt att det kan ske både muntligt och skriftligt. Dock har de flesta studier inom fältet gjorts på 

skrivna produktioner.69 Eftersom kamratbedömning fordrar interaktion mellan individer diskuteras 

metoden med utgångspunkt i Vygotskijs teorier om att lärande bäst sker i interaktion med andra, 

där förmågor som att lyssna, förklara, ifrågasätta och ställa hypoteser hjälper eleverna till att 

verkligen förstå ett koncept. Med andra ord anses en elev inte ha förstått ett koncept fullt ut förrän 

de har förklarat det för någon annan.70 Därför belyses vikten av grupparbeten som en metod för 

att sikta mot mål som samarbete, kommunikativa färdigheter och förmågan att känna ansvar 

gentemot andra.71 Vidare blir en medvetenhet kring hur olika grupper fungerar otroligt viktig för 

                                                 

 
64 Topping, 2010, s. 63 
65Vilhelmson & Källquist, 2012, s. 167 
66 Hattie & Timperley, 2007, s. 95; 86; 88-89 
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70 Topping, 2010, s. 64 
71 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 414-420; Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999, s. 332; 338; 340 
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att metoden överhuvudtaget ska fungera väl. Sjödin menar på att en större grupp kan bidra med 

fler perspektiv men att ett ökat antal medlemmar leder till större kommunikationssvårigheter och 

menar därför att mindre grupper lämpar sig bäst för pedagogiska syften.72 Detta styrks även av 

Topping, som konstaterar att det i kamratbedömningssituationer annars blir för mycket för 

eleverna att bedöma vilket riskeras leda till att bedömningen inte görs ordentligt.73 Vidare hävdar 

Sjödin att olika gruppsammansättningar påverkar grupproduktiviteten på olika sätt, eftersom 

interaktionen förändras beroende på vilken sammansättning gruppen, eller paren, har. Olika 

grupper utvecklar olika normuppsättningar och regler för hur gruppmedlemmarna bör agera vilket 

leder till olika attityder gentemot bl.a. samarbete och konkurrens och även hur eleverna ser på att 

ge och ta feedback.74 Dochy, Segers & Sluijsmans framhåller även att detta har betydelse för hur 

rättvist eleverna upplever arbeten genom samarbete i grupp, genom att elever kan känna att andra 

glider med utan att bidra.75 De lyfter därför fram kamratbedömning, då många elever upplever 

metoden som mer rättvis. Mot bakgrund av dessa resonemang är det viktigt att läraren kan läsa av 

och är lyhörd för hur gruppsammansättningen påverkar medlemmarnas attityder och anpassa 

metoden därefter.76 

3.3.3 Klassrumsklimat och elevernas förhållningssätt och attityder 

Ovanstående resonemang leder oss in på klassrumsklimatet och elevernas förhållningssätt och 

inställning, vilka både kan verka hämmande och främjande på kamratbedömning. Hattie & 

Timperley betonar att elevernas tro, både på sig själva och på uppgiften, är essentiell för att de ska 

vilja engagera sig i arbetet.77 Detta är något som även Vilhelmson & Källquist gör en poäng utav i 

sitt resonemang om att det gäller att få eleverna att se nyttan med uppgiften för att de ska vilja 

engagera sig.78 Vidare påpekar Hattie & Temperley att elevernas självförtroende och 

självuppfattning kan fungera som en form av självuppfyllande profetior.79 Detta förklaras som att 

en elev som har en uppfattning om att de har gjort fel eller presterat dåligt får en förstärkning av 

detta om feedbacken eller bedömningen överensstämmer med dennes uppfattning. Vidare leder 

detta till att feedbacken kanske inte tas in och riskeras att negligeras helt av eleven.80 Följaktligen 

är elevernas tillit till sin egen förmåga av yttersta vikt för att kamratbedömningen ska generera en 

utveckling, och klassrumsklimatet är det som ger förutsättningar för detta.81 Vidare belyser både 
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Gielen et al och Hattie & Timperley vikten av att kamratbedömningsprocesen övervakas av läraren 

för två syften främst. Det första är att bedömningen och feedbacken annars kan riskeras att bli 

ineffektiv då eleverna lätt kan förlora vägen till målet. Det andra syftet är att förhindra eleverna 

från att fokusera sin bedömning på personlighetsegenskaper eller sådant som kan uppfattas som 

angrepp på den egna personen, vilket har en nedtryckande effekt på elevernas självkänsla.82 

Topping diskuterar även problematiken med elever som motsätter sig uppgiften, och framhåller att 

känslorelaterade aspekter inte får förnekas. Han motiverar detta genom att poängtera att 

entusiastiska elever lättare ser möjligheter till framgång och att detta leder till ett ökat 

självförtroende hos den som blir bedömd. Att eleverna också känner tillit till varandra och därmed 

får en känsla av lojalitet och ansvar gentemot varandra kan också hjälpa dem bli mer motiverade.83 

3.3.4 Tid och skolkultur 

Slutligen kan den tid läraren har till förfogande samt skolans kultur ses rama in hela processen med 

kamratbedömning. Kamratbedömning är en metod som ställer otroligt höga krav på att det finns 

tid till att organisera och planera processen väl. Till planeringen hör bl.a. utformande av nödvändiga 

och tydliga kriterier eleverna kan följa så att de inte tappar målet med uppgiften. Vid utformandet 

av kriterierna framhålls det som essentiellt att eleverna får vara delaktiga i den processen då en 

diskussion kring dem anses fördjupa förståelsen och leda till mer effektiv feedback. Att göra 

eleverna delaktiga innebär att kriterierna förhandlas och skapas tillsammans med läraren. När väl 

förarbetet är färdigt ställer det vidare tidskrav under själva processen, då Gielen et al framhåller att 

eleverna behöver få omfattande träning i att bedöma och ge varandra feedback för att utfallet ska 

ha god effekt på deras inlärning. Den roll läraren resoneras behöva inta är en övervakande roll, 

vilket ställer mycket krav på att läraren är närvarande i klassrummet under hela processen. Vidare 

bör läraren försöka vägleda eleverna i bedömningsprocessen istället för att ge raka svar. Topping 

refererar i sin artikel till en studie som visat att kamratbedömning inte sparar lärarna tid varken i 

det korta eller mellanlånga loppet eftersom det tar tid att organisera processen, träna eleverna i den 

och övervaka den. Dock visar den på att den kan finnas tidsvinster i det långa loppet, såvida 

metoden inte bara blir ett sporadiskt inslag vilket pekar på att ett gott utfall kräver regelbunden 

användning. Följaktligen dras slutsatsen att finns inte tiden till detta borde läraren undvika att 

använda kamratbedömning.84 Dock resonerar Vilhelmson & Källquist kring att kamratbedömning 

är en metod som kan skapa ökad effektivitet och frigöra resurser i ett utbildningssystem som blir 

mer och mer hårt åtstramat.85 De betonar att lärare idag ska göra ett minst lika kvalitativt arbete 

som förut men med mindre tid på fler elever. Frågor uppstår då kring vilka förändringar som kan 

göras för att kvaliteten på utbildningen fortfarande håller hög nivå, hur den ska syfta till att utveckla 
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kunskaper för ett fortsatt lärande hos eleverna som samtidigt inte är för tidskrävande. Sålunda 

diskuteras kamratbedömning vara en metod som frigör lärartid i och med att eleverna övertar delar 

av den formativa bedömningen och feedbacken. Trots detta resonemang framhåller dock även 

Vilhelmsson & Källquist att metoden kräver en stor investering av tid från läraren, men att den 

tiden rimligen fås tillbaka när eleverna blir varma i kläderna och därmed blir mer självgående.86 

Slutligen diskuterar Vilhelmson & Källquist den påverkan skolkulturen har på metodens 

möjligheter. Eftersom kamratbedömning kräver regelbundna inslag är stödet från kollegor och 

skolan i stort en viktig del i en framgångsrik implementering. Emellertid ses detta som en otroligt 

svår uppgift, då människors förhållningssätt till utbildnings- och lärandetraditioner sitter djupt 

rotade. Detta gör att förändringar tar tid och även kan bli konfliktfyllda, vilket tar mycket tid och 

energi från den lärare som försöker få till förändringen. Följaktligen resonerar de kring att den 

enskilde läraren har svårt att genomföra sina visioner om kamratbedömning om kollegiet inte är 

med på tåget samt att skolan bör investera i lärarens kompetensutveckling inom området. De vill 

inte gå så långt som att säga att lärare inte bör försöka implementera metoden, snarare tvärtom, 

men att denne måste vara väl medveten om det motstånd som kan uppstå vid detta försök.87 

 

                                                 

 
86 Vilhelmson & Källquist, 2012, s. 163; 165-167;  
87 Vilhelmson & Källquist, 2012, s. 171-174; Topping, 2010, s. 70 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har en utgångspunkt om skolan som en verksamhet som styrs av olika faktorer, där dessa 

faktorer kan ses rama in verksamhetens möjligheter och omöjligheter.88 Vi har därför valt att i vår 

studie utgå från det som kallas för ramfaktorteori. Vidare ser vi klassrummet som en socialt 

interaktiv arena där både lärare och elever bär med sig olika förväntningar och erfarenheter, vilka 

både samspelar och konkurrerar med varandra. Det finns många perspektiv som kan kopplas till 

skolans sociala arena, och vi valt att utgå från det sociokulturella perspektivet. Vi kommer i detta 

kapitel att presentera dessa två perspektiv och motivera varför vi valt just dessa för vår studie.  

4.1 Ramfaktorteori 

Denna teori är en teoretisk modell som är högst tillämpbar för vårat syfte att studera lärares 

resonemang kring användande av en metod som kamratbedömning, eftersom vi ser skolans 

verksamhet som inramad av olika faktorer som påverkar lärarens val. 

Den tidiga ramfaktorteorin formulerades av Dahllöf och Lundgren för att lyfta fram och 

förklara de begränsningar som skolans organisation har för undervisningen. Dessa begränsningar 

kallas för ramfaktorer och kan vara bl.a. tid, innehåll och rum. Vad som visade sig var att ramarna 

möjliggjorde eller omöjliggjorde olika undervisningsprocesser.89 Med andra ord är resultatet av 

undervisningens utfall en konsekvens av vad de konstanta ramfaktorerna tillåter, dvs. de processer 

som är möjliga att genomföra.90 Gustafsson framhåller att det inte är möjligt att förutsäga 

processernas exakta resultat. Om det däremot finns en medvetenhet hos läraren kring hur olika 

sammansättningar av ramfaktorer påverkar undervisningen, finns det också en större sannolkhet 

att på förhand bedöma vilka processer som inte är möjliga att genmföra. Följaktligen handlar det 

om hur lärarna förhåller sig till ramarna och på vilket sätt de används i de pedagogiska 

processerna.91 Selander beskriver de konstanta ramfaktorerna som de faktorer som 

”påverkar och begränsar både handlingar (medvetet eller omedvetet) och resultat av dessa 
handlingar i en skolorganisation, t.ex. juridisk reglering, kursplanedirektiv och tidslig, 
rumslig och social indelning (lektionernas längd, timfördelning på olika ämnen, utformning 

av byggnader och skolsalar, åldersindelning och klasstorlek m.m.)”92 

Det reproduktionsmönster där undervisningen anses som statisk med oföränderliga ramar som 

beskrivs ovan är inte applicerbar på vår studie. Vi har dämed valt att utgå från Selanders 

vidareutvecklade definition av ramfaktorteori. 

                                                 

 
88 Lindström & Pennlert, 2009 
89 Lundgren, 1999, s. 32-33; 36 
90 Gustafsson, 1999, s. 14 
91 Ibid. s. 14 
92 Selander, 1994, s.64 
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Mot bakgrunden ovan har vi valt att snäva av denna starkt övergripande och allmänna teoretiska 

modell genom att fokusera på den vidareutvecklade utgångspunkt Selander diskuterar i sin artikel. 

Denna riktning tar sin utgångspunkt i det han benämner som en ’mental’ ram för det vi ’ser’93, 

vilket närmare kan förklaras som att ”formulerat på detta vis utgör ’strukturen’ inte det som ’finns’ utan ett 

språk för att formulera vår kunskap om det som finns” .94 Genom att tillägga vad som kan ses som en 

fenomenografisk ramfaktor till de ovan nämnda systemkonstanterna, finns det en bättre korrelation 

med vårt syfte än om vi hade valt att utgå från den allmänna definitionen av den teoretiska 

modellen. Detta beroende på att denna form av ramfaktortänkande ger en djupare förståelse av de 

faktorer som omgärdar och begränsar skolans verksamhet, eftersom den även tar i beaktande 

människors föreställningsvärldar. Av detta skäl kan skolarenan ses verka i ett gränsland mellan 

organisationens bestämmelser och villkor å ena sidan och individens uppfattningar, önskemål och 

behov å andra sidan.95 Inom ramfaktorteori, och även inom andra områden, används ibland 

begreppen mikronivå och makronivå. En generell förklaring till dessa begrepp är att mikronivå 

handlar om individnivå inom en viss sektor och makronivå om den större organisationen på 

nationell och internationell nivå.96 I vår studie kommer vi att använda oss av begreppet mikronivå 

för att analysera företeelser som sker inom och påverkar skolarenan. Vidare kommer vi att använda 

oss av begreppet makronivå för att analysera det som sker på samhällsarenan efter att eleverna 

lämnat skolan.  

Vi valt denna teoretiska utgångspunkt, eftersom vi i vår studie utgår från lärarnas egna 

resonemang om en metod och läraren har alltid olika ramfaktorer att förhålla sig till vid de val de 

gör gällande verksamheten. 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Denna teoretiska utgångspunkt utgår från Vygotskijs teorier om lärande och utveckling. Enligt 

detta perspektiv är det sociala samspelet individer emellan centralt och språk och kommunikation 

ses som individens viktigaste verktyg.97 Kunskap ses som någonting som konstrueras genom social 

interaktion individer emellan och inte primärt genom individuella processer. Denna tanke fordrar 

att interaktion och samarbete är grundläggande för att inlärning ska ske och bör inte bara finnas 

med som ett element i lärandemiljön.98 Med andra ord sker mentala processer hos eleverna när de 

samspelar och diskuterar med varandra. Vidare sker denna interaktion samtidigt med att de som 

ska lära använder sig av olika verktyg för att förstå och förmedla budskap.  

