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Sammanfattning 
 
Inledning 
Formativ bedömning är en metod som har implementerats i länder världen över. Metoden 
syftar till att stödja elevers kunskapsutveckling. Summativ bedömning anses vara dess 
motsats, vilket syftar till att mäta elevers kunskap vid ett visst tillfälle. Metaanalyser visar att 
lärare som arbetar med formativ bedömning har gett anmärkningsvärda effekter vad gäller 
elevers kunskapsutveckling. Det finns dock forskare som Bennett (2011) som kritiserar dessa 
resultat som skolor tagit emot med öppna armar. I Hirsh och Lindebergs (2015) rapport visar 
det sig att alltför lite forskning kring formativ bedömning har gjorts i Sverige. Dessutom finns 
endast en handfull studier som har gjorts på elever kring deras upplevelser av kamratrespons, 
men desto fler på lärares erfarenheter.  
 
Studiens syfte 
Studiens syfte är att undersöka mellanstadieelevers upplevelser av kamratrespons i 
svenskundervisningen, framförallt vid textproduktion.  
 
Metod 
För att kunna uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts, med fokusgrupper som 
undersökningsredskap.  
 
Resultat 
Studiens resultat visar att de elevers upplevelser av kamratrespons i svenskundervisningen är 
mycket komplext. Många av eleverna är positiva till kamratrespons i svenskundervisningen. 
Dock är det många elever som efterfrågar respons från läraren, då de inte känner tilltro till 
sina kamrater. De flesta eleverna upplever att de har nytta av kamratresponsen i sin revidering 
av arbetet och att många gärna tar hjälp från fler klasskamrater än från en lärare. Eleverna är 
emellertid inte entydiga i sina svar, då dessa fem kamrater inte bör vara vilka som helst, utan 
måste äga vissa kunskaper enligt de tillfrågade eleverna. Studiens resultat visar alltså 
samstämmighet med tidigare forskning, som säger att elever hellre tar emot respons från flera 
elever, än från en lärare. Detta beror delvis på att det är roligare att få respons av någon som 
är i samma ålder som har samma tänk, men också för att eleverna anser att det är enklare att 
fråga kompisar i klassrummet, då läraren oftast är upptagen med andra elever.  
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INLEDNING 
Ingen kan ha undgått begreppet formativ bedömning som fått ett ordentligt uppsving inom 
skolvärlden och som har mottagits med öppna armar av framförallt den svenska skolan. 
Tongivande forskare inom formativ bedömning såsom Dylan Wiliam, Paul Black och John 
Hattie har visat att denna metod har fått mycket positiva effekter på elevers skolprestationer. I 
vetenskapliga artiklar kring formativ bedömning är det få artiklar som inte använt sig av 
Black och Wiliam som bakgrundsmaterial. I slutet av 1990-talet presenterades Wiliam och 
Black sin studie Assessment and classroom learning (1998) som verkar fått hjulet att börja 
snurra i skolan världen över. Den formativa bedömningen är främst till för att ge stöd åt 
elevers lärande men också genom att ge läraren stöd för förändring av undervisning efter 
elevers visade resultat (Jönsson 2013).  
 
Inkörsporten för föreliggande studie blev Vetenskapsrådet rapport Formativ bedömning på 
2000-talet – en översikt av svensk och internationell forskning (Hirsh & Lindeberg 2015). 
Uppdraget var framtaget av regeringen som ville ha kartläggningar över svenska och 
internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Forskarna Åsa Hirsh och 
Viveca Lindeberg fick i uppdrag att granska både nationell och internationell forskning 
gällande formativ bedömning. Av de 2000 träffar som de fått på artiklar, avhandlingar och 
licentiatuppsatser gällande formativ bedömning, var det 340 stycken träffar som passade in på 
undersökningens kriterier, vilka var att de skulle vara skrivna på engelska och gälla för 
grundskolan. Varför just grundskolan var ett kriterium beror på att de forskningar som gjorts 
kring formativ bedömning utgått ifrån högre utbildningsnivåer som gymnasiet och universitet. 
Detta kan anses som ett problem då formativ bedömning används flitig även i grundskolan. 
Utifrån kriterierna visade det sig att de länder som gjort mest forskning kring formativ 
bedömning är Storbritannien och USA, medan mycket lite forskning har gjorts i Sverige.  
 
Dessutom visade Hirsh och Lindebergs (2015) rapport att endast en handfull studier har gjorts 
på elever inom området formativ bedömning. Det är inte ovanligt att lärare hoppar på nyaste 
trenden vad gäller lärstrategier, innan den gamla hunnits utvärderas. Metoden är också något 
som jag noterat att alla mina praktikplatser använt sig av, och något som jag funderat över om 
formativ bedömning verkligen ger den effekt som det talas om. Då eleverna är en del av 
undervisningen och agerar ”försökskaniner” i lärarens undervisning, känns det för mig 
självklart att de ska få framföra sina upplevelser av lärstrategier som de använder sig av. Av 
den anledningen uppstod intresset av att ta reda på elevers upplevelse av att arbeta med 
formativ bedömning, med fokus på kamratrespons i svenskundervisningen och framförallt av 
textproduktion, vilket även kom att bli studiens avgränsning. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka några mellanstadieelevers upplevelser av 
kamratrespons i svenskundervisningen. 
 
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 
 

1. Vad är elevers upplevelser av att ge och ta emot kamratrespons?  
2. Vad är elevers upplevelser av att ta emot kamratrespons från elever jämförelse med att 

ta emot kamratrespons från lärare? 
3. Hur anser eleverna att kamratrespons stödjer deras kunskapsutveckling? 

  



 

3 
 

BAKGRUND 
I följande avsnitt kommer bedömningsformerna formativ bedömning och summativ 
bedömning att presenteras. Senare kommer en kort beskrivning av vad som står i den rådande 
läroplanen. Därefter redogörs kamratresponsens inverkan på elevers kunskapsutveckling, där 
både fördelar och nackdelar kommer att presenteras. Slutligen presenteras klassrumsklimatets 
betydelse för givande kunskapsutveckling samt kritiska aspekter.  

Formativ bedömning 
För att elever ska inhämta kunskap kan man föreställa sig att det är lärarens ämneskunskaper 
som väger tungt. Dock presenterar Wiliam (2013) forskning som visar att även om lärare fått 
genomgå program inom professionell utveckling som var utformad efter gällande 
styrdokument utvecklades lärares undervisningsteknik, dock förbättrades inte elevers 
kunskaper. Wiliam menar att det är svårt att bestämma vad det är som gör att vissa lärare 
lyckas medan andra lärare lyckas mindre bra. Det är även svårt att veta vilken typ av 
ämneskunskap som är av relevans för elevers utveckling. En metod som forskning emellertid 
har visat genomslag på elevers prestationer är formativ bedömning, oavsett ämne och grupp.   
 
Även om begreppet formativ bedömning funnits i över 50 år, råder det fortfarande oenighet 
om hur begreppet ska definieras (Wiliam & Leahy 2015). Black och Wiliam (2009) menar att 
formativ bedömning först är formativt när lärare använder elevers visade kunskaper i skolan, 
som de tolkar och vidareutvecklar undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper.  
 
Den formativa bedömningens huvudsakliga syfte är att stödja elevers lärande. Då det finns 
många olika former av bedömning, finns det därmed lika många vägar att använda 
bedömningen på och långt ifrån alla former syftar till att stödja elevers lärande, menar 
Jönsson (2013). Om bedömningen däremot används på rätt sätt finns det många positiva 
effekter på elevers lärande och motivation. Formativ bedömning har visat sig vara effektiv 
vad gäller prestationer och självkänsla, särskilt på elever som är i behov av extra stöd. För att 
formativ bedömning ska ha en effektiv verkan, är det av största vikt att lärare är medvetna om 
hur de ska arbeta med metoden, annars finns det risk för att arbetssättet får en negativ effekt 
(Jönsson 2013). 
 
Formativ bedömning är en planerad process som är till hjälp för både lärare som elev. Genom 
att ta reda på var eleven befinner sig i förhållande till sitt mål, kan läraren ändra sin 
undervisning och anpassa den efter elevens behov. Detta medför även att eleven kan pröva 
nya inlärningsstrategier för att kunna nå målet med undervisningen. Om läraren sedan märker 
att eleverna inte utvecklas och inte tar till sig det som undervisas, har läraren möjlighet att 
ytterligare justera sin undervisning. För att eleverna ska kunna nå sitt mål är det viktigt att de 
får kontinuerlig respons, så att de vet om de är på väg i rätt riktning. Om detta ska kunna bli 
genomförbart, krävs det en kommunikation mellan elev och lärare, antingen via enskilda 
samtal, skriftliga kommentarer eller spontana samtal efter avslutad lektion. I den formativa 
bedömningen ses läraren som en coach och eleven som en aktiv medspelare i undervisningen 
(Slemmen 2013).  
 
På senare år har formativ bedömning fått stor uppmärksamhet inom media och inom skolans 
värld. Många lärare världen över har fått upp ögonen och implementerat arbetsformen i sin 
undervisning, trots att begreppet formativ bedömning funnits i snart femtio år. Formativ 
bedömning kan förklaras som ett ”paraplybegrepp” som för första gången 1967 användes av 
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Michael Scriven (Wiliam 2013) vilket sedan kom att vidareutvecklas av Wiliam. Formativ 
bedömning innefattar fem nyckelstrategier:  
  

1. Klargöra, dela och förstå lärandemål  
2. Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram 

belägg för lärande 
3. Ge feedback som för eleverna framåt 
4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 
5. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande  

 
(Wiliam & Leahhy 2015, s.13).  

 

Styrdokumenten om formativ bedömning  
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (Skolverket 
2011) står det: ”Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat 
och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 
förutsättningarna” (Skolverket 2011, s. 18). För att eleverna ska lyckas göra självbedömningar 
av sina egna arbeten, krävs det att lärarna skapar situationer för detta. Det innebär också att 
elever behöver tränas i hur ett arbete ska bedömas. En metod för att träna detta är att arbeta 
med kamratbedömning.   
 
I ämnet svenska står det att ”lärarens uppgift är att planera och strukturera undervisningen så 
att varje elev utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, både enskilt och tillsammans 
med andra” (Skolverket 2011, s. 247). Eleverna ska också lära sig hur de ger och tar emot 
respons på texter (Skolverket 2011, ss. 249). Utifrån dessa utdrag ur Lgr 11 har läraren med 
andra ord ett stort ansvar för att undervisningen ska utgå ifrån varje elevs enskilda behov, så 
att eleven får möjlighet att ständigt utvecklas utifrån sina förutsättningar.  

Summativ bedömning 
Summativ bedömning anses vara motsatsen till formativ bedömning. Denna 
bedömningsmetod har även mestadels använts vid betygsättning. Betyg används först och 
främst som ett urvalsinstrument, för att kunna sortera vilka elever som kommer in på en 
specifik utbildning. Det finns de som menar att betyg ska fungera som en morot, för att vilja 
prestera mer i skolan. Dock menar Slemmen (2013) att det inte finns stöd för detta påstående. 
Ett betyg är förvisso en form av återkoppling, dock ett mycket torftigt sådant, då betyg är tom 
på information och kan inte hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling. En elev kan inte 
lista ut vad den gjort bra, eller vad den hade behövt förbättra för att utvecklats ännu mer.  
Dock kan summativ bedömning användas formativt, genom att läraren ändrar undervisningen 
efter elevers visade kunskaper vid ett särskilt tillfälle, till exempel efter att elever gjort ett 
summativt prov (Jönsson 2013).   
 
Summativ bedömning används för att kontrollera och summera vad eleven lärt sig vid en 
given tidpunkt och visar därmed elevers tillfälliga kunskaper, en så kallad ”lägesbeskrivning”. 
Dessa bedömningar är främst förknippade med prov och slutresultat. Jönsson (2013) menar att 
summativa bedömningar som bara ger en lägesbeskrivning kan ge negativa konsekvenser för 
elever. Metoden stödjer inte elevers lärande och kan leda till att eleverna tappar motivationen 
då de känner att de misslyckats, framför allt vad gäller svagpresterande elever som i värsta 
fall ger upp helt och hållet (Jönsson 2013). I den summativa bedömningen anses läraren 
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snarare som en ”domare”, än som en ”coach” som i den formativa bedömningen (Slemmen 
2013).  
 
Summativa bedömningar behöver emellertid inte skilja sig från formativa bedömningar, då en 
lägesbeskrivning kan användas formativt. Detta kan ske genom att läraren använder sig av 
informationen som den summativa bedömningen gett, till att ändra i undervisningen för att 
föra elevers kunskaper framåt. Men om läraren istället använder lägesbeskrivningen till att 
summera ett prov eller att ge ett betyg, används bedömningen som summativ och inte för att 
föra elevens lärande framåt (Jönsson 2013).  

Responsens betydelse för lärande  
Återkoppling, respons och feedback är tre begrepp vilka alla syftar till att föra en elevs 
lärande framåt. Dessa tre begrepp används ofta som synonymer. Dock kommer begreppet 
respons att användas i föreliggande studie. 
 
Ramaprasad (1983) definierar feedback som:  
 

Feedback is information about the gap between the actual level and the reference level of a 
system parameter which is used to alter the gap in some way.   
 

(Ramaprasad 1983, s. 4) 
 
Ramaprasads (1983) definition av feedback kan tolkas som att läraren ger eleven information 
(som först blir feedback om eleven använder informationen) som kan hjälpa eleven att minska 
”gapet” eller ”luckan” från den nivå som eleven befinner sig på i dagsläget, till den nivå som 
är elevens slutgiltiga mål.  
 
Hattie och Timperley (2007) menar att återkoppling har stor effekt på elevers lärande och 
prestationer. Dock kan denna effekt ha både en negativ och positiv inverkan. Det som är 
avgörande vilken effekt återkopplingen får beror på vilken form av återkoppling det är, samt 
hur den ges till eleven. Hattie och Timperley menar dock att återkopplingen inte har någon 
effekt om den erbjuds i ett ”vakuum”. För att återkopplingen ska ge en kraftfull effekt måste 
återkopplingen ges i ett lärande sammanhang, där återkopplingen är riktad till en uppgift 
(Hattie & Timperley 2007).  
 
Hattie (2012) menar att återkoppling utgår ifrån tre frågor, som han kallar för 
”återkopplingsfrågorna”. Dessa tre frågor som läraren ska sträva mot att ha i sin återkoppling 
är: vart är jag på väg, hur ska jag komma dit och vad är nästa steg? 
 

