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Sammanfattning 
För de elever som idag går i grundskolan har undervisningen från första dagen i skolan styrts 
av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11).  Till skillnad 
från tidigare läroplaner har Lgr 11 ett tydligt fokus på resultat och målstyrning och en viktig 
del av detta är formativ bedömning och att eleverna utvecklar förmågan att bedöma sina 
resultat. För att lyckas med detta krävs att läraren skapar situationer där eleverna får träna på 
att skatta sin egen insats men också på att ge återkoppling till sina kamrater. Kooperativt 
lärande så som exempelvis kamratrespons, har visat sig ha dokumenterat goda effekter på 
elevers lärande. För lärarprofessionen är kunskaper om dessa effekter värdefulla, inte minst 
för att med forskning i ryggen kunna motivera olika didaktiska val. De aspekter 
(kunskapsutveckling, uthållighet och motivation) som undersöks i detta examensarbete hänger 
samman med de framgångsfaktorer för lärande som Hattie (2012) och Wiliam och Leahy 
(2015) identifierat utifrån sina metaanalyser. Forskningen har fått stort genomslag vilket gör 
det intressant att addera elevperspektivet till den kunskap som redan finns.  
 
Syftet med den här studien är att undersöka mellanstadieelevers upplevelse av arbetssättet 
kamratrespons inom svenskämnet. Vad är elevernas uppfattning om kamratrespons och hur 
påverkar arbetssättet dem gällande kunskapsutveckling, uthållighet och motivation? 
 
För att kunna uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts, med 
fokusgruppsdiskussion som undersökningsredskap. 
 
Resultaten pekar i huvudsak på att eleverna har en positiv uppfattning om kamratrespons. När 
det gäller kunskapsutveckling ger arbetssättet dem insikter, främst på konkret nivå. En 
utmaning är att eleverna behöver rustas väl för att kunna ge varandra respons. Resultatet visar 
att en del elever upplever att de inte är kompetenta nog att ge respons vilket skapar en obalans 
i gruppen och detta riskerar att sätta käppar i hjulet för att gruppen ska uppnå det positiva 
ömsesidiga beroende som Fohlin, Moerkerken, Westman och Wilson (2017 ss. 115-117) 
menar är kärnan i det kooperativa lärandet.  När det gäller hur kamratrespons påverkar 
elevernas uthållighet ser den ut att gynnas i de fall eleverna får relevant respons. 
Mottagarperspektivet spelar också roll eftersom eleverna vill att andra ska tycka att de skriver 
bra. Elevernas motivation för att skriva ser även ut att kunna påverkas positivt just för att 
arbetssättet är transparent vilket ger tillgång till många förebilder och skapar en gemenskap 
kring skrivandet men precis som gällande uthålligheten hänger framgången på att det finns ett 
positivt ömsesidigt beroende i gruppen. Det är därför viktigt att man som lärare organiserar 
lärandet på ett sätt så gruppen har ett gemensamt mål där individuella insatser tydliggörs. Ger 
återkoppling och beröm för alla delar av responsprocessen, stöttar eleverna gällande vad och 
på vilket sätt de ska ge respons samt parar ihop elever så de har likande kunskapsnivå.  
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INLEDNING  
För de barn som går i grundskolan idag har undervisningen och kunskapskraven från första 
dagen i skolan styrts av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Lgr11).  Till skillnad från tidigare läroplaner har Lgr 11 ett tydligt fokus på resultat och 
målstyrning och en viktig del av detta är en formativ bedömning. Formativ bedömning eller 
bedömning för lärande är idag en del av skolbarnens vardag. I dagens skola förespråkas att 
lärare ska arbeta utifrån en formativ bedömning för att synliggöra elevernas lärande. Detta 
innebär enligt Wiliam och Leahy (2015) att man som lärare behöver hjälpa eleverna att själva 
se var de är, vart de ska och hur de ska nå sina mål i sitt lärande. Dessutom slår Lgr 11 fast att 
”skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen 
och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” 
(Skolverket 2011, s. 18). Om eleverna ska lyckas med detta krävs att läraren skapar 
situationer där eleverna får träna på att skatta sin egen insats men också på att bedöma och ge 
återkoppling till sina kamrater genom exempelvis kamratrespons. En av vinsterna med att 
arbeta formativt och aktivera eleverna som läranderesurser för varandra kan tänkas vara att 
eleverna tränar på att utveckla ett ansvar för lärandet men också att de övar sig på att inte ge 
upp just för att de uppmärksammas på att de arbetar mot långsiktiga mål. Sannolikt kan barn i 
lyckade konstellationer precis som vi vuxna tillsammans nå bättre resultat ihop än vad de gör 
som enskilda individer. 
  
Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i en kunskapsöversikt som genomfördes under 
höstterminen 2017. I kunskapsöversikten Laget går före jaget – en kunskapsöversikt gällande 
effekterna av kooperativt lärande, kartläggs vad som kännetecknar forskningen kring att 
elever aktiveras som läranderesurser för varandra när det gäller elevernas förstaspråk. I 
översikten undersöks särskilt effekten1 av kooperativt lärande. Utifrån den sammantagna 
forskningen som kartlagts kan fastställas att kooperativt lärande ser ut att ha positiva effekter 
på lärandet. Det går även att urskilja ett par områden där det kan vara intressant att söka mer 
kunskap.  Ett sådant område är elevernas uppfattning om kooperativt lärande samt elevernas 
uthållighet i samband med dessa metoder. När det gäller elevers uthållighet är grit och flexible 
mindset begrepp som på senare tid har börjat diskuteras allt intensivare inom skolans värld. 
Carol Dwecks (2015) studie om growth and fixed mindset, Torkel Klingbergs bok Hjärna, 
gener & jävlar anamma: hur barn lär (2016) och Angela Duckworths (2014) studie om self-
control and grit sätter fokus på vikten av uthållighet och driv.  Människor som lyckas med att 
bli riktigt bra på något blir det just för att de är uthålliga, arbetar hårt och fortsätter att träna 
även när det tar emot. Forskning på området pekar på att detta gäller även för barn när de ska 
lyckas i sitt lärande. Inom idrotten är sambandet självklart för de flesta av oss men i skolan 
hörs ofta kommentarer där elever uttrycker att de inte är bra, till exempel på att skriva.  

Tidigare forskning visar som sagt att effekterna av kooperativt lärande är goda men elevernas 
perspektiv har alltså inte undersökts så mycket. För lärarprofessionen är kunskaper om 
effekter på lärande värdefulla. Inte minst för att med forskning i ryggen kan olika didaktiska 
val motiveras. Men det är även intressant att ta reda på mer om elevernas upplevelser gällande 
de didaktiska val som vi gör i skolan. Upplever eleverna att det är givande att arbeta med 
kamratrespons eller är det något man helst undviker? Målet för många av oss lärare är att 
eleverna varje dag både lär sig något nytt och dessutom mår bra och har roligt tillsammans – 
då kan vi lyckas med lärandet i skolan. För att nå dit behöver vi kunskap. 

                                                 
1 I detta sammanhang görs en bred tolkning av begreppet effekt vilket innebär att så väl påverkan av 
skolresultat, elevernas attityd och sociala aspekter så som kamratrelationer inkluderas. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med den här studien är att undersöka mellanstadieelevers upplevelse av arbetssättet 
kamratrespons inom svenskämnet.  
 
Vad är elevernas uppfattning om kamratrespons och hur påverkar arbetssättet dem gällande 
kunskapsutveckling, uthållighet och motivation? 

TIDIGARE FORSKNING 
I avsnittet om tidigare forskning beskrivs inledningsvis utgångspunkten för den 
kunskapsöversikt som ligger till grund för detta examensarbete. Därefter redogörs för de 
resultat som kartläggningen utmynnade i vilket görs för att motivera examensarbetets 
specifika inriktning och klargöra hur denna studie bidrar till tidigare kunskap. 
Litteratursökningarna som ligger till grund för detta avsnitt redovisas i bilaga 1. För detaljerad 
information om förfarandet hänvisas till avsnittet om litteratursökning och urval i 
kunskapsöversikten Laget går före jaget – en kunskapsöversikt gällande effekterna av 
kooperativt lärande.  

Vidare behandlas specifik forskning om kamratrespons och därefter avslutas avsnittet med en 
del som behandlar uthållighet kopplat till lärande.  

Utgångspunkt 
Under åren på lärarutbildningen är det två namn som likt pedagogikens filmstjärnor har dykt 
upp gång på gång. Dessa namn är John Hattie och Dylan Wiliam och deras forskning om hur 
vi som lärare ska arbeta med formativ bedömning för att eleverna ska utvecklas på bästa sätt. 
Wiliam och Leahy (2015) redogör för fem strategier för framgångsrikt lärande:  

1. Tydliggöra målen så att eleverna förstår vad som krävs för att de ska lyckas med 
lärandet 

2. Fokusera på aktiviteter där lärandet synliggörs och blir tydligt, även för eleverna 
3. Ge återkoppling som bidrar till lärande 
4. Arbeta för att eleverna ska aktiveras som läranderesurser för varandra 
5. Göra eleverna medvetna om att de äger sitt lärande (Wiliam och Leahy 2015 s. 25). 

