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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar med bedömningsprocesser i 

klassrummet, med ett särskilt fokus på kamratbedömningsmoment. Studien svarar på 

forskningsfrågorna om hur läraren klargör målen för eleverna, på vilka sätt lägger läraren en 

grund för att kamratbedömningen ska bli framåtsyftande, samt vilka metoder läraren använder 

för kamratbedömning. Dessa forskningsfrågor besvarades med hjälp av observationer och 

intervjuer i en skola i Sigtuna kommun. Observationerna stod som en grund för det som lyftes 

fram på intervjuerna. Den information som samlades in analyserades sedan med hjälp av fem 

nyckelstrategier för formativ bedömning. Resultaten visade att alla lärare som medverkade i 

studien klargjorde målen för eleverna på ett tydligt sätt genom att målen bröts ner till elevnivå 

och bearbetades tillsammans i klasserna. Kamratbedömningen var framåtsyftande i den 

observerade skolan då lärarna aktivt jobbade med att uppmuntra eleverna till att använda 

återkopplingen för att utveckla sina arbeten. Under observationen upptäcktes det att de metoder 

som användes var varierande men att alla hade sitt ursprung i metoden two stars and a wish. 

 

Slutsatser som kan dras av denna studie är att kamratbedömning är en metod som hjälper 

eleverna att utveckla en förståelse för god kvalitet. Dessa kvalitéer står i centrum för 

kamratbedömning. För att kamratbedömning ska bli så välfungerande som möjligt krävs en god 

planering och organisation av läraren. 

 

 

Nyckelord: bedömning, observation, intervju, formativ bedömning, kamratbedömning 
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Inledning 

 
Ämnesval, disposition och arbetsfördelning 
 
Författarna till denna studie är två studenter som läser sin sista termin på Grundlärarprogrammet 

F-3, Uppsala universitet. Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och vår intention med 

arbetet är att berika forskningen med en studie om kamratbedömning i praktiken. Vi vill rikta ett 

extra stort tack till en skola i Sigtuna kommun där tre lärare ställde upp och gjorde det möjligt för 

oss att både observera och intervjua kring hur lärare använder sig av kamratbedömning. 

 

Formativ bedömning är något som under de senaste åren blivit något av en trend inom den 

västerländska skolvärlden. Enligt Lundahl (2011) synliggör det formativa arbetssättet i sin 

optimala form kunskapsmålen och aktiverar eleverna till ökat ansvar och ökad delaktighet. 

Genom kamratbedömning får eleverna möjlighet att se exempel på olika elevarbeten, detta 

hjälper eleverna att få syn på de olika kvaliteter som ska bedömas (Jönsson, 2013). I praktiken 

innebär kamratbedömning att eleverna utifrån gemensamt bestämda kriterier bedömer och ger 

varandra feedback på varandras arbeten. I läroplanen (Skolverket, 2011) framhålls vikten av att 

eleven själv ska kunna bedöma sin kunskapsutveckling och då kunna ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna prestationerna. Kamratbedömning kan då, enligt Skolverket, 

vara en väg att gå för att utveckla denna bedömningsförmåga hos eleverna. 

 

Det som väckte vårt intresse till denna studie var dels att formativ bedömning och 

kamratbedömning har blivit allt trendigare under senare år (Skolverket, 2011), dels att Lundahl 

(2011) menar att den formativa bedömningen är en framgångsfaktor i elevers lärande. Med detta 

som bakgrund vill vi undersöka djupare i hur lärare arbetar med kamratbedömning i 

klassrummet. 

 

Denna uppsats är upplagd på det sättet att kapitel som bygger upp syftets och 

forskningsfrågornas relevans, det vill säga bakgrund, tidigare forskning och fem 

nyckelstrategierna för formativ bedömning behandlas först. Därefter lyfts syfte och 

forskningsfrågorna fram. De sista kapitlen analys och diskussion realiserar syftet och 

forskningsfrågorna. Vi har delat upp arbetet så vi individuellt har ansvarat för endel stycken. 
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Josefin Lindström har författat styckena: Ämnesval, disposition och arbetsfördelning, 

Kamratbedömning och Kunskapsbedömning i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Evelina 

Mäkelä har författat styckena: Bakgrund - bedömning av elevers kunskaper, Formativ och 

summativ bedömning och Bedömningspraktiken. Vi har under hela undersökningen reflekterat 

enskilt och sedan diskuterat tillsammans. 
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Bakgrund – bedömning av elevers kunskaper 

I media framställs kamratbedömning ofta som en bra metod som utvecklar och engagerar elever 

inom formativ bedömning. Det finns flera artiklar både i tidskrifter och på Internet som 

beskriver på vilket sätt lärare har arbetat med kamratbedömning i olika skolor och hurdana 

erfarenheter de har haft. Det finns bara några enstaka erfarenheter om kamratbedömning som 

har upplevts negativa. Till exempel visar en studie att eleverna kan lätt glida in på fel spår när de 

borde ge feedback till sina klasskompisar (Wu, Hou & Hwang, 2012). I övrigt anses 

kamratbedömning som något positivt för både lärare och elever, då artiklarna i media nästan 

marknadsför kamratbedömningsmetoden för lärare.  

I samarbete med andra kan vi komma längre i vår kunskapsutveckling jämfört med om vi arbetar på egen 

hand. Eftersom det dessutom finns fler elever än lärare i ett klassrum, kan klasskamraterna genom 

kamratbedömning fungera som resurser för att stödja varandras lärande (Åkerblom, 2015, 17 mars).  

 

Många lärare såsom Carina Tallefors och Karin Isaksson från Jönköpings kommun har dessutom 

sett positiva resultat med kamratbedömning. I en artikel på Skolportens hemsida berättar de att 

eleverna har varit mer delaktiga i undervisningen efter arbete med kamratbedömning och de har 

fått en ökad medvetenhet om vad som bedöms och vilka kunskapskraven är (Duvarci Engman, 

2014, 9 september). Är kamratbedömning så bra som den framstår och vad är kamratbedömning 

egentligen? För att kunna fördjupa oss i kamratbedömning måste vi först titta närmare på 

formativ bedömning. 

 

Formativ och summativ bedömning  

Enligt Lundahl (2014:18f) hade progressivismen en växande roll inom skolorna i Sverige och 

internationellt i slutet av 1800-talet. Den formulerade mål för ett effektivt, jämlikt och rättvist 

samhälle genom en aktiv utbildningspolitik. Inom progressivismen finns det två olika perspektiv 

för hur formandet av det amerikanska skolsystemet skulle se ut. Thorndike och Dewey kan ses 

som traditionsgrundare av två olika bedömningsparadigm och de har påverkat till att två olika 

perspektiv för det amerikanska skolsystemet grundades. Enligt Thorndike skulle skolan utvecklas 

med hjälp av objektiva kunskapsmätningsmetoder och statistisk analys, och enligt Dewey ligger 

skolverksamhetens resultat i framtiden och är därför svåra att mäta. Enligt Dewey ska barnens 

utveckling följas nära och under en lång tid. Thorndike står för den summativa bedömningen, 
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prov och betyg och Dewey står för att förbättra lärandet genom att använda kontinuerligt 

formativ bedömning (ibid.:20).1   

 

Summativ bedömning innebär ofta att uppgifter som eleverna gör antingen kan bedömas rätt 

eller fel. När läraren ger summativa omdömen till exempel i form av betyg innebär det att 

elevernas prestationer kommer att objektivt granskas och ingen återkoppling ges för vidare 

inlärning. Summativa och formativa bedömningar utgår dock från samma kunskapsmål, kriterier 

och krav. Summativa omdömen och betyg tillhör lärarens arbetsuppgifter inom 

kunskapsbedömning (Jönsson, 2013:170).  Den fortsatta lärandeprocessen ska sedan bygga på en 

summativ omdöme av elevers kunskaper som ska hjälpa eleverna vidare i sitt lärande. Formativ 

bedömning ger därtill även information var eleven är på väg och hur hen kan komma vidare 

(Jönsson, 2013:89). Den beskriver inte bara var eleven befinner sig gentemot mål utan också vad 

eleven ska utveckla och hur eleven ska göra för att utvecklas vidare mot kunskapsmålen (Heyer & 

Hull, 2014:10). När eleverna blir bedömda summativt får de ett summerande betyg av deras 

prestation i slutet av ett arbetsområde.  

 

Jönsson beskriver hur man ibland använder bedömning och kunskapsmätning som synonymer. 

Kunskapsmätning innehåller tester och prov och de poängsätter elevernas prestationer. Att 

bedöma innebär istället att tolka och beskriva elevernas prestationer i kvalitativa termer (Jönsson, 

2013:14). När bedömning stödjer elevers lärande kallas den för formativ bedömning. Själva 

bedömningen handlar sedan om att ta reda på var eleven befinner sig i relationen till målen och 

att visa på hur eleven kan gå vidare för att uppnå målen. 

 

Black och Wiliam (2001:2) sökte svar på tre frågor inom formativ bedömning. Deras analyser 

byggde på 580 vetenskapliga artiklar från 160 olika tidskrifter som var publicerade under 1980 – 

1990-talen. Frågorna som de ställde till forskningslitteraturen var ”1) Finns det bevis för att 

förbättrat arbete med formativ bedömning leder till högre resultat? 2) Finns det ett utrymme för 

att förbättra lärares bedömningar? 3) Finns det bevis för att det går att utveckla formativa 

bedömningar?” (Black & William, 2001, Lundahl, 2014:53). Svaret på de alla tre frågorna var ja. 

På grund av resultatet kom de till slutsatsen att man värderar formativ bedömning positivt då det 

leder till bättre lärande och bättre skolprestationer på grund av att eleverna bearbetar den 

                                                

 
1 Termen formativ bedömning användes första gången 1967 av Michael Scriven för att beskriva vilken roll 
utvärdering kunde spela för ’den fortgående förbättringen av undervisningsplanen’ (Wiliam, 2013:49). 
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feedbacken de får. Enligt Black och Wiliam har lågpresterande elever störst nytta av formativ 

bedömning, vilket enligt dem gör att den övergripande prestationen eller kunskapsnivån i klassen 

och även nationellt höjs (Black & Wiliam, 2001). 

 

Omgivning och interaktion med andra människor påverkar elevers lärande och det är därför 

formativ bedömning anses förbättra resultaten (Lundahl, 2014:54). Formativ bedömning gör 

lärandet mera synligt för eleverna och den visar läraren hur undervisningen fungerar i praktiken 

(Heyer & Hull, 2014:10). Formativ bedömning kan därför sägas göra bedömningen viktig under 

hela arbetsområdet. Bedömningen ska vara en närvarande faktor under all undervisning. Det ska 

ske ofta och det är viktigt att eleverna vet vilka mål de jobbar mot och hurdana kriterier finns. 

Enligt undersökningarna ökar detta elevaktiviteten och bidrar till att eleverna tar lättare ansvar för 

sitt lärande (Heyer & Hull, 2014:88). Bedömningen ska vara en ständigt pågående process i 

praktiken och oskiljbar från undervisningsprocessen. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga när den summativa och formativa bedömningen läggs i en 

större kontext att summativ och formativ bedömning är två olika bedömningsparadigm med 

olika syften, men summativ bedömning kan även ses som en del av den formativa bedömningen 

för att den ger en grund för värdering av både kunskapsmål och lärandeprocess. Utifrån denna 

värdering gör läraren eventuellt en reformering av sin undervisning som kommer att påverka hur 

den nästa formativa bedömningsmomentet går till.  