                                                 

 
93 Mental ram menas med hur vi uppfattar världen och andra fenomen som formuleras i språklig form, dvs. 

språket formar världen 
94 Selander, 1994, s. 65 
95 Ibid. s. 66 
96 Bengtsson, 1994, s. 133 
97 Säljö s. 65-67 
98 Dysthe, 1999, s. 5 
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Som tidigare nämnts ses språket inom det sociokulturella perspektivet som vårt viktigaste 

verktyg, vilket både används muntligt och skriftligt. Jakobsson diskuterar utifrån Wertschs riktning 

av teorin att de olika definitioner på verktyg som finns kan samlas inom begreppet medierande 

resurser, vilket är ”en gemensam beskrivning av alla möjliga och tillgängliga resurser som människor använder i 

lärprocesser”.99 För att undvika förvirring med de många olika centrala begrepp teorin omfattar 

kommer vi att använda oss av samlingsbegreppet medierande resurser i vår text. De medierande 

resurserna skapas och utvecklas genom interaktion mellan människor och världen de lever i, vilket 

gör att de inte är universiellt gilitiga i alla kontexter.100 Säljö framhåller därför att det inte är de 

medierande resurserna i sig som ses som viktiga utan den mening de tillskrivs av användaren i en 

viss kontext.101 I vårt fall är denna kontext skolan och dess undervisningssituationer. Med andra 

ord finns det en ömsesidig relation mellan de medierande resurserna och användaren, där de 

medierande resurserna påverkar människors tänkande och handlade men även att användaren själv 

kan bidra med att utveckla dem.102 Ett exempel på detta sker när ett existerande föremål 

vidareutvecklas av användaren för att bättre lämpa sig för ett specifikt syfte. Jakobsson framhåller 

att det därför inte går att särskilja användaren från de medierande resurser denne använder, utan 

hans yrkar på att vi måste förstå hur användaren interagerar med dem för att ens kunna diskutera 

utveckling och lärande.103 

Detta resonemang leder oss in på den process som kallas för mediering, vilket är ett av de 

centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet. Det är ett komplext begrepp som getts 

aningen olika definition beroende på forskare.104 Med en förenklad förklaring utifrån Säljös 

resonemang kan mediering likställas med förmedling av ett budskap. Utifrån detta resonemang ses 

alla samtal människor emellan som ett uttryck för mediering.105 Denna mediering sker i en social 

kontext, vilket i det sociokulturella perspektivet ofta benämns som en social praktik.106 I skolans 

värld kan detta innebära att elever hjälper varandra förstå någonting genom ett aktivt 

kommunikationsutbyte. Därmed blir språket en viktig medierande resurs för att förmedla ett 

budskap. Dysthe framhåller att kommunikationen eleverna emellan behöver ha en utmanande 

karaktär för att kunna utvidga förståelsen hos eleverna och leda till ny insikt.107 När en elev genom 

mediering utvecklar sin förståelse av ett fenomen och blir förtrogna med den108 kallas det för att 

denne har approprierat den medierande resursen och kan använda och relatera den till olika sociala 

                                                 

 
99 Jakobsson, 2012, s. 155 
100 Säljö, 2013, s. 21 
101 Ibid. s. 27 
102 Jakobsson, 2012, s. 155 
103 Ibid, s. 156 
104 Ibid. s. 156 
105 Säljö, 2013, s. 35 
106Ibid. s. 48 
107 Dysthe, 1999, s. 7 
108 Säljö, 2013, s. 43 
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praktiker.109 Med andra ord har eleven genom medieringen tillskansat sig så pass god förståelse för 

att kunna använda den aktivt även i andra sammanhang. Kunskap ses därför inte som något som 

ska kommas ihåg, utan som ska kunna anpassas till nya sociala praktiker. 

Ytterligare ett centralt begrepp inom det sociokulturella perpektivet på lärande är det som 

Vygotskij benämner som den närmaste utvecklingszonen.110 Säljö har gett en närmare förklaring 

av detta begrepp där han uttrycker det som att den närmaste utvecklingszonen är ”avståndet mellan 

vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en vuxens ledning 

eller i samarbete med mer kapabla kamrater å andra sidan”111 Vygotskij betonade att det är de sociala 

praktikerna som utvecklar en människas medierande resurser.112 Med andra ord är det interaktionen 

människor emellan som är en förutsättning för utveckling. I skolan kan det beskrivas utifrån Säljös 

citat som att en elev har potentialen att nå en viss nivå på egen hand, men att denne kan nå ännu 

längre genom ett aktivt kommunikationsutbyte med andra. Jakobsson framhåller att nya 

kompetenser och kunskaper utvecklas genom detta samarbete, eftersom eleverna behöver 

omformulera och tänka om när de förklarar för varandra. Enligt teorin medierar denna process nya 

tankar, vilka i sin tur approprierar nya tankegångar som bidrar med nya perspektiv till deltagarna.113 

Claesson uttrycker det vidare som att lära är att justera eller byta existerande idéer.114 

Inom det sociokulturella perspektivet diskuteras även vilken bedömning eller utvärdering som 

bör ske i skolan. Dysthe gör en jämförelse med ett mer traditionellt förhållningssätt mot bedömning 

som mer tar sin utgångspunkt i behaviorism. Denna form av bedömning är av kvantitativ karaktär 

och bedömer hur mycket generell intelligens eleverna besitter. Dessutom ses de olika 

kunskapsbitarna som isolerade delar som kan läras in var för sig. Bedömning i det sociokulturella 

perspektivet skiljer sig markant från detta, där bedömning ses som en integrerad del av det som ska 

läras in och inte något separat bihang. Vidare ska bedömningen fokusera på sådant som rör 

kvaliteten på elevernas delaktighet i inlärningsprocessen. Med andra ord ska bedömningen ske som 

en integrerad del i de sociala praktiker och lärprocesser som sker i skolan. Detta gör att eleverna 

ses som delaktiga i bedömningsprocessen och inte som ett objekt för den.115  

Vi har valt denna teoretiska utgångspunkt, eftersom kamratbedömning är en metod som 

förutsätter kommunikation och samarbete mellan eleverna och till viss del även läraren. Vidare 

förutätter metoden att de inblandade lyssnar till den feedback de får för att kunna utvecklas på egen 

hand, vilket innebär att de behöver varandra i det första skedet. 

                                                 

 
109 Jakobsson, 2012, s. 158 
110 Ibid. s. 159 
111 Säljö, 2000, s. 120 
112 Jakobsson, 2012, s. 159 
113 Ibid. s. 159 
114 Claesson, 2002, s. 24 
115 Dysthe, 1999, s. 6 
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4.3  Motivering av teoretiska utgångspunkter 

Vi är medvetna om att ramfaktorteorin, speciellt i sin allmänna definition, och det sociokulturella 

perspektivet inte är helt kompatibla trots den mer subjektiva riktning av ramfaktorteori som vi har 

valt. Vi finner ändock att de båda tjänar ett eget syfte som analytiska redskap för den empiri vi 

samlat in och de slutsatser vårt resultat mynnat ut i. De två teoretiska utgångspunkterna kommer 

därför att tjäna varsitt syfte för studiens analys. 
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5 Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasielärare resonenerar kring användande av 

kamratbedömning som arbetsmetod i undervisningen. De flesta studier av kamratbedömning har 

genomförts antingen i skolans lägre åldrar eller på högre utbildningar. Forskningsfältet har studerat 

flertalet områden, bl.a. hur olika former av feedback påverkar elevernas produktioner under 

kamratbedömningsprocessen och vilka förkunskaper som krävs för att kamratbedömning ska 

fungera väl (se 3 Forskningsöversikt). Emellertid, som ovan nämnts, har dessa studier inte 

genomförts på gymnasienivå. Vi hoppas därför att denna studie kan belysa lärares resonemang 

kring användandet av arbetsmetoden på gymnasiet och därmed bidra till en ökad förståelse av 

metoden för gymnasielärare. Med andra ord hoppas vi att studien kan visa verksamma 

gymnasielärare, eller de som studerar till gymnasielärare, på metodens möjliga framgångar likväl 

som på dess svårigheter och begränsningar. Detta för att gymnasielärarna ska kunna göra mer 

informerade och välgrundande beslut kring det egna användandet av kamratbedömning. 

5.2 Forskningsfrågor 

1. Hur definierar lärarna kamratbedömning och vilka uppfattningar förekommer om vad som 

är (det huvudsakliga) syftet med kamratbedömning? 

2. Vilka förmågor upplever lärarna att kamratbedömning främjar hos eleverna?  

3. Hur resonerar lärarna kring vilka förutsättningar och hinder som finns för att använda 

kamratbedömning?  
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6 Metod 

Då vi ämnar att undersöka hur gymnasielärare resonerar kring användandet av kamratbedömning 

som arbetsmetod i undervisningen så har vi valt att använda oss av enkät och intervju som metod. 

Tanken från början var att vi ville se en frekvens av användandet genom enkäten och sen få ett 

djupare underlag genom intervjuerna. Utfallet blev att vi fick mer intressant material genom 

intervjuerna och har därmed tagit med mer material från intervjuerna i resultatet men samtidigt inte 

förkastat enkätresultaten. Metoderna kompletterar varandra i form av att man kan se tydliga 

genomgående teman i de mer utförligare svaren från intervjuerna och koppla de till enkäterna 

genom att se frekvensen av svar som uppkom i samma riktning, hur tillförlitligt svaren var.  

6.1 Metod för datainsamling  

6.1.1 Enkät 

För den kvantitativa metoden valde vi att använda oss av enkäter då vi ville se mer övergripande 

gymnasielärarnas användande av metoden. Genom enkät behåller man en distans från 

respondenterna vilket menas med att vi inte har styrt dom i deras svar utan alla har fått samma 

utgångspunkt. Det var även tänkt när vi valde enkät som metod att det skulle finnas en möjlighet 

till komparation mellan skolor, ämne, kön men det uppkom inte något intressant resultat från detta 

och enkäten har tagit form i resultatet av ett stöd till intervjuresultatet. Vidare, konstruerades 

frågorna till enkäten utifrån våra frågeställningar för att kunna ge svar på dem.  Vi använde oss av 

tematiska frågor där vi sedan formulerade frågor utefter varje huvudtema. Vi gjorde så att den 

elektroniska enkäten gick att återkomma till om man inte hade tid att fylla i allt på en gång. Efter 

att ha testat enkäten på ett urval av testpersoner fick vi även reda på att det tog ca 10 minuter att 

fylla i enkäten. Vi valde att endast ha tre öppna frågor av 10 i webbenkäten, då för många öppna 

frågor kan resultera i att trötta ut svarspersonerna och resultera i ett högre bortfall.116 För att se till 

att frågorna var begripliga bad vi testpersonerna från pilotenkäten att svara på några frågor om vad 

de ansåg om enkäten. Andra aspekter som togs i beaktande när enkäten utformades var att inte 

ställa samtyckesfrågor, undvika fackspråk, negationer etc.117  

6.1.2 Intervju 

För den kvalitativa delen av studien valde vi kvalitativa halvstrukturerade respondentintervjuer med 

syfte att få ett djupare underlag med mer nyanserade svar än enkätstudien. Intervju valdes även för 

att låta gymnasielärarna prata mer fritt utifrån deras egna erfarenheter och tankegångar för få 

möjlighet till belysa nya kunskaper om arbetsmetoden. Vidare valdes halvstrukturerade intervjuer 

                                                 

 
116 Esaiasson et al, 2009, s. 265 
117 Ibid. s. 264-265 
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därför vi ville utveckla några specifika delar utav frågeställningarna där gymnasielärarna kunde prata 

mer fritt och utveckla sina svar tillskillnad från enkäten. Intervjun konstruerades utifrån den 

intervjuguide som Esaiassons et al. konstruerat där frågeställningar bröts ned i huvudteman och 

därefter konstruerades underteman.118 Detta gjordes för att få en viss struktur i intervjun men 

samtidigt ett naturligt samtal.119 Intervjuerna genomfördes utav en och samma person för att 

undvika en intervjuareffekt för att försäkra att alla intervjuer intog samma form.120 

Sammanfattningsvis genomfördes totalt 4 intervjuer och varje intervju ca 60 minuter vardera.  

6.2 Urval och material 

Vi har använt oss av ett kriterieurval då vi valt ut fyra gymnasieskolor för att se frekvens genom 

enkäten samt att det ger en möjlighet till komparation av lärare på olika skolor.121 

Gymnasieskolorna som vi valt är ett gymnasium med enbart praktiska program, en med både 

praktiskt och teoretiska program samt två skolor med enbart teoretiska program. Skolorna skiljde 

sig även i storlek samt huvudmannastyrning. Detta val gjordes för att senare kunna göra en 

jämförelse mellan skolorna men det visade inget signifikant utfall. De gymnasielärare vi har valt att 

delta i vår undersökning är verksamma inom samtliga ämnen vid fyra skolor i en storstad. Detta 

för att fokusera på lärare inom alla ämnen och inte endast några utvalda ämnen samt att vi ville se 

en större svarsfrekvens genom enkäten. Totalt skickades 172 enkäter ut och 77 enkäter kom tillbaka 

besvarade. Gällande intervjuerna skickade vi slumpmässigt ut mail till lärare på de tre utvalda 

skolorna (eftersom en skola föll utanför ) och därefter valdes fyra lärare ut till intervju. Det var två 

kvinnor och två män som intervjuades.  

Pilotstudier utfördes på både enkät och intervju för att säkerhetsställa att det inte fanns några 

oklarheter kring frågorna samt för att undvika bortfall. Detta är viktigt när det gäller enkäter, 

eftersom vi inte närvarade när respondenten fyllde i enkäten samt att dessa problem inte upptäcks 

förrän efter att alla enkäter är ifyllda och resultatsammanställningen är igång. Vad det gäller 

intervjuerna ansåg vi att det var viktigt att pröva våra intervjufrågor på någon annan för att 

säkerställa att vi får innehållsrika intervjuer.  