 
Det är intressant att ta reda på mer gällande effekterna av kooperativt lärande eftersom den 
forskning som John Hattie och Dylan Wiliam sammanställt har fått så stort genomslag såväl i 
direktiv från Skolverket, i lärarutbildningen och i skolans vardag, trots att de har kritiserats. 
Hattie har exempelvis kritiserats av Topphol (2011) som anmärker på att det finns brister i 
Hatties beräkningar av CLE-värdet2, vilket är ett sannolikhetsmått som presenteras 
tillsammans med effektstorleken3.  Wiliam har fått kritik av till exempel Bennet (2011) och 
Dunn och Mulvenon (2009) som bland annat menar att resultaten som presenteras kan vara 
missvisande då alltför många olikartade studier vägts samman.  

                                                 
2 CLE-värdet (Common Language Effect size indicator) anger hur stor resultatspridningen är för de 
undersökningar som räknats samman.  
3 Effektstorlek är ett sätt att jämföra olika studier och resultat. När man påvisat en effekt gäller det att kunna se 
hur stor den är. Begreppet effektstorlek förkortas ES. När det gäller ES finns vissa riktmärken. ES som är mindre 
än 0,20 betraktas som liten effekt, ES som är ungefär 0,40 betraktas som måttlig och ES över 0,60 visar på stor 
effekt. Dessa riktmärken ska alltid tolkas utifrån sitt sammanhang och är inte statiska. 
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Effekter av kooperativt lärande 
En nyckelstrategi för framgångsrikt lärande är enligt Wiliam och Leahy (2015) som sagt att 
eleverna aktiveras som resurser för varandra. De får medhåll av Hattie (2012) som i sin 
metaanalys sammanställer resultaten av mer än 900 studier. Metaanalysen syftar till att 
synliggöra vilka metoder i undervisningen som ger bäst effekt avseende elevers lärande.  
Resultaten redovisar effekter och dessa visar att reciprokt(ömsesidigt)lärande (ES 0,74), 
kooperativt/samarbetslärande (ES 0,59) och peertutoring/parhandledning (ES 0,55) ger tydligt 
positiva effekter på lärandet. Resultat som överstiger 0,40 innebär en positiv effekt och dessa 
metoder kan därmed bedömas som effektiva (Hattie, 2012 ss.17-18). 

Eftersom den forskning som Hattie (2012) och Wiliam och Leahy (2015) presenterat har 
kritiserats är det intressant att söka evidens för hur framgångsrikt det egentligen är att 
involvera elever som lärandresurser för varandra i flera källor. Därför har tre metaanalyser 
som studerar effekterna av kooperativt lärande utifrån olika perspektiv granskats: 

1. Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, Cascallar och Dochy (2013) har, i sin metastudie, 
undersökt och sammanställt effekten av kooperativt lärande jämfört med 
traditionell klassrumsundervisning. Detta görs utifrån aspekterna kun-
skapsutveckling, attityder till kooperativt lärande samt elevers uppfattning av 
kooperativt lärande. Dessutom undersöks om resultaten står sig över tid. 
Metaanalysen omfattar 65 studier som publicerats efter 1995.  

2. Roseth, Johnson och Johnson (2008) jämför olika sätt att nå skolans mål. De 
studerar om individuellt arbete, arbete som struktureras utifrån tävlan eller utifrån 
samarbete ger bäst resultat gällande prestation och kamratrelationer. Metaanalysen 
ger en samlad bild över 148 oberoende studier. Studierna kartlägger sammantaget 
80 års forskning på över 17 000 ungdomar från 11 länder.  

3. Puzio och Colby (2013) kartlägger i vilken utstäckning kooperativa undervisnings-
former specifikt påverkar elevers läs- och skrivutveckling med fokus på läsning, 
läsförståelse och ordförråd. I denna metastudie ingår 18 unika studier vilka inne-
fattar både yngre och äldre elever och den omfattar de senaste 30 årens forskning. 
 