 

Kamratbedömning 

”Trots att omfattande forskning visar hur oerhört verksamt kollaborativt lärande är används det 

sällan effektivt i våra klassrum” (Wiliam, 2013:147). Det kollaborativa lärandet innefattar bland 

annat kamratbedömning. Forskning visar att aktivering av elever som läranderesurser för 

varandra ger en tydlig ökning av elevers lärande (Korp, 2011). När eleverna blir involverade i sin 

egen bedömningsprocess kan detta bidra till att eleverna ökar ansvarstagandet och ägandet av sitt 

eget lärande (Bjuremark, 2010:105). Formativ bedömning handlar om att utveckla lärande och 

undervisning, medan den summativa bedömningen syftar till att samla in resultat. Bedömning blir 

formativ när den syftar till att stödja elevers fortsatta lärande. För att formativ bedömning ska bli 

så fruktbar som möjligt krävs ett klassrumsklimat där elever känner att de kan visa sina nuvarande 

kunskaper och få hjälp med en djupare förståelse (Harrison & Howard, 2012). Kamratbedömning 

är en speciell form av formativ bedömning där eleverna fungerar som resurser för varandra och 
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bedömer varandras kunskaper. Huvudsyftet är att eleverna ska lära sig att bedöma det de har 

gjort i förhållande till kursplanens och lektionens mål och kriterier. De ska alltså ha en 

metakognitiv förmåga gentemot sitt lärande och ska även kunna bedöma kamraters arbeten och 

på så vis se olika kvaliteter som sedan kan bidra till individens egen utveckling (Jönsson, 

2013:110).  

 

Kamratbedömning fungerar bäst när den har ett formativt syfte. Om eleverna bara ger varandra 

betyg kan det påverka elevers lärande negativt och orsaka att eleverna inte vågar visa sina svaga 

sidor. Kamratbedömning fungerar därför bäst som en metod för att stödja elevers lärande och 

har ett formativt syfte (Jönsson, 2013:114). När eleverna ger varandra återkoppling förstår de 

bedömningsprocessen och när de tar emot återkoppling från varandra får de snabb och mer 

frekvent formativ återkoppling (ibid.:121). Eleverna kan uppleva kamratbedömning stressande 

under det första året då processen är ovan. De är rädda för att bedömningen ska bli orättvis mot 

kamraterna (van Hattum-Janssen & Lourenço, 2008, refererat i Bjuremark, 2010:106). 

 

Enligt Lundahl (2014:54) är kamratbedömning ett bra exempel på en interaktiv formativ 

bedömningssituation. Kamratbedömningar förstärker den kommunikativa växlingen mellan 

eleverna genom att den andre ger lämpligt feedback av kamratens initiativ. Formativ bedömning 

ger alltså återkoppling som visar var eleven befinner sig i relation till målen. Kamratbedömning 

har flera fördelar. De tre viktigaste av dem är enligt Lundahl: 

1) att eleverna bedömer andras arbete främjar deras förmåga att bedöma sina egna förmågor, 2) elever utgör 

i många fall bättre resurser för varandra än vad läraren gör, 3) att bedöma varandra skapar en kognitiv 

förstärkning av det egna lärandet (Black, Harrison et al. 2013, refererat i Lundahl, 2014:138).  

 

Det finns flera olika sätt att jobba med kamratbedömning. Lundahl (2014:138) presenterar tre 

olika metoder. Dessa är checklistor före avresan, läxhjälpstavlan och two stars and a wish. 

Checklistor före avresan innebär att eleverna får en checklista som innehåller egenskaper för 

uppgiften som de ska göra. Innan de lämnar tillbaka den ska de kolla igenom att varandras 

uppgifter uppfyller egenskaperna som finns i checklistan. Läxhjälpstavlan används på det sättet 

att eleverna skriver punkter eller uppgifter på tavlan som de har haft problem med när de har 

gjort läxorna. De elever som har klarat uppgiften kan sedan gå fram till tavlan och förklara för 

andra hur hen har löst uppgiften. Den sist nämnda metoden two stars and a wish innebär att 

eleverna ska bedöma varandras arbeten utifrån de givna kriterierna för uppgiften och därefter ge 

varandra feedback genom att formulera två saker som var bra i arbetet och en önskan om vad 

som skulle kunna utvecklas i arbetet.  
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Bedömningspraktiken 

I Sverige har man gått mot allt senare betygssättning under slutet av 1900-talet. När enhetsskolan 

infördes 1962 använde skolorna en relativ 1-5-skala, men när relativa betyg ifrågasattes på 1970-

talet kom senarelagd betygsättning och ett målrelaterat system som togs i bruk under 1990-talet. 

Den tidigare femgradiga skalan ersattes med tre betyg: godkänt, väl godkänt och mycket väl 

godkänt. December 2010 fattade riksdagen i Sverige ett beslut om en sexgradig betygskala från 

årskurs 6 (Lundahl, 2014:32f).    

 

Enligt Lundahl (2014:45) utvecklades kunskapsbedömning till ett redskap för andra mål och inte 

ett mål i sig. Genom att ge eleverna betyg skickas de till lämpliga vidare utbildningar och jobb. 

Dock innebär numera den huvudsakliga nyttan med bedömningar att den ska gynna elevers 

kunskapsutveckling i sig. 

  

Enligt Lundahl (ibid.:48) ses kunskap idag även som ett viktigt kapital för den enskilda individen 

och numera talas det om ett kunskapssamhälle. Detta påverkar synen på lärande och betydelsen 

av att vara framgångsrik i skolan har ökat. De resultat som eleverna uppnår blir meriter, eller icke-

meriter, som används för att jämföra och sortera eleverna på utbildnings- och 

arbetsmarknaderna. Kraven från skolan har förändrats. Det räcker inte mera att eleverna kan läsa, 

skriva och hantera information. De måste även lära att tänka, kommunicera och analysera den 

information som de får. Kunskapsbedömningar borde eftersträva att hitta elevers starka och 

svaga sidor så att de kan göra de val som passar dem bäst (Lundahl, 2014:48). Wiliam (2009:4) 

menar att formativ bedömning kan höja resultaten. Höjda resultat är viktiga inte bara för 

resultatens roll utan också för individen och samhället. 

 

Målstyrningen av skolan har inte bara inneburit ett ökat intresse för formativ bedömning utan 

statens behov av utvärdering av måluppfyllelsen har också ökat under de senaste åren (Folke-

Fichtelius & Lundahl, 2010:243).  

Under 1990-talets första hälft konstaterade den statliga uppföljningen emellertid bristande måluppfyllelse 

och ökande variation i både förutsättningar och resultat (ibid.).  

Två stora omfattande nationella utvärderingar i Sverige genomfördes 1992 och 2003. Syftet var 

att bilda ny kunskap om skolan i Sverige (ibid.). Utbildningsresultat används för statlig och även 

lokal kontroll inom skolvärlden. Dessa resultat används sedan som underlag till politiska debatter 

och även för reklam för skolor och kommuner (Lundahl, 2014:17).  
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Kunskapsbedömning i ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det finns flera lärandeteorier och generellt sätt kan man säga att det finns tre stora dominerande 

lärandeteoretiska perspektiv: den behavioristiska, kognitivistiska och sociokulturella. Såsom tidigare 

nämnts betraktades Dewey som traditions grundare av formativ bedömning och han har också 

haft en stor påverkan på det sociokulturella perspektivet. Enligt honom är nyckeln till lärande det 

sociala sammanhang eleverna är i och de sociala aktiviteter som sker i skolan. Det räcker inte att 

eleverna lär sig idéer och fakta utan de måste även kunna förstå och diskutera kring den 

information de får. (Phillips & Soltis, 2010:89). Eleverna behöver alltså bearbeta den information 

de möter i skolan. En metod för detta kan då vara de sociala aktiviteterna som tillåter interaktion. 

Den sovjetiska psykologen Lev Vygotskij insåg att dessa sociala sammanhang behövs för att 

eleverna ska komma vidare i sin utveckling. Han ansåg också att vi lär oss mycket av andra 

individer och att en av de viktigaste faktorerna i människors lärande är förmågan att härma andra. 

Enligt Vygorskijs begrepp proximal utvecklingszon behöver en mindre kunnig individ hjälp av en 

mer kunnig person för att hen ska komma vidare i sin utveckling. För att detta begrepp ska kunna 

realiseras krävs en social interaktion (Phillips & Solits, 2010). 

 

Samvaro mellan människor skapar stora möjligheter för individer att observera, imitera och 

utveckla kunskaper inom flera områden (Phillips & Soltis, 2010). Människor utvecklas och 

förändras hela tiden, i varje samspelssituation med andra människor finns det en möjlighet att ta 

till sig ny kunskap (Säljö, 2000:119). Enligt Bråten (1998:14) menar Vygotskij att högre 

psykologiska processer utvecklas i sociala sammanhang där eleverna får samspela med varandra. 

Sociala aktiviteter utvecklar barns självständighet. I en studie om lärarbaserad bedömning 

används Vygotskijs sociokulturella lärteori som grund för undersökningen om bland annat själv- 

och kamratbedömning. Lärarna skulle med hjälp av bedömning stötta eleverna att tolka olika 

sociala sammanhang i samhället (Ishihara, 2009). En annan studie (se Allal, 2000) om bedömning 

i Vygotskijs proximala utvecklingszon kopplar samman det sociokulturella perspektivet med 

formativ bedömning i klassrummet. Bedömningen ses ha en betydelsefull roll i sociala 

sammanhang på grund av att formativ bedömning innehåller många olika interaktioner mellan 

olika människor, som till exempel interaktioner mellan lärare och elev samt elev och elev. (Allal, 

2000).  

 

Utifrån dessa teorier kan man se en koppling till den struktur som finns inom 

kamratbedömningen. Kamratbedömning handlar om att i interaktion med andra utvecklas och nå 

olika mål genom att ge och få feedback. Det sociokulturella perspektivet på lärande visar att 
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människorna lär sig bäst när de kommunicerar med varandra, jämför och lär sig av erfarenheter 

(Säljö, 2000:34).  

 

Sammanfattning 

Formativ bedömning är en växande trend inom skolvärlden och kamratbedömning är en del av 

denna trend. Förespråkare för formativ bedömning betonar hur viktigt det är att bedömningen 

sker kontinuerligt. Eleven ska veta vilka mål hen jobbar mot och hur hen kan nå dessa mål. 

Formativ bedömning syftar till att med hjälp av bedömning stödja elevers fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Kamratbedömning är en metod inom formativ bedömning. Den innebär att 

elever förutsätts vara resurser för varandra och att de deltar i bedömningsprocessen.  

 

Media framställer kamratbedömningen alltså ofta som en bra metod som utvecklar och engagerar 

elever inom formativ bedömning. Det ses som något positivt och nytt och den rekommenderas 

av flera lärare. Black och Wiliam (2001:18) menar att det finns mycket som man kan undersöka 

inom detta forskningsområde. Utifrån även den tidigare forskning som kommer att presenteras 

nedan kan utläsas att det finns en kunkspaslucka vad gäller bland annat klassrumsmetoder inom 

formativ bedömning och lärarens roll i kamratbedömning. Denna studie kommer att fokusera på 

hur läraren arbetar med kamratbedömning i klassrummet och detta kommer att undersökas med 

hjälp av observationer och intervjuer.  
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Tidigare forskning 

Vi har bland annat använt oss av databaserna Education Research Complete och ERIC när vi har 

sökt internationella forskningsrapporter. Även sökresultaten på dessa databasen visar att formativ 

bedömning är nytt inom forskningen.2 Även fast formativ bedömning och kamratbedömning har 

fått en större roll under de sista åren har ämnet redan undersökts mycket. De flesta studier om 

kamratbedömning undersöker hur kamratbedömning fungerar i praktiken (se till exempel Clark, 

2015; Cornelius, 2014; Dargusch, 2014) men även vilka attityder lärare, elever och även 

lärarstudenter har mot kamratbedömningen (se till exempel Azano, Brunner, Callahan m.fl. 2014; 

Cheng & Yan, 2015). I förhållande till den forskningsgenomgång hamnar denna studie i den först 

nämnda kategorin som undersöker hur kamratbedömning fungerar i praktiken. 