6.3 Genomförande   

Vi kontaktade rektorerna på de fyra skolorna och fick genom dem ett godkännande att distribuera 

vår enkät till skolornas lärare. Distribueringen av enkäten skedde via SurveyMonkey122 där lärarna 

fick tillgång till en elektronisk länk som de fick i ett mailutskick tillsammans med ett 

                                                 

 
118 Ibid, s. 298-300 
119 Bryman, 2009, sid. 303 
120 Esaiasson et al, 2009, s. 267 
121 Bryman, 2009, s. 99 
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informationsbrev. För att se till att vi fick tillräckligt många svar skickade vi ut en påminnelse efter 

en vecka, samt en gång till efter ytterligare en vecka.123 Vi valde sedan slumpmässigt ut lärare som 

vi skickade ut en förfrågan om att delta i en intervju och därmed visste vi inte om personen var 

positivt eller negativt inställd till ämnet. Intervjuerna följde en förberedd tematisk ordning men 

lärarna fick även utrymme att gå utanför den tematiska ordningen. Trots det faktum att lärarna gick 

utanför den tematiska ordningen så återgick vi i största mån till de teman som inte blivit behandlade 

för att se till att alla intervjuer blev likvärdiga och att ingen fråga negligerades. 

6.3.1 Arbetsfördelning 

Vi har delat upp arbetet mellan oss; Kim har ansvarat för intervjuerna samt skrivit tidigare forskning 

och teoretiskt perspektiv, Mathilde har ansvarat för enkätundersökningen samt skrivit bakgrund 

och metod. De resterande delarna av uppsatsen har vi samskrivit.   

6.3.2 Bortfall 

Enkätundersökningen resulterade i ett större externt bortfall, då många lärare valde att inte svara 

på enkäten, trots påminnelser. Totalt skickades 172 enkäter ut och 77 enkäter kom tillbaka 

besvarade, vilket ger en svarsfrekvens på ca 45 procent. Det var en av de fyra skolorna där vi inte 

fick in något svar från någon lärare där det hade visat sig att rektorn inte hade skickat ut vår enkät. 

De enkäterna togs bort från studien då dem inte nått svarspersonerna. Vi skickade ut påminnelser 

via mail till samtliga skolor. Det har emellertid inte skett något internt bortfall i enkätsvaren.  

6.4 Databearbetning och analysmetod  

6.4.1 Enkät 

Fråga 3 och 10 från de öppna frågorna i enkäten placerades i kategorier som utformats i form av 

en tematisk disposition utefter de teman som framkom i svaren från lärarna och analyserades sedan 

tillsammans med resultatet från intervjuerna (se Bilaga 1). Fråga två handlade om lärarnas egen 

erfarenhet av kamratbedömning i sin utbildning och den frågan fick ett enhälligt svar av att de inte 

hade någon erfarenhet, därmed genomgick inte den frågan någon vidare analys. Fråga tre, fyra, fem, 

sju och 10 redovisas i resultatkapitlet. Fråga ett, sex, åtta och nio redovisas i bilaga 4.  Vidare, ställde 

SurveyMonkey automatiskt de sluta frågorna i diagram och vi kunde då enkelt se frekvens över 

svaren och ta ut resultat som vi fann relevanta för vår studie. Bearbetning och analysen av 

enkätdatan skedde med analysprogrammet SPSS där enkätdatan sattes in i en datamatris och 

kodades för att systematiskt kunna jämföra och skapa tabeller av svaren.  
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6.4.2 Intervju 

Intervjuerna spelades in via en iPhone och en Ipad för att vara säkra på att vi fick allt inspelat. 

Materialet överfördes sedan till en dator och ett USB-minne för att försäkra att det inspelade 

materialet inte försvann. Efter intervjun skrevs även anteckningar ned med tankegångar och 

reflektioner. Det inspelade materialet transkriberades och det gjordes en justerad transkribering. 

Detta sammanställdes senare i en tematisk disposition tillsammans med reflektionsanteckningarna. 

Resultatet från både enkätundersökningen och intervjuerna analyserades sedan utifrån de teoretiska 

perspektiv som vi valt. Dessutom diskuterades resultatet i ljuset av den tidigare forskning som 

presenterades i forskningsöversikten. Slutligen, för att vidhålla de intervjuades anonymitet har vi 

valt att ge dem kodnamn när vi har presenterat resultatet från intervjuerna. 

6.5 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas det att man faktiskt mäter det som man påstått sig att mäta. 124 Denna studie 

hade som syfte att undersöka hur gymnasielärare resonerar kring användandet av 

kamratbedömning och med de metoder som valts och val av studieobjekt så kan denna studie anses 

studera det som ämnats studera. Med validitet följer även en generaliserbarhet vilket vår studie kan 

anses vara generaliserbar därför att vi har två metoder som komplimenterar varandra och skolor 

som är olika varandra men ändå har en gemensam nämnare, lärare som använder sig av 

kamratbedömning. 

Undersökningen som gjorts anses även uppfylla kraven för reliabilitet, det vill säga att 

undersökningen är tillförlitlig samt standardiserad.125 Med detta menas att vi har gjort att alla som 

deltagit har deltagit på samma villkor. De som har blivit intervjuade har blivit intervjuade av samma 

person och de som deltagit i enkäten har alla haft samma villkor. Staffan Larsson problematiserar 

dock reliabilitet i sin artikel att den kvalitativa data som samlats in bygger på en ”selektion ur 

verkligheten”.126 Det vill säga att det vi har valt ut att analysera från intervju och enkät är baserat på 

de teoretiska perspektiv, begrepp och frågeställningar vi har valt.127 Så, om den kvalitativa delen i 

vår studie skulle göras om på andra lärare med samma parametrar så kan det resultera i liknande 

utfall, men när det gäller kvalitativa data kan det vara svårare att få ett liknande utfall som med 

kvantitativa data då intervju ger mer plats åt respondenten att svara på än enkät. 128 
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6.6 Etiska aspekter 

När vi skickade ut enkäterna till gymnasielärarna bifogade vi ett informationsbrev (se Bilaga 3) där 

vi informerade om studiens omfång så som huvudforskningsman, syfte med studien samt om deras 

rättigheter att de närsomhelst har rätt att avbryta sitt deltagande. Genom informationsbrevet 

uppfylls därmed informationskravet och samtyckeskravet.129 Vi informerade även i enlighet med 

nyttjandekravet att materialet som samlas in endast kommer att användas till vår examensuppsats 

samt att det endast är vi som har tillgång till materialet.130 Konfidentialitetskravet är informerat på så 

vis att varken lärare eller kommun går att identifiera i vår examensuppsats.131 Inspelat material från 

intervjuer har förts över till USB minnen och raderats från dator och bandare för att försäkra att 

materialet inte hamnar i andra händer. Vid genomförande av intervjuer informerades 

respondenterna skriftligt i samband med förfrågan om deltagande samt muntligt vid genomförande 

av intervjun om deras rättigheter om deltagande.  

6.7 Reflektion över metoden  

6.7.1 Enkät 

Det nätverktyg som vi använde oss av för att forma enkäten var begränsad. Vi var tvungna att 

forma fyra likadana enkäter med fyra olika länkar och skicka till gymnasielärarna då det fanns en 

begränsning på 100 svar per länk.  Antalet frågor var även ett problem då vi enbart fick ha 10 

frågor. För ett utökat antal frågor kostade tjänsten pengar, vilket ställde krav på att frågor blev mer 

koncentrerade för att få ut så mycket essentiell information som möjligt utifrån våra 

forskningsfrågor. Trots dessa begränsningar valde vi att använda oss utav det här nätverktyget på 

grund utav smidigheten att distribuera enkäten samt att vi kunde se en överblick av svaren då 

tjänsten automatiskt skapade diagram av svaren. Enkät är även en ifrågasatt metod då dess svårighet 

diskuteras utifrån att man inte får tillräckligt med svar då det är lättare att avfärda ett opersonligt 

enkätformulär än en personlig kontakt. Vi har ändå valt att använda oss av enkät då vi vill se hur 

frekvent kamratbedömning används av gymnasielärare, vilket är ett undersökningsområde där en 

kvantitativ undersökningsmetod lämpar sig väl. 132 

6.7.2 Intervju 

Vad det gäller intervju som metod var det inte svårt att få lärare att ställa upp och avsätta tid till att 

bli intervjuade. Att vi bara fick respondenter som var positivt inställda till kamratbedömning var 

en slump, vi frågade inte innan vad för inställning de hade innan intervjun. Detta hade självklart 

                                                 

 
129 CODEX, www.codex.vr.se. s. 7-9 
130 Ibid. s. 14 
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varit ett intressant inslag i studien och något som hade gjort att studien kanske fått ett annat utfall. 

Då hade de negativas resonemang ställts mot de positivt inställdas resonemang samt att det endast 

skulle passa att intervjua dessa då man måste göra ett underlagsarbete innan för att fastställa vilka 

som är positivt respektive negativt inställda. Fastän intervju som metod är tidskrävande eftersom 

man måste lyssna igenom och transkribera materialet i efterhand så var det mycket givande för just 

vår undersökning. Lärarna som intervjuades hade olika synsätt och mycket kunskap att bidra med 

till undersökningen.  Svaren som vi fick från intervjuerna har skiljts sig från varandra vilket vi ansett 

vara bra då vi kan diskutera dem från olika vinklar. 

 6.7.3 Bortfall 

Något som är ett ihållande problem när det gäller enkätundersökningar är att de ofta resulterar i ett 

stort bortfall. Det förekom inget internt bortfall i enkäten men dock ett stort externt bortfall. 172 

enkäter skickades ut men endast 77 kom tillbaka besvarade.  En skola som vi skickade enkäter till 

svarade inga lärare alls på. Det var även en större skola där vi skickade ut 108 enkäter men endast 

40 enkäter kom tillbaka besvarade. En bidragande faktor till det stora bortfallet kan vara att det är 

ett stort tryck på studenter som skickar ut enkäter och att lärare därmed inte anser sig ha tid att 

svara på enkätutskick. Det kan även ha varit omständigheter på just den skolan som gjort att det 

inte var lämpligt just vid den tidpunkten att skicka ut enkäter till den skolan. Vidare är det frågor 

vi valt att exkludera i resultatdelen (se bilaga 4) därför att det inte visade på intressanta resultat för 

just vårt syfte.   
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7 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs för studiens resultat och den analys som gjort utifrån studiens valda 

teoretiska utgångspunkter: det sociokulturella perspektivet och det ramfaktorteoretiska 

perspektivet. I redovisningen och analysen av vår empiri har vi valt att inordna svaren under tre 

teman kopplade till studiens frågeställningar. För att skapa en tydlig struktur för kapitlet presenteras 

först resultaten från enkätstudien följt av resultaten från intervjustudien. Därefter görs en 

gemensam analys av resultaten från de två delstudierna, vilket är en struktur som görs inom varje 

tema. Följaktligen presenteras resultat och analys i fyra teman kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar, vilka har valt att betecknas som Lärarnas syn på kamratbedömning och deras resonemang 

kring dess syfte, Lärarnas resonemang kring de förmågor den önskar se att eleverna utvecklar genom 

kamratbedömning, Klassrumsinterna faktorer som påverkar förutsättningarna för kamratbedömning samt 

Klassrumsexterna faktorer som påverkar förutsättningarna för kamratbedömning. Eftersom vi är två författare 

till denna studie har de två delstudierna utförts individuellt, där Mathilde Hansen ansvarat för 

enkätstudien och Kim Bellander för intervjustudien. Inledningsvis följer en presentation av de 

lärare som intervjuats för studien. 

7.1 De intervjuade lärarna: Bakgrund och egna erfarenheter av 

kamratbedömning 

Johan är utbildad i historia och idrott och hälsa. På frågan om han har blivit exponerad för 

kamratbedömning under sin utbildning svarade han ett starkt nej, vilket även var fallet när han själv 

var elev under grundskola och gymnasium. Trots att han anser att han inte har tillräcklig kunskap 

om metoden som han skulle vilja, så är han mycket positiv till användandet av den och skulle vilja 

praktisera den mer i sin undervisning. 

Malin är utbildad i svenska och psykologi. Under sin utbildning erinrade hon sig att svenskans 

metodikkurs tagit upp kamratbedömning, men inte att det var särskilt mycket de lärde sig om det. 

Under sin egen tid som elev erfor hon aldrig att lärare använde sig av metoden. Hennes attityder 

till kamratbedömning är positiva och hon tycker att det är ett trevligt sätt att arbeta. Dock anser 

hon att det tar väldigt mycket tid för att genomföra det väl. 

David undervisar i server- och datorämnen samt fotografisk bild. Han har inga erfarenheter från 

kamratbedömning när han själv var elev, men har fått ytterst goda kunskaper i metoden på 

lärarutbildningen. Hans attityder är odelat positiva och han använder det så mycket han kan i sin 

undervisning. 

Lisa är utbildad i engelska och idrott och hälsa. Hon har varken haft kontakt med 

kamratbedömning under sin tid som elev eller som student på universitetet. Följaktligen använder 

hon sig inte särskilt frekvent av det i sin undervisning, men framhåller att hon gärna skulle vilja lära 

sig mer om den då hon ser många fördelar med att använda den. 
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7.2 Lärarnas syn på kamratbedömning och deras resonemang kring dess 

syfte 

Under detta tema behandlas lärarnas resonemang kring vad de anser att metoden innebär och vad 

de anser vara dess huvudsakliga syfte.  

7.2.1 Resultat från enkätstudien 

Från den slutna flervalsfrågan ur enkäten i Figur 1 nedan, där lärarna fick kryssa i deras egen syn 

på kamratbedömning som arbetsmetod, var det mest ikryssade alternativet Eleverna utvecklar sin 

förmåga att reflektera kring sin egen produktion (64,94 %). Det fanns två andra alternativ som de flesta 

lärarna även kryssade i, vilka var 1) att 41,56 procent ansåg att Det sker en positiv skillnad i elevernas 

förståelse och 2) 41,56 procent kryssade i att de ser att Eleverna ser arbetet som en uppgift bland alla andra. 

Alternativen Arbetsmetoden är inte greppbar för svaga elever och Starka elever drar nytta av arbetsmetoden var 

ikryssade av 27,27 procent respektive 23,38 procent.  