Vart är jag på väg? 
Denna punkt behandlar precis som rubriken lyder; vart är jag på väg och vilka är mina 
mål. Det är lärarens uppgift att medvetandegöra undervisningens mål för eleverna. Om de 
inte vet vart de är på väg är det självklart att de inte heller kommer uppfylla målet. För att 
målen ska vara av betydelse måste målen vara utmanande, menar Hattie. Genom att 
läraren ger eleverna utmanade mål ger det eleven en indikation på vilken prestationsnivå 
som läraren efterfrågar. Genom återkoppling kan eleven se sitt pågående lärande då 
läraren ger eleven nya utmanande mål när eleven uppfyllt de tidigare målen. 
Sammanfattningsvis kan man säga att den första frågan innebär att läraren måste vara 
tydlig, ha utmaningar till eleverna, visa engagemang, förklara mål och ha riktmärken och 
till sist men inte minst se till att eleverna är delaktiga i processen (Hattie 2012). 
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Hur ska jag komma dit?  
Fråga två har sin utgångspunkt i var eleven befinner sig just nu i sin uppgift. Det kan i 
detta fall röra sig om att återkopplingen kan behandla exempelvis ett misslyckande eller 
ett framsteg från elevens sida. I denna fas krävs en snabb återkoppling från läraren. För att 
läraren ska kunna hjälpa alla elever på ett effektivt sätt kan läraren använda sig av 
strategier som exempelvis: utifrån måluppfyllelsen klargöra målen och kriterierna för 
slutprodukten, kamratrespons, uppmuntring till självbedömning och återkoppling i 
relation till målet (Hattie 2012).     
 
Vad är nästa steg?  
Den tredje frågan kan vara den mest intressanta för eleverna, enligt Hattie (2012). 
Författaren menar att det är viktigt att läraren låter eleverna tvingas tänka själva, utan att 
läraren ger eleverna svaret. För det är just vad denna fråga handlar om – att eleven ska 
skapa en större självreglering över det egna arbetet. Utifrån var eleven befinner sig just 
nu, kan det vara lämpligt att utmana eleven med att fördjupa sig inom det område som den 
just arbetat med. Det kan handla om att skaffa bättre och mer effektiva strategier, eller ta 
reda på saker som den inte riktigt har förstått (Hattie 2012). 

 
Att arbeta med återkoppling i undervisningen är en av de vanligaste komponenterna i 
framgångsrikt lärande, anser Hattie (2012). Trots detta kan effekterna av att arbeta med 
återkoppling skilja sig avsevärt, vilket tycks verka konstigt. För att förstå innebörden av 
återkopplingen bör läraren vara införstådd med att återkopplingens syfte är att minska gapet 
mellan var eleven befinner sig just nu och dit den är på väg. För att återkopplingen ska uppnå 
dess effekt måste läraren alltså se till elevens tidigare prestationer och jämföra dessa med 
kriterierna för målet. Ju tydligare eleverna blir införstådda med var den befinner sig och vart 
den är på väg, desto bättre blir återkopplingen mellan elev och lärare. Dessutom menar Hattie 
att återkoppling gör störst effekt när eleven gjort ett ”misstag” eller ett ”fel” under arbetes 
gång. Att göra misstag är något som alla människor kan göra och är därför inte bara kopplat 
till en viss grupp av människor som ligger på en lägre kunskapsnivå. Det är först när man 
erkänner misstaget som man kan skapa förändringar och gå vidare mot framgång, vilket är 
syftet med återkoppling (Hattie 2012).   

Kamratrespons   
En av nyckelstrategierna inom formativ bedömning är kamratrespons. Jönsson (2013) anser 
att det är viktigt att eleverna engageras i sitt eget lärande så de blir medvetna om hur 
bedömningsprocessen går till. Det är inte helt ovanligt att den bedömning som lärare ger 
elever, inte når ända fram till eleverna. Anledningen till detta är att responsen blir alltför 
monologisk och eleverna vet inte hur de ska använda responsen de får ifrån läraren. Jönsson 
menar att kramratrespons är ett sätt att involvera eleverna i bedömningsprocessen. Målet med 
kamratbedömning är att eleven ska kunna förstå återkopplingen som läraren ger eleven och att 
eleven ska bli så pass medveten om vad det är som ska bedömas, så att eleven tillslut kan 
bedöma sitt eget arbete, en så kallad självbedömning. För elever kan det vara enklare att ge 
respons på någon annans arbete än sitt egna. Det är enkelt att eleven inte ser sina egna fel och 
vad som har potential till förbättring. Därför kan kamratrespons vara ingångsporten till 
självbedömning. Men att kunna ge respons till andra och sig själv är något som är svårt och 
måste därför tränas länge och ofta innan elever behärskar att ge respons och tills det ger effekt 
(Jönsson 2013).  
 
Cho och MacArthurs (2010) studie visar dock att elever som fått kamratrespons från ett flertal 
klasskamrater har gjort bättre prestationer i sina revideringar än elever som fått återkoppling 
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av endast en utbildad lärare, som besitter de kunskaper som krävs för att hjälpa elever att 
utvecklas. Detta kan förklaras genom att många lärare inte lyckas översätta mål och 
kunskapskrav så att alla elever förstår samt att lärare och elever tänker på olika sätt och ”talar 
inte samma språk”.  

Viktiga aspekter för lyckad kamratrespons 
Hoel (2001) menar att innan elever ger respons till varandra krävs det att de äger en viss 
kompetens. Denna kompetens är inget som växer fram under en dag utan fungerar som en 
process som måste hållas vid liv. Eleverna måste exempelvis ha kunskap inom olika 
skrivprocesser. De måste ha textkompetens, vilket innebär att elever ska kunna identifiera det 
viktiga och det utvecklingsbara i ett utkast. Inom textkompetensen måste eleverna även ha 
kunskap om språket, språksituationer och olika genrer och dess struktur och språkliga drag. 
Eleverna måste också ha läskompetens där de kan läsa texten utifrån syftet och där läsaren har 
både den stödjande och den konstruktiva inställningen under läsningen. Eleven som ska ge 
respons måste ha sakkunskap, vilket innebär att läraren eventuellt behöver sätta ihop grupper 
som behandlar samma ämne. Hoel menar att det är vanligt att just sakkompetens 
undervärderas i dessa sammanhang. Kanske den viktigaste kompetensen av de alla är den 
pedagogiska kompetensen. Här måste eleven vara medveten om de regler som gäller för 
responsgivning. Dessa kan exempelvis behandla förmåga att uttrycka sig, psykologisk 
kunskap och människokunskap. Denna kompetens kan till och med vara svår för lärare, men 
innebär inte att den är outförbar för elever (Hoel 2001).  
 
När eleverna arbetar med kamratrespons innebär det att de axlar rollen som lärare för 
varandra vilket också medför ett ansvar både för sitt eget lärande och för kamraternas lärande. 
Det är viktigt att eleverna känner ansvarskänsla – att eleverna gör det som är överenskommet 
och att det sker inom den bestämda tidsramen men även att de gör det med en känsla av 
engagemang (Hoel 2001).  
 
Innan eleverna involveras i bedömningen behöver de lära sig hur de går tillväga. Jönsson 
(2013) beskriver en process i tre olika steg: 
 

• Identifiera kraven. Detta kan eleverna lära sig genom att läraren delar ut olika svar 
som är skriven till en och samma uppgift. Eleverna får i uppgift att sortera uppgifterna 
från lägst betyg till högst betyg. På detta sätt kan lärare få en förståelse för vad 
eleverna tycker är viktiga egenskaper i en text.  

 
• Beskriva styrkor och utvecklingsbehov på likartade texter. Genom att elever får testa 

sig på många olika konkreta exempel kommer eleverna få större förståelse för 
kriterierna och dess betydelse, inte minst vad gäller värdeorden i kunskapskraven.  

 
• Formulera förbättringar utifrån respons. I detta steg behöver eleven veta vad som är 

bra och vad som är mindre bra. För att eleverna ska kunna utveckla denna förmåga 
måste de få testa på många olika exempel eftersom det som klassas som bra kvalité 
kan till en början skilja sig från person till person. Kvalitéer måste alltså tränas för att 
förstå (Jönsson 2013).  

Olika tillvägagångssätt vid kamratrespons  
Det finns olika varianter på hur kamratrespons kan användas i klassrummet. Den vanligaste 
formen av kamratbedömning sker på muntliga presentationer inför klasskamraterna. Deras 
uppgift är sedan att ge bedömning på det framförda (Jönsson 2013). En vanlig förekommande 
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metod inom kamratbedömning är ”Two stars and a wish”, där elever får identifiera två styrkor 
och ett förbättringsförslag (Lundahl 2014).  
 
Kamratrespons med matriser har visat sig vara mycket effektiva som bedömningsmetod. 
Dock är en viktig förutsättning för lyckad respons att eleverna förstår kriterierna i matrisen. 
Detta är inget som elever lär sig genom att göra det en gång, utan för att elever ska bli duktiga 
och behärska matriserna behöver matriserna finnas med återkommande i undervisningen där 
eleverna får tillfälle till att träna. Det har även visat sig att om eleverna får vara med och 
konstruera och utforma kriterierna på matrisen, har elevernas prestationer på respons blivit 
betydligt bättre (Jönsson 2013; Slemmen 2013). Även Lundahl (2014) nämner checklista med 
kriterier som en bra metod i kamratbedömningen. När eleverna slutfört uppgiften uppmanas 
eleverna att ge respons på varandras arbeten, innan uppgiften lämnas in till läraren. Det är 
viktigt att eleverna inte endast ger respons på om alla delar finns med från checklistan, utan 
att eleverna försöker hitta styrkor och utvecklingsmöjligheter i den andra elevens arbete 
(Lundahl 2014).   
 
Jönsson (2013) menar att kamratdömningen i första hand ska användas till att driva lärandet 
framåt hos eleven, och bör inte användas i summativ form. Eleverna bör alltså inte sätta betyg 
på varandras prestationer, då det finns risk för att elevernas självförtroende minskar och 
därmed motivationen. Kamratresponsens användning är emellertid till för framåtsyftande 
utveckling och inte för att stämpla en annan elev genom att peka på dåliga insatser (Jönsson 
2013).  
 
För att kamratresponsen ska ge effekt kan den med fördel utgå ifrån en grupprespons, där 
klasskamraterna samtalar om lägesbeskrivning (styrkor och utvecklingsbehov) och strategier 
för att komma vidare i processen. Detta kan ske både skriftligt och muntligt, men det finns 
stora fördelar med att ge muntlig respons eftersom det finns möjlighet till en direkt dialog 
mellan den som ger och den som tar emot responsen (Jönsson 2013).    

Kamratresponsens fördelar  
Forskning visar att klasskamraternas sammanlagda respons motsvarar vad läraren skulle ge 
eleven i feedback. 
 
Fördelar med att arbeta med kamratrespons är att eleverna får ta del av hur en och samma 
uppgift kan göras på fler tänkbara sätt. Wallberg (2013) hävdar att kamratbedömning är det 
mest slagkraftiga verktyget för att göra elever medvetna om hur olika kvalitéer kan utformas 
och hur dessa kan uppnås. Detta är även något som Jönsson (2013) håller med om, då han 
menar att det är viktigt att eleverna medvetandegörs om kvalitetsnivån och hur en uppgift kan 
förbättras till en högre nivå. Han menar även att den allra viktigaste aspekten för att 
kamratbedömning ska vara verkningsbart är att eleverna förstår syftet med det. Ett annat 
argument som Jönsson kommer med är att kamratbedömning kan fungera som en form av 
avlastning för läraren, då det är näst intill omöjligt för läraren att ge snabb återkoppling till en 
hel klass (Jönsson 2013).  
 
Även Lundahl (2014) anser att kamratrespons har många fördelar för elevers lärande, men 
nämner särskilt tre viktiga aspekter som kamratbedömning har effekt på. Dessa tre är att när 
elever ger kamratrespons blir de bättre på att bedöma sina egna arbeten, då de blir medvetna 
om vilka kriterier som de ska kontrollera. Den andra fördelen med kamratrespons är att elever 
sinsemellan är bättre på att ge respons än vad det är mellan lärare och elev. Den tredje 
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aspekten som Lundahl nämner är att genom kamratrespons förstärks elevens egna kognitiva 
lärande (Lundahl 2014).    
 
En fördel med kamratrespons är att metoden bidrar till bättre studieresultat för både den som 
ger respons och den som tar emot (Wiliam & Leahy 2015). När elever ger kamratbedömning 
innebär de att de tar på sig ansvar som innebär att ge konstruktiv återkoppling för att lyfta 
kamratens arbete. Detta medför i förlängningen att eleven som ger respons får en bättre 
förståelse för uppgiften och kan därmed prestera högre på sitt eget arbete och utvecklar 
förmågan till att göra självbedömningar (Slemmen 2013).   

Kamratresponsens nackdelar 
Jönsson nämner vanliga misstag som lärare gör när de ska använda sig av kamratbedömning. 
En av dessa misstag är att eleverna får i uppgift att bedöma en muntlig presentation är att de 
bedömer hur eleven framfört presentationen (t.ex. röstläge och ögonkontakt), istället för att 
bedöma hur väl eleven behandlat uppgiften (t.ex. struktur och val av begrepp). För att 
eleverna ska lyckas med sin respons är det lämpligt att läraren delar ut en matris med kriterier 
som de kan gå tillbaka och titta på. Detta är något som även Wallberg (2013) håller med om, 
då hon menar att bedömningsmatriser, eller bedömningsmallar som hon kallar det, är ett 
viktigt verktyg för att lyckas med bedömningen. Wallberg menar att om inte eleverna är 
förtrogna med vad det är som ska bedömas, kan det i värsta fall leda till att eleven som blir 
bedömd, tappar självförtroendet (Wallberg 2013). 
 
Det finns lärare som både är positiv och negativ till att arbeta med kamratrespons. En negativ 
aspekt som lärare kan tänka sig är att bedömning som är utformad av elever inte är korrekt. 
Dock menar vissa att det är elevens motivering som är det viktigaste i en kamratrespons, och 
inte hur korrekt den är i sin bedömning (Jönsson 2013).   

Klassrumsklimatet 
Wallberg (2013) menar att det viktigaste för att kamratrespons ska fungera är att det finns ett 
tillåtande klassrumsklimat, där det är tillåtet att lära sig av sina misstag. I vissa fall kan det 
vara så att det just är våra misslyckanden som driver processen framåt, enligt Wallberg. Det är 
först när opponenten visar sin reaktion som respondenten förstår vilka kvalitéer som den 
levererar (Wallberg 2013).  
 