Det material som presenterats ovan utgörs av metaanalyser. Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013 ss. 28-29) definierar metaanalys som en systematisk litteraturstudie där 
data från flera olika studier sammanställs och kvalitetsvärderas. Detta tillvägagångssätt kräver 
särskild metodkunskap och även att det görs speciella statistiska beräkningar som gör 
studierna jämförbara. Om detta sker på ett korrekt sätt får resultaten från metaanalyser högt 
bevisvärde. Värt att notera är att användandet av metaanalyser förutsätter att det finns flera 
studier med samma mätmetoder och hypotes. Då kan resultaten vägas samman och det är 
möjligt att redovisa effektstorlek. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 70) belyser etiska aspekter gällande 
litteraturstudier och understryker vikten av att presentera samtliga resultat, såväl de som 
stöder som de som inte stöder forskarens hypotes. I de metaanalyser som studerats har hänsyn 
tagits till publikationsbias vilket är en styrka eftersom det är större risk för publikationsbias då 
många studier visar ett ”positivt” (statistiskt signifikant) resultat. Detta beror på att det är mer 
sannolikt att dessa studier slutförs och publiceras jämfört med studier som inte uppvisar någon 
effekt.  



 

4 
 

Något som också är värt att notera är att metaanalyserna som presenterats är så kallade 
effektstudier och det innebär att kvantitativa beräkningar görs på olika faktorers påverkan på, 
i det här fallet, effekter på elevernas lärande. I metaanalyserna som kartlagts ingår studier med 
kvasiexperimentell design vilket Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 ss. 88-90) 
poängterar gör det svårare att bevisa faktiska effekter av en viss åtgärd. Orsaken till detta är 
att eftersom ingen slumpmässig fördelning av deltagarna sker mellan undersökningsgrupperna 
så går det inte att anta att de är helt lika då studien startar. Denna svaghet kan dessutom 
kvarstå även då kontrollgrupper tas fram genom matchning. 

Det som är kännetecknande för metaanalyserna som granskats är att de visar positiva resultat 
gällande effekterna av kooperativt lärande. Kyndt et al. (2013) bekräftar i sin studie att de 
kooperativa arbetsmetoderna leder till bättre skolprestationer i förhållande till traditionell 
undervisning i helklass. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning. Tydligast är 
effekterna gällande kunskapsutveckling (ES 0,54) och attityder till kooperativt lärande (ES 
0,15) medan underlaget för att mäta elevers uppfattningar om kooperativt lärande var så litet 
att signifikanta effekter inte gick att fastställa. I den studie som Kyndt et al. (2013) presenterar 
studeras framför allt effekterna i tre olika domäner och dessa är; ämne (språk, 
samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen samt matematik), ålder samt kultur. 
Studien visar att effekterna av kooperativt lärande är större i matematik och naturorienterande 
ämnen jämfört med samhällsorienterande ämnen och språk.  Vidare visar studien att yngre 
elever påverkas positivt i högre grad än de äldre och det går också att fastställa att effekterna 
är mer positiva i västerländska kulturer jämfört med andra kulturer. 

I den studie som Roseth, Johnson och Johnson (2008) genomfört jämförs olika sätt att nå 
skolans mål. De undersöker om individuellt styrt arbete, tävlingsstyrt arbete eller samarbete 
ger bäst resultat gällande prestation och kamratrelationer. Studien visar att samarbete har 
överlägset bäst effekt. När det gäller prestation visar resultaten att samarbete har signifikant 
bättre effekt då det ställs mot tävlan (ES 0,46). När samarbete jämförs med individuellt styrda 
mål är skillnaden ännu tydligare (ES 0,55) medan tävlingsstyrda mål i förhållande till 
individuellt styrda mål inte resulterar i någon signifikant skillnad. Effekten gällande elevernas 
kamratrelationer visar också signifikant effekt då samarbete jämförs med tävlingsstyrda mål 
(ES 0,48). När samarbete ställs mot individuell målstyrning är effekten (ES 0,42) medan 
resultaten inte visar någon tydlig skillnad då tävlingsstyrda mål jämförs med individuellt 
styrda mål.  