Figur 1. Fråga 4. Lärares syn på kamratbedömning 

I en utav de öppna frågorna i enkäten ställdes frågan Vad innebär kamratbedömning för dig? (se fråga 

3, bilaga 1). Svaren delades in i kategorier utefter de svar som lärarna uppgav så som 
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återkoppling/granskning, bedömningsmall, övning i kritiskt tänkande, elevens utveckling samt de 

som uppgav att de inte använder sig av metoden och därmed inte vet. Det var endast fyra lärare 

som uppgav det sistnämnda. Majoriteten av lärarna uppgav att kamratbedömning för dem i stora 

drag innebär att elever ger respons/feedback på varandras arbeten i form av onyanserat beröm 

men att det även innehåller konstruktiva förbättringsförslag. Lärarna nämnde även i anknytning till 

återkoppling att kamratbedömning är ett sätt för eleverna att arbeta med kritisk granskning och att 

de därmed får möjlighet att utveckla deras sätt att tackla en uppgift genom reflektion och kritiskt 

tänkande. Slutligen uppgav sex lärare att eleverna blir medvetna om sin egen kunskap genom att 

lära av varandra och får öva sig i att ta hänsyn till och respektera varandra när feedback ges. Vidare 

i enkätens fråga 8 (se bilaga 4) fick lärarna svara på en flervalsfråga gällande vilka 

undervisningssituationer de anser att kamratbedömning lämpar sig bäst för. Det var fyra alternativ 

som majoriteten av lärarna kryssade i, vilka var 1) Muntliga gruppresentationer (16,17 %), 2) Individuella 

skrivuppgifter (15,74 %), 3) Muntliga individuella presentationer (13,19 %) och 4) Skriftliga grupparbeten 

(11,06 %). 

I enkätens fråga 5 (Figur 2), fick lärarna svara på vad de anser vara det huvudsakliga syftet med 

att använda kamratbedömning i undervisningen, där de endast fick kryssa i två alternativ.  

 

 

Figur 2. Fråga 5. Vad lärare anser att det huvudsakliga syftet med kamratbedömning. 
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De flesta av lärarna (58,44 %) kryssade i alternativet Eleverna tränas i att reflektera kring sin egen förmåga. 

32,47 procent kryssade även i att de anser att syftet med kamratbedömning är att eleverna får 

möjlighet till att träna på att ge Välgrundad och konstruktiv feedback samt 28,57 procent kryssade i att 

eleverna tränas i Kritiskt tänkande.  

 

7.2.2 Resultat från intervjustudien 

I alla de fyra intervjuer som gjorts för studien har det tydligt framkommit att lärarna i mångt och 

mycket delar samma definition på vad kamratbedömning innebär. Den sammanfattade definitionen 

är att eleverna får skapa någonting och att en eller flera kamrater sedan bedömer detta antingen 

muntligt eller skriftligt med syfte att hjälpa personen i dess utveckling. Vidare har det framkommit 

att det framförallt premieras att användas för skriftliga uppgifter och olika former av muntliga 

presentationer. Att det är ett formativt arbetssätt, dvs. en kontinuerlig bedömningsprocess, är alla 

överens om och att det är av största vikt att läraren bidrar med utvalda kriterier, men vilka kriterier 

eleverna bör utgå ifrån skiljer sig åt. Johan och Malin uttryckte att det inte bör vara kursplanernas 

betygskriterier som används utan istället har läraren konstruerat egna kriterier som är specifika för 

uppgiften. Dessa kan vara frågor rörande en text som lästs eller specifikt vilken aspekt av arbetet 

som eleverna ska fokusera på i sin bedömning. Motiveringen till detta är att det är lärarens jobb att 

sköta den bedömning som görs utifrån kursplanens betygskriterier och att det blir en för stor press 

att lägga på eleverna. Vidare uttryckte Malin att det kan riskera att ta bort den frizon det innebär 

för eleverna att utvecklas tillsammans med någon som inte genast bedömer dem. I motsats till detta 

resonemang anser David och Lisa att det är mycket viktigt att använda just kursplanens 

betygskriterier för elevernas bedömningsprocess. Fortsättningsvis uttryckte Lisa att ett syfte med 

metoden är att just utveckla en öppenhet kring bedömning, och hon ansåg då att kursplanens 

betygskriterierna behöver användas för kamratbedömningen. Vidare menar hon på att det är viktigt 

att eleverna får vara med och diskutera samt omformulera betygskriterierna med lättare ord för att 

få en större förståelse. David uttryckte det som primärt att eleverna bör vara delaktiga i processen 

att bedöma genom att de får titta på de riktiga bedömningskriterierna och därigenom få delaktighet 

i hur betyg sätts. Han uttryckte det som att ”Om de är medvetna om spelreglerna så är det mycket lättare att 

spela spelet”.  Härmed syftar han på att om eleverna förstår hur det de gör är kopplat mot 

bedömningen och hur han kommer att bedöma, så förstår de hur han vill att de ska skriva. Vidare 

uttryckte han det som att de då får möjligheten att äga sin egen lärprocess genom att samtala och 

diskutera kring kursplanens betygskriterier och det blir därmed lättare för dem att ta ansvar för det 

de gör.  

För att gå över till de olika syften de intervjuade lärarna ansåg att metoden hade, var just den 

reflekterande aspekten högst framträdande. Alla var överens om att kamratbedömning bidrar till 

reflektion och utveckling både hos den som bedömer och den som blir bedömd, vilket innebär att 

kamratbedömning har ett implicit element av självbedömning. Lärarna uttryckte det som att den 
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feedback som ges givetvis syftar till att skapa en reflektion och utveckling hos den elev som blir 

bedömd, men att den implicita självreflektionen är den som mest kan främja elevernas utveckling. 

Här kom även kriterierna upp än en gång, då lärarna uttryckte att de har möjlighet att styra djupet 

på bedömningen via väl valda utgångspunkter för eleverna. Detta ansågs då hjälpa den som 

bedömer att öva upp sin egen analytiska förmåga och tänka på vad det var som var bra med 

exempelvis texten denne läst, och vidare hur det på bästa sätt bör uttryckas och vilka eventuella 

element som går att utveckla. Ännu ett syfte som var framträdande var det gemensamma lärandet, 

vilket definierades som ”ett kollektivt arbete för att få en fördjupad förståelse hos varje elev”. Detta syftar på 

att eleverna behöver känna att de hjälps åt med lärandet och att de är varandras stöd och hjälp samt 

att infria tanken att vi behöver varandra i allt möjligt. Vidare utvecklades detta med utgångspunkt 

i många elevers syn på att gemensamt lärande är fusk, och de intervjuade lärarna ansåg att 

kamratbedömning har potential att förändra elevernas syn på fusk och konkurrens till att istället 

hjälpa varandra att utvecklas. När de fick frågan om varför de valt detta syfte blev det övergripande 

svaret att det genererar en utveckling och mognad för att skapa förståelse för andra perspektiv, 

vilket ofta hänvisades till kursplanernas värdeord utförligt och nyanserat. Tilläggas kan att de ansåg 

att denna process att hjälpas åt med bedömningen av varandras arbeten kan bidra till att skapa en 

öppenhet i klassen och ett klimat där de inte skäms för vad de producerar. Detta klimat ska ge 

eleverna känslan av att ha en möjlighet att påverka sig själv och en möjlighet att hjälpa andra samt 

att lära sig att den feedback som ges alltid ska syfta till att försöka lyfta någon annan uppåt. Med 

andra ord ansågs det vara av största vikt att läraren är tydlig med att ingen feedback får vara av 

nedtryckande karaktär. Sammanfattningvis så var lärarna till stor del av samma åsikt gällande både 

metodens definition och syfte och det framkom både syften för elevernas skoltid och syften som 

yrkade på framtidsvinster. 

7.2.3 Analys 

Precis som alla val av metoder läraren gör så finns det utifrån ett ramfaktorteroetiskt perspektiv 

olika ramfaktorer att ta i beaktande vid kamratbedömning. De ramfaktorer som framkommer i 

resultatet från intervjuundersökningen är framförallt vilken form av kriterier som bör finnas till 

hands när eleverna utför sin bedömning av varandra men även vilken form av uppgifter som lämpar 

sig för kamratbedömning. Som ovan nämnts i intervjuresultatet skilde sig lärarnas åsikter gällande 

vilka kriterier som bör användas, men att alla var överens om att det ska finnas kriterier för 

elevernas bedömningar. Vid utlåtandena från intervjuerna om hur kriterier kan användas i 

skolarbetet, kan detta analyseras med hjälp av begreppet mikronivå. Verksamhetens 

kursplanedirektiv kan därför utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv ses som en ramfaktor. 

Utifrån intervjuerna var det tydligt att just definitionen av styrdokumentens värdeord sågs som 

problematiska att förmedla till eleverna och lärarna resonerade mycket kring hur de ska lyckas leda 

eleverna till att nå högre steg. Även om lärarna var oense om huruvida Skolverkets formuleringar 

av kunskapskraven skulle användas av eleverna i processen så strävade de alla mot samma mål, 
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nämligen hur det ska bli tydligt och greppbart för eleverna. För makronivån handlar det om hur de 

förmågor eleverna utvecklar genom kamratbedömning blir tillämpbara för dem i samhället efter att 

de slutat skolan. Det som kan härledas ur intervjuresultatet om vilka uppgifter de använder sig av 

kamratbedömning i är att de anser att olika former av uppgifter premieras före andra. Även om de 

inte explicit uttryckte uppgifter som är mindre lämpliga blir det ett implicit budskap då de lyfte 

fram skriftliga uppgifter och muntliga framföranden som exempel. Även i resultatet från fråga 8 i 

enkäten var det främst muntliga framträdanden och skriftliga produktioner som lärarna valde att 

kryssa i. Mot den bakgrunden kan det ses att kamratbedömning anses mest tillämpbar på just dessa 

typer av uppgifter.  

Därtill ses Davids utlåtande i intervjun om eleverna som ägare av sin egen lärprocess som 

intressant, då det faller in i det sociokulturella perspektivet av eleven som skapare av sin egen 

kunskap genom interaktion. Även i resultatet från fråga 5 i enkäten går det att härleda tanken om 

eleven som skapare av sin egen kunskap genom interaktion då majoriteten av lärarna svarade att 

eleverna kritiskt får granska varandra och ge feedback som syftar till att utveckla varandra. Med 

andra ord använder eleverna utifrån ett sociokulturellt perspektiv språket som medierande resurs 

för att förmedla ett budskap och det är i denna interaktion som lärandet sker. Sålunda blir eleven 

utifrån både Davids konstaterande och enkätens utfall en självgående individ som med hjälp av 

undervisningens upplägg får stöd för sitt eget lärande tillsammans med andra. Genom att låta 

eleverna vara med och äga sin egen lärprocess skapar det möjligheter för att använda medierande 

resurser i samspel med eleverna för att utveckla sitt lärande. I detta fall gäller det då eleven bearbetar 

kriterierna genom att diskutera och omformulera dem tillsammans med de andra i klassen och då 

lyssnar till andras medierande tankar vilket således leder till att eleven approprierar nya tankegångar. 

Gällande syftet om reflektion genom gemensamt lärande som framkom i intervjuresultatet går det 

också att dra en tydlig parallell till hur sociokulturella teorier ser på elever och deras lärande. Det 

sociokulturella begreppet appropriering kan användas som analytiskt redskap här, då eleverna 

genom att lära i samverkan med andra, i detta fall genom att bedöma andra, samtidigt reflekterar 

över sin egen inlärning genom att appropriera det de lär sig genom processen. Ur detta synsätt 

approprierar eleverna kunskapen och gör genom mentala processer det till sin egen, vilken de sedan 

kan använda för att skapa en egen produktion. Det går även att vidare applicera det sociokulturella 

tänket på detta genom att bedömningen av en kamrat blir det lärande som föregår den egna 

utvecklingen, vilket enligt teorin framhålls vara en förutsättning för utveckling. Eftersom 

bedömning inom det sociokulturella perspektivet ses som något eleverna bör vara delaktiga i för 

att kunna appropriera de begrepp och termer som krävs för deras förståelse, blir syftet om 

reflektion genom aktiv interaktion en förutsättning för elevernas utveckling. Även enkätens resultat 

om att eleverna tränas i kritiskt tänkande kan ses syfta på att de får tänka om och lösa problem med 

hur de ska kunna använda sin nyvunna kunskap, dvs. den approprierade kunskapen, för att på bästa 

sätt använda den i sina produktioner. 
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Sammantaget anser lärarna att det mest framträdande syftet med kamratbedömning är att 

eleverna får tillfälle att reflektera kring sin egen förmåga genom att diskutera både produktioner 

och betygskriterier. Ett annat syfte var det gemensamma lärandet. Utifrån dessa syften blir eleverna 

delaktiga i såväl betygsprocessen som i varandras lärande.  

7.3 Lärarnas resonemang kring de förmågor de önskar se att eleverna 

utvecklar genom kamratbedömning 

7.3.1 Resultat från enkätstudien 

Fråga 10 i enkäten (se Bilaga 1) var en utav de öppna frågorna där lärarna uppgav vilka förmågor 

de vill att eleverna ska utveckla genom kamratbedömning. Utefter lärarnas svar skapades kategorier 

där de utvecklingsområden de uppgav placerades in i respektive kategori så som 

reflektion/självreflektion, självkritik/självinsikt, feedback, förståelse, bedömningskriterier samt 

kommunikation. Majoriteten av lärarna uppgav vikten av reflektion som de anser att eleverna får 

möjlighet att träna på genom kamratbedömning. Genom att synliggöra hur man kan utveckla och 

förbättra olika moment i deras arbetsgång så reflekterar eleven och använder ett kritiskt tänkande. 

En lärare uppger att eleven oftast är mer kritisk mot andra än vad de uppmärksammar kring sina 

egna utvecklingsområden och menar då att arbetsmetoden är lämplig just därför att den inte bara 

uppmärksammar en elev utan att eleverna får chans att utvecklas tillsammans. I samband med 

reflektion nämner flertalet lärare att reflektionen leder till självreflektion eftersom de områden som 

eleverna uppmärksammar gör att de ser på sitt egna material på ett annat sätt än tidigare, vilket 

leder till en självinsikt. Slutligen, en aspekt som flertalet av lärarna framhävde var vikten av att 

kunna förståelse och att kunna ge konstruktiv kritik till varandra utan att göra varandra illa. 

7.3.2 Resultat från intervjustudien 

När de intervjuade lärarna fick frågan om vilka förmågor de önskade se att eleverna utvecklade så 

handlade det övergripande om förmågor som syftar till att utveckla eleverna som människor, vilka 

kan sammanfattas som sociala och överförbara färdigheter. Lärarna uttryckte en önskan om att 

eleverna ska utveckla förmågor som att känna empati för andra, bli mer open-minded, känna mer 

mod och tillit och att ”de ska bli bättre människor”. Detta syftade till att kunna fungera bättre på 

arbetsplatser, kunna vara bättre medmänniskor, öka självinsikten och självförtroendet och att 

hjälpa varandra framåt. Vidare uttryckte Johan och David att de vill att metoden ska syfta till att 

skapa en bättre värld genom att eleverna utvecklar dessa sociala förmågor. Johan uttryckte även att 

”Skolvärlden ska lösa morgondagens problem med gårdagens lösningar”. Med detta menar han att samhället 

har förändrats och skolan med den, och att skolan behöver vara både mer innovativ och mer villig 

att inkorporera metoder som främjar de ovan nämna förmågorna.  