Även Lundahl (2014) hävdar att det är viktigt att elever lär sig hur konstruktiv kritik framförs. 
Om elever ger sårande kommentarer är kamratbedömning hämmande för elevers 
självförtroende. Slemmen (2013) menar emellertid att det är kamratresponsen i sig som bidrar 
till ett bättre klassrumsklimat. Anledningen till detta är, enligt Slemmen, att när bedömningen 
sker kontinuerligt blir det accepterat att bli bedömd av kamrater. Dock är det viktigt att 
eleverna är medvetna om vilka kriterier som gäller för hur klasskamrater ska behandlas när 
kamratrespons ges (Slemmen 2013). 

Kritiska perspektiv på formativ bedömning   
I Åsa Hirsh och Viveca Lindebergs (2015) rapport beskrivs forskningsläget både i Sverige 
och internationellt angående 2000-talets forskning kring den populära metoden ”formativ 
bedömning”.  Kända forskare som Wiliam och Hattie har presenterat, ett fåtal, men stora 
metastudier där formativ bedömning har resulterat i anmärkningsvärda ”effektstorlekar” på 
ökat lärande både hos elever och lärare. Detta resultat har lockat till efterföljd och inneburit 
att man på policynivå implementerat metoden världen över, och inte minst i Sverige. Och om 
man ser till det stora genomslag som formativ bedömning har haft, finns det allt för få studier 
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som gjorts i Sverige kring formativ bedömning. Dessutom finns det få empiriska studier som 
inriktar sig på grundskolenivå. De flesta studier är alltså orienterade mot högre 
utbildningsnivåer. Vad Hirsh och Lindebergs översikt också visar är att en mycket låg andel 
utgår ifrån elevers perspektiv och därför finns det inte mycket forskning gällande elevers 
upplevelser av kamratrespons (Hirsh & Lindeberg 2015). 
 
Som tidigare nämnts är Wiliam och Black två tongivande forskare som många andra forskare 
hänvisar till i forskningsartiklar inom det stora paraplybegreppet formativ bedömning. Det 
finns emellertid de som anser att Wiliam och Black bör granskas kritiskt. Bennett (2011) är en 
av dem som menar att Wiliam och Blacks metaanalys från 1998 kan vara missvisande 
forskning eftersom den tar upp alltför många olikartade studier som inte går att samla i en 
enda meta-analys. Då formativ bedömning berör flera områden som: att klargöra och förstå 
lärandemål, skapa och leda effektiva diskussioner/uppgifter/aktiviteter som lockar fram 
belägg för lärande, ge feedback, kamratrespons och självbedömning, är det svårt att säga vad 
som ger effekt och vad som inte ger effekt för lärande (Bennett 2011, Hirsh & Lindeberg 
2015). 
 
I Bennetts (2011) artikel nämns sex olika problemområden inom formativ bedömning, varav 
ett behandlar definitionen av begreppet. Bennett hävdar att det är svårt att åtskilja summativ 
bedömning från formativ bedömning, eftersom en summativ bedömning kan vara avgörande 
för formativ undervisning (Bennett 2011). 
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TEORETISK RAM 
Det finns många olika teorier kring hur vi lär oss på bästa sätt och hur lärande förstås. Den 
teori som speglar undervisningen i svensk skola är främst det sociokulturella perspektivet, där 
synen på lärande utgår ifrån bland annat Lev Semenovich Vygotskijs teorier. Psykologen 
Vygotskij levde mellan 1896 och 1934 och arbetade i tio år med frågor kring lärande och 
utveckling (Säljö 2014).  
 
Lärande sker överallt och inte minst i skolan. Enligt Vygotskij är språket en central faktor för 
att högre mentala processer ska kunna utvecklas hos individer. Han anser att det är individen i 
interaktion med andra som är den centrala faktorn för att lärande ska kunna ske och inte 
primärt genom individuella processer. Läraren är också en central del och ett måste för att 
lärande ska kunna ske. Det är lärarens roll att organisera läromiljön för eleverna. Därför krävs 
det från lärarens sida kunskap om elevens tillfälliga kunskaper och om stoffet som ska läras ut 
(Dysthe & Igland 2003).  
 
Ett begrepp som myntats av Vygotskij är den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of 
Proximal Development, ZPD) (Säljö 2014). Begreppet kan kopplas till Vygotskijs syn på 
kunskapsutveckling, då han anser lärandeprocesser som ständigt pågående. När en elev är i 
sin utvecklingszon är den som känsligast för instruktioner och förklaringar, menar Vygotskij. 
Det är då som eleven behöver ta hjälp av en mer kompetent person än den själv, exempelvis 
läraren eller en annan kamrat, som kan hjälpa eleven att förstå. Personen med mer kompetens 
bör inte ge svaret rakt ut, utan ställa frågor som stöttar eleven i sitt lärande. Stödet som inom 
pedagogiken kallas för scaffolding, finns där kontinuerligt för den lärande i början, till dess att 
läraren/kamraten märker att eleven börjar behärska det nya området. När stödet finns i elevens 
utvecklingszon kan denne förstå den kunskap som den mer kompetenta redan behärskar (Säljö 
2014).  
 
Vygotskij uttrycker att: ”Den sociala miljön är en verklig hävstång i uppfostringsprocessen, 
och lärarens hela roll är att styra denna hävstång” (Lindqvist 1999, s. 21). Vygotskij jämför 
skolans miljö med en blomma och en trädgårdsmästare – om en trädgårdsmästare skulle rycka 
upp en växande blomma hjälper trädgårdsmästaren den inte att växa, då den gör en direkt 
inverkan på blomman. Istället ska trädgårdsmästaren göra en indirekt verkan på blomman, 
genom att reglera miljön runt om kring den, genom att höja temperaturen, ge den vatten, göda 
den och gallra runt om kring, så möjligheterna för blommans växande blir optimal. På samma 
sätt bör läraren reglerna miljön för eleverna (Lindqvist 1999). 
 
Då Vygotskij menar att det är genom socialt samspel som lärande utvecklas, kan de positiva 
utfallen av kamratrespons förstås i ljuset av den sociokulturella modellen, där kamrater och 
lärare får elever ”att växa i trädgården” som Vygotskij beskriver ovan. Dock är det viktigt att 
komma ihåg att det är läraren som har den största kontrollen över att läromiljön är organiserad 
så att eleven utvecklas. Läraren ska vara den som har ämneskunskaperna för att kunna stötta 
eleven och finnas där för handledning när eleven fastnar och inte kommer vidare. För att 
överföra detta på kamratrespons innebär detta att läraren undervisar eleverna om vilka 
kriterier som eleverna ska vara uppmärksamma på, och vad som är syftet och målet med 
kamratrespons. Läraren behöver även förklara vilket viktigt uppdrag eleverna har när de 
arbetar med kamratrespons och att eleverna tar arbetet på största allvar. 
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METOD 
Inledningsvis kommer den valda metoden att presenteras och motiveras, vilken i denna 
undersökning föll på en kvalitativ ansats med fokusgrupp som undersökningsredskap. Sedan 
presenteras urvalet och hur genomförandet gått tillväga. Följaktligen redogörs en analys av 
bearbetad data, samt studiens tillförlitlighet och giltighet. Slutligen förklaras vilka etiska 
tillvägagångsätt studien förhållit sig till under pågående arbete.  

Fokusgrupp som metod 
Föreliggande studie grundar sig i en kvalitativ metod där det aktuella redskapet har varit 
fokusgruppsdiskussioner med elever i grundskolan. Genom att intervjua barn kan diskussioner 
med dem bidra till att vuxna får en förståelse för barns tankar och åsikter. Forskning kring en 
bedömningsmetod, som formativ bedömning, vilken används tillsammans med yngre elever 
måste också inkludera deras reaktioner. Det är inte tillräckligt att vuxna människor drar egna 
slutsatser utifrån vad de ser och tror. Det finns positiva sidor med att intervjua barn. En av 
dessa är att barn känner att deras tankar är viktiga för samhället och att eleverna känner hur 
deras arbetsinsats påverkar den fortsatta lärandeprocessen för kamrater och pedagoger 
(Källström Cater 2015).   
 
Metoden fokusgrupp kan beskrivas som ett tillfälle där ett visst ämne eller tema diskuteras i 
grupp. Denna metod har visat sig vara mycket användbar när det gäller att ta reda på 
personers åsikter, idéer och känslor angående ett visst område, för att sedan kunna sätta sig in 
i deras situation och se verkligheten ifrån flera personers perspektiv inom samma område. 
Intervjun kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad. I fokusgrupper är den 
ostrukturerade den mest förekommande eftersom deltagarna kan diskutera mer fritt kring 
ämnet än i en vanlig intervju.  I en fokusgrupp argumenterar deltagarna för sina åsikter, vilket 
inte förekommer lika ofta i en vanlig intervju (Davidsson 2007; Dahlin-Ivanoff 2015). 
 
Fokusgruppdiskussioner är inte det samma som gruppintervjuer. Det som skiljer de två 
metoderna åt är att i en fokusgruppdiskussion har intervjuaren större möjlighet till bredare 
svar, då det sker en diskussion mellan deltagarna där ledaren är mer passiv. Det är av största 
vikt att deltagarna har kunskap om samma erfarenheter och lever under samma villkor för att 
det ska kunna leda till en diskussion som inte är främmande för dem. Med andra ord kan en 
fokusgrupp sägas vara en ”homogen” grupp människor. I en fokusgruppdiskussion utgår 
samtalet mer ifrån det kollektiva än det individuella perspektivet. Metodens syfte är även att 
genom diskussionen främja ett gemensamt engagemang från deltagarna, och därigenom göra 
det lättare för ledaren att ta del av deltagarnas erfarenheter och åsikter. I en gruppintervju 
ställer ledaren frågor som förväntas få enskilda svar från deltagarna. En bra och djupingående 
diskussion formuleras med tydliga och ingående diskussionsfrågor från ledaren. Ju bättre och 
tydligare som frågorna är formulerade, desto mindre delaktig behöver ledaren vara, vilket är 
avsikten i denna metod. Frågorna som ställs i en fokusgrupp ska utgå ifrån syftet och ska avse 
att stimulera deltagarna till en gemensam diskussion (Dahlin-Ivanoff 2015). 
 
Anledningen till varför fokusgruppsdiskussioner är en effektiv metod i jämförelse med andra 
metoder beskriver Dahlin-Ivanoff (2015) på följande sätt: ”Att vara tillsammans med andra i 
en icke-dömande och tillåtande miljö med människor som delar känslor och erfarenheter kan 
ge makt att uttrycka sina perspektiv” (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 84). Fokusgrupp som metod 
kan även bidra till att deltagarna blir medvetna om aspekter som de inte reflekterat över 
tidigare i sitt liv. De kan även komma att reflektera över att det finns andra människor som 
delar deras ”livssituation”. Under diskussionens gång kan deltagarna ändra uppfattningar och 
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har möjlighet att lyssna in de andra deltagarnas åsikter innan personen berättar om sina egna 
åsikter (Dahlin-Ivanoff 2015). 
 
En viktig aspekt som ledaren bör ha i beaktande är gruppsammansättningen i en fokusgrupp. 
Det viktigt att det finns en avslappnad stämning bland deltagare och ledare. Det är inte tillåtet 
att deltagarna ska känna sig dömande och utpekade. Allas åsikter ska respekteras och vara av 
lika värde för forskning. Det finns forskare som menar att om deltagarna har en relation till 
varandra finns det risk att stämningen i gruppen påverkas negativt på så vis att någon inte vill 
dela med sig av sina uppfattningar, vilket i förlängningen kan leda till missvisande resultat. 
Sedan finns det andra forskare som menar att om deltagarna har en relation till varandra 
skapas ett tryggt klimat som medför att deltagarna öppnar sig och berättar sina åsikter 
(Dahlin-Ivanoff 2015). Ytterligare en viktig aspekt att ta i beaktande är storleken på 
fokusgruppen. Vad gäller storleken säger forskningen olika. Men vanligt förekommande är 
fyra till sex personer. Tre deltagare är dock inte att rekommendera då det finns risk att två 
personer delar samma åsikt och den tredje personen hamnar utanför i diskussionen 
(Davidsson 2007).  

Urval 
I föreliggande studie har totalt 21 elever deltagit. Eleverna delades in i fyra fokusgrupper. 
Gruppernas storlek valdes efter Davidssons (2007) rekommendationer om fyra till sex elever i 
varje fokusgrupp. Eleverna delades in i tre grupper om fem elever och en grupp om sex 
elever. Dessa elever valdes ut genom kontakt med tidigare handledare under den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Att lärarna till eleverna är kända sedan tidigare anser jag 
inte påverka studien på ett negativt sätt, då det inte är lärarna som ska intervjuas. Ett krav var 
att de elever som skulle bli intervjuade har arbetat med kamratrespons tidigare. Av de elever 
som ville och fick tillåtelse av vårdnadshavare att delta i studien, gjordes 
gruppsammansättningar av klassläraren. Anledningen till att läraren delade in grupperna beror 
på att gruppsammansättningen är viktig för att deltagarna ska kunna uttrycka sina åsikter och 
därmed säkra studiens tillförlitlighet. Grupperna delades in i homogena grupper, då alla elever 
har arbetat med kamratrespons och delar samma erfarenheter (Dahlin-Ivanoff 2015). 
Grupperna var indelade med ungefär hälften flickor och hälften pojkar.   
 
Eleverna som deltagit i studien gick vid denna period i årskurs 5 och 6. Från början var tanken 
att elever i årskurs 6 skulle intervjuas, eftersom de troligtvis har fått möjlighet att träna 
kamratrespons vid fler tillfällen än elever i årskurs 5. Dock visade det sig att många klasser i 
årskurs 6 aldrig arbetat med kamratrespons i så pass stor utsträckning att studien endast skulle 
kunna grundas på elever i enbart årskurs 6. Av den anledningen fick avgränsningen bli elever 
i mellanstadiet, det vill säga årskurs 5-6.   
 
Av de elever som deltagit i studien har hälften medverkat ifrån en mångkulturell skola i västra 
Sverige, och resterande elever från en skola där majoriteten av eleverna har svenska som 
modersmål.  

Genomförande 
Inledningsvis utformades studiens syfte, för att följaktligen leta relevant bakgrundsmaterial. 
Utifrån den insamlade litteraturen och forskningsartiklar utformades studiens frågeställningar. 
När val av metod bestämts formulerades diskussionsfrågor till fokusgrupperna (se bilaga 2). 
Dessa blev kontrollerade av handledare innan de genomfördes.  
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I ett tidigt skede kontaktades två skolor via telefon, vilka båda accepterade ett besök. Skolorna 
var sedan tidigare kända, då jag under utbildningens gång har haft verksamhetsförlagd 
utbildning där. Anledningen till att just dessa två skolor kontaktades var för att jag sedan 
tidigare visste att lärarna använder sig av kamratrespons i sin undervisning, därav kan det 
konstateras att skolorna valdes ur en målinriktad synpunkt. 
 