 

Som tidigare nämnts så finns det mycket forskning om formativ bedömning och dessa studier 

visar att återkoppling har en positiv påverkan på elevers lärande. Elevers skiftande erfarenheter 

gör att man inte kan förutsäga vilken påverkan återkoppling har på dem, men forskning visar att 

resultat ofta är oberoende av till exempel ålder, kontext och ämne (Jönsson, 2013:88). Formativ 

bedömning hjälper lärarna att utveckla deras undervisning genom den feedback de får utifrån 

bedömningen av lärandeprocessen (Akpan, Notar & Padgett. 2012:95).  Även en studie om 

studenters motivation och prestationer visar bland annat att formativ bedömning formar 

undervisningen och hjälper lärarna att få information om elevernas kunskaper, och på så vis kan 

läraren hjälpa eleverna med strategier för att utveckla sitt eget lärande (Cauley & McMillan, 

2009:5).  

 

Studier har visat att formativ bedömning leder till tydligt förbättrat lärande. Enligt Lundahl 

(2014:53) gäller detta elever och studenter från förskola till universitet. Kearney och Perkins 

(2014) beskriver att tidigare forskning har även visat att studenter som tidigare varit oengagerade i 

                                                

 
2 Vi sökte formativ bedömning på engelska med sökordet: formative assessment. Detta gav oss först ca 2600 sökresultat. 

Resultaten kommer från år 1973 framtill 2015. När vi avgränsade söket så att vi fick artiklar från år 2000 framtill 

2015 fick vi ca 2500 resultat. Detta visade oss att under 27 år gjordes endast ca 100 stycken studier om formativ 

bedömning och därefter har antalet ökat markant. Från år 2000 till 2005 skrevs ca 300 artiklar och från år 2005 till 

2010 skrevs ca 1000 artiklar. Redan i år 2015 har över 40 stycken artiklar producerats.  
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sina studier sedan med hjälp av att följa modeller för själv- och kamratbedömning har fått ett 

ökat intresse för bedömning och hur de kan utveckla sitt lärande. 

 

För att återkoppling ska kunna kallas återkoppling måste informationen användas av eleverna, 

vilket innebär att eleverna reflekterar över informationens innebörd, men även hur den kan 

användas i kommande arbeten. Forskning visar dock att många elever av olika anledningar inte 

använder den återkoppling de får. Anledningen till varför eleverna inte utnyttjar den återkoppling 

kan vara att de inte ser syftet med det hela. För att återkoppling ska bli meningsfull och 

användbar ska den svara på följande frågor: 1) Var är jag på väg?, 2) Var befinner jag mig i 

förhållande till målet? och 3) Hur ska jag närma mig målet? (Jönsson, 2013:89). Forskning visar 

att även studenter på universitet saknar strategier för hur återkoppling ska användas. Studenterna 

kan då inte omvandla återkoppling som stöd för deras lärande (Jönsson, 2013:90). Flera studier 

visar att elever förstår och använder återkoppling i mycket hög grad när läraren spelar in 

återkopplingen istället för att skriftligt ge återkoppling (Jönsson, 2013:91). Det visar sig att 

eleverna hellre vill fokusera på poäng och provbetyg än på återkoppling med framåtsyftande 

feedback. Forskning visar dock att en stor andel av elever vill ha återkoppling som är snabb, 

specifik, detaljerad, omfattande och individualiserad. De vill även att läraren ska ge direkt muntlig 

återkoppling (Jönsson, 2013:92). Enligt Jönsson (2013:93) visar tidigare forskning även att när 

elever får summativa omdömen som poäng och betyg tenderar många elever att följa lärarens 

rekommendationer fullt ut, och på så vis glöms de egna tankarna och idéerna bort. Det har visat 

sig att återkoppling som kräver ett engagemang av eleverna ger bäst resultat (Jönsson, 2013:93).  

Återkopplingens påverkan på elever  

Om eleverna får mindre positiva omdömen visar det sig att omdömena har en negativ effekt och 

kan såra elevernas självbild. Resultatet av detta kan bli att eleverna inte bryr sig om 

återkopplingen då de tror att de ändå inte kan förbättra sig. Även de högpresterande eleverna 

bryr sig inte om återkopplingen om denna ges tillsammans med poäng eller betyg, på grund av att 

det räcker för dem att kolla på betygen och se att de ligger bra till (Jönsson, 2013:93).  

 

Forskning visar att svagpresterande elever ofta har ett större behov av omedelbar feedback, 

medan fördröjd feedback inte har någon direkt positiv effekt på varken hög eller lågpresterande 

elever (Brookhart, 2008). Även Black och Wiliam (2001) menar att formativ bedömning har 

positivast effekt för lågpresterande elever. När deras prestation höjs, resulterar det till att också 

den övergripande prestationen höjs mellan eleverna.  
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Feedback som ges under kamratbedömning kan ha positiva effekter i lärandet när feedbacken är 

genomtänkt och positiv. Detta innebär att momentet är välplanerat och genomtänkt. Den största 

nyttan med kamratbedömning enligt Topping, (2009:22) är att den är direkt och individualiserad. 

Elever upplever även att den bedömning de får från kamrater är mer öppen för diskussion än den 

bedömning de får från lärare.  

Kamratbedömning  

Cho och Shunn (2005) menar i sin studie att kvalitén hos det som studenterna presterade efter 

det att de fått återkoppling var högre om de fått återkoppling från kamrater än om de fått 

återkoppling från läraren.  Även en nyare studie av Cho och MacArthur (2010) visar att studenter 

som fick återkoppling av sina kamrater utförde mer komplexa förändringar och dessa höjde 

kvaliteten hos deras prestationer. I jämförelse med de elever som fått återkopplingen från läraren 

hade de senare inte lika hög kvalité i de redigerade arbetena. Förklaringen enligt forskarna är att 

respons från kamrater är lättare att förstå och därmed lättare att använda. Dessutom visar det sig 

att återkopplingen som läraren ger tenderar inte vara lika individualiserad och text-specificerad 

som återkopplingen eleverna får från varandra (Cho & MacArthur, 2010:329).  

 

Flera studier visar att elevers bedömningar stämmer väl överens med lärarens bedömningar. 

Dock bör kamratbedömning inte användas för summativa bedömningar utan 

kamratbedömningen borde vara framåtsyftande (Jönsson, 2013:114). Eleverna bör aktivt ta 

ansvar för deras lärande för att lärandet ska bli livslångt (Black & Wiliam, 2001:15). En studie om 

kamratbedömning visade dock att eleverna upplevde att de kunde upptäcka brister i varandras 

texter men de hade svårigheter att ge specifik formativ information. Kommentarerna som 

eleverna lätt gav var generella och främjade eller förstärkte inte någons lärande så mycket. Elever 

som är ovana att ge feedback känner sig inte trygga i att ge kommentarer och förbättringsförslag 

till varandra. Detta resulterar ofta i att vissa kommentarer med förklaringar fokuserade bland 

annat på missförstånd och artighet. Dock visade resultatet av denna studie att elevers skrivande 

utvecklas när de får agera som läsare och bedömare av sina klasskamraters texter (Berggren, 

2013).  

 

Tidigare forskning har visat att kamratbedömning kan upplevas tidskrävande för läraren. För att 

kamratbedömning ska ha bra kvalitet krävs god organisering av momentet, övning och 

utvärdering (Topping, 2009:23). Lärarna upplever även att kamratbedömningen fungerar bäst i ett 
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formativt syfte. De vågar inte ge ansvaret till eleverna att ge varandra summativa betyg på grund 

av att eleverna kan lätt påverkas av vilka relationer de har till varandra. Därför anser Topping 

(2009:24) att lärarna noggrant och försiktigt ska organisera kamratbedömningsmoment med sina 

elever.   

 

Slutsatser av tidigare forskning 

Formativ bedömning har fått en större roll under de senaste åren. Detta visar även sökresultaten i 

internationella databaser. Bara inom en tio års period, det vill säga från och med 2005 tills idag 

maj 2015, har ungefär 85 % av all forskning kring formativ bedömning gjorts. Tidigare forskning 

har visat att formativ bedömning utvecklar både elevers lärande och lärarens undervisning. 

Återkopplingen som ges ska vara framåtsyftande, meningsfull och användbar. 

 

Det visar sig att vissa elever inte bryr sig om den skriftliga och muntliga återkopplingen som 

formativ bedömning ger. För dem räcker det att se att de ligger bra till betygsmässigt. Feedback 

ses dock ge positiva effekter i lärandet, speciellt när de kommer från kamratbedömning, eftersom 

eleverna ligger på samma nivå som varandra och har på det sättet lättare att förstå feedbacken. 

Studier visar även att kamratbedömning stämmer väl överens med lärarens bedömningar. 

Forskning visar att organisera ett kamratbedömningsmoment är väldigt tidskrävande för lärarna. 
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Nyckelstrategier för formativ bedömning 

Denna studie har sin utgångspunkt i Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. 

Dessa fem strategier kommer här att beskrivas mer ingående. Dessa fem strategier stod som ett 

grund för studiens observationsschema och har även fungerat som ett analysverktyg. 

 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg  

Enligt Wiliam (2013:74) är det värdefullt att skapa lärandemål tillsammans med eleverna. En 

positiv effekt av att forma lärandemålen med eleverna är att eleverna får en förståelse för vad 

som ska läras och hur de ska ta sig dit. En annan positiv faktor är att man kan skapa en 

klassrumsmiljö där olika elever jobbar mot olika mål (ibid.:76). För att eleverna ska få förståelse 

för lärandemål och dess kriterier för framsteg kan eleverna titta på andra elevarbeten och se på 

deras styrkor och svagheter.  

 

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande 

Det är viktigt att läraren tar med i sin planering hur hen ska ta reda på var eleverna befinner sig i 

sitt lärande. Denna strategi betonar vikten av detta (Wiliam, 2013:87). Wiliam (ibid.:94) menar att 

diskussioner i helklass kan vara användbart då detta förser lärare med information om hur 

eleverna kommer vidare i sin utveckling. Dessa diskussioner utvecklar även elevernas tänkande. 

Det bästa sättet att skapa diskussion i klassrummet är kanske inte att ställa frågor utan istället att 

komma med olika påståenden (ibid.:99). 

 

3. Ge feedback som för lärandet framåt 

Det är viktigt att återkopplingen är framåtsyftande och att den inte fokuserar på elevprestationens 

brister (Wiliam, 2013:121). Wiliam menar att de flesta elever endast är intresserade av poäng och 

betyg och kommentarerna blir då bortglömda (ibid. :123). ”Feedback fungerar formativt endast om 

eleverna använder den information de får tillbaka för att förbättra sina prestationer” (ibid.:134).  

 

4. Aktivera eleverna till att bli läranderesurser till varandra 

Wiliam menar att använda elever som läranderesurser för varandra ökar elevers lärande. 

Kamratbedömning gynnar dels den elev som ger hjälp, men även den som får hjälp. Eleverna 

tvingas sätta sig in i lärandemålen och framgångskriterierna (Wiliam, 2013:158). 
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5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Läraren har en viktig roll att skapa goda lärandemiljöer, dock menar Wiliam att endast elever kan 

skapa lärande. En viktig framgångsprocess är att eleverna blir ägare av sitt eget lärande. Ju bättre 

elever kan styra sitt lärande desto bättre lär de sig (Wiliam, 2013:171).  
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Syfte och forskningsfrågor 

Mot bakgrund av denna inblick som bland annat media, litteratur och studier ger, syftar denna 

uppsats till att undersöka hur kamratbedömningsmomenten sker i praktiken. Syftet med vår 

studie är alltså att undersöka hur läraren arbetar med bedömningsprocesser i klassrummet, med 

ett särskilt fokus på kamratbedömningsmoment. Vi söker svar på följande frågeställningar: 

 

1. Hur klargör läraren målen för eleverna? 

2. På vilka sätt lägger läraren en grund för att kamratbedömningen ska bli framåtsyftande? 

3. Vilka metoder använder läraren för kamratbedömning? 
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Metod 

Denna undersökning kommer att utföras i en kombination av metoder, såväl observationer som 

intervjuer kommer att utföras. Intervju som metod har valts då Ahrne & Svensson (2011) menar 

att intervjuer bidrar till att samla och skapa kunskap om något som forskaren eller studenten inte 

vet.  