 

 38 

7.3.3 Analys 

I uttalandena från intervjuerna går att läsa in det som inom ramfaktorteori handlar om makronivå, 

då de förmågor lärarna önskar utveckla till största del har att göra med elevernas möjligheter att 

interagera väl i samhälle och arbetsliv efter att de gått ut skolan. Ur detta makroperspektiv vill 

lärarna se att eleverna genom kamratbedömning ges möjligheter att utveckla ovan nämnda sociala 

och överförbara förmågor för framtida bruk och inte specifikt för den mikronivå som är skolans 

kontexter.  

Att utgå från detta perspektiv innebär att eleverna genom skolans sociokulturella kontext får 

redskap för sin framtida interaktion och navigering i samhället. Eftersom skolan speglar dagens 

samhälle, eller åtminstone ämnar göra det, går det utifrån ett sociokulturellt perspektiv att läsa in 

de intervjuade lärarnas resonemang om önskvärda förmågor som en nödvändighet för att förbereda 

eleverna för ett liv utanför skolan. Med andra ord ska kunskapen inte vara isolerad till skolans 

mikronivå utan vara överförbar till skolan makronivå. Det går även att tolka enkätens resultat 

utifrån ett liknande resonemang, då de förmågor som majoriteten av lärarna framhävde faller under 

kategorin sociala och överförbara förmågor. För vidare analys av enkätens resultat så framhävdes 

vikten av förståelse för varandra och kunskapen om att kunna ge konstruktiv kritik, vilket ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan ses som att kamratbedömningsprocessen är en social praktik. I denna 

sociala praktik blir elevernas feedback en medierande resurs i form av ett aktivt 

kommunikationsutbyte. Denna process bidrar till hur eleverna får förståelse för varandra och 

behandlar varandra med respekt eftersom kamratbedömning som metod kräver detta utav eleverna 

för att det överhuvudtaget ska fungera. 

7.4 Klassrumsinterna faktorer som påverkar förutsättningarna för 

kamratbedömning 

7.4.1 Resultat från enkätstudien 

I enkätens fråga 7 fick lärarna fylla i de påståenden som de ansåg stämde bäst överens med den roll 

de har i klassrummet, med syfte att ge ett underlag för vilka förutsättningar kamratbedömning ges. 

Frågan var en flervalsfråga där lärarna fick kryssa i flera alternativ. Resultatet genererade inte så 

mycket, utan det får ses som bakgrundsinformation för hur respondenterna ser på sin roll som 

lärare. Resultatet på frågan presenteras nedan i figur 3. Majoriteten av lärarna kryssade i alternativen 

Eleverna får arbeta genom en stor variation av metoder (55,26 %), Jag startar oftast upp lektionen med en 

genomgång och eleverna arbetar sen med en gemensam uppgift (51,32 %) samt Jag använder mig mycket av 

verklighetsförankrade uppgifter (42,11 %).  
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Figur 3. Fråga 7. Vad lärare anser att de har för roll i klassrummet.  

7.4.2 Resultat från intervjustudien 

De resonemang som framkom i intervjuerna kring vilka förutsättningar som krävs för att metoden 

ska användas på ett bra sätt var lärarens roll den störts betydande faktorn, men även 

klassrumsklimatet och elevernas förkunskaper togs upp. Dock framhöll de intervjuade lärarna att 

lärarens roll till stor del påverkar de andra nämnda faktorerna och därför ses som mest betydande. 

Gällande lärarens roll så uttrycktes det att det i första hand ankommer på läraren att tillmäta 

metoden ett sådant allvar att eleverna kan känna av att det är en viktig uppgift. Med andra ord 

ansågs det vara av stor betydelse hur läraren lägger fram metoden och vilken känsla läraren själv 

utstrålar. Lika viktigt underströks det att läraren är tydlig både med instruktioner och med att ha 

goda argument för varför det är viktigt, det vill säga visa eleverna på vinsterna med det. Vidare 

uttryckte de att en lärare bör vara demokratisk och villig att ta del av elevernas förslag men vara 

tydlig med att det i slutändan är läraren själv som tar det slutgiltiga beslutet. Dessutom ansåg de att 

läraren bör ha en vägledande och rådgivande roll där de frågor som ställs till eleverna bör vara av 

öppen och transparent karaktär, så att eleverna själva får söka fram ett svar istället för att bli 

serverade. Därtill kommer också de svar lärare bör ge elever som ber om hjälp, där lärarens 

tillvägagångssätt enligt svaren bör vara motfrågor som vägleder eleverna i rätt riktning.  
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Ytterligare en aspekt av lärarens roll som frekvent togs upp var förmågan att skapa ett klimat 

i klassrummet där eleverna känner tillit till läraren, till sina kamrater och inte minst till sig själva. 

Följaktligen resonerade de som så att detta klimat är en grundförutsättning för att en metod som 

kamratbedömning överhuvudtaget ska vara möjlig att genomföra. De la stor emfas vid riskerna 

metoden annars kan medföra, vilka handlade om elevers utsatthet i kamratbedömningssituationer. 

David uttryckte det som att ”om man då är inne och pillar på det så får man ju vara väldigt medveten om vad 

man gör”, vilket syftar på att kamratbedömning kan sätta igång känsliga processer hos eleverna då 

de ofta utgår från sig själva. Sålunda ansåg de att det ställer höga krav på lärarens förmåga att läsa 

av klassens dagsform och elevernas personliga mognad samt att det ställer höga krav på att läraren 

är närvarande och observant i hela processen. Mot bakgrunden ovan önskade lärarna se ett 

förhållningssätt hos eleverna som är stödjande, att de syftar till förbättring och är genuint ärliga 

och trevliga. Dock framhärdades det att den problematik som kan uppstå utifrån brister i detta 

förhållningssätt kan undvikas genom ett stegvist förhållningssätt, exempelvis att arbeta i mindre 

grupper och styra samtalet så att eleverna lär sig hur konstruktiv feedback ges på ett respektfullt 

sätt. Vidare belyste lärarna vikten av att eleverna har ett respektfullt förhållningssätt gentemot 

varandra, och att det är lärarens uppgift att försöka arbeta mot att främja det. Vad mer är yrkades 

det på att läraren behöver vara medveten om potentiella underliggande konflikter i den grupp där 

kamratbedömning är tänkt att användas. Detta för att undvika att elever i konflikt med varandra är 

obefogat hårda och kritiska och att läraren behöver vara inkännande och observant gällande dessa 

underliggande strömningar. Följaktligen var alla fyra lärare överens om att det ankommer på läraren 

att i första hand jobba aktivt med att främja ett respektfullt och öppet klimat där lusten att lära 

finns genom att eleverna ser vinsterna med metoden för att i andra hand åligga läraren att läsa av 

dagsformen hos gruppen.  

En annan aspekt gällande eleverna lärarna lyfte fram är att det är viktigt att ha i beaktande vilka 

förkunskaper eleverna har, vilket även involverar bedömningskriterierna. Som tidigare nämnts var 

alla överens om att eleverna måste få kriterier att följa när de bedömer varandra, och lärarna 

uttryckte att en diskussion kring dessa var viktigt för att de ska öka sin förståelse för dem. Även att 

de blir mer motiverade genom att få vara delaktiga i formuleringen av dessa ansågs vara en effekt. 

Ett resonemang som togs upp gällande förkunskaper om metoden var tid att introducera den och 

att ta det stegvis för att avdramatisera eventuella känsligheter med att visa upp sina arbeten. Malin 

uttryckte det med att läraren bör ”börja i en liten skala där man inte lägger så mycket prestige i det hela”. De 

exempel som gavs på detta var bland annat att be eleverna skriva en riktigt dålig text och 

tillsammans diskutera och bedöma vad det är i texten som gör den så dålig. Med andra ord syfta 

till att ta bort prestationselementet och närma sig bedömningsprocessen från ett omvänt håll. 

Därtill påpekade David vikten av att vara medveten om hur kamratbedömning läggs upp på ett 

strukturerat och smidigt sätt som gör att eleverna har ord för att kunna ge feedback på ett nyttigt 

sätt. Detta för att undvika att de inte faller in i egna referensramar och förebilder för hur feedback 

ges som kan ha motsatt effekt mot att försöka lyfta någon. Vidare påpekades det här att läraren 
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måste sätta sig in i elevernas referensramar för att få en förståelse för hur de ser på feedback, med 

syfte att försöka infria en konstruktiv och stödjande feedback istället. Här tog David upp ett 

exempel med att han tror att eleverna har med sig referensramar från tv-program såsom Idol och 

Paradise Hotel, där den feedback som ges ofta trycker ner personen för att göra bra tv. 

7.4.3 Analys 

På grund av att enkätundersökningen inte genererade något intressant resultat på detta område, 

kommer följande analysdel enbart behandla resultatet från intervjuundersökningen. 

Utifrån intervjustudiens resultat går det att analysera lärarnas resonemang utifrån det 

sociokulturella perspektivets syn på lärande, eftersom dess grundtanke är att individer lär sig av 

varandra men att det är gruppens klimat och attityder som bestämmer hur väl detta sker. 

Medieringen styr alltså individens lärande- och utvecklingsprocess. Eftersom språket är den 

primära medierande resursen eleverna har, kan det ur ett sociokulturellt perspektiv ses som att 

elevers användande av ett hårt och nedtryckande språk ger en negativ effekt på kamratbedömning. 

Med andra ord kan konflikter eleverna emellan ses som en faktor som påverkar hur väl eleverna 

kan appropriera den nya kunskapen. Vidare kan lärarnas resonemang om att diskutera och 

omformulera betygskriterierna genom en aktiv diskussion med eleverna analyseras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Inom det sociokulturella perspektivet bör bedömning ske som en 

intergrerad del av det som ska läras in, och att genom kamratbedömning göra eleverna delaktiga i 

utformandet av betygskriterierna  blir de inte objekt för bedömningen utan delaktiga i den. Detta 

kan även ses i Malins beskrivning av hur hon ibland arbetar med kamratbedömning, där eleverna i 

helklass får diskutera varför en text är bra eller dålig då de får dra lärdom av varandra och 

approprierar nya perspektiv. En annan aspekt som kan analyseras utifrån det sociokulturella 

perspektivet är lärarnas resonemang om vikten av läraren som vägledare, eftersom den yrkar på att 

läraren behöver göra en bedömning för vad eleven kan klara på egen hand och vad läraren kan 

hjälpa till med. Detta resonemang kan ses falla under det sociokulturella begreppet om den 

närmaste utvecklingszonen, eftersom läraren bedömer avståndet mellan elevernas möjligheter att 

lösa en uppgift på egen hand och möjligheten att lösa den med lärarens hjälp. De intervjuade lärarna 

påpekade även att lärarens roll är att läsa in vad eleven behöver hjälp med och med transparenta 

och öppna frågor som verktyg vägleda eleven till ett svar. Dessa utlåtanden harmonierar med 

lärarens roll i ett sociokulturellt perspektiv där läraren kan ses som att denne använder språket som 

en medierande resurs för att hjälpa eleverna till att appropriera nya tankegångar på egen hand istället 

för att passivt bli serverade. Likväl går lärarnas svar och det sociokulturella perspektivets 

resonemang hand i hand gällande hur transparenta frågorna bör vara från individ till individ, 

beroende på var denna befinner sig i sin utveckling. Enligt lärarna klarar vissa elever av ytterst 

transparenta frågor och vägledning medan andra ställer högre krav på substans och mer riktade 

frågor för att kunna ta sig vidare, vilket också faller under den närmaste utvecklingszonens ramar.  
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Utöver det sociokulturella perspektivet går det här att tänka i vår valda definition av 

ramfaktorteori, då elevernas förhållningsätt ses som en ramfaktor för undervisningen. Elevernas 

förhållningssätt blir alltså en av de ramfaktorer som avgör om metoden kan bedömas omöjlig att 

genomföra. Ur denna utgångspunkt ankommer det därför på läraren att ta ett aktivt beslut från 

situation till situation huruvida eleverna är mottagliga för denna typ av arbetsmetod, för att 

förhindra ett negativt resultat. Med andra ord anser de intervjuade lärarna att det är lärarens 

professionalitet med att läsa av elevernas dagsform som är det viktigaste redskapet i att undvika 

negativa följder av kamratbedömning. Även om ingen av lärarna uttryckte någonting om metodens 

krav i sig, går det att utläsa deras oro med att använda en så mognadskrävande metod som 

kamratbedömning i grupper där klimatet inte är tillräckligt stödjande. Ett liknande analytiskt 

resonemang kan föras gällande elevernas förkunskaper genom att den pedagogiska process som 

ämnas ske kan preciseras omöjlig om elevernas förkunskaper inte är tillräckligt goda samt om deras 

föreställningshorisonter inte är kompatibla med arbetsmetodens krav. Vidare kan lärarnas 

resonemang om att avdramatisera prestationkravet genom att arbeta i en liten skala även ses som 

ett sätt att ta hänsyn till dessa ramfaktorer och anpassa undervisningen efter de föreliggande 

premisserna. Dock kan det utläsas att lärarna anser att kamratbedömning som arbetsmetod i vissa 

konstellationer ställer orimligt höga krav på elevernas mognad och tillitskänslor, och att det är en 

faktor som gör att kamratbedömning inte är applicerbar i alla gruppkonstellationer. Åtminstone 

inte vid just den tidpunkt läraren hade tänkt sig använda sig utav den.    

7.5 Klassrumsexterna faktorer som påverkar förutsättningarna för 

kamratbedömning  

7.5.1 Resultat från enkätstudien 

Från fråga 4 i Figur 1 om hur lärarna Ser på användandet av kamratbedömning var det 16,88 procent 

kryssade i att Deras arbetsbörda minskar och 12,99 procent kryssade i att Deras arbetsbörda ökar.  