Så fort som möjligt besöktes skolorna på plats. Där informerades eleverna muntligen vad 
studien handlade om. De elever som sedan var intresserade att delta i studien, fick ett 
missivbrev där både eleverna och vårdnadshavare var tvungna att signera för att kunna delta i 
studien. Vårdnadshavarens underskrift är nödvändig, då eleverna vid denna tidpunkt var under 
16 år. Elevernas påskrift skulle garantera att de själva är med och bestämmer om de vill delta i 
studien. I brevets innehåll ingick ett kort stycke om studiens syfte, samt information om 
vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper och hur dessa kommer påverka vårdnadshavarnas 
barn.  
 
På båda skolorna hade lärarna förberett ett arbetsrum där diskussionerna skulle pågå. För att 
inte eleverna skulle bli störda sattes en lapp upp på dörren att intervju pågår. Innan intervjun 
var eleverna helt obekanta med vilka frågor som skulle komma att diskuteras. Anledningen 
till detta var att eleverna inte skulle påverka varandra redan innan intervjun, då deltagarna går 
i samma klass. Därför inleddes diskussionen med att kort återigen presentera studiens syfte 
och frågeställningar. Eleverna fick reda på skillnaden mellan en vanlig intervju och 
fokusgrupper. Dahlin-Ivanoff (2015) menar att det är viktigt att intervjuaren är ytterst tydlig 
med information om vad som förväntas och inte förväntas av deltagarna. Han poängterar även 
vikten av att ge information om intervjuarens och elevernas roll i diskussionen, där 
intervjuaren har en passiv roll och att det är eleverna som ska föra diskussionen framåt.  
 
Diskussionsfrågorna försökte jag så mycket som möjligt föra fram i samma ordning i alla 
grupper, för att inte några svar skulle gå förlorade. Ibland kunde någon fråga upprepas då jag 
som intervjuare kände att jag inte fått ett klart svar på en särskild fråga och vissa gånger 
kunde frågor hoppas över, där eleverna svarat på dem tidigare. De fyra diskussionerna 
spelades in med diktafon, vilka sedan transkriberades från början till slut. Sedan analyserades 
insamlad data för att hitta kodord och teman som kom att forma resultatens utformning.  
 
Den första intervjun skiljde sig från de andra, då den tog ca en timma att genomföra, medan 
de andra tre intervjuerna tog 40 minuter vardera.  

Analys 
Analysen startades redan under fokusgruppsdiskussionerna, eftersom jag som gruppledare 
genom diskussionen måste fånga upp det väsentliga för att få svar på frågorna (Dahlin-
Ivanhoff 2015). Då studien utgår ifrån elevers upplevelser av att arbeta med kamratrespons, 
inleddes diskussionsfrågorna med allmänna frågor så att eleverna skulle känna sig bekväma 
och att de skulle släppa nervositeten för att sedan gå in på själva nyckelfrågorna (Dahlin-
Ivanhoff 2015).  
 
Dahlin-Ivanhoff (2015) menar att ett enskilt citat från en deltagare inte har samma värde som 
ett citat från en annan deltagare, och därför bör just enskilda citat användas väldigt sparsamt 
som beskrivning av resultatet. I denna studie har jag därför försökt att använda mig av 
diskussioner av flera deltagare, för att resultatet ska bli så rättvist som möjligt. Enskilda citat 
speglar inte diskussionen utan är endast uttalanden från enskilda personer i ett givet 
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sammanhang (Dahlin-Ivanhoff 2015). Därför har jag försökt förstå innebörden av materialet i 
sitt sammanhang.  
 
Då jag spelat in intervjuerna med diktafon ger det mig möjlighet till att lyssna på materialet 
vid fler tillfällen om så behövs. För att enklare kunna analysera materialet, har intervjuerna 
transkriberats ordagrant och ingen data har blivit utelämnad. Trots att det tog tid, upplever jag 
att det har hjälpt mig i min analys, då jag har kunnat återgå och förstå deltagarnas svar i andra 
sammanhang. Genom detta kan jag få en känsla av helheten. Helheten bryts sedan ner i 
identifierade teman. Nästa steg i analysen är att systematisera alla rådata till de teman och 
kategorier de tillhör. Syftet med denna fas är att skapa teman/kategorier som motsvarar 
innebörden. Det sista steget är att sammanfatta kategorierna som växt fram ur rådata och 
kombinera det med ett tolkande steg så att innebörderna framträder (Dahlin-Ivanhoff 2015). 
Transkriberingarna skrev jag sedan ut på papper för att enklare kunna flytta om svaren från de 
olika fokusgrupperna för att kunna jämföra deras åsikter och bilda mig en tydlig uppfattning 
om de besvarat studiens syfte och frågeställningar. För att kontrollera detta antecknades 
frågeställningarna i marginalerna på utskrifterna. Elevernas upplevelser av att arbeta med 
kamratrespons i svenskundervisningen kan förstås och tolkas utifrån den teoretiska ramen, där 
det sociokulturella perspektivet innebär att elever lär av varandra, vilket är ett av 
kamratresponsens syfte.  
 
Hade den teoretiska ramen istället utgått ifrån ett annat teoretiskt perspektiv, exempelvis 
Behaviorismen, hade resultatet möjligen kunnat tolkas på ett annorlunda sätt. Dock kan 
elevernas svar till största del kopplas till Vygotskijs tankar om hur lärande sker.  

Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som forskaren använder sig av för att få en bild 
av kvaliteten i forskningen. Dock är dessa två begrepp kanske mer relevanta inom den 
kvantitativa metoden. Forskare har diskuterat hur pass viktiga dessa begrepp är i en kvalitativ 
forskning, då kvalitativa forskningar inte huvudsakligen intresserar sig för mätning. Bryman 
(2011) menar att olika forskare har olika ståndpunkter för hur dessa två begrepp ska användas 
i kvalitativa metoder. Bryman hänvisar till Mason, som menar att dessa två begrepp kan 
assimileras till den kvalitativa metoden, utan att ändra dess betydelse, men att forskaren 
lägger mindre relevans vid just mätning. Validitet handlar alltså om hur observerar, 
identifierar eller mäter det som forskaren anser sig mäta (Bryman 2011). I denna studie har 
diskussionsfrågorna som har legat till grund för undersökningens resultat, utformats utifrån 
syftet och frågeställningar, vilket innebär att studiens validitet ökar.    
 
Reliabilitet kan delas in i extern reliabilitet och intern reliabilitet. Den förstnämnda innebär 
att en undersökning ska kunna upprepas och visa samma resultat båda gångerna. Dock är detta 
svårt att lyckas med i kvalitativ metod, då det inte går att ”frysa” de sociala miljöer som 
undersökningen gjorts i. Dock kan forskaren ta hänsyn till de krav som extern reliabilitet 
ställer, och göra en liknande forskning i en likvärdig miljö som den tidigare forskningen 
gjordes i. I detta fall skulle det innebära att nästa undersökning skulle anpassa sig till samma 
urval som studien utgått ifrån, och att dessa individer har liknande förutsättningar och 
bakgrund (Bryman 2011). 
 
Intern reliabilitet innebär att de forskare som deltagit i studien kommer överens om hur 
studiens resultat ska tolkas. I detta fall har jag varit ensam och har inte haft någon att 
diskutera resultatet med. Detta kan innebära att analysen av data jag har fått fram, skulle 
kunna tolkats annorlunda om någon annan hade varit inblandad i undersökningen.   



 

16 
 

 
Då studiens urval utgått ifrån 21 deltagare som berättat sina upplevelser av att arbeta med 
kamratrespons, skulle man kunna anta att studien är generaliserbar. Dock är allt relativt – om 
studiens urval istället hade utgått ifrån 40 deltagare hade resultatet kunnat visa andra svar.  

Etiska ställningstagande 
I studien har forskaren tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper där de 
intervjuade eleverna har skyddats genom individsskyddskravet. Individsskyddskravet har fyra 
allmänna huvudkrav som är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). För att konkretisera innebär det att deltagarna i 
studien får information om vad studien kommer beröra och vilka villkor som gäller för dem. 
Denna information kommer dels finnas med i missivbrevet som skickas ut till elev och 
vårdnadshavare, men kommer även att berättas muntligt innan intervjun startar. Deltagarna 
kommer bli informerade om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. De 
medverkade blir även informerade om att data som samlas in inte kommer att användas i 
kommersiellt bruk eller till annat än till forskningssyfte.  
 
För att uppfylla samtyckeskravet krävs underskrift från målsman, eftersom eleverna som 
deltar i studien är under 15 år och är därmed inte myndiga. Denna påskrift kommer att ske i 
missivbrevet som skickas ut i samband med information om studien. I missivbrevet kommer 
det även finnas en underskrift som ska signeras av deltagaren (i detta fall eleven) eftersom det 
är eleven som är deltagare i studien och har rätt till att själv välja om han/hon vill delta i 
studien.   
 
Deltagarna i studien kommer att vara anonyma och kommer att benämnas med pseudonymer, 
så ingen utomstående kan koppla deltagarnas åsikter tillbaka till de medverkande personerna. 
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RESULTAT 
I resultatavsnittets början redogörs elevers uppfattningar om begreppet kamratrespons och hur 
det används i svenskundervisningen. Sedan beskrivs elevers upplevelser av att både ge och ta 
emot kamratrespons i undervisningen, vad gäller fördelar och nackdelar. Slutligen framförs 
klassrumsklimatets och gruppindelningens påverkan för att bidra till en gynnsam 
kunskapsutveckling.  

Elever förklarar begreppet kamratrespons  
Inledningsvis fick eleverna frågan om hur de skulle förklara begreppet kamratrespons. Med 
hänsyn till intervjuerna visar resultatet att eleverna vet kamratresponsens nytta och funktion i 
skolan.  
 

Elev 3: Jag skulle förklara kamratrespons genom att du lämnar in en uppgift eller en 
muntlig redovisning kanske en text t.ex. kan det vara och så ger du den till din klasskamrat 
och som läser den, och som säger sina åsikter om den, t.ex. vad som var bra och kanske 
något som den tycker att man ska ändra på, som kan hjälpa en till att göra en bättre text. 
 
Elev 2: Vi brukar också göra så att man är en grupp och så går vi fram och läser upp en text 
inför hela klassen och så brukar vi ge ”Two stars and a wish”, alltså två bra saker, som t.ex. 
att man uttalar orden bra eller någonting, och en wish då, att man ska förbättra någonting  

 
(Fokusgrupp 1) 

 
Vid framförallt muntliga redovisningar är det ”Two stars and a wish” som dominerar som 
responsform, men förekommer även vid respons på texter, vilken fungerar som en form av 
”framgångstips” som en elev uttrycker under intervjuns gång. Även de andra fokusgrupperna 
kom var inne på samma spår när de skulle förklara kamratrespons. Fokusgrupp 3 kom fram 
till liknande som fokusgrupp 1. De la emellertid mer fokus på omarbetningen än själva 
responsen: 
 

Elev 1: Jag skulle typ förklara att man berättar lite vad man kan göra bättre och sedan saker 
som man har gjort bra i texten 
 
Elev 2: Så den andra kan göra texten ännu bättre, liksom visa ifall den har gjort något fel 
eller hur man ska säga det 
 
Elev 3  Man bedömer texten 
 
Elev 4: Så om texten låg på typ C-nivå kanske man kan höja den till A-nivå eller någonting 
genom att en kamrat bedömer den 
 

(Fokusgrupp 3) 
 

Sammanfattningsvis är samtliga fokusgrupper överens om att det till största del handlar om att 
hitta styrkor och utvecklingsområden i klasskamratens text. Samtliga var även överens om att 
kamratrespons syftar till att hjälpa en person att utveckla en bättre text.  
 
Under diskussionens gång fick eleverna svara på när det var vanligast förekommande att de 
använde sig av kamratrespons i svenskundervisningen. Till en början menade många av 
eleverna att kamratrespons förekommer relativt sällan. Eleverna beskriver att när de väl 
använder sig av respons är det vanligast förekommande att det sker ihop med texter eller 
muntliga redovisningar. Efter att eleverna diskuterat kamratrespons ett tag, visade det sig 
emellertid att eleverna faktiskt använder sig av kamratrespons oftare än vad de tror. En elev 
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förklarar att varje gång den fastnat i ett arbete och inte kan komma vidare, använder eleven 
sig ofta av sina kamrater för att få hjälp, vilket blir en form av kamratrespons:  
 

Elev 3: Vi brukar ju egentligen göra rätt så mycket kamratrespons för som sagt, läraren 
hinner ju inte alltid, och då säger läraren ofta att vi ska fråga kompisen bredvid och då gör 
vi ju egentligen kamratrespons fast inte så stort och perfekt. Utan mer; hur tänker du här? 
Kan du hjälpa mig, hur ska jag tänka?  
 

Fokusgrupp 1 
 
När eleverna fick svara på varför de trodde att de arbetade med kamratrespons i skolan 
svarade samtliga fokusgrupper att de lär sig av varandra. En annan anledning till att varför 
eleverna tror att de arbetar med kamratrespons handlade om elevinflytandet i skolan – att 
eleverna ska få berätta sina åsikter och tankar för varandra. Flera elever menade att det kan 
finnas saker som eleverna själva ser i en text, men som inte läraren uppmärksammar. 
Utmärkande för fokusgrupp 1 var att de lyfte lärarens tidsbrist som en anledning och att det 
till och med kan kännas enklare att fråga en klasskamrat än att fråga läraren om hjälp: 
 

Elev 4: Ibland vet ju inte läraren allt, och den har ju ganska mycket och göra med  
 

(Fokusgrupp 1)  
 
I fokusgrupp 3 och 4 handlade diskussionerna om att kunna omarbeta en text för att vidare 
kunna utveckla sin skrivförmåga. De lyfte även vikten av att både kunna ge och ta emot 
respons: 
 

Elev 3: Jag tror för att man ska bli bättre, alltså lära sig mer, kunna utveckla sina texter 
ännu mer, så att nästa gång man skriver en t.ex. så är den ännu bättre, så man lär sig   
 
Elev 2: Man tänker på vissa saker, som man kanske inte själv såg förut  
 
Elev 5: Ja den som ger respons, att man ska kunna ge respons också, till någon annan  
 

(Fokusgrupp 3) 

Elevers upplevelser av att ge och ta emot kamratrespons  

Kamratresponsens fördelar 
Generellt sett var alla fyra fokusgrupper mycket positiva till kamratrespons i undervisningen. 
När eleverna diskuterade kamratresponsens fördelar kom de fram till att den mest positiva 
aspekten med kamratrespons är att man lär sig av varandra genom att titta på varandras texter 
och muntliga presentationer.   
 