Idag är antagligen intervjuer den vanligaste forskningsmetoden både bland studenter och bland de forskare 

som arbetar inom en kvalitativ inriktning (Ahrne & Svensson, 2011:36).  

Vi har därför valt att undersöka just området kring kamratbedömning, då detta är ett relativt nytt 

fenomen som det inte finns så stor kunskap kring. Flera tidigare forskningsstudier (se till exempel 

Berggren, 2013) som används i denna studie har undersökt kamratbedömning med hjälp av en 

kombination av metoder såsom observation och intervju. Utifrån detta kan man se att när man 

undersöker just ämnesområdet kamratbedömning kan det vara en fördel att använda sig av 

kvalitativa forskningsmetoder. Observationerna kommer att ge denna studie information om 

klassrumssituationen där kamratbedömning genomförs. Observationerna kommer att vara öppna 

då deltagarna vet om och har accepterat att de är med i studien. De är införstådda med att studien 

kartlägger just hur läraren agerar under en lektion där kamratbedömning genomförs. Under 

observationen ska fältanteckningar skrivas ner. Dessa anteckningar kommer att diskuteras under 

studiens nästa moment då lärarna intervjuas. De frågor och funderingar som har uppstått under 

observationen lyfts fram och diskuteras tillsammans. 

 

Stimulated Recall  

För att undersöka hur kamratbedömning går till i praktiken och hur lärare tänker kring detta har 

vi i denna studie tagit inspiration av metoden Stimulated Recall. Stimulated Recall är en metod där 

man med hjälp av till exempel ljudband- eller videoinspelat material dokumenterar en 

intervjupersons verksamhet. Efter inspelningen får den intervjuade ta del av materialet för att se 

och höra sig själv i aktion och kommentera inspelningen.  Undersökningarna kan se väldigt olika 

ut beroende på forskningsintresse, intervjutekniker men även beroende på mer grundläggande 

antaganden som den intervjuade kan uttrycka. (Haglund, 2003:147).  Bell (2006:158) menar att 

det finns en stor fördel med att använda intervjumetoder då dessa är flexibla och svaren kan 

utvecklas och fördjupas. Det är en stor fördel att spela in intervjuer. Dels för att man kan 

kontrollera exakta citat men även säkerställa att eventuella anteckningar blir riktiga. Det viktigaste 
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är dock att uppmärksamma viktiga kommentarer utan att de behövs skriva ner i 

intervjusammanhanget (ibid.:165). 

 

Stimulated Recall består alltså av ett observationstillfälle som kompletteras ofta med en intervju. 

Först utförs en observation där ljudet även kan spelas in, därefter utförs en intervju utifrån 

observationen. Under intervjun har både den intervjuade och intervjuaren möjlighet att stänga av 

bandet för att ge en kommentar (Haglund, 2003:149). Den intervjuade berättar sina åsikter vid 

intervjusituationen och behandlar sina orsaker till varför de förklarar det inspelade materialet som 

de gör (ibid.:152). Stimulated Recall kan även lyfta fram situationer som har blivit automatiserade 

för läraren i klassrummet. Den kan ses som en källa för forskare att ordna lärarens tankar och 

beslutsfattande (ibid.:152).  

 

Då vi inte hade möjlighet att spela in observationsmomenten, gjorde vi noggranna anteckningar 

som sedan stod till grund för intervjuerna. Under intervjuerna hade vi dock möjlighet att spela in 

det som sades.  Vi har på så vis kunnat tillämpa delar av metoden Stimulated Recall i vår 

undersökning. Det som observerades och antecknats lyftes fram under intervjun med läraren. 

Under intervjun ska det inte finnas för stor styrning från forskarnas sida utan synpunkterna som 

kommer fram ska komma från de intervjuades egna uppfattningar (Holme & Solvang, 1997:100). 

Därför strävade vi efter att inte styra lärarna för att ge dem själva möjlighet att lyfta fram 

situationer från momentet som observerades och deras tankar kring dem. 

 

Avgränsningar och urval  

Inom ramen för detta arbete har vi utfört en observations- och intervjuundersökning i en svensk 

skola i Sigtuna kommun. Ramarna för detta arbete ledde till att vårt urval begränsades till en 

skola. Vi hade möjlighet att observera fyra lektioner och intervjua tre lärare. Lärarna jobbade i 

årskursen 2, 3, 4-5 och 6. Vi valde att avgränsa undersökningen till målgruppen grundskollärare 

årskurs 1-6 då detta har störst prioritet för vårt kommande arbetsliv. En stor avgränsning i 

studien är att fokus ligger på lärarrollen i momentet kamratbedömning.  

 

Trost (2012:29) menar att det kan vara svårt att samla in data från alla i den urvalsgrupp man valt 

att undersöka. Vi är medvetna om att resultatet skulle kunna bli annorlunda om studiens ramar 

hade gett tillgång till många fler undersökningar. ”En tumregel är att ju större urval desto större 

sannolikhet att det ska vara representativt för populationen” (Trost, 2012:37). Valet att undersöka 
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en skola i Sigtuna kommun gjordes då denna kommun jobbar aktivt med formativ bedömning 

och kamratbedömning3.  

 

Undersökningens upplägg 

Under observationen fokuserade vi på hur läraren skapade kamratbedömningsmomentet och hur 

hen agerade under momentet. Observationen utgick från ett observationsschema (se bilaga 1). 

Punkterna hade sitt ursprung i Wiliams fem nyckelstrategier. Anteckningarna utifrån 

observationsshemat stod sedan som grund för intervjuerna med lärarna. Då Stimulated Recall 

användes som metod, lyftes observationer som antecknades fram under intervjutillfället. Den 

intervjuade hade möjlighet att beskriva mera omfattande den observerade lektionen. I en 

intervjusituation finns det aspekter som man inte kan förbereda eller kontrollera. Även fast man 

inte kan vara förberedd på allt i en intervju är det bra att ha någon form av mall inför 

intervjusituationen (Ahrne & Svensson, 2011:46).   

Genom hela intervjun, och i synnerhet i inledningen, är det centralt att ställa vänliga frågor och tydliggöra 

att man är intresserad av att ta del av den intervjuades synpunkter och erfarenheter (ibid.:47).  

Målet med intervjun är att den ska vara öppen, både intervjuaren och den intervjuade ska fritt få 

uttrycka sina åsikter. Detta dels för att intervjusituationen ska bli så bekväm som möjligt men 

även för att intervjun ska bidra med så mycket kunskap som möjligt. 

 

De tre lärare som observerades jobbade i årskursen 2-3, 4-5 och 6. Den första observationen i 

årskurs 6 tog ungefär 30 minuter. Därefter gjordes observationer i årskursen 3 och 2. De 

observationsmomenten var 20 min vardera. Sista observationsmomentet i klass 4-5 var 30 

minuter lång. Efter varje observerat moment diskuterade och jämförde vi våra 

observationsresultat ungefär fem till tio minuter. Vi kommer att beteckna den första läraren vi 

                                                

 
3 För att få tag på skolor som skulle kunna delta i undersökningen skickade vi ut ett mejl till 19 skolor i Uppsala 

kommun. E-post adresserna letades upp via skolornas hemsidor och målet var att kontakta alla skolors rektorer för 

att presentera vår idé och kolla om något intresse för deltagande fanns. Endast två skolor svarade. Den ena skolan 

skrev att mejlet vidarebefordrades till den klass på skolan som var mest aktuell. Lärarna skulle höra av sig om de var 

intresserade, dock fick vi aldrig något svar. Den andra skolan som svarade arbetade inte med kamratbedömning på 

det sättet som efterfrågades. Vi kontaktade även ett par skolor i Heby kommun, men även de svarade att de inte 

jobbade med kamratbedömning. När vi sedan hade fått alla dessa negativa besked valde vi att kontakta Sigtuna 

kommun då vi hade tidigare kännedom om att denna kommun aktivt arbetar med kamratbedömning.  
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undersökte i en årskurs sexa med lärare 1. Den andra läraren undervisade både årskurs två och tre 

och hen benämns som lärare 2. Slutligen benämns den sista läraren som undervisade en klass som 

bestod av elever från årskurs fyra och fem som lärare 3. Efter jämförelsen av 

observationsanteckningarna fick varje lärare komma in på en intervju. Under intervjun lyftes fram 

det som oberverades under lektionerna. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. 

Intervjun med den första läraren tog ungefär tio minuter och intervjun med nästa lärare tog 

ungefär nio minuter. Den sista intervjun med lärare 3 tog ungefär elva minuter. Alla intervjuer var 

väldigt intensiva och informationsrika och gav svar på studiens forskningsfrågor. 

       Tabell 1: Tid för observationerna och intervjuerna för de undersökta lärarna 

 

När det gäller upplägget vid kvalitativa undersökningar ska det vara flexibelt på grund av att det 

kan ändras under genomförandet. Det handlar till exempel om vilka frågor som tas upp och i 

vilken ordning (Holme & Solvang, 1997:80). Kvalitativa studier undersöker respondenten med 

hjälp av så vanliga och vardagliga samtal som möjligt. Respondenten får då friheten att utforma 

sina egna åsikter och insamlingen av informationen är då anpassad i respondentens egen 

situation. Detta gör informationen trovärdig (ibid.:82). Under intervjuerna med lärarna hade vi 

observationsschemat som grund. Punkterna i schemat togs inte upp i ordning, utan vi ville skapa 

en diskussion kring kamratbedömning. Dock sågs det till att alla punkter blev besvarade. 

Intervjuerna började med att lärarna själva fick berätta om sina egna tankar kring det observerade 

momentet.  

Materialets begränsningar  

Vi är väl medvetna om att denna skola inte uppnår någon slags generaliserbarhet då det kan 

finnas andra skolor som kan avvika från resultaten. Då denna studie har ett litet urval kan den 

betraktas som en liten undersökning om hur lärare arbetar med kamratbedömning. Ett större 

urval skulle ge mer information och bredare syn på kamratbedömning i praktiken.  

 

Då metoden för denna studie är både observationer och intervjuer ökar trovärdigheten av 

resultaten. Dock är vi medvetna om att respondenter ofta vill se ”bra ut” i forskarens ögon och 

det är därför svårt att undersöka hur en vanlig skoldag ser ut. Respondenterna är medvetna om 

 Observation Intervju 

Lärare 1 ca 30 min ca 10 min 

Lärare 2 ca 20 + 20 min ca 9 min 

Lärare 3 ca 30 min ca 11 min 
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vår närvaro och kan då bli omedvetet eller medvetet påverkade. Det är även möjligt att som 

forskare tolka respondenternas åsikter olika (Holme & Solvang, 1997:290).  

 

Trots att vi var två som observerade de olika momenten finns det en risk att vi som observatörer 

har missat någon viktig detalj. Därför är vi medvetna om att en videoinspelning skulle ha gett 

bättre förutsättningar att analysera observationsmomentet då denna kan spelas upp flera gånger. 

Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter (Bell, 2000:89). 

Hela undersökningsprocessen ska vara transparent så att läsaren kritiskt kan granska forskningen 

och studiens tolkningar (Ahrne & Svensson, 2011). ”Traditionellt menas med validitet eller 

giltighet att instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta” (Trost, 2012:63). 

Validitetsbegrepp härstammar från kvantitativ forskning och vissa forskare hävdar att i kvalitativa 

studier skulle man istället kunna använda begrepp som rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet. 