7.5.2 Resultat från intervjustudien 

I intervjuerna framkom det två faktorer styrda av arbetsplatsen som påverkar lärarnas användande 

av kamratbedömning, och det var deras arbetsbörda och det upplevda stödet från arbetsplatsen, 

vilket involverar kollegor, ledning och föräldrar. 

David, Lisa och Johan är eniga i sina svar om att det inte sker någon förändring i deras 

arbetsbörda vid användning av kamratbedömning. Dock skiljer sig deras tankar om 

tidsdistribuering. David menar på att det sker en omfördelning av tid, då det istället för att läggas 

tid på planering inför lektionen krävs att det läggs ned mer tid på själva uppgiften i klassrummet 

genom att läraren behöver vara aktivt närvarande och övervaka hela processen. Lisa gör gällande 

att hon inte skulle lita på det som eleverna har producerat fullt ut utan skulle vilja gå igenom det 

som eleverna har bedömt och utifrån det göra sin egen bedömning. Dock framhåller hon att 
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bedömningsprocessen skulle bli betydligt mer intressant med elevernas feedback och hon ser det 

som en hjälp för sin egen bedömning. Detta håller även Johan med om i det att han uttrycker att 

materialet som han sedan ska bedöma blir mer intressant och att kvaliteten på elevernas arbete har 

ökat. Däremot menar Malin på att genom att använda kamratbedömning i undervisningen så kan 

smärre arbetsmoment passera utan att läraren behöver ge respons på varenda liten del. Detta för 

att eleverna redan fått respons genom kamratbedömningen, vilken skett antingen muntligt eller 

skriftligt. Likväl problematiserar hon att kamratbedömning är tidskrävande i början men att tids 

nog blir metoden mer trygg att använda vilket medför att den inte blir lika tidskrävande som i 

början. Slutligen går det att urskilja i Malin och Johans svar att klassstorlek har betydelse för 

arbetsbördan. Malin har stora grupper där hon ser det som tidskrävande att använda sig utav 

kamratbedömning och att hon i många fall undviker det. Johan däremot har mindre grupper där 

han tycker att det går bra att använda sig utav kamratbedömning just för att tiden finns till att gå 

igenom och ge feedback till samtliga elever.  

David uppger att han tycker det är svårt att bryta ett visst mönster på en kommunal skola. Han 

syftar då på att det kan kännas att det inte finns det stödet från ledningen eller arbetslaget att ändra 

om sin undervisning. Även Malin håller med om det då hon uttrycker att olika skolors skolkultur 

gör att olika övergripande mål prioriteras under fortbildningsdagar. Dessutom framhåller hon att 

det stöd kollegiet får i att utbilda sig och ta in nya arbetsmetoder i skolan påverkas av detta. Både 

Johan och Lisa tar upp att det finns föräldrar som anser att arbetsmetoden förefaller sig märklig, 

där föräldrar tycker att sitt barn ska jobba för sig själv och sina egna betyg. Johan uttryckte ”Varför 

ska mitt barn behöva hjälpa någon annan i den här processen?” och både han och Lisa menar på att det är 

ytterst viktigt att alltid veta ha argument för det man gör och varför. De uttryckte även att läraren 

behöver vara tydlig med detta för att få stöd från föräldrar, kollegor och skolledning. Det samma 

gäller eleverna, att läraren behöver vara tydlig med vad syftet är och vad det kan generera i det långa 

loppet för att få stöd från eleverna att använda arbetsmetoden i klassrummet.  

7.5.3 Analys 

Utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv ses arbetsbördan som en ramfaktor och en tydlig tidsram, 

vilket också är en ramfaktor som de intervjuade lärarna upplever utgöra ett hinder för deras 

undervisning. Lektionerna blir längre och utefter lärarnas redan förbestämda tidsplan kanske det 

inte fungerar att implementera kamratbedömning i undervisningen i vissa situationer. I intervjun 

med David uttryckte han att det sker en omdistribuering av tid snarare än att arbetsbördan minskar 

eller ökar. Utifrån enkätens resultat ses det även att många av lärarna anser att deras arbetsbörda 

ökar genom användandet av kamratbedömning. Dock var det en högre andel av lärarna som ansåg 

att deras arbetsbörda minskade, vilket möjligen kan tolkas utifrån ett liknande resonemang som det 

som ovan framförts av David. Även Malins utlåtande om att arbetsbördan minskar i takt med att 

läraren blir mer familjär med metoden kan tänkas förklara enkätens tvetydiga resultat. Vidare 

framkommer i intervjuresultatet att klasstorleken är en ramfaktor som utgör ett hinder för 
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arbetsmetoden, vilket Malin uttrycker med att kamratbedömning är för tidskrävande eftersom hon 

har för stora grupper och undviker att använda sig utav det då bedömningen även tar längre tid. 

Det framkommer även i resultatet av intervjustudien att lärarna har fler ramfaktorer att förhålla sig 

till i sin undervisning. De upplever stödet från ledning, kollegor och föräldrar som viktigt för att 

känna att deras undervisning är rättfärdigad, och utifrån vår valda definition av ramfaktorteori blir 

människors föreställningsvärldar en viktig ramfaktor i detta resultat. Det går att utläsa att David 

och Malin pratar om vilka lärandeteorier olika skolor utgår ifrån, och att de anser att skiljaktigheter 

mellan den enskilde lärarens perspektiv och de runtomkring bestämmer det stöd läraren får för sina 

val av metoder. Eftersom olika lärandeteorier har olika syn på vad kunskap är, hur den tillägnas 

och hur den bör bedömas yrkar lärarna på att den lärandeteori skolan de arbetar på har ger den 

enskilde läraren olika förutsättningar beroende på vilka val de gör i sin undervisning. De framhåller 

att detta stöd, eller avsaknaden av stöd, utgör de yttersta ramarna för vad lärarna känner att de har 

mandat för att genomföra. 

De intervjuade lärarna uttrycker att deras bedömningsmaterial har blivit mer intressant efter att 

kamratbedömning har använts och utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det analyseras som att 

eleverna har fått en djupare förståelse för sitt arbete genom det sociala samspelet som skett när de 

gett varandra feedback. Det kan därför ses som att det lärarna uttrycker som ett mer intressant 

arbete är en följd av att eleverna genom medieringen har approprierat feedbacken vilket lett till en 

djupare förståelse. Slutligen kan bedömningsprocessen som de intervjuade lärarna uttrycker sig om 

analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet där bedömningen ses som en integrerad del av 

det som ska läras in. Genom kamratbedömningen blir eleverna därmed delaktiga i 

bedömningsprocessen och inte ett objekt för den. 
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8 Diskussion 

I diskussionsdelen ämnar vi diskutera vår studies resultat i relation till den forskning som gjorts 

inom fältet. De slutsatser vårt resultat mynnat ut i som vi finner mest intressanta har vi grupperat 

inom underrubrikerna Det livslånga lärandet, Gruppdynamik, Lärarens planering och arbetsbörda och Stöd 

och skolkultur.  

8.1 Det livslånga lärandet 

I resultatet har det framkommit att det viktigaste syftet med kamratbedömning är att utveckla 

förmågor som främjar ett livslångt lärande för elevernas verkan i samhället efter gymnasiet.  

Genom att använda kamratbedömning i undervisningen menade lärarna både i 

intervjuundersökningen och enkätundersökningen på att det sker en implict självbedömning hos 

eleven. De menar på att eleven som ger feedback har behövt reflektera över utvecklingsområden 

hos den bedömde och därmed har det skapats en medvetenhet kring dennes egna 

förbättringsområden. Detta resonemang kan kopplas till flertalet forskare inom forskningsfältet, 

som är eniga om att eleverna genomgår en stegvis progression och att självbedömning sker i 

samband med kamratbedömning.133 Självbedömning och kamratbedömning bör alltså ske 

tillsammans. Vidare framhåller Boud et al att kamratbedömning snarare ska ses som en process än 

faktakunskapsutvecklande och att det genom denna process utvecklas förmågor som främjar det 

livslånga lärandet, däribland kollektivt ansvar, reflektion och kritiskt tänkande.134  Utifrån analysen 

av intervjuundersökningen handlade detta om att eleverna förbereds för samhället efter gymnasiet, 

dvs. makronivån, genom att få med sig interaktiva redskap och sociala och överförbara förmågor. 

Reflektion är den förmåga som lärarna i båda våra delstudier har framhållit vara mest väsentlig för 

eleverna att utveckla i samband med kamratbedömning då eleverna får möjlighet att öva sig i att 

granska ett arbete från olika vinklar. Vidare uppkom det i intervjuerna av lärarna att elevernas syn 

på gemensamt lärarande är lika med fusk, vilket även resoneras av Boud et al.135 Det går att dra en 

vidare koppling gällande det gemensamma lärandet utifrån Boud et al’s resonemang kring att 

arbetsgivare efterfrågar samarbetsvilliga och kommunikativa individer.136 I analysen drogs en 

parallell till det sociokulturella perspektivets syn på lärande och utveckling, där grundtanken är att 

individer lär i sociala praktiker genom ett aktivt kommunikationsutbyte med språket som viktigaste 

medierande redskap. De intervjuade lärarna framhöll att eleverna genom att granska en kamrats 

arbete och sedan diskutera detta erhåller nya perspektiv, vilket i analysen relaterades till det 
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134 Boud, Cohen & Sampson, 1999, s. 415 
135 Ibid, s. 413 
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sociokulturella begreppet appropriering. Denna tankegång kan även härledas till enkätens resultat, 

där majoriteten av lärarna ansåg att kamratbedömning ger eleverna möjligheter att träna upp sin 

självreflektiva förmåga och att de tränas på att ge välgrundad och konstruktiv feedback. I 

sociokulturella begreppstermer approprierar eleverna nya tankegångar och med språket som 

medierande redskap hjälper de sina kamrater i lärandeutvecklingen. De intervjuade lärarna ansåg 

även att  kamratbedömning kan vara en hjälp till att förändra synen på gemensamt lärande som 

fusk och därmed implementera den kollektiva inlärningen. Även detta kan härledas till Boud et al, 

som diskuterar att ett individbaserat lärande skapar en inre tävlan mellan eleverna. Enligt dem kan 

därför elevernas negativa syn på gemensamt lärande verka direkt hämmande på 

kamratbedömning.137 Elevernas syn på gemensamt lärande som fusk kan därmed ha varit att deras 

undervisning mestadels har bestått av ett individbaserat lärande.  

Inom det sociokulturella perspektivet på lärande så lär eleverna i samspel med varandra vilket 

utifrån intervjuundersökningen leder till en utveckling av elevers reflekterande förmåga genom 

kamratbedömning. Att döma av detta resultat får eleven möjlighet att lära i samverkan med andra. 

Genom att läraren implementerar kamratbedömning i undervisningen ges eleven utrymme för 

att utveckla förmågor så som reflektion, samarbetsförmåga, kollektivt ansvar och ett kritiskt 

tänkande. Sammanfattningsvis så visar empirin från våra båda delstudier på att kamratbedömning 

skall ses som en fortgående process där elevens kunskap förvärvas och bearbetas genom 

bedömningsprocessen. Den förmåga som lärarna i studien ansågs vara mest väsentlig att främja var 

just reflektionen, och att elevernas syn på gemensamt lärande måste förändras för att detta skall 

vara möjligt. 

8.2 Gruppdynamik 

I intervjuerna med lärarna lyftes klassens gruppdynamik upp och lärarna framhöll att ett stödjande 

och respektfullt förhållningssätt eleverna emellan är en given förutsättning för att 

kamratbedömning ska kunna användas främjande. Vidare hävdade de att det här är någonting 

läraren har svårt att styra över och att det därför är lärarens uppgift att läsa av gruppens dagsform 

och göra en professionell bedömning huruvida metoden kan användas främjande. 

Eftersom kamratbedömning innebär social interaktion av minst två elever, och i många varianter 

flertalet elever, gäller samma förutsättningar för kamratbedömning som för andra former av 

grupparbeten. För metoder med social interaktion framhåller Sjödin att gruppsammansättningen 

är avgörande för interaktionen och därmed produktiviteten.138 Det är just detta som de intervjuade 

lärarna uttryckt problematiskt med kamratbedömning. Exempelvis David yrkade på att 

gruppdynamiken skiljer sig från klass till klass och att även klassens dagsform påverkar denna 
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gruppdynamik. De intervjuade lärarna framhöll att det är lärarens jobb att läsa av hur gruppens 

dynamik ser ut när en metod som är så socialt krävande som kamratbedömning planeras användas. 

Detta inbegriper även att ta beslutet att avstå från att använda kamratbedömning i de fall där 

klimatet inte anses främja processen. I analysen kopplades detta till det sociokulturella perspektivet, 

då språket som medierande verktyg styr individens lärande- och utvecklingsprocess. Används 

språket under kamratbedömningsprocessen på ett sätt som trycker ner den som blir bedömd, 

medieras ett negativt budskap som påverkar den bedömdes appropriering. Med andra ord hjälper 

då inte kamratbedömningsprocessen den bedömde att utvecklas. Detta resultat går hand i hand 

med Toppings argument om att kamratbedömning är socialt krävande, och att de sociala 

relationerna eleverna emellan kan verka både främjande och hämmande på metodens utfall.139 

Vidare ansåg de intervjuade lärarna att en av lärarens främsta uppgift vid kamratbedömning är att 

jobba för att skapa ett klimat där eleverna visar varandra respekt och att all feedback de ger ska 

vara stödjande och syfta till att lyfta den de bedömer. Dessa åsikter går att härleda till Toppings 

resonemang om att entusiastiska elever blir mer motiverade att arbeta med en uppgift, vilket leder 

till att de känner tillit och ansvar gentemot varandra. Detta kan ses som en förutsättning för att 

klimatet ska verka främjande på kamratbedömningen.140 Dock framhöll de intervjuade lärarna att 

det ytterst sällan varit ett problem de gånger de använt sig utav metoden och att de ansåg att 

eleverna ofta var alltför snälla mot varandra istället, vilket av bl.a. Malin uppfattats som att eleverna 

känner en ängslan för att såra en klasskamrat. Studier diskuterade i Dochy et al och Cho & 

MacArthur har kommit fram till samma resultat, där resultaten visat på att eleverna är frikostiga 

med att ge varandra beröm.141 Emellertid hävdade David att hans elever ofta kan vara obefogat 

hårda i sin feedback, vilket kan härledas till Sjödins utlåtanden om att olika gruppsammansättningar 

utvecklar olika normer som påverkar gruppmedlemmarnas sätt att agera.142 

Utifrån den vidareutvecklade ramfaktormodellen som även tar i beaktande aktörernas 

föreställningshorisonter kan gruppdynamiken ses som en ramfaktor, som liksom alla andra 

ramfaktorer behövs tas i beaktande vid planeringen av undervisningen.143 Det kan tolkas som att 

David yrkade på detta i sitt utlåtande om elevernas referensramar. Det han menade med 

referensramar var att eleverna får förebilder från bl.a. olika teveprogram vilka har som syfte att 

trycka ner den andre. Genom att se elevernas referensramar som förväntningshorisonter och därtill 

som en ramfaktor är det väsentligt att läraren sätter sig in i hur eleverna förväntar sig att feedback 

ska gå till. För är läraren medveten om elevernas förväntningar finns det möjlighet att tackla 

eventuella negativa skiljaktigheter som finns mellan elevernas förväntningar och lärarnas, och 

möjligheten att föregå detta är stor. Även det sociala samspelet påverkas av dessa 
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förväntningshorisonter, och utifrån det sociokulturella perspektivet är språket det viktigaste 

kommunikationsverktyget. Att få eleverna med på tåget i vad som anses vara god feedback och hur 

det läggs fram kan därför utifrån intervjuundersökningen ses som en viktig faktor för att 

tillsammans med läraren skapa gemensamma normer för vad som är god feedback. 