Andra fördelar med kamratrespons är att motivationen kan öka. Fokusgrupp 3 diskuterade att 
om responsen är positiv kan det leda till att motivationen ökar till att fortsätta kämpa. Fördelar 
som en elev i fokusgrupp 3 tog upp till diskussion är hur kamratrespons kan leda till ökat 
självförtroende samt självkänsla:  
 

Elev 2: För om man är positiv och tänker att man är rätt så bra ändå ju, och jag kunde detta 
och jag vill fortsätta liksom. Och om jag får kritik så tänker jag: ”nästa gång gör jag en 
skitbra text och då ska jag ha med allt det här liksom” 
 

(Fokusgrupp 3)  
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Vad eleven menar är att genom att ta emot både positiva kommentarer och kommentarer om 
saker som behöver förbättras så sporras eleven till att göra en ännu bättre text nästa gång.  

 
Andra fördelar med kamratrespons är att man får fler synvinklar och fler perspektiv när man 
låter flera kompisar läsa ens text. En elev förklarar att om man inte skulle ta hjälp av 
kompisarna i klassen, utan endast fråga läraren om hjälp så skulle man bara få en ny synvinkel 
för att kunna komma vidare i arbetet. Dessutom menar eleverna att det är bra att andra läser 
ens text, då det kan vara tydligt för den som skriver hur miljön ser ut eller huvudpersonens 
karaktär, men att det inte går fram till läsaren. Då kan det vara bra att någon annan läser och 
berättar hur den uppfattar texten: 
 

Elev 4: När jag gjorde min text, då var jag lite väl hastig, och tänkte: ”denna har väl ganska 
bra röd tråd”, men sen när någon annan läste… för jag hade lite så här typ: jag fick inte ner 
allt som jag ville ha ner på den, utan det var fortfarande lite kvar i huvudet och då när en 
annan läste den, då så tyckte han att jag inte riktigt hade den röda tråden, och då förstod jag 
att jag måste nog tänka mer hur jag skriver än att bara har det uppe i huvudet 
 
Elev 6: Enligt en själv så är ens egen text på det bästa sättet, för man skriver ju det bästa 
man kan oftast, och då är det bra att en annan också kan läsa den och säga vad de tycker 
 
Elev 2: Jag tyckte det var väldigt bra för att den senaste responsen jag fick då var det så att i 
slutet var det en gåta eller så, att dom kom på det väldigt fort, och då kom dom på det 
väldigt fort, och då lärde jag mig att dra ut på det lite mer så det blev lite mer spännande… 
och att slutet inte skulle komma så väldigt fort, eller vad man ska säga 
 

(Fokusgrupp 4)  
 

Alla de intervjuade eleverna anser att kamratrespons är viktig att arbeta med i skolan. Inte 
endast för att utvecklas kunskapsmässigt, utan även för att det kan leda till ökad motivation, 
vilket alla elever nämner under intervjuerna. En elev i fokusgrupp 4 beskriver hur positiv 
respons kan leda till att hitta drivkraften till att vilja fortsätta producera bra texter: 
 

Elev 3: Jag fick väldigt snäll respons på min och hon sa att hon inte hittade några fel på den 
bara något litet, men sen sa hon att hon kunde läsa den om och om igen och då blev jag 
väldigt motiverad till att skriva mer. Hon gav mig väldigt bra respons och det blev jag 
väldigt glad för 
 

(Fokusgrupp 4)   

Kamratrespons som stöd för vidare kunskapsutveckling  
Som svar på frågan om eleverna upplevt att de har haft användning av kamratrespons och om 
den varit till hjälp för deras eget arbete, var eleverna så gott som överens att de har haft 
mycket stor nytta av att en kamrat gett respons. Responsen har gett eleverna idéer på struktur 
och andra “författarknep”. Den har även givit eleverna möjlighet till att omarbeta sin text till 
ett högre betyg:  

 
Elev 5: Det känns att kamratresponsen är ganska viktig också ändå … bara för att alltså, om 
man vill skriva en riktig bra text, och då kanske den redan ligger på en C-nivå och så får 
man kamratrespons och då kan man omarbeta den till ett B eller kanske till och med ett A 
 

(Fokusgrupp 4) 
 
I fokusgrupp 1 var alla elever överens om att genom att läsa och ge respons på en annan text 
kan det främja den egna kunskapsutvecklingen. Eleverna diskuterade att när man läser en 
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annans text kan man härma och hämta idéer från kompisarnas texter. Genom att läsa andras 
texter blir man även påmind om vad man själv behöver ha med i sin egen text:  
 

Elev 1: Det är bra att läsa andras texter, för man kan lära sig av andras texter, saker som 
man själv inte kan  

 
Elev 2: Om jag läser en text som har mycket beskrivningar och jag själv inte skriver med så 
mycket beskrivningar så tror jag att jag tänker: ”jag får en bättre uppfattning när den skriver 
med beskrivningar, då kanske jag också ska göra det så min text blir bättre och jag 
utvecklas”  

 
Elev 4: Ja, t.ex. den här har jättemycket beskrivningar och jättebra text, det kanske jag med 
ska börja med och den andra kanske tänker: ”den här skriver i kapitel” det tyckte jag var 
intressant och den här avslutade spännande och det tyckte jag var kul. Man har sina olika 
skrivsätt 
 

(Fokusgrupp 1)  
 

En elev beskriver liknande upplevelser:  
 

Elev 2: Jag tror man kan se det för jag vet en gång t.ex. då så skulle jag ge respons och jag 
läste igenom texten och så var den jättebra, så kände jag: ”men gud, det här hade inte jag 
med” och man kan se vad man själv inte hade med och då kan man ju utveckla det nästa 
gång och tänka på det 
 

(Fokusgrupp 3)  
 
I fokusgrupp 2 menade eleverna att genom att läsa andra elevers texter, kan man själv få en 
uppfattning om hur man ligger till kunskapsmässigt och på vilken nivå. En elev beskriver när 
de fick läsa exempeltexter på olika betygsnivåer från gamla nationella prov, och menar att det 
blir tydligt för en själv genom att jämföra redan betygsatta texter med ens egen skrivnivå, för 
att se vart i kunskapskraven man hamnar.  
 
Näst intill alla elever berättade att de ville arbeta mer med kamratrespons än vad de gör idag. I 
fokusgrupp 4 berättade eleverna att de gärna ville prova på att ge och ta emot respons från 
större grupper, då de idag endast får respons från en person:  
 

Elev 4: Man kanske kan börja jobba grupper om tre i klassen. Så kan alla göra sina egna 
texter i gruppen och sedan läser man varandras och ger respons på det 
 

(Fokusgrupp 4) 

Respons från lärare kontra elev  
När eleverna fick diskutera kring vad som var mest givande av respons från lärare eller 
respons från elev, visade det sig att många av de intervjuade eleverna var mer positiva till 
respons från sina klasskamrater. Anledningen till detta var exempelvis att ett barn oftast har 
mer fantasi, till skillnad från en vuxen. Många elever tyckte till och med att det kunde vara 
enklare att fråga en klasskamrat istället för att gå fram till en lång kö och vänta på hjälp från 
läraren. Vad som emellertid diskuterades hos samtliga grupper var att läraren har mer kunskap 
om hur man skriver olika texter och därför är det väldigt bra med respons från läraren.  
 
I fokusgrupp 1 var det återigen lärarens tidsbrist som kom att diskuteras. Fördelen med 
respons från en kamrat är att den har mer tid till att gå igenom texten och att man även kan ha 
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en liten diskussion kring den, medan en lärare har mycket att göra och har lätt för att ”snudda 
igenom” texten: 
 

Elev 4: Barn är ju ganska mycket mer kreativare och har massa olika idéer och ibland 
kanske man har lite hjärn-stopp och man bara: ”vad ska jag skriva?” så kanske man får 
idéer och sen så flyter det på jättebra. Och jag tror att om alla skulle skrivit en berättelse 
och sedan gå till läraren så skulle det bara bli ett jättelångt led där alla stod och så kan man 
inte riktigt diskutera och läraren har inte riktigt tid och lägga tio minuter på varje elev 
 

(Fokusgrupp 1)  
 
Det var flera elever som höll med elev 5 med att det är bra att fråga flera personer om hjälp. 
På så sätt får man fler vinklar på samma text:  
 

Elev 5: Men sen kan man ju fråga en av sina kompisar jämte så att två har läst den, för att 
de har ju olika… eller jag kom ihåg att… om jag låter en kompis läsa jämte, då kanske den 
tycker på ett sätt, och sedan låter jag den andra kompisen läsa och då får jag två olika 
vinklar på det 
 

(Fokusgrupp 1) 
 
Å andra sidan menade en elev att det inte riktigt går att lita på den respons man får av 
kamrater, då alla elever inte har den kunskap som behövs för att utveckla arbetet. I samtalet 
tillägger en annan elev att det beror på vem i klassen det är som ger respons och menar vidare 
att om man får respons från elever som man vet är högpresterande, så kanske man ser upp till 
den personen och tar åt sig mer av vad den eleven säger, än från en elev som inte är lika 
engagerad i skolan. En annan elev var inne på samma spår och menade på att det är bättre för 
vissa elever att ta respons från läraren, då inte alla elever lyssnar på sina kamrater eftersom de 
anser att elever inte har samma kunskap som läraren.  
 
I fokusgrupp 3 menar elev 5 till en början att det ibland är roligare att få respons ifrån någon 
som är i samma ålder och inte bara från vuxna personer. Dock nämner eleven senare i 
diskussionen att det förvisso är enklare att förstå respons som kommer från en lärare, då 
läraren förklarar tydligare vad i texten som behöver utvecklas. Även i fokusgrupp 4 tog en 
elev upp till diskussion att det är roligt att få respons från en person i sin egen ålder, som 
faktiskt tänker som en själv och förstår innehållet.  
 
Under intervjun fick eleverna svara på om de hellre skulle vilja ta emot respons från fem 
elever än ifrån en kunnig lärare. I fokusgrupp 4 ansåg hälften av gruppen till en början att de 
hellre skulle ta emot respons från en lärare än från flera elever. Dock ändrade de sig under 
diskussionens gång, då en annan elev kom med en förklaring till varför den hellre skulle vilja 
ha från flera elever:  
 

Elev 3: Jag skulle valt respons från läraren 
 
Elev 5: Jag tror jag skulle valt fem elever 
 
Elev 4: Jag med, bara för att … ifall det är en lärare då får man ju bara en synpunkt… Ifall 
det är flera elever, så får man ju en större uppfattning hur flera elever upplever berättelsen 
och då kanske man kan anpassa efter flera än efter bara en person 
 
Elev 3: Saant! Jag håller faktiskt med, jag ångrade mig 

(Fokusgrupp 4)  
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Även i fokusgrupp 3 var det några elever som påverkades av andras elevers svar: 
 
Elev 4: Jag tror jag skulle tagit fem elever!  

 
Elev 3: Jag tror jag skulle tagit läraren! Eftersom läraren kan ju lite mer, och då får man 
mycket mer grejer man kan jobba på  
 
(De flesta håller med) 
 
Elev 1: Men det är ju liksom fortfarande fem elever och dom har många åsikter  
 
(Elev 3 verkar ändra sig lite och instämmer)  
 
Elev 4: Och någon av dem fem kanske är jättebra och ge respons och någon av dem kanske 
är lite mindre bra och då är det ju bra och se variation också 
 

(Fokusgrupp 3)  
 
Likaså i fokusgrupp 1 var eleverna eniga om att det är bra att få respons från fler elever. En 
elev anser att det är bra att få från fler elever eftersom man tänker olika och kan komma med 
flera olika tips. Dock förkastar eleven aldrig lärarens kompetens, men tar återigen upp 
lärarens tidsbrist och att respons från elever ger mer effektiv respons. Dessutom är 
klasskamraterna lättillgängliga i klassrummet och det finns många att fråga, och man kan vara 
bra på olika saker.  
 
I fokusgrupp 2 tyckte eleverna att de får många bra tips och idéer från sina klasskamrater både 
när de får respons och när de läser andras arbeten. Vad gäller den känslomässiga aspekten på 
kamratrespons, är det bättre att få respons från andra elever, menar elev 3:  
 

Elev 3: Respons av ett barn, då blir man ju mycket gladare om de säger att det var en 
jättebra text och de lärt sig mycket av den. Än av en lärare som säger: ”skriv lite mer”, för 
det är oftast det som en lärare brukar säga  
 

(Fokusgrupp 2) 
 
En elev ansåg däremot att det är viktigt att få från både elever och lärare. Eleven menar att 
man kan hamna efter i kunskapsutvecklingen i det långa loppet, eftersom det är läraren som 
först och främst har kunskaperna inom ämnet. Men menar att en kombination hade varit bra.  
 
Trots att eleverna var överens i fokusgrupp 3, om att läraren har mer kunskap och kan komma 
med mer respons än en elev, var de flesta i gruppen överens om att de hellre skulle tagit emot 
respons från fem elever än från en kunnig lärare. Motiveringen var att man får fem olika 
synvinklar och idéer, vilket är mer givande än att få från en persons idéer:  
 

Elev 3: Lärare har jobbat längre med det och är alltså bättre på det men jag tycker det är 
väldigt skönt att någon i vår ålder… får tycka till, för jag skriver inte direkt en deckare för 
vuxna utan jag skriver för någon i min egen ålder och då vore det skönt att någon i min 
egen ålder också bedömde  
 
Elev 4: Eleverna kanske kan ha mer förstående i texten än vad lärare kan ha, för om man 
skriver lite typ ”komedi-aktig” deckare då så kanske läraren inte fattar allt utan det är 
eleverna som fattar 

 
Elev 2: Jag håller med elev J och Elev E i det där, det är roligt att höra det från en i ens 
egen ålders perspektiv vad de tyckte och så 
 



 

23 
 

(Fokusgrupp 4)  

Kamratresponsens nackdelar och svårigheter 
Trots många positiva kommentarer gällande kamratrespons, så verkar den också medföra 
svårigheter hos elever och den kan också tyckas ha sina nackdelar. Många av eleverna ansåg 
att det emellanåt kan vara komplicerat att ge kamratrespons. Den största svårigheten som näst 
intill samtliga eleverna upplever med kamratrespons är att det finns en risk för att såra en 
klasskamrat.  
 