Dessa begrepp beskriver den noggranna och systematiska forskningsprocessen under hela 

studien. Trovärdigheten ökar när man analyserar och samlar in data på ett väl genomfört sätt 

(Fejes & Thornberg,2015). Det är lätt att man i en forskningssituation fokuserar på det som 

stämmer överens med ens egna uppfattningar. Detta minskar trovärdigheten då läsarna kan ledas 

i en viss riktning och värderingar påverkar tolkningen (Bell, 2006:167). Som undersökare kan det 

vara svårt att vara objektiv i en intervjusituation. Bell (2006:169) beskriver ett antal faktorer som 

höjer objektiviteten: uppriktighet, konkret information och ett professionellt uppträdande. För att 

denna studie skulle vara så reliabel som möjligt strävade vi efter att uppfylla Bells 

objektivitetsfaktorer.  

 

Etiska överväganden  

Utifrån ett etiskt perspektiv menar Bell (2006:157) att det är viktigt att respondenterna skriftligt 

får förklarat vad undersökning handlar om, varför man vill intervjua dem, vilken typ av frågor 

som ska ställas och vad man ska göra med den information som man får fram. Respondenterna i 

denna studie fick informationen innan via mejl innan de tackade ja till att delta. När 

undersökningsobjektet är människor är studien inte värdeneutral då tystnadsplikten måste följas. 

Utomstående personer ska inte få reda på vem den enskilde respondenten är. Naturligtvis ska inte 

respondenterna luras att delta i undersökningen utan de ska ge sitt godkännande för deltagandet 
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(Holme & Solvang, 1997:32). Materialet har endast använts för forskningsändamål och har därför 

förvarats så att obehöriga inte kan ta del av det.  Det insamlade materialet kommer att makuleras 

när studien är färdig. 

 

Bell (2006:54) menar att det är viktigt att man klargör för respondenterna om deras rättigheter. 

Att de till exempel vet att det hela är frivilligt och de kan avsluta intervjun när de vill. Då studiens 

intervjusituationer spelas in är det viktigt att de som intervjuas blir medvetna om vad som ska 

göras med inspelningen, vilka som har tillgång till den och hur länge den ska bevaras (Bell, 

2006:165). Vi bad om respondenternas godkännande för inspelning av intervjun och de hade då 

möjlighet att tacka nej om de inte ville bli inspelade. Även fast studiens fokus är läraren och inte 

eleverna skickades ett mejl till vårdnadshavarna där vi informerade dem om studien och dess 

syfte. Detta gjordes på grund av att både eleverna och vårdnadshavarna skulle vara medvetna om 

vad som skulle ske.  

 

Det finns alltid en risk att respondenterna kan känna sig feltolkade. Forskarens tolkningar kan 

skilja sig från respondenternas uppfattningar av verkligheten (Ahrne & Svensson, 2011:65). 

Intervjuerna transkriberades och många av lärarnas citat användes i studien för att minska risken 

av feltolkningar. Hade vi istället valt att endast sammanfatta lärarnas åsikter skulle risken för 

feltolkningar ökat. 

Analysmetod  

Det är viktigt att de enskilda observationerna och intervjuerna hör ihop med varandra. Materialet 

ska nå en mättnadspunkt så att det kan generaliseras till givna sociala kontexter och tematiseras 

och typologiseras i olika kategorier (Ahrne & Svensson, 2011:67). Den informationen som 

samlats in under observationerna sammanställdes gemensamt efter observationstillfällena. Det 

som observerades jämfördes med Wiliams fem nyckelstrategier. Fokus låg på 

bedömningsprocessen då läraren arbetade med kamratbedömning. De teman som även användes 

under analysen grundar sig i Wiliams fem nyckelstrategier.  

 

Intervjuerna med lärarna transkriberades för att sedan analyseras noggrant. Vi valde att lämna 

kvar humningar och liknande för att tydliggöra den verkliga intervjusituationen. Först 

analyserades transkriptionerna av varje intervju enskilt och då antecknade vi våra tankar och 

reflektioner. De olika textstycken tematiserades. Dessa teman granskades för att se vilka likheter 

de hade. Vi har även citat som exempel av det vi har uppmärksammat och vill poängtera (Fejes & 



 

 27 

Thornberg, 2015). De olika delarna i den transkriberade texten placerades under olika teman och 

lades sedan i kategorier som grundade sig i nyckelstrategierna.  
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Analys och resultat 

Nedan presenteras analys och resultat av obsevationerna och intervjuerna som är tematiskt 

indelade med hjälp av rubriker som är tagna från Wiliams fem nyckelstrategier för formativ 

bedömning och vår forskningsresultat. 

Hur läraren klargör målen för eleverna? 

Det första observerade momentet med lärare 1 i årskurs 6 började med att läraren fortsatte en 

påbörjad lektion i problemlösning i matematik med sina elever. Under den observerade lektionen 

skulle eleverna bedöma varandra på vilket sätt de löser problemlösningar i matematik. Detta 

gjorde de med hjälp av iPads. De hade tidigare spelat in momentet då de löste problem i 

matematik och nu fick klasskompisarna kolla på dessa små klipp och bedöma varandra. I början 

av lektionen som observerades klargjorde lärare 1 inte målen för sina elever. Detta berodde på att 

kamratbedömningen som gjordes endast var en del av en större process och målen för 

arbetsområden i denna process var förklarade till eleverna i början av arbetsområdet. I intervjun 

som gjordes efter observationen förklarade lärare 1 hur processen gick till och vi fick då veta hur 

målen hade klargjorts i början av processen.  

 

Matriser som stöd i bedömningen 

Lärare 1 och eleverna i årskurs 6 hade tillsammans gått igenom de mål de skulle jobba mot och 

eleverna hade fått berätta om de hade förstått och ville godkänna målen. Fast vi inte observerade 

tillfället då läraren klargjorde målen för eleverna för första gången, kunde vi dock se under 

observationen att målen fanns med även i slutet av processen som i detta fall var det observerade 

kamratbedömningsmomentet. Målen var då nerbrutna till ett språk som eleverna hade lättare att 

förstå. Dessa mål var även samlade i en matris som eleverna använde under lektionen. Matrisen 

(bilaga 2) var i form av en trappa där varje steg innehöll kvalitéer som de skulle behöva nå för att 

komma till nästa steg. Under observationen såg vi att eleverna använde matrisen för att bedöma 

varandras arbeten. När de kollade på iPads hur klasskompisen löste problem i de små inspelade 

klippen gjorde de samtidigt anteckningar i matrisen med färgpennor i tre olika färger. Med en röd 

penna markerade de i matrisen om den eleven de bedömde ännu inte nådde en viss kvalité som 

stod i matrisen. Med en grön penna markerade de kvalitéerna som den bedömda eleven 

uppnådde och med en gul penna sådana kvalitéer som hen uppnådde för en viss del.  
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Denna studie söker svar till bland annat hur läraren klargör målen för sina elever. Det som vi 

observerade var att matriserna som eleverna använde innehöll olika slags kvalitéer som de skulle 

nå. Senare under intervjun diskuterades matriserna och då berättade lärare 1 att dessa kvalitéer 

grundade sig på kunskapskrav som läraren hade tillsammans med eleverna brutit ner till mera 

konkreta kvalitéer. Till exempel den första kvalitén i matrisen (bilaga 2) som eleverna använde 

under observationen i årskurs 6 var följande: ”Du använder dig av enheter i talet och i svaret”. 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011:67) 

ska eleverna kunna använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Kvalitén från matrisen 

är alltså ett kunskapskrav från läroplanen som är nerbruten till ett nivå som är lättare för elever att 

begripa. Matrisen som innehåller kvalitéer kan även ses som ett verktyg som för elevers lärande 

framåt. Eleverna kan under hela processen se var de befinner sig i matrisen men även se vad som 

krävs för att ta sig uppåt i trappan. Eleverna fick matrisen i början av arbetsområdet och då 

kunde de redan från början se de kriterier de skulle bli bedömda på, och när eleverna fick tillbaka 

resultaten av kamratbedömningen kunde de se i matrisen vilka av kvalitéerna de hade nått. Det 

som de hade nått hade klasskompisen markerat med en grön penna och det som de inte hade nått 

hade hen markerat med en röd penna. Nästa gång matrisen skulle användas kunde eleverna ta 

fram matrisen från denna tidigare moment och kolla på de kvalitéer de inte hade nått för att 

förbättra och utveckla sig till nästa gång.  

 

Självständighetsnivån i arbetet 

En skillnad som upptäcktes mellan årskurserna i den undersökta skolan var självständigheten i 

kamratbedömningen. När eleverna hade kommit till de högre årskurserna kunde de jobba mer 

självständigt med hjälp av matriser och de hade mer koll på kunskapsmål och kriterier, medan de 

yngre eleverna ofta behövde en tydlig genomgång av vilka kvalitéer de jobbade mot. Till exempel 

i början av lektionerna som observerades med årskurs 2 och 3 skrev läraren upp på tavlan 

kriterier eleverna skulle kolla i varandras arbeten. Fast de hade jobbat med samma kriterier innan, 

repeterade de dem så att alla kom ihåg vilka de var och vad de betydde. Läraren berättade även till 

eleverna att kriterierna kom från läroplanen. Läroplanens kunskapsmål gjordes på detta sätt mera 

konkret för eleverna av läraren då texten som står i läroplanen är svår för yngre elever. Läraren 

valde då en eller flera mål från läroplanen som hen konkretiserade för eleverna så att de förstod 

vilka kriterier de skulle uppnå. Ett exempel på mål som hade konkretiserats var: ”Skriv med stor 

bokstav och punkt och skriv bokstäverna rätt på raden”. 
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Lärare 2 hade ett kamratbedömningsmoment både med klass två och med klass tre. Dessa elever 

var de yngsta som vi observerade jobba med kamratbedömning. De yngsta eleverna behövde lite 

mera stöd i början för att kunna se vilka kvalitéer de skulle titta på i varandras arbeten. Läraren 

repeterade kriterierna med eleverna för arbetsområdet och hen berättade även var dessa mål 

kommer ifrån. Kriterierna var gjorda väldigt konkret av läraren och hen skrev dem upp på tavlan 

så att eleverna kunde se dem hela tiden de arbetade. I intervjun med lärare 2 beskrev hen hur 

målen klargjordes för eleverna. Eleverna hade under starten av arbetsområden varit delaktiga i 

skapandet av kriterierna. Lärare 2 berättade att dessa kriterier tillsammans skapades i klassen 

genom att man tittade på elevtexter med olika kvalitet och utifrån det skapade man sedan 

kvaliteter som man tyckte att deras texter skulle innehålla. Hen menade att det är viktigt för yngre 

elever att få väldigt konkreta mål. Under intervjumomentet frågade vi lärare 2 om eleverna förstår 

de kriterier som finns i matriser och liknande, vi frågade även om eleverna förstår att dessa 

kriterier har en koppling till de mål som finns i läroplanen.  Lärare 2 svarade då:  

Ja det gör dom, det märktes väldigt tydligt på treorna nu när vi har jobbat med nationella proven. För i 

deras skrivuppgift så är de ju vissa kriterier som vi ska titta på, till exempel att dom har satt ut punkt och 

stor bokstav rätt på vid tre tillfällen i texten, att det ska vara ett visst antal formord rättstavade som en, ett, 

jag och du och så innehållsord, substantiv, adjektiv och verb som hör till berättelsen, det ska vara tio 

rättstavade ord. När vi hade gjort den här skrivuppgiften så har jag använt dom kriterierna alltid när dom 

skriver någonting. 

Lärare 2 menar alltså att hen har fått en bekräftelse på att eleverna förstår de kriterier som finns i 

matriserna genom de nationella proven. Motiveringen till de är att lärare 2 menar att de mål och 

kriterier eleverna har använt i tidigare kamratbedömningar är framåtsyftande då dessa kvalitéer är 

samma som i nationella proven. När eleverna blev medvetna om de nationella kriterierna förstod 

eleverna att målen skapas utanför klassrummet och är gemensamma för alla elever i Sverige. 