Sammanfattningsvis menar de intervjuade lärarna på att även om själva gruppdynamiken i 

gruppen är en ramfaktor som kan vara svår att påverka så är det lärarens ansvar att bedöma om 

kamratbedömning lämpar sig för den grupp de planerat att använda den i. Dock bör läraren alltid 

sträva efter att i största möjliga mån försöka få eleverna att anamma ett respektfullt och stödjande 

förhållningssätt så att den feedback de ger verkligen syftar till att hjälpa kamraten framåt. 

8.3 Lärarens arbete och arbetsbörda 

I den insamlade empirin från båda våra delstudier framkommer det inte ett enhetligt resultat 

huruvida arbetsbördan ökar eller minskar genom användande av kamratbedömning. Utifrån 

intervjuerna framkommer det att tiden läggs på olika moment, dvs. att det sker en omfördelning i 

tid. Dessutom finner de intervjuade lärarna elevernas produktioner mer intressanta och givande 

efter att de använt sig utav kamratbedömning.  

Lärarna i enkätundersökningen och de intervjuade lärarna hade olika åsikter om hur deras tid 

omfördelades. I enkätstudien var svaren spridda vilket kan tyda på att lärarna anser att tiden 

omfördelas, då en del kryssade i båda alternativen, men det kan även tolkas som att metoden kräver 

mer tid i början men att den sedan återgår till det normala. David menar på att han spenderar 

mindre tid på planering inför lektionen men att arbetet med uppgiften i klassrummet tar längre tid. 

Han menar därmed att arbetsbördan i klassrummet blir högre eftersom läraren där ska verka som 

en stöttepelare samt kontrollera den feedback som utbyts. Detta skiljer sig från tidigare forskning 

där Vilhelmson & Källquist menar att läraren skall se kamratbedömning som en investering i både 

tid och framtida progression.144 I studiens analys tas detta resonemang upp i termer av elevernas 

förbättrade produktioner ur ett sociokulturellt perspektiv, då Lisa och Johan framhöll under 

intervjun att elevernas arbeten blir mer intressanta. I ljuset av det sociokulturella perspektivet 

analyserades detta som att eleverna genom den sociala interaktionen approprierat feedbacken som 

lett till att erhållit en djupare förståelse. Med andra ord kan detta resonemang ses som att det faktiskt 

spar lärarna tid i det långa loppet, då eleverna har lärt sig utvecklats mot högre kunskapskrav vilket 

är det undervisningen till stor del syftar till. Dock går Davids utlåtande om en omdistribuering av 

tid att diskuteras i ljuset av Toppings artikel, då han refererar till en studie som visat på att 

kamratbedömning inte sparar lärarna tid, förutom möjligtvis i det långa loppet. Argumenten för 

detta harmonierar med Davids, då det tar mycket tid att organisera metoden, träna eleverna i den 
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och sedan övervaka den.145 Gällande resonemanget om att ge eleverna omfattande träning i 

metoden framhåller även Gielen et al att det är en av de främsta förutsättningarna för att metoden 

ska kunna genomföras väl.146 I aspekten om övervakande går det att dra en parallell till Davids 

utlåtande om att läraren behöver vara mycket mer närvarande i klassrummet under en metod som 

kamratbedömning jämfört med många andra metoder för att undvika att den feedback de ger har 

oönskad effekt. Även detta styrks av forskning, då Hattie & Timperley förklarar att det skulle vara 

förödande om eleverna, utan övervakning och vägledning, börjar bedöma sin kamrats person 

istället för prestation.147  

Sett ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv är det ytterst viktigt hur den enskilde lärarens 

klasstorlek ser ut, elevernas mognad, tidsplanering etc. för hur utfallet av arbetsmetoden ter sig. Är 

det en större klass som kräver mycket hjälp blir arbetsbördan hög för läraren till skillnad mot om 

det är en mindre grupp som inte kräver mycket hjälp då läraren kan fokusera på att titta vad för 

feedback som ges. Malin yrkar samtidigt på att ju mer läraren använder sig utav metoden desto mer 

trygg och bekväm blir läraren och därmed blir det högre kvalitet på elevernas produktion. Detta 

kan kopplas till Dochy, Segers & Sluijsmans argument där de menar på att det ställs högre krav på 

lärarens insats och att arbetet är direkt missgynnande för eleven om inte tillräcklig kunskap hos 

läraren finns vid utförandet därmed är det ytterst viktigt att läraren ser till att ha kunskap om 

arbetsmetoden.148 I intervjuerna med Lisa och Johan framhöll de att de var positivt inställda till 

kamratbedömning, men att de ansåg att de saknade tillräckligt med kunskap och erfarenhet om den 

för att känna sig bekväma med att använda metoden frekvent. Mot bakgrund av detta resultat går 

det möjligen att spekulera i sambandet mellan enkätens resultat om hur frekvent lärarna använde 

kamratbedömning samt utifrån det spridda resultatet om upplevd arbetsbörda. Det kan då 

spekuleras i att de som använder metoden frekvent känner att det minskar deras arbetsbörda då de 

har kunskap och erfarenhet om den. På samma sätt kan det då spekuleras i att de som inte använder 

sig av metoden särskilt ofta, eller alls, inte har varken kunskap eller erfarenhet om den, vilket då 

kan upplevas som att arbetsbördan ökar. De intervjuade lärarna framhöll även att de kände att de 

skulle behöva en sorts färdig bedömningsmall som eleverna skulle kunna använda sig utav i 

bedömningsprocessen. Dock skulle detta kräva mer av lektionstiden men att det skulle underlätta 

för eleverna att följa en mer styrd mall när de genomför bedömningen. Vidare uttryckte lärarna att 

elevernas produktion tillför en viss hjälp  i bedömningsprocessen då deras bedömning är snarlik 

lärarens egen. Elevernas produktion är även mer intressant och innehar en högre kvalitet än tidigare 

hävdar Johan och Lisa.  

Sammanfattningsvis kan lärarens arbetsbörda i samband med kamratbedömning ses som 

varierande utifrån lärarens arbetsramar. Det ställs ett högre krav på läraren i form av kunskap, 
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organisering och planering för att metoden skall lyckas. Vår empiri, främst från 

intervjuundersökningen men även med spekulationer om enkätundersökninges resultat, visar dock 

på att lärarna inte anser att deras arbetsbörda ökar i samband med användandet av 

kamratbedömning i jämförelse med traditionell undervisning utan att det snarare sker en 

omdistribuering utav tiden.  

8.4 Stöd och skolkultur  

De intervjuade lärarna tog upp skolkulturen som både ett hinder och en förutsättning för att 

kamratbedömning ska ges möjlighet att utveckla förmågor för ett livslångt lärande. Med andra ord 

ansåg de att den skolkultur skolan de arbetar på har påverkar deras val av arbete i stor 

utsträckning.  Malin påpekade att de olika skolor hon arbetat på har haft olika övergripande mål de 

strävat mot och att olika områden premierats på olika skolor. Även David framhöll att skolans 

attityder till alternativa undervisningsformer påverkar lärarnas handlingsutrymme och hur mycket 

stöd lärarna känner att de har från arbetslag och ledning. Följaktligen kan det analyseras ur ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv att skolans kultur ger de yttersta ramarna för lärarnas 

handlingsutrymme. 

Att döma av det empiriska materialet från intervjuundersökningen spelar skolans attityder 

gentemot olika undervisningsformer stor roll för vilket arbetssätt läraren känner sig uppmuntrad 

att använda. På skolor där ett mer traditionellt förhållningssätt som fokuserar på individen verkar, 

kan det vara svårt för en lärare att gå emot och prova något nytt. Även om forskning visar på att 

ett traditionellt förhållningssätt har svårt att uppnå många av de sociala förmågor dagens samhälle 

fordrar,149 verkar många skolor fortfarande ovilliga att ändra sitt arbetssätt. Denna ovillighet till 

förändring kan ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv diskuteras ha att göra med de statiska 

systemkonstanter som utifrån teorin skolans verksamhet har att förhålla sig till och som teorin 

framhåller vara svåra att styra över och förändra.150 Ur detta resultat går att härleda slutsatser som 

kan kopplas till resonemang av Vilhelmson & Källquist, då de yrkar på att skolkulturen har väldigt 

stor påverkan på metodens implementering. De framhåller att kamratbedömning bör vara ett 

regelbundet inslag i hela skolans undervisningsfilosofi för att en implementering av metoden ska 

vara framgångsrik. Dock ser de svårigheter med en skolkultur som är fast i ett traditionellt 

tankemönster, och de framhåller att den lärare som försöker få till implementeringen kan stöta på 

hårt motstånd som även kan bli konfliktfyllt.151 Samhället idag kräver andra förmågor än vad det 

gjorde för många år sedan. Ur slutsatsen från både intervjuerna och tidigare forskning av hur olika 

skolors utbildningsfilosofier påverkar implementeringen av nya metoder kan utläsas att alla skolor 

inte ger lärarna samma möjligheter att använda metoder som inte fokuserar på reproduktion. Detta 
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går även att utläsas i Johans utlåtande om att det inte är hållbart att skolan försöker lösa 

morgondagens problem med gårdagens lösningar, utan att det krävs att skolan formar sig efter 

samhällets krav. 

Utifrån ramfaktorteori är systemkonstanterna, såsom tidslig, rumslig och social indelning, 

faktorer som lärarna inte kan styra över.152 Det de intervjuade lärarna anser att de kan styra över är 

de val de väljer att göra utefter de systemkonstanter skolan de arbetar på har. Dock verkar det 

utifrån lärarnas utlåtanden att deras handlingsutrymme begränsas om skolkulturen inte har samma 

förhållningssätt som den enskilde läraren, vilket går utanför de statiska systemkonstanterna alla 

lärare mer eller mindre delar. Detta har i studiens analysdel analyserats utifrån vår valda definition 

av ramfaktorteori, som inte bara tar i beaktande de statiska systemkonstanterna utan även 

föreställningsvärldar. Mot denna bakgrund kan den skolkultur lärarna verkar inom, dvs. vilka 

perspektivglasögon skolan tagit på sig, ses som verksamhetens yttre ramar. Lärarna från 

intervjustudien känner att beroende på vilka perspektivglasögon skolan har tagit på sig så påverkar 

det deras egna möjligheter för att implementera alternativa metoder. Eftersom inlärning och 

utveckling inom det sociokulturella perspektivet ses som någonting som alltid sker genom en social 

interaktion med språket som viktigaste kommunikationskälla, är gemensam inlärning en 

förutsättning för lärande.153 Som analysen visar på är kamratbedömning en metod som tydligt kan 

falla inom ramen för det sociokulturella perspektivets syn på hur lärande och utveckling sker. 

Följaktligen är det rimligtvis lättare för en lärare som arbetar på en skola med detta förhållningssätt 

att implementera en metod som kamratbedömning. Däremot, om situationen är den att skolan 

istället har ett perspektiv på lärande och utveckling som inte harmonierar med det sociokulturella, 

så har vår intervjustudie visar på att läraren kan känna att denne inte har mandat att gå ifrån skolans 

synsätt. Detta resonemang visar därmed utifrån vår valda definition av ramfaktorteori att en skolas 

syn på lärande i mångt och mycket styr lärarens val av metoder i sin undervisning, precis som de 

statiska systemkonstanterna gör utifrån detta perspektiv. 

Sammanfattningsvis så visar vår empiri från intervjuundersökningen på att lärarna anser att 

skolkulturen har stor påverkan på hur väl en metod som kamratbedömning kan implementeras. 

Utifrån tidigare forskning uttrycks det att skolan behöver anpassa sig efter samhällets krav, men att 

försöken till förändring kan stöta på motstånd där det finns skiljaktigheter i utbildnings- och 

lärandefilosofier. Vidare har det framkommit av de intervjuade lärarna att olika skolors syn på 

lärande och utveckling påverkar det handlingsutrymme lärare har och det stöd de känner att de har 

för sina val av metoder. 

 

 

                                                 

 
152 Selander, 1994, s. 64 
153 Jakobsson, 2012, s. 153 
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9 Konklusion 

Vår studie har fokuserat på gymnasielärares resonemang kring hur kamratbedömning används i 

undervisningen. Vi hoppas att vår studie kan bidra med att skapa en medvetenhet hos 

gymnasielärare om hur kamratbedömning kan användas i deras undervisning och vilka möjliga 

framgångar som kamratbedömning kan ha. Vi hoppas också att studien kan förmedla metodens 

begränsningar och svårigheter, så att de som läser denna studie kan göra mer informerade och 

välgrundade beslut kring användandet av den. Att de intervjuade lärarna uttryckte en så positiv 

inställning till kamratbedömning hoppas vi kunna motivera fler lärare till att försöka sätta sig in i 

hur de själva kan integrera kamratbedömning som ett stående inslag i sin undervisning. De 

viktigaste slutsatserna studien kommit fram till är hur den skola lärarna arbetar på ser på utbildning 

och lärande och vilken påverkan detta har på lärarnas arbete, vilken påverkan olika 

gruppsammansättningar har på metodens utfall, samt vilka huvudsakliga syften lärarna ser att 

kamratbedömning har. 