I fokusgrupp 2 tyckte eleverna att det var svårt och jobbigt att ge respons på någon som man 
står väldigt nära, särskilt om den kompisen har skrivit en sämre text. I fokusgrupp 1 var 
åsikterna delade, där hälften av eleverna, precis som fokusgrupp 2, tyckte det var svårt att ge 
respons till nära kompisar, medan några tyckte tvärtom. Å andra sidan menar eleverna att 
poängen med kamratrespons är ju inte att såra någon, utan att hjälpa personen att komma 
vidare och att kunna utvecklas. I fokusgrupp 3 beskriver eleverna vad de tidigare upplevt när 
de gett respons på vänner som de står nära: 
 

Elev 6: Då kanske man tänker liksom att: ”den får inte bli ledsen nu när jag skriver såhär” 
 

Elev 2: Ja, det har faktiskt hänt mig, jag fick ge respons på en av mina bästa vänner och då 
kände jag så här att: ”ååh bara inte den tar illa upp nu” men jag skrev såhär ärligt men på ett 
bra sätt hur jag kände såklart, men jag kände ändå att det var lite så där… åh  
 
Elev 6: Mm, det har jag med känt  
 

(Fokusgrupp 3) 
 
Medan i andra fokusgrupper tänkte tvärt om – att det är enklare att ge respons på någon som 
man står nära, då kompisen som tar emot respons är medveten om att man inte menar något 
illa när man arbetar med kamratrespons.  
 
Andra svårigheter som elever upplevt med kamratrespons är att det kan vara svårt och 
formulera sig. En elev förklarar att det kan vara så att ett arbete är bra presenterat men att det 
brister i innehållet. Likaså gäller att ge respons på personer som producerar texter på låg 
kunskapsnivå. En elev i fokusgrupp 2 menar att det ibland kan vara problematiskt och att de 
blir oroade över att personen som får respons ska ta det personligt och vidare uppfatta det som 
ett angrepp mot den som skrivit texten. Därför tyckte eleven att det hade varit bra att göra 
kamratresponsen hemma så att den blir anonym, för att sedan lämna responsen vidare till 
läraren som lämnar över responsen till skribenten. Detta var något som eleverna i nästan alla 
fokusgrupper diskuterade, att det vore bra att arbeta med anonym respons, för att minska 
risken att såra en klasskamrat. Detta var något som eleverna pratade mycket positivt om och 
som de verkligen trodde skulle fungera rent praktiskt. Ett exempel på detta är en elev i 
fokusgrupp 3, som berättar om ett tillfälle där alla i klassen fick ge respons på en exempeltext 
från ett gammalt nationellt prov. Texten som eleverna skulle arbeta med låg på F-nivå. Eleven 
förklarar att det var enklare att ge respons på en text som inte tillhörde någon i klassen, då 
man kunde vara mer öppen och ärlig med att hitta felen i texten. Dessutom behöver man inte 
vara orolig för att såra personen som skrivit texten, menar eleven.  
 
En annan elev i fokusgrupp 2 som också ansåg att anonym responsgivning hade varit av 
fördel:  
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Elev 3: Bästa sättet som jag skulle tycka att man ger respons är om man lämnar in arbetet 
till läraren och läraren delar ut det slumpmässigt till eleverna och så vet man inte vem som 
berättar sin egen, så behöver man inte säga vem det är och så, så vet man inte vem som har 
rättat och då kanske man inte vet om det är den jätteduktiga eller den lite sämre, eller vad 
man säga… och då tänker man ändå på det som den har sagt och… tar det till nästa gång 
 

(Fokusgrupp 2)  
 
En metod som blivit populär bland skolorna är ”Two star and a wish”, vilken metod som ofta 
nämns även bland elevernas svar. En elev i fokusgrupp 2 berättar att deras fröken använder 
sig av glasspinnar med elevernas namn på när de ska ge respons och att det kan kännas 
jobbigt om man blir ombedd att ge respons när personen i fråga inte är beredd. Eleven menar 
att det då kan finnas risk för att man bara slänger ur sig något som kanske inte ens stämmer. 
En annan elev håller med och menar att alla bara säger samma saker och på så vis kan 
responsen kännas onödig och mindre meningsfull.  
 
En elev i fokusgrupp 2 berättar om ett tillfälle där klassen skulle ge ”two stars and a wish” på 
en muntlig redovisning. När det var dags för respons slutade det med fler saker som skulle 
förbättras än vad som var bra. Å ena sidan menar eleven att det är bra att kamraterna kommer 
med förbättringsförslag, men å andra sidan kan det också göra en väldigt ledsen. Likadant 
diskuterade eleverna i fokusgrupp 3, där de pekar på vikten av att komma med positiva 
kommentarer i responsen:  
 

Elev 2: för om man inte får det så kanske man bara: ”åh detta gjorde jag fel, vad dålig text” 
men om man får den där positiva responsen så kanske man bara: ”det här gjorde jag bra och 
det här kan jag fortsätta med och kanske göra ännu bättre” 
 

(Fokusgrupp 3)  
 

I fokusgrupp 4 diskuterar de den bästa balansen i hur man ger kamratrespons. De kommer 
fram till att det måste finnas en balans mellan positiva kommentarer och utvecklingsområden:  

 
Elev W1: att man också ska variera, att man skriver en del positivt och inte bara negativt 
för då kanske det är roligare att läsa ens respons om det är lite positivt och då kanske man 
tar det som är negativt lite bättre  
 
Elev W2: det finns ju alltid något bra i texten så då är det ju väldigt bra om man skriver om 
det var något som man tycker var bra: ”det här var riktigt bra” och det gjorde du bra  
 

(Fokusgrupp 4).   
 

Om inte eleverna är tränade i att ge kamratrespons, kan det finnas en stor risk att personen 
som ger respons förstör en elevs självförtroende, även om det inte är menat från den andra 
elevens sida. Elever i fokusgrupp 1 diskuterade att det är särskilt viktigt att få fler positiva 
kommentarer i responsen än att få negativa kommentarer. Eleverna menar att om de får för 
många negativa kommentarer blir det enkelt att man ger upp. Om man däremot får fler 
positiva kommentarer och någon punkt att utveckla menar eleverna att det finns hopp och en 
drivkraft till att vilja fortsätta och göra arbetet ännu bättre.  
 
Dock kan kamratresponsen ge motsatt effekt om eleverna endast fokuserar på de positiva 
kommentarerna och utesluter de ”negativa kommentarerna” från responsen. En elev i 
fokusgrupp 4 berättar om en händelse där responsen inte varit till någon vidare hjälp:  
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Elev 3: Jag berättade ju tidigare att jag fick en väldigt bra respons en gång. Jag blev 
jätteglad för responsen men jag fick inget negativt så jag visste inte vad jag skulle jobba på 
 
Elev 4: Det kan vara den dåliga sidan med kamratrespons att man bara får positiva saker, 
eller bara en negativ sak… då kanske man inte kan omarbeta lika enkelt  
 

(Fokusgrupp 4) 
 
När det kommer till att ge kamratrespons diskuterade fokusgrupp 4 att det ibland kan vara 
svårare att ge respons på en text som ligger på F-nivå enligt kunskapskraven. Eleverna menar 
att även om det finns många saker som kan förbättras, så kan det vara svårt och hitta de 
positiva bitarna som är viktiga i responsen för mottagaren: 
 

Elev 3: Jag tror man gör personen glad om man ger positiv respons också, för den personen 
kanske tar det väldigt illa om man skriver: ”det här var inte bra och det här var inte bra”. 
Det är bra att ge positivt också så den kan tänka på det i nästa text: ”såhär gjorde jag förra 
gången och det blev väldigt bra, det kanske jag kan göra denna gången också” 
 

(Fokusgrupp 4)  
 
Ytterligare en nackdel som många elever diskuterade kring responsformen ”two stars and a 
wish” var att det blir väldigt begränsat. I fokusgrupp 3 var samtliga elever överens om att det 
var anpassat mer för yngre barn, i år 3 eller 4, eller kanske till och med i ännu lägre åldrar. I 
fokusgrupp 4 gick samma diskussion:  
 

Elev 5: När vi arbetade med ”Two stars and a wish”, då sa man ju två saker 
som var bra och en sak man kunde förbättra, fast nu med responsen som är på riktigt typ, 
säger man fler grejer som kan förbättras eller fler grejer som är bra 
 
Elev 6: Då var det ju liksom bara en liten kort mening på vad som var bra 
och vad som kunde förbättras 
 
Elev 2: Ja, precis… när man var liten så skrev man kanske typ: ”bra att du 
har med punkt och stor bokstav”, men nu alltså utvecklar man det lite mer 
och säger svårare saker och så 
 
Elev 3: Med ”Two stars and a wish” så var det svårt och komma på vad man 
ska tänka på 
   
Elev 6: Ja det är högre nivå nu 
 

(Fokusgrupp 4)  

Val av formulering och dess betydelse 
Även om man inte vill såra en kamrat vid respons, är samtliga överens om att man alltid ska 
vara ärlig, så länge man uttrycker sig på ett bra och milt sätt. Att ljuga och hålla inne på saker 
som behöver förbättras stjälper snarare än hjälper, menar en elev. Vissa elever menar att det 
kan bli väldigt fel om man endast lyfter de saker som är positiva och sedan undanhåller de 
saker som behöver förbättras i texten, just för att man är rädd för att såra den personen. I 
fokusgrupp 1 diskuterar eleverna följande:  
 

Elev 3: Då försöker man ju hitta på saker som inte är sanna, det kan ju hända när vi gör 
muntligt också att man bara räcker upp handen och säger någonting för att den andra ska 
vara glad men man märker ju ifall man pratade jättetyst och så säger någon: ”du pratade 
högt och bra” det bli ju väldigt konstigt. Och det kan ju vara väldigt svårt och komma på 
saker som är bra ibland 
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Elev 5: Jag tycker det är enklare om en kompis säger, alltså jag blir ju inte jätteledsen om 
en kompis bredvid säger bara att: ”den där delen av texten kanske är lite torr med 
beskrivningar” och så, om de säger det på ett bra sätt liksom 
 
Elev 3: Det finns ju folk med jätte lågt självförtroende och sådär, dom kan ju bli helt 
förstörda om man ens säger någonting som man borde förbättra, ah…  
 
Elev 5: Och då kanske man ska… eller så kanske det är lika bra att inte säga något alls? 
 
Elev 1: Jag tycker det är viktigt att säga om det är någon som har fel eller något, för man lär 
sig då. Om man inte säger det, då är det typ kört för den  

 
Elev 3: Man gör ju felen hela livet ut om ingen säger åt en. Så på ett sätt är det ju väldigt 
bra med kamratrespons att man säger vad man gör fel och vad som är bra. Då kan man ju 
tänka att: ”detta var bra, det kan jag fortsätta med och det här var mindre bra och det kan 
jag fortsätta att arbeta på” 
 
Elev 5: Alla gör ju misstag och man lär ju sig av sina misstag 
 

(Fokusgrupp 1) 
 

Det kan tyckas finnas en osäkerhet hos eleverna hur de ska uttrycka sig i responsen, då elev 5 
först menar att kompisen gärna får komma med synpunkter på saker som kan förbättras, så 
länge man säger det på ett bra sätt, till att sedan ändra sig till att det bästa kanske är att vara 
tyst i stället för att göra kompisen upprörd, som elev 3 beskriver i en situation. I slutändan är 
eleverna eniga om att det är viktigt att man är ärliga mot varandra, för att kunna lyckas i 
skolan. I fokusgrupp 2 diskuterade eleverna även där om det är viktigt att vara ärlig i 
responsen, eller om man ska undanhålla vissa saker för att inte såra personen i fråga. Alla i 
gruppen var överens om att det är viktigt att vara ärlig, men det gäller att veta hur man 
uttrycker sig. Men att det är viktigt att framföra saker som behöver förbättras eller saker som 
skribenten har missat i sin text, annars faller hela poängen med att arbeta med kamratrespons:  
 

Elev 3: Skolan är ju till att man ska kunna lära sig saker, att man ska få mer kunskap. Då är 
det ju bra att man förstår vad man gjort bra eller vad man gjort sämre 
 

(Fokusgrupp 2)  
 
Även om eleverna själva vill att den som ger respons ska vara ärlig, erkänner några av 
eleverna att de kanske inte alltid själva är helt ärliga:  
 

Elev 5: Man kanske inte är helt fullt ärlig, om man tyckte att en text verkligen var jättedålig 
kanske man inte säger det, men man framför det på ett snällare sätt  
 

(Fokusgrupp 3) 
 
I fokusgrupp 3 kom eleverna fram till att man ska tänka på hur man själv hade velat ha 
respons och sedan leva efter de reglerna själva när de ger respons. Vad som även är viktigt är 
att vara tydlig, så den som har fått responsen är klar med var som behöver förbättras och vad 
som var bra.  
 
Att vara tydlig är även något som eleverna i fokusgrupp 1 och fokusgrupp 4 talar för:  

 
Elev 4: Jag tror istället för att bara säga att det är fel och att man liksom, om den har gjort 
fel och inte riktigt förstår att man liksom kan diskutera om det: ”ja men det är såhär du 
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gör”, så att den verkligen får insyn i det och ser hur man ska göra det och inte bara: ”det var 
fel” och så gör den samma misstag, fast på ett annat sätt. Så man verkligen förklarar 
 

(Fokusgrupp 1)   
 
Elev 4: Man kan ge exempel på vad man kunde gjort istället för det, liksom istället bara för 
att skriva ah: ”ändra det där”, utan typ: ”ge exempel”… lite mer beskrivande 
 
Elev 6: Så att den personen också vet vad den ska göra för att sin text ska bli bättre. Om 
någon bara skriver att det var dåligt vet den inte vad den ska förbättra 
 

(Fokusgrupp 4)  

Förutsättningar för kunskapsutveckling  

”Den närmaste proximala utvecklingszonen” 
Som nämnts ovan är det vanligt förekommande att eleverna är rädda för att såra sin 
klasskamrat vid responsgivning. Detta kan möjligen förklaras i att eleverna ligger på olika 
kunskapsnivåer när de ger respons.  
 
I fokusgrupp 3 beskriver elev 3 att svårighetsgraden i att ge kamratrespons beror på texten 
som man ska ge respons på. Eleven menar att om det är en text som inte har med så mycket i 
sitt innehåll om man ser till betygskriterierna, som kanske hamnar på E eller D nivå är det 
enklare att ge respons, än på en text som ligger på A eller B-nivå.  
 