 

Bedömningstrappa som stöd i bedömningen 

Under intervjun med lärare 1 frågade vi om eleverna var medvetna om de mål och kriterier de 

jobbade mot. Vi såg alltså att deras kamratbedömning utgick från en matris som var i form av en 

bedömningstrappa (bilaga 2). Den innehöll flera olika kvalitéer som grundade sig på läroplanens 

kunskapskrav och som eleverna skulle använda för bedömning av varandras arbeten. Det 

följande är ett exempel på en kvalité från matrisen: ”Du använder dig av enheter i talet och i 

svaret”. Under kamratbedömning kollade eleverna sedan om den elev de bedömde hade nått just 

till exempel denna kvalitet. Lärare 1 svarade att eleverna i årskurs sex har blivit väldigt duktiga på 

kamratbedömning efter bara några år.  
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När de börjar väl lära sig liksom vad är det för kvalitéer man tittar på. Men jag skulle vilja säga att dom 

måste alltid ha nån slags material att utgå ifrån. Och nyckeln är att dom måste vara med själva och skapa 

det.  

Lärare 1 beskriver ovan att eleverna lär sig mer och mer med tiden hur kriterier fungerar och vad 

som krävs av dem. Dock menar hen att eleverna alltid behöver något stöd material som visar den 

lärprocessen och dess kvaliteter som eleverna ska ta sig igenom. I det observerade fallet 

fungerade matriserna som stöd. Lärare 1 berättade även att eleverna är medvetna om att de 

jobbar mot målen i läroplanen och att kvalitéerna som finns med i matrisen utgår från 

kunskapskraven i läroplanen. Läraren och eleverna arbetar dock mycket med att bryta ner dem till 

ett språk som gör dem förståeliga för både lärare och elever. Hen tog upp som ett exempel av 

momentet som observerades då de jobbade med problemlösningar i matematik: 

För formativ bedömning är ju väldigt effektivt som lärare. Man bygger upp ett system… med eleverna. 

Eeh… Det är ju det handlar om många gånger. Och som till exempelvis dom här stjärnorna som vi har i 

vår stjärntrappa för matte… dom genererar ju nån slags bra kvalité i hur vi redovisar matematiska lösningar 

eller samtalar om matematik. Och det i sin tur generar till kunskapskravet. Men istället för att ta från 

kunskapskraven direkt och ba ”tja nu ska du resonera kring din metod”4. Det blir väldigt svårt för en 

årskurs sexa att ta sån andel. Så man måste bryta ner det. 

Stjärnorna som lärare 1 pratar om är kunskapskrav från läroplanen som läraren tillsammans med 

eleverna har brutit ner till olika kvalitéer som sedan är placerade i en matris i form av en trappa 

(bilaga 2). Dessa krav kan eleverna använda sig av dels under det självständiga arbetet men även 

under kamratbedömningen för att se var de befinner sig just nu men även se hur de ska ta sig 

vidare i lärandet. Lärare 1 berättade också att eleverna har lärt sig att kolla på kvalitéer i varandras 

arbeten och lärt sig därefter att jobba mer självständigt som bedömare. Att vara självständig som 

bedömare kräver att man vet vad man ska bedöma. Den kvalitétstrappa som eleverna har till 

hands under hela processen hjälper dem att självständigt följa deras kunskapsutveckling.  

 

Under det sista momentet med lärare 3 observerade vi hur läraren använde sig av en 

”stjärntrappa” där kvalitéerna var förklarade på olika nivåer. Även denna matris (bilaga 3) 

innehöll kvalitéer och krav som eleverna skulle uppnå i sina uppgifter. Denna matris fungerade 

som stöd för eleverna när de gjorde kamratbedömningar. Såsom eleverna i årskurs 6 kunde också 

dessa elever markera med olika färger vilka kvalitéer och hur långt eleven de bedömde hade nått. 

Med grönt markerade de kvalitéerna som nåtts, med gult kvalitéer som den som bedömda var på 

väg att nå eller hade nått i viss mån och med rött markerades kvalitéerna som den bedömda ännu 

                                                

 
4 Den intervjuade använder lekspråk när hen imiterar någon annan eller sig själv. Detta markeras med 
citattecken i detta och kommande fall. 
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inte hade nått. Under intervjun med läraren berättade hen att denna matris hade gjorts 

tillsammans med klassen.  

Så det som vi hade gjort innan ni kom var ju att kolla på kunskapskravet och vad det är som ska kunnas. 

Och i så fall vilka stjärnor, vilken positiv feedback skulle det kunna motsvara.  

Stjärnorna som lärare 3 talade om motsvarar de kvalitéerna som står i matrisen (bilaga 3). Dessa 

elever som gick klass 4-5 hade även en matris för hur de är som bedömare. Efter ett avslutat 

kamratbedömningsmoment fick de göra en självskattning om sig själv som bedömare. Även dessa 

kriterier hade läraren skrivit tillsammans med eleverna.  

Ja det är så vi jobbar med kamratbedömning och även självskattning. Så gör vi alla kriterierna själva 

tillsammans med eleverna. Så att dom är med och förstår vad dom står för, så vi har tagit olika elevexempel. 

Så dom kan förstå skillnaden och så där… 

Genom att eleverna får se olika kvalitéer på elevtexter blir målen för momenten mera konkreta 

och en stjärntrappa kan då skapas av eleverna med hjälp av läraren. Även lärare 3 såsom  de 

resterande lärare som deltog i studien var noga med var målen kommer ifrån och utifrån det 

jobbade de tillsammans för att bryta ner och skapa kriterier som eleverna förstod. På det sättet 

kunde de använda dessa kriterier för att såväl bedöma sina egna som andras texter och uppgifter. 

Lärarna använde sig ofta av tidigare elevarbeten med olika kvalitet för att hjälpa eleverna att 

uppmärksamma hur olika arbeten kan vara, men även för att eleverna skulle få en bild hur lärarna 

ville att deras arbeten skulle se ut och vilka kvaliteter de skulle innehålla. Passande kvalitéer 

plockades sedan fram och lades in i matrisen. Alla lärare i den observerade skolan arbetade på ett 

sätt som förde lärandet framåt. Detta kunde konstateras då alla lärare jobbade med någon slags 

matris eller med bedömningsmaterial som hjälpte eleverna att se var de befann sig i sitt lärande 

och även hur de kunde utveckla sig själva.  

Hur läraren tar reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande? 

En av Wiliams nyckelstrategier för formativ bedömning är att undervisningen ska vara 

framåtsyftande. Det tillfället som vi observerade var själva momentet då eleverna fick bedöma 

varandra. För att bättre ta reda på om momentet fungerade framåtsyftande och utvecklade 

elevernas kunskaper skulle vi ha behövt följa elevernas lärande under en mycket längre tid. Då 

observationerna gjordes under en lektion i vajre klass kunde vi inte observera vilka effekter 

bedömningsmomentet hade för elevernas fortsatta lärande. Vår fokus i denna studie låg istället på 

hur läraren tar reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande. När läraren får kännedom om var 

eleverna befinner sig kan hen på ett bra sätt planera framtida undervisningsmoment. Vi var 

intresserade av att veta hur läraren tar reda på var eleverna befinner sig även fast det är eleverna 

som bedömer det mesta under kamratbedömningen. Vi observerade att lärarna under 
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kamratbedömningsmomenterna gick runt och hjälpte eleverna med bedömningen och kollade på 

deras uppgifter. Denna observation lyftes fram under intervjun och då berättade lärare 1 vad de 

gjorde efter kamratbedömningsmomentet: 

Det som vi gjorde nu när ni hade gått var att då fick alla fem minuter på sig att titta på deras trappor dom 

har fått. Eeh… [--] Så jämför dom kompisen och deras egen. [--] “Vad ser man med trapporna, vad 

behöver du jobba på till nästa gång eller vad ser man du behöver jobba på.” Eeh… Och vad man kände 

själv. Ööh… De här ska man då ta med sig sen.  

Det lärare 1 här har beskrivit är att eleverna i par får diskutera kring vilka kvaliteter arbetena har 

och de kan då jämföra varandras matriser där kvalitéerna är markerade med olika färger. De ser 

då vilka kvalitéer, det vill säga läroplanens kunskapskrav, de har nått och ser vilka kvalitéer de ska 

tänka på nästa gång. Genom denna information som lärare 1 gav kan även en koppling till en av 

studiens forskningsfrågor göras, nämligen till det hur läraren lägger en grund för hur 

kamratbedömningen ska bli framåtsyftande. Genom att lärare 1 valde att synliggöra vilka 

kvaliteter som uppnåtts i arbetet men också att visa vilka utvecklingsbara sidor arbetet hade, lade 

hen en grund för att kamratbedömningen blev framåtsyftande. En koppling till Wiliams 

nyckelstrategi realiseras i detta fall med att när klassen gick igenom bedömningarna tillsammans, 

fick då även läraren reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande och hen kunde då planera 

fortsatt undervisning så att den bygger på elevernas nuvarande kunskapsnivå.  

 

En aktiv elevroll och en lite mer passiv lärarroll 

Under intervjun med lärare 3 frågade vi hur hen tar reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande 

inom detta kamratbedömningsmoment: 

Dom sätter ord på var dom ligger, så dels så kan dom berätta för mig var dom ligger. Det dom gör, dom 

visar i trappan var dom ligger och sen ska dom visa bevisen för oss, så då ska om dom har visat, eller dom 

säger själva att dom har full koll på layouten för berättande texter då kan jag säga, ”åh då vill jag se 

bevismaterial” och då visar dom i studieteknik och har till exempel gjort en skärmdump på hela texten och 

så kan dom markera exakt, här är inledning, här är mitten, här är första problemet, här är uppredning av 

problem, här blir det ett till problem som bygger upp och då kan dom visa steg för steg. … Mycket av 

rättningen handlar om att dom presenterar för oss, att dom berättar istället för att jag kontrollerar på min 

kammare, ibland gör man ju så också givetvis men oftast rättar man med dom. Dom förklarar och så lägger 

jag till saker, det blir mer som coachning.  

Det lärare 3 i ovanstående citat beskriver är hur processen ser ut när läraren tar reda på var 

eleverna befinner sig i sitt lärande. Hen beskriver att till stor del handlar lärararbetet om att 

uppmärksamma lärandeproceccen ”här och nu”, alltså att låta eleverna själv presenterar under 

arbetetsgång var den bedömda befinner sig i sitt lärande. I ovanstående citat tog lärare 3 arbete 

med berättande texter som ett exempel. När eleverna bedömde varandra med hjälp av matrisen 

(bilaga 3) kunde läraren begära eleven som bedömde visa för hen vilka kvalitéer den elev som 
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blev bedömd nådde. Istället för att läraren skulle göra bedömingen själv är det alltså eleverna som 

förklarar och presenterar deras bedömningsresultat till läraren. Lärare 3 berättade att eleverna 

behöver stöd från läraren för att veta vad de ska kolla efter. Läraren kontrollerar också det som 

eleverna gjort för att veta om de befinner sig på rätt spår, eller om det finns något ytterligare hen 

behöver förtydliga för eleverna. Det som var gemensamt för alla tre lärare var att under 

kamratbedömningsmomentet gick de aktivt runt i klassrummet och coachade eleverna. På så vis 

kunde de ha koll på vad eleverna hade gjort och vilka mål de hade uppfyllt.  

Vilken typ av feedback ges till eleverna? 

Lärare 1 uppmuntrade eleverna att använda den kamratbedömning de fått i sina kommande 

arbeten. Hen uppmuntrade också eleverna att jämföra bedömningarna med varandra för att få 

inspiration av andra och för att se hur andra hade gjort.  