De intervjuade lärarna framhöll att de känt olika stöd från olika skolor de arbetat på, och att den 

tiden de hade till sitt förfogande stod i direkt relation till vad skolan premierade. Malin uttryckte 

det som att det är de övergripande mål skolan valt att sträva mot som avgjorde vad de fokuserade 

sin vidare- och kompetensutveckling på. Hon yrkade här även på att det styrde mycket av vilka 

metoder hon kände att hon kunde använda, eftersom arbetslag ofta arbetar ämnesöverskridande 

och behöver då vara överens om hur de ska genomföra det. Även David la vikt vid skolans attityder 

till olika lärandefilosofier, då han uttryckte det som att läraren kanske inte känner att denne har 

mandat till att använda sig utav alternativa metoder i sin undervisning. 

Vidare var det tydligt att flera av intervjuade lärarna var relations- och känslomänniskor, då det 

ofta yrkade på gruppklimatet som en viktig faktor. Självklart ansåg de att det förekom även andra 

hinder, men att gruppen är det svåraste och det viktigaste, oavsett vilken metod läraren använder 

sig utav. Alla fyra var mycket inne på elevernas självförtroende och självkänsla, och hur känsligt 

det kan vara att bedöma varandra. Just däför såg de gruppens attityder som särkskilt viktiga för en 

metod som kamratbedömning. De hade lite olika uppfattningar om hur väl eleverna klarade av att 

ge och ta emot feedback, där resonemangen gick ifrån varsin ände av spektrat. Dock blev slutsatsen 

att de ansåg att det mestadels berodde på de sociala relationerna eleverna emellan och inte på deras 

kognitiva färdigheter, vilka de bedömde som höga. 

Slutligen har studien visat på att lärarna främst vill se att metoden syftar till att utveckla de 

överförbara och sociala förmågorna som hjälper eleverna i ett livslångt lärande. Både Malin och 

David skrattade till lite när de nämnde dessa högtravande och, enligt dem, flummiga begrepp, men 

de yrkade ändå på att det faktiskt är vad de vill se. Vidare uttrycke Johan och David det så fint att 

de vill skapa en bättre värld och hjälpa eleverna att bli bättre människor, vilka båda visar på de 

livslånga förmågorna. Vidare var eget ansvar och ansvar gentemot andra en viktig del i det de tog 

upp, vilket har mycket att göra med respekt både för sig själv och för andra. Även om de inte tog 

upp alltför mycket om hur metoden fördjupar och utvecklar elevernas förståelse kring begrepp och 
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koncept i skolans värld, så uttryckte de att de trodde på att kommunicera och diskutera eleverna 

sinsemellan. Anledningen var att flera individer kan ge fler perspektiv på någonting, och genom att 

lyssna, förklara och sedan ta in det som sägs så vidgas deras förståelse av det de försöker lära sig.   

9.1 Vidare forskning 

Även om det finns en hel del forskning inom ämnet kamratbedömninge finner vi att det saknas 

material för hur lärare bör lägga upp kamratbedömningen mer konkret. Många olika studier har 

visat på många olika resultat och olika forskare tar upp väldigt många olika orsaker och anledningar 

till detta. För en lärare med begränsad tid kan det bli svårt att sålla i och få en överblick över alla 

de aspekter som berörs. Vi skulle därför vilja se att det tas fram mer konkreta mallar och verktyg 

för att kamratbedömning ska lyckas väl. Detta med anledning av att många forskare framhåller att 

skolan idag behöver använda sig utav metoder av denna sort för att kunna möta de krav samhället 

ställer på vilka färdigheter som eleverna bör besitta. 
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11  Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Enkätfrågor 

Enkätfrågor 
 
1. Personlig information 
 

Kön:  Man 

  Kvinna 

 

Födelseår:  19 

 

Examensår _________ från lärosäte __________________________________ 

 

Ämne(n): _______________________________________________________ 

 
 
 

2. Beskriv dina egna erfarenheter av kamratbedömning från när du var student i: 
 
Grundskola/Gymnasium: 

 

 

Lärarutbildning: 

 
 

3. Det finns många termer för metoder där elever bedömer och ger feedback på varandras arbete. 
Vad innebär arbetsmetoden kamratbedömning för dig?  
Förklara. 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
4. Vilka påståenden finner du stämmer bäst överens med din syn på att använda kamratbedömning  
som arbetsmetod?  
Kryssa i de rutor du finner stämmer bäst överens med din syn.  
Du kan välja fler än en. 

 Jag ser en positiv skillnad i elevernas förståelse av vad som förväntas av dem 
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Eleverna ser arbetet som en uppgift bland alla andra 

Eleverna tar ansvar för sitt eget lärande 

Eleverna visar ingen ökad förståelse för vad som förväntas av dem 

Inget alternativ 

Eleverna utvecklar sin förmåga att reflektera kring sin egen produktion 

Jag ser ingen skillnad mot andra arbetsmetoder 

Min arbetsbörda minskar 

Starka elever drar nytta av arbetsmetoden 

Eleverna tar inte kamraternas feedback på allvar 

Elevernas feedback är snarlik min egen feedback 

Arbetsmetoden är inte greppbar för svaga elever 

Min arbetsbörda ökar 

Eleverna ger välformulerad feedback till varandra 

Eleverna blir passiva och villrådiga 

 
5. Vad är (det huvudsakliga) syftet du ser med att använda kamratbedömning? 
Välj ENDAST två av påståendena nedan. 

 Eleverna tränas i att ge välgrundad och konstruktiv feedback 

Eleverna tränas i att reflektera kring sin egen förmåga 

Jag ser inget syfte med arbetsmetoden 

Eleverna blir mer flexibla i sitt lärande 

Eleverna utvecklar strategier för sina utvecklingsområden 

Eleverna förbereds för ett livslångt lärande 

Eleverna tränas i kritiskt tänkande 

Eleverna utvecklar en självständighet gällande problemlösning 

 
6. Hur ofta använder du dig själv av kamratbedömning i din undervisning? 
Kryssa för det alternativ som kommer närmast.  
Du kan bara kryssa för ett alternativ. 

Det är ett stående inslag i min undervisning 

Jag tar till det med jämna mellanrum 

Jag använder det sällan 

Det händer inte alls 
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7. Nedan ges påstenden på lärarbeteende i klassrummet. 
Kryssa för de alternativ du tycker bäst stämmer överens med hur du agerar i klassrummet.  
Du kan kryssa för fler rutor än en. 

 Eleverna får arbeta genom en stor variation av metoder 

Jag använder mig mycket av verklighetsförankrade uppgifter 

Eleverna får överhängande arbeta med grupparbeten 

Min undervisning sker enbart i klassrummets miljö 

Jag startar oftast upp lektionen med en genomgång och eleverna arbetar sen med en gemensam uppgift 

Jag håller en låg profil och intar en handledande roll 

Eleverna får arbeta mycket med frihet under ansvar och det finns stora inslag av elevplanerade lektioner  
i min undervisning 

Jag använder mig av en och samma metod för klassen som en helhet 

Jag använder mig mycket av presentationer och föreläsningar i helklass 

Eleverna får arbeta med uppgifter och jag har sedan ett slutprov där jag bedömer deras färdigheter 
 

8. Nedan ges exempel på olika undervisningssituationer. 
Kryssa för de alternativ där du anser att det bäst lämpar sig att använda kamratbedömning som arbetsmetod.  
Du kan kryssa för fler rutor än en. 

 Muntliga gruppresentationer 

Uppträdanden 

Elevkreationer (ex: måleri, matkreationer, grafisk design etc.) 

Individuella skrivuppgifter 

Elevledda lektioner 

Muntliga individuella presentationer 

Skriftliga grupparbeten 

Debatter 

Loggböcker 

Labbar 

Generella diskussioner 

Annat   
 

9. Hur skulle du vidare använda elevernas feedback? 
Kryssa för de alternativ som stämmer överens med hur du använder dig av materialet.  
Du kan kryssa för fler rutor än en. 

 För individuella studiesamtal 

Dokumentation för att påvisa elevernas utveckling och utvecklingsområden 

Underlag för att lägga min undervisning på rätt nivå 
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För betygsunderlag 

För att eleverna ska kunna sätta egna mål för sin inlärning och utveckling 

Jag skulle inte använda det alls i efterhand 

Ett redskap för att hjälpa eleverna till självreflektion 

Som en indikator på elevernas färdigheter och förståelse vid en given tidpunkt 

Hjälpa eleverna att identifiera strategier för effektivare inlärning 
 

10. Vilka är de önskvärda förmågor du vill att eleverna utvecklar genom kamratbedömning? 
Skriv ner de mest väsentliga förmågor du önskar att eleverna bör utveckla genom kamratbedömning. 

 
 

 

11.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

Huvudtema 1 – Undervisning, kamratbedömning 

- Vad är kamratbedömning? Är du bekant med metoden? Hur bekväm är du med att använda 

den i din egen undervisning? 

- Har du haft kontakt med metoden under din utbildning? Hur var det när du själv var elev i 

grundskola? –gymnasium? Om ja, vilka förmågor upplevde du att du utvecklade?  

- Syfte med arbetsmetoden: Vad anser du vara det huvudsakliga syftet med att använda 

kamratbedömning? Varför just detta syfte? 

- Möjligheter med metoden? Vilka förutsättningar anser du krävs för att det ska lyckas väl? Vilken 

roll bör eleven inta? Vilken roll bör du inta? 

- Svårigheter med metoden? Vilka hinder ser du med att använda metoden? Elevens perspektiv? 

Lärarens perspektiv? Yttre faktorer? 

 

Huvudtema 2 – Lärarroll  

- Beskriv vilken roll du brukar inta i klassrummet. Hur hanterar och bemöter du elever som 

frågar om hjälp? Vänder de sig ofta till dig direkt? C3B4ME? 

- Hur upplever du att den roll du har påverkar förutsättningar för kamratbedömning? Hur påverkas 

elevernas delaktighet och inflytande? Vilken känsla får du av elevernas attityder gentemot 

kamratbedömning? 

- Gällande arbetsbörda: berätta hur du upplever din arbetsbörda med traditionella metoder. Berätta 

hur du upplever den med kamratbedömning. 
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Huvudtema 3 – Användande av underlag? 

- Hur används det eleverna har producerat? Hur känner du att detta underlag bäst kan användas? 

- I vilket syfte? Utvärdering? Formativ bedömning? Summativ bedömning? 

 

Huvudtema 4 – Eleven 

- Elevens förmågor: vilka förmågor skulle du vilja att eleverna utvecklar? Varför just dessa, syfte 

med dem? Vilka förmågor ser du att eleverna faktiskt utvecklar? Skiljer de sig? 

– Delaktighet i undervisning: hur mycket inslag av elevdelaktighet/elevdemokrati har du i din 

undervisning? Hur presenterar/introducerar du kursmål och betygskriterier? Upplever du att 

eleverna är på det klara med vad som förväntas av dem? När eleverna arbetar självständigt, ser du 

någon skillnad i vilka mål de strävar mot kontra när du håller i trådarna? Använder du dig av 

några verktyg för att arbeta med kriterier? 

– Kvalitet på feedback: Vilken kvalitet tycker du elevernas feedback till varandra håller? Hur väl 

stämmer deras feedback överens med din egen? Anser du att det är viktigt att kvaliteten är hög? 

Varför/Varför inte? 
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11.3 Bilaga 3. Informationsbrev 

  
Enkät till gymnasielärare  

 
 

Denna enkät görs inom ramen för ett pågående examensarbete om 
Kamratbedömning. Arbetet genomförs av Kim Bellander och Mathilde 
Hansen, lärarstudenter vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier med universitetslektor Guadalupe Francia som 
handledare. 

 
Syftet med examensarbetet är att studera hur verksamma gymnasielärare 
i Uppsala resonerar kring användande av kamratbedömning som 
arbetsmetod. Därför har vi valt ut dig att svara på den här enkäten 
eftersom du är en verksam gymnasielärare i Uppsala. Du har rätt att själv 
bestämma över din medverkan och kan närsomhelt under 
undersökningens gång avbryta din medverkan. 

 
Vi är angelägna om att få en så korrekt bild som möjligt av hur 
situationen ser ut med användande av kamratbedömning på gymnasiet 
och ber dig därför fylla i enkäten så noga du kan. Avsikten är inte att 
undersöka enskilda lärares förhållanden, utan att jämföra grupper av 
lärare och jämföra olika gymnasieskolor i kommunen.  

 
Enkäten är helt anonym. Dina svar skyddas av sekretesslagen (SFS 1980: 
100, 9 kap. 3§) och personuppgiftslagen (1998: 204). Det innebär i 
korthet att alla som arbetar med det insamlade materialet ansvarar för att 
inga enskilda svar kan utläsas på ett sätt som förknippas med dig som 
person. Det insamlade materialet kommer endast att användas i 
forskningsändamål av oss som skriver arbetet. 

 
 
 

Tack på förhand för din medverkan! Om du undrar över något eller har 
synpunkter kontakta oss per e-post eller telefon. 

 
 

Kim Bellander 
Epost: kim.bellander.5332@student.uu.se 

 
Mathilde Hansen 
Epost: mathilde.hansen.3886@student.uu.se 

 
 

Ansvarig för arbetet 
Guadalupe Francia, universitetslektor 
Epost: guadalupe.francia@edu.uu.se, telefon 018-471 2449 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Uppsala universitet 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

 

Blåsenhus, von 

Kraemers Allé 1 

Box 2136, 750 02 

Uppsala 
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11.4 Bilaga 4. Enkätsvar  

Fråga 1: Personlig information 

Kön Antal 

Kvinna 38 

Man 39 

 

Födelseår Antal 

1949 – 1960 24 

1962 - 1970 15 

1971 – 1988 38 

 

Ämnen Antal 

Praktiskt 27 

Teoretiskt 50 

 

Examensår Antal 

1972 – 1983 12 

1984 – 1996 13 

1997 – 2004 24 

2005 – 2014 28 

Fråga 6: Hur ofta använder du dig själv av kamratbedömning i din undervisning? 
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Fråga 8: Nedan ges exempel på olika undervisningssituationer. Kryssa för de alternativ där du 

anser att det bäst lämpar sig att använda kamratbedömning som arbetsmetod.  

Du kan kryssa för fler rutor än en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 64 

 

 

Fråga 9: Hur skulle du vidare använda elevernas feedback? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