När eleverna i fokusgrupp 1 fick frågan om det var av betydelse att den som ger och tar emot 
respons är på samma kunskapsnivå, hade eleverna delade meningar. Två av eleverna inledde 
med att det inte var jättebra med alldeles förstora nivåskillnader, då de menade att den elev 
som är på en lägre kunskapsnivå har svårt för att förstå responsen, då den inte har samma 
tänk. Denna tanke fanns också i andra responsgrupper. En annan elev i fokusgrupp 1 hade 
andra teorier och ansåg att det kunde vara rätt så bra med olika kunskapsnivåer, då eleven 
med lägre kunskapsnivå kan lära sig av den andre, genom att se hur den skriver med 
exempelvis gestaltningar i sin text. Detta var också något som diskuterades i exempelvis 
fokusgrupp 2, där flera elever förde på tal att det kunde vara bra att ge respons på någons text 
som är på en högre nivå, för att kunna ta till sig nya kunskaper och få idéer till sin egen text.  
 
 En annan elev i fokusgrupp 1 menade att nivåskillnaden inte spelar så stor roll, bara båda tar 
det seriöst och att man verkligen försöker bidra med något för att utveckla texten. 
 
Överlag var majoriteten av de intervjuade eleverna överens om att de som ger respons på 
varandra bör vara på en likvärdig kunskapsnivå. Dock framgår det i diskussionerna att 
eleverna ständigt utgår ifrån sig själva och sin egen kunskapsnivå, att det inte är bra om de får 
respons av någon som ligger på en lägre nivå än en själv. Det skulle medföra att de inte får 
den respons som de är i behov av och därmed inte utvecklas. Däremot anser de att de gärna tar 
emot respons av någon som är på en högre nivå, då den kan lära sig av den elev som ligger på 
en högre kunskapsnivå:   
 

 
Elev 3: Jag tror att den på E-nivå har svårt att se negativa saker på en som är på A-nivå, 
men det har ju många om man betygsätter en A-nivå text, men jag tror också att den på E-
nivå kan lära sig väldigt mycket av en A-text och tänka såhär: ”men jag har ju inte använt 
punkt, det måste jag ju göra” 
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(Fokusgrupp 4)  
 

Om två elever som båda ligger på E-nivå skulle ge respons på varandra menar en elev i 
fokusgrupp 3, att det skulle missgynna dem båda, då de kan finnas risk för att ingen utvecklas. 
Under intervjuns gång är det många elever som ändrar sig och håller med om att det kanske 
vore bra att ge respons på någon som ligger på en högre nivå än en själv. Fördelarna skulle då 
vara att det blir mer utmanande att bedöma olika nivåer på olika texter, och inte bara på en 
text som är på samma nivå som en själv. Efter en lång diskussion i fokusgrupp 4 kom de fram 
till att ett för långt kunskapsglapp mellan två elever skulle bara gynna den ena, om ens det. 
Den bästa sammansättningen för att båda skulle få utmaning och den hjälp de behöver, skulle 
hamna på ett eller två kunskapssteg ifrån varandra.   

Gruppsammansättning  
I fokusgrupp 3 började eleverna diskutera om den bästa gruppsammansättningen vore om man 
var fler än två elever i en grupp. Elev 4 kom med ett förslag som den trodde kunde gynna 
allihop, där den eleven med lägre kunskapsnivå får hjälp av två stycken elever som ligger på 
en högre kunskapsnivå, där de två duktigare eleverna kan ”lära” ut hur man ger respons: 

 
Elev 4: Så det kanske är bra om man sitter en som är mindre bra och en som är bra och så 
ger de respons tillsammans på en annan 
 
Elev 3: Men då blir det ju så att dom som är bättre då, dom får ju inte lika bra, alltså dom 
utvecklas ju inte, så det blir antingen eller 
  
Elev 4: Men om man gör en grupp på fyra elever, då kan man ta två som är bra och två som 
är mindre bra, så att de kanske lär sig 
 
Intervjuare: Är större grupper att föredra? 
 
Elev 3: Ja, om de bättre ger respons till de mindre bra, och så ger de bra respons till 
varandra, och så de mindre bra omarbetar sina texter och så ger dom respons till varandra 
med. Så man får respons från två, från två olika perspektiv 
 

(Fokusgrupp 3) 
 
Eleverna i fokusgrupp 3 diskuterar gruppsammansättningens betydelse för en givande 
respons. De menar att beroende på vem man hamnar med så kan det ha en påverkan på 
responsen. Exempelvis kan responsen bli felaktig om man är med sin bästa kompis, antingen 
kan den bli överdrivet bra, för att man ser upp till personen, eller så kan det övergå till trams 
så att man inte tar responsen på allvar. Om man däremot är med någon i klassen som man inte 
tycker om eller som man inte känner, menar eleverna att responsen kan bli torftig och kall, 
eftersom man kanske inte vågar uttrycka sig då det finns risk för att såra personen och man 
inte vet hur den reagerar. 
 
I fokusgrupp 2 ansåg eleverna att det inte behöver bara med ens bästis för att det ska bli en bra 
och effektiv respons, men samtliga var överens om att det kunde vara till fördel om det var 
någon man känner ganska väl. Anledningen är att det är lättare att diskutera en text med 
någon man känner väl och för att man vet hur kompisen reagerar i olika situationer.   

Träning ger färdighet 
För att lyckas med kamratrespons krävs mycket träning, enligt forskning. När eleverna fick 
diskutera om de fått möjlighet till att träna innan de börjat arbeta med kamratrespons svarade i 
princip alla elever att de inte fått någon längre genomgång, utan läraren har förklarat hur 
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eleverna ska föra fram sina åsikter på rätt sätt, utan att såra den andra eleven, och att eleverna 
ska komma med fler positiva saker än negativa saker. Några av fokusgrupperna berättar även 
att de utgått ifrån en matris som en checklista inför responsen.  
 
Samtliga elever fick börja med att arbeta med kamratresponsformen ”Two stars and a wish” 
för att lära sig träna på att ge kamratrespons. Till en början fick eleverna i fokusgrupp 4 börja 
med att ge respons på enklare redovisningar och texter. Detta var något som de började med 
redan i årskurs 2, enligt elev 3. Elev 5 vill gärna träna mer på att ge respons och menar att det 
är viktigt att utveckla sina kunskaper i hur man ger respons, så att det ska gynna personen som 
får responsen. Övriga elever i gruppen håller med, och menar att det är bra att samla alla 
elevers kunskaper.  
 
Även i fokusgrupp 2 pratade de om hur viktigt det är att träna på kamratrespons, så man inte 
säger något olämpligt så att man sårar någon. Det viktigaste är inte att endast hitta 
utvecklingsområden, menar en elev, utan att man berättar kanske med konkreta exempel på 
vad man skulle kunna skriva istället. 
 
I fokusgrupp 4 samtalade eleverna om att de skulle vilja arbeta med kamratrespons oftare än 
vad de gör i dagsläget:  
 

Elev 4: Jag skulle vilja ha det oftare, och istället för att bara ha en kompis som ger respons 
så kan man ha två stycken eller flera, för just nu jobbar vi bara med en så det skulle vara kul 
och se hur det går med två stycken. Till exempel kanske kan börja jobba grupper om tre i 
klassen. Så kan alla göra sina egna texter i gruppen och sedan läser man varandras och ger 
respons på det 
 
Elev 5: Sen kanske man kan jobba tre och tre och utveckla sin respons också, alltså 
utveckla responsen man ger t.ex. genom att man sätter sig ner och pratar, typ som vi gör nu 
och ger förslag på vad man kan kolla på och sånt där 
 

(Fokusgrupp 4) 
 

Elev 5 menar ovan är att den vill ha mer kunskap om hur man blir bättre på att ge respons. 
Genom att sitta ned i en större grupp och samla allas kunskaper i en diskussion, verkade 
mycket uppskattat hos de andra eleverna. Att arbeta med större grupper i kamratresponsen var 
fler elever som önskade. Flera elever nämnde att de tyckte det vore roligt att få se vad fler 
tycker om ens text, och inte bara en elev. Genom att fler läser ens text så kan resultatet bli 
ännu bättre, menar flera elever.  

Klassrumsklimatets betydelse  
Alla elever i alla fokusgrupper anser att klassrumsklimatet har en viktig betydelse när man 
arbetar med kamratrespons. Om eleverna är vänner i klassen vill man hjälpa varandra att 
lyckas. Om de däremot finns en irritation i klassen menar eleverna att kamratrespons inte 
kommer fungera. Elever i fokusgrupp 3 diskuterar känslan och hur det skulle kunna hämma 
självförtroendet om de skulle hamna med en person som de var ovän med:  
 

Elev 3: Ja, då kan det förstöra jättemycket. För om vi skulle vara osams, och så skulle vi 
komma med varandra och ge dålig respons till varandra och så skulle vi få dåligt 
självförtroende å tänka: ”näe jag skiter i det” liksom  
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Elev 5: Om jag typ bråkar med någon och får respons av den, så tänker jag ändå att den 
kanske är arg på mig och inte menar allting men ändå så är det ett skolarbete och då ska 
man ju vara ärlig, även fast man bråkar på fritiden 
 

(Fokusgrupp 3) 
 

För att respons ska vara effektiv måste det finnas en tillåtelse i klassrummet för att göra 
misstag. Samtliga fokusgrupper var eniga om att det är tillåtet att göra misstag. Det är genom 
misstagen som man lär sig, menar eleverna i fokusgrupp 1, under förutsättningar att någon 
berättar dem för en, förtydligar en annan elev. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer den föreliggande studiens resultat att vävas samman med studiens 
litteratur och tidigare forskning, i förhållande till det teoretiska ramverk som legat till grund 
för studien.  I ett senare avsnitt kommer val av metod att diskuteras och hur den har påverkat 
studiens resultat. Avslutningsvis berörs de didaktiska konsekvenserna av att arbeta med 
kamratrespons i svenskundervisningen.  

Resultatdiskussion 
Med hänsyn till studiens tidigare forskning i kombination med den föreliggande studiens 
resultat kan man konstatera att arbeta med kamratrespons i undervisningen är ett ytterst 
komplext område. Nedan kommer de mest centrala delarna i studiens resultat att diskuteras, i 
relation till studiens bakgrund och teoretiska ram, vilken genomsyrar hela resultatet och 
diskussionen då kamratrespons utförs i samspel med andra i en så kallad sociokulturell 
lärandemiljö.   

Ett minst sagt komplext område  
Enligt Cho och MacArthurs (2010) studie har det visat sig att arbeta med kramratrespons har 
lett till bättre resultat än resultat hos elever som har fått återkoppling av endast en lärare. Detta 
kan förklaras genom att många lärare inte lyckas översätta mål och kunskapskrav så att alla 
elever förstår samt att lärare och elever tänker på olika sätt och ”talar inte samma språk”. 
Detta verkar till viss del stämma överens med resultatet i föreliggande studie, då många elever 
hellre tar emot respons från fem elever än från en lärare. Elevernas motivation till svaret är att 
om man får respons från fem olika personer, innebär det också att man får fem olika 
perspektiv. Å andra sidan är det relativt många elever som istället efterfrågar respons från 
läraren, då eleverna känner att de inte kan lite på sina kamrater helt fullt ut och menar att 
läraren är den som äger den kunskap som behövs för att kunna utvecklas vidare. Med andra 
ord är meningarna delade för vad som fungerar bäst av lärarrespons och kamratrespons.  
 
När resultatet ses från enstaka delar, kan man till en början ana att ”receptet för inlärning” är 
funnet. Antingen får man respons av läraren eller så får man respons av sina kamrater. Dock 
verkar fallet vara mer komplext än så. För när resultatet senare bryts ned och de olika delarna 
analyseras i relation till varandra, visar det sig istället vara en mycket svårtolkad gåta. 
Dessutom kan man fundera över om fallet hade varit så, att ett flertal elever ger likvärdig 
respons som lärare, hade inte vuxna behövt gå en fyra års utbildning för att skaffa just denna 
kunskap som elever redan verkar besitta enbart genom att de är på samma åldersnivå, enligt 
elevernas svar.    

Hjälpa eller stjälpa?  
Som nämnts ovan visar resultatet till en början att många av de intervjuade eleverna hellre tar 
emot respons från fem olika elever än från en lärare. När eleverna sedan diskuterat vikten av 
att elever är på samma kunskapsnivå när de ska ge respons på varandra, får dessa fem elever 
inte vara vilka elever som helst, utan måste uppfylla vissa kriterier. Några av dessa kriterier 
som eleverna nämner är att de som ska ge respons inte får vara på en lägre kunskapsnivå än 
den elev som ska ta emot responsen, då detta kan leda till att responsen inte blir givande. De 
fem eleverna bör heller inte komma med samma kommentar som någon annan elev redan har 
framfört. För att exemplifiera nämner eleverna att när läraren använder sig av responsmetoden 
”Two stars and a wish” känner eleverna sig oftast pressade när de ska ge respons, vilket leder 
till ogenomtänkta kommentarer eftersom eleverna som ska ge respons inte har hunnit fundera 
ut vad som var bra och vad som kunde förbättrats. Därför kan man ifrågasätta om eleverna 
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verkligen får fler synpunkter på sitt arbete av elever, som de berättar. Vad eleverna inte verkar 
reflektera över är att en lärare har förmåga att ge flera synpunkter på samma fenomen. Som 
nybliven lärare kan jag själv medge att det inte alltid är enkelt att ge konstruktiv kritik till 
elever, och att då överlåta elever detta ansvar kräver lång och genomgående träning hur 
respons framförs. I studiens resultat nämner vissa elever att de förstår sina klasskamrater 
bättre än vad de förstår läraren och därför tar de hellre emot respons från sina kamrater. Dock 
kan detta ifrågasättas om det verkligen är så att eleverna inte förstår läraren? En lärare bör 
kunna förenkla sina åsikter så att eleverna förstår. Utifrån elevernas svar skulle detta kunna 
bero på att detta handlar om vad som känns bäst och inte vad som faktiskt är bäst. Många 
elever berättar att de tycker det är roligt att få respons av kamrater, eftersom de är i samma 
ålder och förstår innehållet bättre än vad en lärare skulle göra, enligt eleverna. Detta kan 
förvisso vara sant, då eleverna sinsemellan är uppdaterade på det nya inom media. Å andra 
sidan är det inte ämnet som bedöms, utan till största del strukturen på arbetet och att alla delar 
finns med enligt kriterierna.  