 

Feedbackens olika former 

Lärare 1 gav ett exempel på hur de ger feedback åt varandra till exempel när läraren och eleverna 

jobbar med läsning: 

Ja. Så det kan vara ba att dom läser högt också… och då har man en trappa för det sådär. ”Nu ska jag lyssna 

på den du läser så spelar jag in det”. Lyssnar på det. Så sitter vi tillsammans. Aa… men tycker vi… Läser 

du? Fastnar du ibland? Hakar du på orden… eller... Aa. Så då är det mycket lättare att samtala än att bara ha 

stjärnor så här allmänt.  

Med detta menade läraren att eleverna får feedback i flera olika former. I citatet ovan beskriver 

hen att feedback kan ges även munligt då läraren och eleven tillsammans lyssnar på inspelningen 

efteråt. Det som observerades under den observerade lektionen var att eleverna använde sig av 

matriser som innehöll stjärnor som representerade olika kvalitéer (se bilaga 2 och 3). Eleverna 

markerade under kamratbedömningen vilka stjärnor, det vill säga vilka kvalitéer, den elev som 

blev bedömd uppfyllde. På detta sätt använde eleverna matrisen för att ge feedback åt varandra 

under en kamratbedömningsmomentet.  

 

Feedbackens framåtsyftande mening 

Viktigt med feedback är att den är framåtsyftande. När eleverna får en lägesbeskrivning av sig 

själv, av kompisen eller läraren, ska de reflektera kring hur de ska komma vidare i sin utveckling. 

Då ska de ha koll på de kriterier som krävs för att komma till nästa nivå (Jönsson, 2013). Då 

matriserna tas upp igen på nästa tillfälle kan eleverna kontrollera vilka kvalitéer de uppfyllde förra 

gången. Efter det kan de kolla på kriterierna som de inte nådde förra gången för att reflektera 

kring hur de kan komma vidare i utvecklingen.  
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Lärare 2 jobbade i båda klasserna (årskurs två och tre) med metoden two stars and a wish. Hon 

tipsade eleverna om att använda de önskningar (wishes) de fått i kamratbedömningen för att 

förbättra sig till nästa gång. Läraren gav eleverna råd för hur de kunde använda 

kamratbedömningen.  

Treorna fick berätta vad dom hade fått för stjärnor och önskningar och att vi klistrade in det och så tänker 

jag att nästa gång vi skriver att dom igen får titta vad hade du för önskningar så att man hela tiden refererar 

tillbaka till, återkommer till deras stjärnor och önskningar, vad var det du skulle tänka på när du skrev 

texter. 

I sin feedback till eleverna poängterade läraren att eleverna skulle vara medvetna om de kriterier 

som de uppfyllt, vilka kriterier de ännu behövde uppnå och planera hur de ska ta sig dit. Även 

kamratbedömningens feedback borde de använda som stöd i kommande arbeten.  

 

Lärarstödets olika nivåer 

Under intervjun samtalades det om bedömningstrappan (bilaga 3) stod som stöd i 

kamratbedömningen. Lärare 3 berättade då hur denna trappa står som stöd för eleverna så de vet 

på vilken nivå de befinner sig och på vilken nivå deras arbete ligger. Vi som intervjuare ställde 

frågan om det behövs mindre och mindre lärarstöd när eleverna kommer längre i 

kamratbedömningen och har mera erfarenheter av det. Lärare 3 svarade då: 

Jag tror inte att det blir mindre och mindre lärarstöd, men då kan man fokusera ytterligare på detaljer som 

lärare. 

Lärare 3 menar att feedback alltid behövs men på olika nivåer beroende på elevers utveckling. 

Den feedback som läraren och eleverna ger åt varandra blir mera djupgående när eleverna 

utvecklas. I den observerade skolan upptäckte vi att lärarstöd inte var så stor under 

kamratbedömningen och att eleverna var mest aktiva och gav varandra feedback. Till exempel i 

denna skola kunde eleverna be varandra om hjälp med bedömningen om de inte var säkra på om 

den bedömda hade nått vissa av kriterierna. Då kunde de diskutera sina åsikter och på detta sätt 

hjälpa den som bedömde. Dock lade vi märke till att läraren i början av lektionen gav eleverna 

generell feedback som stöd för kamratbedömningen och att läraren sedan under hela momentet 

fanns med i klassrummet för att coacha och stöda eleverna. 

Hur gör läraren eleverna till läranderesurser? 

En fördel att börja med kamratbedömning i tidiga åldrar 

Lärare 1 hade tillsammans med eleverna skapat en bedömningsmatris (bilaga 2) med olika 

kvalitéer som utgick från målen i läroplanen. Under det observerade momentet upptäckte vi hur 
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denna matris sedan användes av eleverna när de bedömde varandra och på detta sättet blev de 

varandras läranderesurser. Lärare 1 berättade under intervjun att det lönar sig att börja med 

kamratbedömning tidigt då eleverna kan tycka att det är jobbigt i början. Det gäller dock enligt 

hen att vara konsekvent och bestämd: 

Jag tror att man måste börja tidigt. Och sen måste man göra det väldigt tydligt. För… Det är ju klart att det 

är jobbigt om man säger att ”nu ska du läsa högt och nu ska vi spela in det och du ska tillsammans med din 

kompis sitta och lyssna på det här… Det tycker jag är väldigt jobbigt när det är nytt. Men ju yngre du börjar 

desto mindre ifrågasätter ju dom de. Men ja… Det gäller ju att vara lite sådara… Lite sådär… lite hård på 

den. Att man… Man blir ju rätt så där mju… Alltså man kan lätt blir så där ”jag vet att du tycker att det är 

jobbigt” och man känner med eleven. Men om man nånstans drar strecket. ”Jag vet att du tycker det här är 

jobbigt och det är därför vi ska göra det.” Och man måste vara lite hård på det. Nu är det ingen som 

ifrågasätter det. Och det är mycket lättare för eleverna att stå framför klassen… Dom spelas in när dom står 

framför klassen och redovisar. Och dom får se på det. Dom blir starkare och tryggare som individer. 

Enligt lärare 1 borde lärare alltså börja tidigt med att arbeta med kamratbedömning med sina 

elever. När arbetet börjas tidigt blir eleverna vana vid bedömningen och känner sig tryggare 

senare när de bedöms eller när de bedömer varandra. I denna klass (årskurs 6) spelade de in 

varandra när de redovisade framför klassen. Efteråt hade de möjlighet att kolla och lyssna på sig 

själva på filmklippen. Under vår besök i skolan, lade vi inte märke till att de yngre eleverna 

(årskurs 2 & 3) skulle ha tyckt att kamratbedömningen var jobbigt. Detta kan bero på att i denna 

skola har eleverna och lärarna jobbat mycket med kamratbedömning från tidig ålder. Detta kan 

dock inte sägas med säkerhet då vi inte intervjuade eleverna. Lärarna var tydliga med att ge 

instruktioner åt eleverna och kunde organisera kamratbedömningsmomentet på ett fungerande 

sätt. Lärare 1 hade även upptäckt att när eleverna fungerade som läranderesurser för varandra 

skiljde sig inte deras bedömning så mycket från lärarens: 

Man märker ju att dom verkligen utvecklar en näsa för kvalité. Ehh.. när man jobbar mycket med kriterier 

oavsett om det är kamratbedömning eller inte. Och det som man också märker med tiden som jag har haft 

mer ett år är jättesällan min bedömning skiljer sig så mycket av deras bedömning. Väldigt sällan. Och det… 

Det är för att dom har jobbat väldigt mycket med det.  

 

Metoder för kamratbedömning 

Lärare 2 gav eleverna noggranna instruktioner på hur de skulle jobba med kamratbedömningen. 

Under den observerade lektionen med årskurs två tydliggjorde läraren hur metoden two stars and a 

wish används och detta gjordes för att eleverna var relativt unga och inte hade jobbat med 

kamratbedömning så länge ännu. Eleverna jobbade i förhand bestämda par under momentet och 

som läranderesurser för varandra genom att bedöma varandras texter med hjälp av metoden two 

stars and a wish. Läraren uppmuntrade eleverna att använda sig av en checklista som innehöll 

kvalitéer för bra textstruktur. Ett exempel på en sådan kvalitet är att meningen ska börja med en 
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stor bokstav och sluta med en punkt. Kvalitéerna på checklistan kunde vara sådana kvalitéer som 

eleverna gav varandra stjärnor eller önskningar för. 

 

I observationen av det sista momentet med lärare 3, såg vi att bedömningstrappan (bilaga 3) var 

väldigt central i undervisningen. Hen uppmanade eleverna att hela tiden använda 

bedömningstrappan som stöd för att de skulle kunna vara goda läranderesurser för varandra. Vi 

observerade även att eleverna i denna klass gjorde en självskattnings om sig själva som bedömare 

efter ett avslutat kamratbedömningsmoment. I denna klass var eleverna inte bara läranderesurser 

för varandra utan de strävade också efter att utveckla sig själva som bedömare.  

 

Sammanfattningsvis, utifrån vår insamlade material, kunde vi se flera olika metoder som lärarna 

använde i den observerade skolan för att göra eleverna till läranderesurser för varandra. De yngsta 

eleverna använde metoden two stars and a wish då denna metod är mer konkret för de yngre 

eleverna. De matriser som eleverna i årskurserna fyra till sex använde kan ses som en utvecklad 

metod av two stars and a wish eftersom dessa matriser innehöll flera kvalitéer och eleverna kunde få 

bredare feedback. Lärarna som deltog i denna studie använde sig av samma grund i sina metoder, 

men beroende på årskurs och elevernas ålder, var metoderna mer eller mindre avancerade.  

Hur läraren ger eleverna stategier att äga sitt lärande? 

Lärarna i skolan som undersöktes gav eleverna feedback för att självständigt klara av att bedöma 

sig själv och varandra. Eleverna hade tydlig ”scaffolding”, det vill säga stöd i lärandet, med 

konkreta steg för hur processen skulle gå till.  

 

Vikten av självständighet 

Under observationerna såg vi att lärarna uppmuntrade eleverna till att lösa eventuella problem 

först på egen hand eller med hjälp av varandra och först i sista hand ta hjälp av läraren. Vi 

observerade att lärarna hade skapat tydliga instruktioner och modeller som fungerade som stöd 

för eleverna så att de kunde äga sitt lärande (bilaga 4). Eleverna i alla de observerade klasserna 

arbetade väldigt självständigt. Detta tog vi upp på intervjun och vi frågade lärare 2 hur det 

kommer sig att de unga eleverna är så självständiga. Hen svarade då:  

Vi har inte jobbat så där jättemycket parvis som vi gjorde nu, men däremot har vi jobbat ganska mycket 

gemensam, att vi tittar kanske gemensam på en text som någon har skrivit eller på meningar att vi har 

jämfört... Vi skrev upp alla dom tre meningarna och så tittade vi på vilken av dom här meningarna skulle 

hamna högst i vår trappa och varför skulle den hamna högst? 
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Lärare 2 beskrev hur de tillsammans i klassen hade jämfört olika meningar och tittat på olika 

kvalitéer. På det sättet hade läraren gett elever strategier på hur man kan bedöma olika kriterier. 

Det ovan beskrivna systemet hade hjälpt eleverna att bli självständiga och att lära sig att äga sitt 

lärande. Även lärare 1 ansåg att man ska börja jobba med formativ bedömning gemensamt från 

början för att eleverna ska få strategier som de sedan kan använda i enskilt arbete. 

Bedömningsprocessen ska kännas meningsfull för dem för att de ska kunna ge så ingående 

feedback som möjligt. Sedan tar det olika lång tid för eleverna att kunna äga denna process. Även 

lärare 2 menar att en förutsättning för en kvalitativ bedömning är att eleverna har kunskap om 

det de ska bedöma. Annars är det lätt att feedback kan bli ytligt. Även Säljö (2000:125) menar att 

kunskaper hjälper individer att se problem och företeelser som något bekant och som något de 

har tidigare erfarenhet av.  

 

Självskattning en viktig del i kamratbedöming 

Lärare 3 beskrev hur hens klass dels arbetade med en bedömningsmatris som beskrev olika 

kvaliteter i arbetet. Klassen jobbade även med en självskattning, vilket innebär att eleverna utifrån 

olika kriterier kunde bedöma sig själva på vilken bedömarnivå de befann sig. 

Om du börjar känna att du äger det här då kan du känna att du kan hitta det här utan våra extra mallar utan 

extra trappor och det är då du kommer upp på det vi kallar för mästarnivå. 

Lärare 3 menar att bedömningsmatriserna ska hjälpa eleverna att utvecklas så att de till slut kan 

bedöma en kamrats arbete och hitta olika kvalitéer utan att behöva luta sig mot 

bedömningsmatriserna allt för mycket. 

 

De intervjuade lärarna hade tydliga riktlinjer för eleverna dels vad gällde hur eleverna skulle 

jobba, hur de skulle bedöma och vilka mål de skulle jobba mot. Eleverna kunde med hjälp av 

lärarens feedback och olika mallar jobba mera självständigt och hela tiden utvecklas till att äga sitt 

eget lärande. 

Sammanfattande analys och slutsatser 

Resultatet av studien stämmer överens med tidigare forskning. Till exempel visar tidigare studier 

(se Jönsson, 2013:89) att återkopplingen ska vara användbar genom att eleverna vet vad de ska 

uppnå, var de befinner sig just nu och hur de ska ta sig dit. Även denna studies respondenter var 

under observationerna väldigt noggranna med att uppmuntra eleverna till att använda den 

feedback de fick i kommande arbeten. Studier visar att kamratbedömning stämmer överens med 

lärarens bedömningar till stor del (se Jönsson, 2013:114). Under intervjun med lärare 1 berättade 
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hen att detta var något som hen märkt, det vill säga att oftast stämde elevernas bedömning väl 

överens med den bedömning som läraren gjorde. Därtill visade det sig att kamratbedömning är 

tidskrävande och studiens respondenter förklarade också att det krävs mycket planering och 

förberedelse för att kamratbedömningsmomenten ska bli så givande som möjligt. Denna slutsats 

är även något som tidigare forskning visar. Enligt Black och Wiliam (2001) och Topping 

(2009:23) blir kamratbedömningen som fruktbarast när momentet är välplanerat och genomtänkt.  

 

Nedan kommer en genomgång göras av analysens delar som återkom både i observationer och i 

intervjuer. När vi undersökte hur läraren klargjorde målen för eleverna såg vi att målen var tydliga 

under hela processen. Läraren konstruerade målen tillsammans med eleverna och bröt ner dem 

till elevnivå. Det var även viktigt att eleverna visste var de befann sig och hur de skulle komma 

vidare i relation till målen. Läraren ville även se bevis från eleverna för att veta var de befann sig.  

 

Lärarna uppmuntrade eleverna hela tiden till att använda återkopplingen eleverna hade fått från 

kamratbedömningen i sina kommande arbeten. Utöver den bedömning eleverna fick från 

kamraterna bidrog även lärarna med feedback genom kontinuerlig coachning under momenten. 

Eleverna arbetade med kamratbedömning från en tidig ålder, där läraren anpassade metoder 

beroende på ålder. Den metod som observerades i denna studie var two stars and a wish (Lundahl, 

2014:138). Utifrån denna metod hade sedan lärarna arbetat fram olika matriser tillsammans med 

eleverna. Matriserna (bilaga 2 & 3) innehöll stjärnor som stod för olika kvalitéer. Under 

kamratbedömningstillfället markerade eleverna vilka stjärnor den bedömda hade nått. 

 

För att kunna utveckla en metakognitiv förmåga jobbade eleverna i de undersökta skolorna 

mycket med lärarstöd i början genom att titta på olika elevexempel och kvalitéer. Detta 

resulterade i att eleverna blev mer självständiga i sitt lärande. 
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Diskussion 

Enligt det materialet som vi läst och undersökt samt de observationer och intervjuer vi gjort, ser 

det ut som om formativ bedömning hjälper lärarna att utveckla deras undervisning och 

kamratbedömning kan ge lärarna information om hur undervisningen fungerar och om eleverna 

når de avsedda målen. Kamratbedömning aktiverar eleverna till att bli läranderesurser för 

varandra. Elevernas lärande ökar när de blir medvetna om olika mål och kriterier och hur dessa 

ska uppfyllas. Även elevernas ansvarstagande kring sitt eget lärande ökar när de får ett större 

perspektiv på de bakomliggande faktorerna för bedömning. Utifrån de observationer och 

intervjuer som genomförts i studien ser det ut som lärare i den observerade skolan är noggranna 

med att klargöra vilka kriterier och mål eleverna jobbar mot. Heyer & Hull (2014) menar att en 

viktig framgångsfaktor i elevernas utveckling är just när de vet vilka mål och kriterier de arbetar 

mot. I den undersökta skolan jobbade lärarna och eleverna aktivt med målen genom att bearbeta 

dem tillsammans och bryta ner dem på elevnivå. Kraven på skolan har förändrats, eleverna måste 

lära att tänka, kommunicera och analysera information (Lundahl, 2014). Eleverna måste ha ett 

metaperspektiv på deras lärande för att kunna förstå hur de ska göra för att utvecklas. Även 

kamratbedömning kräver att eleverna har en framåtsyftande blick i deras egen och andras 

kunskaper (ibid.). Till exempel hade den undersökta skolan tydliga rutiner när det gäller 

arbetsprocessen för att ge eleverna verktyg för att bli så självständiga som möjligt och för att de 

skulle uppnå känslan av att äga sitt eget lärande. 

 

Media har målat en positiv bild om kamratbedömningen (Duvarci Engman, 2014, 9 september). 

Kamratbedömningsmetoder marknadsförs till lärare som en bra metod som är värd att prova. 

Tidigare studier visar dock inte alla erfarenheter om kamratbedömning är positiva. Till exempel 

enligt Berggren (2013) kommentarerna som eleverna dock lätt gav varandra var generella och 

främjade eller förstärkte inte lärande. För att kamratbedömning ska fungera på det optimala sättet 

krävs det mycket arbete, övning och noggrann organisation från läraren och eleverna. Även 

respondenterna för denna studie hävdade att kamratbedömning kräver mycket förberedelser och 

underhåll. Som lärare kan man inte förvänta sig att man lyckas med ett 

kamratbedömningsmoment första gången utan det krävs mycket övning för att eleverna och 

läraren ska hitta ett arbetssätt som fungerar för dem. Elever som är inte vana vid att ge feedback 

brukar ge väldigt generella kommentarer som inte har någon framåtsyftande funktion (Berggren, 

2013). Enligt lärare 2 blir feedbacken ofta väldigt ytligt om eleverna inte har förstått det som ska 
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bedömas och enligt lärare 1 måste man börja tidigt med kamratbedömningen i undervisningen. 

Som lärare ska man också vara konsekvent, bestämd och tydlig. Ytterligare enligt lärare 2 måste 

man vara väldigt tydlig med de yngre eleverna. De kvalitéerna som kollas måste konkretiseras och 

brytas ner till en nivå som är begriplig för de yngsta eleverna. 

 

Lundahl (2014:138) lyfter fram olika sätt att arbeta med kamratbedömning. En av dessa metoder 

som vi såg under observationen var two stars and a wish. Eleverna i årskurs två och tre bedömde 

varandra med hjälp av denna metod. De kunde även använda checklistor (ibid.) om de behövde 

mera stöd och tips för bedömningen. Checklistor kunde till exempel innehålla kvalitéer för bra 

textstruktur, som att en mening ska börja med en stor bokstav och sluta med en punkt. Från 

denna lista kunde eleverna då ta en kvalitet de kunde bedöma den andra för. Utifrån metoden two 

stars and a wish utvecklade de äldre eleverna matriser (bilaga 2 & 3) i form av trappor som innehöll 

kvalitéer som symboliserade kunskapskrav från läroplanen.  

 

Tidigare forskning visar att formativ bedömning stödjer elevers lärande och kamratbedömning 

har positiva effekter och förbättrar elevers lärande. Enligt Brookhart (2008) behöver speciellt 

svagpresterande elever direkt feedback. Med hjälp av kamratbedömning har eleverna möjlighet att 

få kommentarer på sina prestationer mer direkt än vad läraren oftast har möjlighet at ge. Även 

Topping (2009) menar att kamratbedömningens positiva egenskaper är att den är direkt och 

individualiserad. Enligt Jönsson (2013:114) visar tidigare forskning även att kamratbedömning 

stämmer väl överens med lärarens bedömning, vilket även lärare 1 i denna undersökning 

bekräftade. Dessutom visar en studie av Black, Harrison m.fl. (2013) att elever i många fall utgör 

bättre resurser för varandra än vad läraren gör (refererat i Lundahl, 2014:138). Enligt en annan 

studie av Cho och MacArthur (2010:329) är förklaringen till detta att respons från kamrater är 

lättare att förstå och använda än respons från läraren. Detta var dock inte något som vi 

uppmärksammade under vår observation då denna studiens fokus låg på läraren och den 

pågående bedömningsprocessen. 

 

Läraren har en stor roll och ett stort ansvar för att organisera kamratbedömningsmoment. Fast 

själva arbetet och bedömningen görs av eleverna behöver läraren ge mycket feedback och 

stödmaterial till eleverna för att de ska klara av momenten på bästa sättet. Även fast eleverna ger 

varandra återkoppling måste även läraren se till att hen vet var eleverna ligger i förhållande till 

målen. Under intervjun med en av lärarna fick vi även en bekräftelse på detta då hen beskrev att 

eleverna hela tiden ska kunna bevisa för läraren vilka mål de har nått.  
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Slutsatser som kan dras av denna studie efter avslutade observationer och intervjuer är att 

kamratbedömning är en metod som kräver god organisation och eftertanke. Processen kring 

kamratbedömningsmomentet kräver mycket förberedelse och planering. När 

kamratbedömningsmomentet är välplanerat fungerar själva kamratbedömningstillfället utan större 

problem och eleverna kan jobba självständigt. För att eleverna ska kunna uppnå denna 

självständighet krävs det tydligt lärarstöd för de yngre eleverna och för de elever som inte är 

bekanta med arbetssättet. När eleverna har arbetat mycket med kamratbedömning utvecklar de 

en förmåga att veta vad som är bra kvalité. Dessa kvalitéer grundar sig i kunskapskraven i 

läroplanen. Under studien har man kunnat se indikationer på att kvalitéerna står i centrum för 

kamratbedömning. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Flera studier om formativ bedömning och kamratbedömning undersöker elever och studenters 

attityder och även möjliga konsekvenser av olika metoder. Denna studie fokuserar på läraren som 

är den personen som ska skapa kamratbedömningsmoment i klassrummet eftersom när vi letade 

efter forskning, upptäckte vi att det fanns en forskningslucka just i det här området. Ett förslag 

till fortsatt forskning är att undersöka vad läraren har för roll under kamratbedömningsmomentet 

och vilka metoder som väljs och varför. Detta skulle ge en bredare bild och djupare förståelse av 

hur kamratbedömningsprocessen fungerar i praktiken.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Obervationsschema 

Observationspunkter 

 

Observerat Kommentarer 

 

Hur klargör läraren målen för 

eleverna? 

  

Hur sätter läraren eleven i 

situationer där den får visa sitt 

kunnande i relation till målen? 

  

Är de observerade momenten 

framåtsyftande? 

  

Ger läraren eleverna tillfällen att 

vara läranderesurser för 

varandra? 

  

Vilka metoder använder läraren 

för kamratbedömning? 

  

Skapar läraren goda 

lärandemiljöer? Hur blir 

eleverna självständiga? 

  

Annat:   
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Bilaga 2. Matris: Bedömningstrappa för problemlösning i matematik 
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Bilaga 3. Matris: Bedömning stjärntrappa 
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Bilaga 4. Stöd mall för att äga sitt lärande 

 