Elever agerar lärare 
Enligt det sociokulturella perspektivet lär sig individer med hjälp av språket och genom 
samspel med andra. Vygotskij menar att detta kan vara med hjälp av en vuxen eller en mer 
kunnig kamrat. När eleverna arbetar med kamratrespons innebär det att de axlar rollen som 
lärare för varandra, vilket också medför ett ansvar både för sitt eget lärande och för 
kamraternas lärande. Hoel (2001) trycker extra på att eleverna måste känna en ansvarskänsla 
som innebär att de utför det jobb som de är förväntade att göra. Detta är också något som 
några av de intervjuade eleverna poängterar, att det jobbiga med kamratrespons kan vara om 
man hamnar med någon kamrat som inte tar detta ansvar och inte går in helhjärtat för arbetet, 
utan bara skriver något kort och enkelt för att få uppgiften överstökad. Dock innebär inte 
kamratrespons att eleven ska ta över den formativa bedömningen, vilket eleverna emellanåt 
verkar tro och även vad litteraturen till viss del antyder, då Jönsson (2013) anser att 
kamratrespons kan fungera som en form av avlastning för läraren, eftersom det är svårt att 
hinna med snabb återkoppling till hela klassen under en och samma lektion. Detta är även 
något som eleverna i fokusgrupp 1 uttrycker i resultatet, då de berättar att det är enklare att 
fråga en klasskamrat än att ställa sig i en lång kö och vänta på läraren då läraren har mycket 
att göra.  
 
I den rådande läroplanen står det att eleverna ska lära sig hur de ger och tar emot respons på 
texter (Skolverket 2011, ss. 249). För att kamratrespons ska fungera är det dock viktigt att 
eleverna är införstådda med de kompetenser som krävs för att kunna ge en användbar respons. 
Då denna kompetens inte växer fram på en dag är det viktigt att eleverna får tränas 
kontinuerligt i att ge kamratrespons. De intervjuade eleverna menar att de hamnat med 
kamrater som inte tar det ansvar som de borde göra. Detta skulle delvis kunna bero på att 
eleverna inte har tagit till sig den kompetens som Hoel (2001) nämner, det vill säga; 
textkompetens, läskompetens, sakkunskap och psykologisk kunskap.  
 
Den psykologiska kunskapen verkar dessutom vara en av de viktigaste delarna för eleverna i 
denna studie. Jönsson (2013) menar att kamratrespons har visat sig vara effektiv vad gäller 
prestationer och självkänsla. Detta är dock en väldigt förenklad och missvisande bild av 
kamratrespons och framför allt fungerar det inte lika enkelt i praktiken som det kan tänkas 
göra. Enligt elevernas upplevelser kan det konstateras att kamratrespons är mycket mer 
komplext än så och berör många olika faktorer. Först och främst spelar klassrumsklimatet en 
avgörande roll ifall det fungerar att använda sig av kamratrespons i undervisningen. Eleverna 
menar att kamratrespons inte fungerar om två elever är ovänner eller har en dålig relation. 



 

33 
 

Dels handlar det om hur responsen formuleras. Vissa elever menar att det kan vara så att ett 
arbete är bra presenterat men att det brister i innehållet och vet inte hur de ska framföra sin 
respons. Många elever efterfrågar ärlig respons och menar att när det gäller skolan måste man 
vara ärliga, då det handlar om individers framtid, trots att de själva erkänner att de själva inte 
alltid är ärliga när de ger respons. Samtidigt berättar eleverna att man inte får formulera sig 
hur som helst, då det kan innebära att man sårar eller blir sårad, som i sin tur leder till att man 
tappar ”lusten att lära”.  

Kamratrespons – ris eller ros? 
Enligt de intervjuade eleverna visar det sig att de i det stora hela är positiva till att arbeta med 
kamratrespons. Resultatet visar att elever lär av varandra när de tittar på varandras arbeten, 
vilket stämmer överens med den sociokulturella teorin. Eleverna menar också att 
kamratrespons kan leda till ökad motivation, självförtroende och självkänsla vilket även 
tidigare forskning redogör. Nyckeln till detta grundar sig dock i att eleverna vet hur responsen 
ska framföras. Det ska först och främst finnas en balans mellan positiva och negativa 
kommentarer, menar de intervjuade eleverna. Blir det för mycket negativa kommentarer kan 
det leda till minskad motivation och ett sämre självförtroende, men om eleverna får mer 
positiva kommentarer får de en känsla av att de behärskar uppgiften och vill fortsätta. 
Samtidigt anser eleverna att får man för mycket positiva kommentarer och få 
utvecklingsområden, finns det inget att arbeta på vilket leder till att kunskapsutvecklingen 
stannar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att eleverna inte är riktigt entydiga i sina 
svar. Det vore konstigt om inte läraren kan bidra med sin kunskap och de kriterier som 
eleverna efterfrågar. Varför elever hellre efterfrågar kamratrespons verkar snarare bero på att 
läraren inte har tillräckligt med tid för att hjälpa alla elever, och inte för att läraren inte äger 
den kunskap som behövs för att hjälpa elever vidare i sitt arbete.   

Metoddiskussion 
Då studiens syfte är att undersöka elevers upplevelser, föll det sig naturligt att använda en 
kvalitativ metod. Anledningen till fokusgrupper blev verktyget för att samla in data till 
studien, var för att jag ville ha fler åsikter än bara från några enstaka personer. Då urvalet i 
studien fick ett större antal genom fokusgrupper, kan detta innebära att tillförlitligheten i 
studien stärks, då fler personer har delat med sig av sina åsikter. En annan del som kan stärka 
tillförlitligheten i studien är att jag använt mig av ostrukturerade diskussionsfrågor, vilket 
innebär att jag som diskussionsledare inte styrt svaren, utan deltagarna har haft öppna 
diskussioner utan att bli påverkade av mig.  
 
Dock kan intervju i fokusgrupp få en negativ effekt eftersom de intervjuade har en nära 
relation till varandra, vilket kan ge ett missvisande resultat. Det innebär att eleverna inte vågar 
dela med sig av sina personliga upplevelser av kamratrespons. Å andra sidan kan en nära 
relation mellan deltagarna vara positivt då de känner en trygghet, vilket medför att de delar 
sina åsikter och öppnar upp sig inför varandra (Dahlin-Ivanoff 2015). För att undvika att 
deltagarna stänger inne sig och inte vågar berätta sina upplevelser, fick läraren i uppgift att 
dela in eleverna i grupper, så att eleverna skulle känna sig så bekväma som möjligt under 
intervjun med sina klasskamrater och att svara ärligt. Under tiden som intervjun pågick fick 
jag aldrig någon känsla av att eleverna höll inne på information eller var rädda för att tala ut. 
Stämningen under intervjun var seriös och alla blev lyssnade på.  
 
Nackdelen som upplevdes med att använda sig av fokusgrupper är att det tog längre tid att 
genomföra och att transkribera data, än vad det hade tagit att transkribera enskilda intervjuer. 
Å andra sidan fick jag tillgång till mer material att analysera, vilket var syftet med 
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fokusgrupp. Om enskilda intervjuer hade använts som verktyg, hade det kanske varit så att 
svaren hade blivit annorlunda i jämförelse med svaren från fokusgrupperna. Möjligen hade 
eleverna enskilt vågat prata mer om konkreta händelser som de varit med om, men det hade 
också kunnat vara så att intervju med enskilda elever hade fått dem att känna sig obekväma 
med en främmande vuxen människa.  
 
Om det hade varit så att studiens metod hade utgått ifrån en kvantitativ metod med 
observation eller enkät som verktyg, hade jag inte haft möjlighet att ställa följdfrågor, vilket 
jag fick möjlighet att göra under gruppintervjun. Fördelen med intervju är också att eleverna 
har möjlighet att ställa frågor om de inte förstår frågan. Det hade de inte haft samma möjlighet 
till om de hade fått svara på enkäter.  

Didaktiska konsekvenser 
Då studiens resultat visar att de intervjuade eleverna till största del är positiva till att arbeta 
med kamratrespons, finns det många anledningar till att lärare bör fortsätta med 
kamratrespons i undervisningen. Som tidigare nämnts är kamratrespons ett mycket komplext 
område som läraren måste reflektera och planera ytterst noggrant.  
 
För att kunna möjliggöra kamratrespons som en fungerande metod för alla elever krävs det, 
precis som resultatet och tidigare forskning visar, att eleverna behöver tränas kontinuerligt i 
att ge och ta emot kamratrespons. Det är viktigt att som lärare ha en tydlig plan och struktur 
över hur detta ska genomföras. Eleverna måste få flera noggranna genomgångar i hur man ger 
kamratrespons, men också hur man tar emot kamratrespons. Det är av största vikt att eleverna 
sakta tränas in i att arbeta med kamratrespons, så de inte får elaka kommentarer, vilket kan 
leda till dåligt självförtroende men även till dålig självkänsla. 
 
Om kamratrespons ska kunna fungera i en skolmiljö med flera individer med olika åsikter och 
tankesätt, samlade i ett och samma klassrum behöver läraren ständigt arbeta för att skapa ett 
tryggt klassrumsklimat, då detta verkar vara den största problematiken enligt de intervjuade 
eleverna. Det är viktigt att eleverna kan känna att de kan arbeta med vem som helst, och inte 
bara med sin bästa kompis eller en nära kamrat, som eleverna beskriver i resultatet.  
 
Med hänsyn till de intervjuade elevernas upplevelser av kamratrespons, kan det vara av 
största vikt att jag som lärare har i åtanke vilka elever som paras ihop, dels så det inte finns 
någon irritation mellan eleverna men också för att det ska gynna båda eleverna så att de 
kommer vidare och utvecklas i sitt arbete.  
 
Även om formativ bedömning, och framförallt kamratrespons upplevs som ett slagkraftigt 
verktyg i undervisningen, är det ändå viktigt att lärare har ett kritiskt förhållningssätt och inte 
hoppar på vilken metod som helst, just bara för trendens skull. Det är av största vikt att även 
lärarna är medvetna och pålästa på hur de ska använda de nya metoderna i undervisningen, så 
att inte eleverna en dag behöver blicka tillbaka och påminnas om att de användes som just 
”försökskaniner” under sin skolgång. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Missivbrev till vårdnadshavare och elev 
 
 

      
 
 
Hej,  
 
Mitt namn är Josefin Frisén och jag studerar min sista termin på lärarutbildningen på Högskolan i Borås. 
 
Jag skickar detta brev till dig som målsman med anledning av min magisteruppsats, som jag precis påbörjat. 
Syftet med uppsatsen är att göra en fördjupning kring elevers upplevelser gällande kamratrespons. Eftersom 
många studier vanligtvis utförs på lärare och hur de arbetar med kamratrespons, så finns det alltför få studier 
som gjorts på elever inom området. Av den anledningen önskar jag få göra en gruppintervju (om cirka 5 elever) 
just för att ta reda på elevers upplevelse kring att arbeta med kamratrespons i svenskämnet.   
 
Under studiens process kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att tas hänsyn till. De 
forskningsetiska principerna innebär att deltagarna, alltså ditt barn, har ett individsskyddskrav där deltagaren har 
möjlighet att själv bestämma om den vill delta i studien. Ditt barn har även möjlighet att när som helst under 
gruppintervjuns gång avbryta sin medverkan, vilket också innebär att barnets svar raderas ifrån studien. Ditt 
barns identitet och personuppgifter kommer att behandlas anonymt, vilket innebär att ingen obehörig kommer få 
ta del av intervjun. Ditt barns namn kommer alltså inte att komma fram i uppsatsen utan kommer att behandlas 
med pseudonym. Forskningen kommer inte att användas i något annat syfte än som forskningsändamål.  
 
För att ditt barn ska få delta i studien, behöver du som vårdnadshavare ge ditt tillåtande, eftersom ditt barn är 
under 16 år. Min förhoppning är att både ditt barn och du som målsman finner studien intressant och 
betydelsefull för forskning och att ditt barn får möjlighet att delta i studien.    
 
Om du eller ditt barn har några frågor eller funderingar så tveka inte på att höra av er! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Josefin Frisén     
 
Mobiltelefon: xxxxx       Kontakt handledare: Anna Hellén 
Mailadress: xxxxxx                                              Mailadress: xxxx 
 
 

q Jag godkänner att mitt barn medverkar i studien 
q Jag godkänner inte att mitt barn medverkar i studien 

Elevens underskrift 

_____________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift 

_____________________________ 
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Bilaga 2. Diskussionsfrågor  
 

Öppningsfrågor  
• Vad heter ni? 
• Vilken klass går ni i?  
• Tycker ni det är roligt att gå i skolan?  

 
Introduktionsfrågor  

• Vet alla vad kamratrespons är? 
• Hur skulle ni förklara begreppet ”kamratrespons” för någon som inte vet vad det är? 
• När är det vanligast förekommande att ni använder kamratrespons i ämnet svenska?  

Följdfråga: Kan ni ge exempel på hur ett sådant tillfälle när ni använt kamratrespons? 
 
Övergångsfrågor  

• Varför tror ni att ni arbetar med kamratrespons i skolan? 
• Innan ni började ge respons på era kamrater, fick ni möjlighet att träna på detta? 

Följdfråga: Kan ni berätta hur det gick det till?  
• När anser ni att det är bäst att få respons – i början, i mitten eller i slutet av ett arbete?  

 
Nyckelfrågor 
Frågor kring att ge respons  

• Tycker ni det är lätt eller svårt att ge kamratrespons?  
• Vad finns det för svårigheter med att ge kamratrespons? 
• Vad är det som är lätt med att ge kamratrespons? 
• Vad är viktigt att tänka på när man ger respons till en kamrat? 

Följdfråga: Finns det risk för att såra en kamrat? 
• Hur vet ni vad ni ska titta på när ni ska ge respons till era kamrater? 
• Vilka fördelar finns det med kamratrespons?  
• Vilka nackdelar finns det med kamratrespons?  

 
Frågor kring att ta emot respons 

• Vad skiljer respons från läraren och från en kamrat? 
• Vilken är lättast att förstå? respons från lärare eller respons från kamrat? 

Följdfråga: Varför är det så? 
• Kan ni berätta om något tillfälle där ni upplevt att er kamratrespons varit till hjälp för 

ert eget arbete?  
• Kan ni ge exempel på hur det kändes när ni vid ett tillfälle fick respons av er kamrat?  

 
Frågor kring stöd för kunskapsutveckling  

• Hur viktigt är det att den kamrat som man ger och tar emot respons på, är på samma 
nivå som en själv (kunskapsmässigt)? 

• Tror ni att ni blir mer medvetna om var ni själva ligger enligt kunskapskraven genom 
att bedöma andra? 

• Hur spelar stämningen in (klassrumsklimatet) när man arbetar med kamratrespons?  
 
Avslutningsfrågor 

• Finns det något som ni vill tillägga vad gäller tankar kring kamratbedömning?
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