En observation som görs av Roseth, Johnson och Johnson (2008) är också att de goda 
relationerna inte bara verkar vara ett resultat av att samarbetet i sig bedöms som en del av att 
gruppen lyckas. Istället är det de goda relationerna i sig som leder till bättre måluppfyllelse 
och bättre prestationer vilket påverkar elevernas motivation och välmående positivt. Intressant 
är att Kyndt et al. (2013) i motsats till detta faktiskt inte kommer fram till några tydliga 
skillnader när det gäller metoder som belönar gruppen respektive individen. Därför betonar de 
i sina slutsatser att det är viktigt att man säkerställer att det alltid finns inslag som kräver att 
elever tar ett individuellt ansvar i de fall man arbetar med kooperativt lärande. De 
understryker således att kooperativt lärande förutsätter tydlig organisation av läraren då 
arbetssättet i sig inte är en garanti för att alla elever aktiveras. 

Puzio och Colby (2013) undersöker i sin studie specifikt i vilken omfattning de kooperativa 
undervisningsformerna påverkar elever gällande läs- och skrivutveckling. Resultaten visar att 
i de fall undervisningen organiseras i små grupper når eleverna bättre resultat såväl när det 
gäller läsning (ES 0,16), läsförståelse (ES 0,20) och ordförståelse (ES 0,22).  Studien visar 
alltså goda effekter på elevers läs- och skrivutveckling när det kommer till undervisning som 
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bygger på samarbete i klassrummet, särskilt för elever på grundskolenivå vilket också styrks 
av de resultat som Kyndt et al. (2013) presenterar.  Effektstorlekarna som framställs är ganska 
små men detta är inget Puzio och Colby själva betonar. De framhåller snarare att det i deras 
studie är många studier som sammantaget visar positiva effekter. Ingen studie av de som ingår 
i denna metaanalys har kunnat studera kooperativa metoder isolerat då dessa i samtliga fall 
har kombinerats med åtgärder så som exempelvis explicit undervisning i lässtrategier. Vidare 
har endast en studie i metaanalysen som sammanstälts av Puzio och Colby (2013) undersökt 
vilken påverkan gruppsamarbete har på elever med låg, medel respektive hög skicklighet. 
Resultaten i denna enda studie visar att de elever som initialt presterar lägst har mest att vinna 
på kooperativt lärande då det är i just den gruppen som effekten är mest positiv. 

Sammantaget visar den tidigare forskning som studerats på positiva effekter av kooperativt 
lärande. Det är en styrka att det är en stor mängd forskning som visar i samma positiva 
riktning trots att företeelsen studeras utifrån olika aspekter. Trots de samstämmiga resultaten 
är det viktigt att komma ihåg att eftersom vi har med människor att göra är det omöjligt att 
fullt ut hävda att kooperativt lärande är bra för alla elever. Den omfattande forskningen och 
det faktum att kooperativt lärande ser ut att ha goda effekter när det gäller elevers prestation, 
kunskapsutveckling och kamratrelationer gör att lärare som väljer att arbeta med dessa 
metoder kan motivera det didaktiska valet med att de tagit stöd i forskningen vilket ger tyngd 
åt lärarprofessionen. 

Utifrån analysen som gjorts av tidigare forskning framträder ett antal områden som är 
intressanta att söka mer kunskap kring.  Ett sådant område är elevernas uppfattning om 
kooperativt lärande och ett annat är elevernas uthållighet i samband med dessa lärmetoder. 
Den metaanalys som Kyndt et al. (2013) presenterar, som sammanställt forskningen på 
området över tid kunde i resultaten inte påvisa några signifikanta effekter gällande elevers 
upplevelser av kooperativt lärande eftersom underlaget var så litet. De föreslår därför vidare 
forskning på området gärna med specifik inriktning på elevers uthållighet. Kring fenomenet 
uthållighet i sig och dess betydelse för att nå framgång finns inom psykologin en del 
forskning vilket börjat uppmärksammas även i skolsammanhang. Just inom skolan har 
diskussionerna om uthållighet tagit fart inte minst på grund det Angela Duckworth som 
tillsammans med sina medarbetare identifierat företeelsen grit. Denna forskning behandlas 
nedan, under egen rubrik. Kooperativt lärande kopplat till språk, i synnerhet till svenskämnet 
saknas också inom forskningsfältet. Slutligen saknas nyare, nationella studier och då det 
svenska skolsystemet skiljer sig från andra länders är vidare studier som tar hänsyn till de 
förutsättningar som råder i den svenska skolan intressant. Kyndt et al.(2013) presenterar 
resultat där det är påtagligt att effekterna av kooperativt lärande påverkas av den kulturella 
kontexten. Därmed är det intressant att ta reda på mer utifrån de förhållanden som råder i 
svensk skola. 

Effekter av kamratrespons 
Forskningen som ingår i metaanalyserna sträcker sig fram till 2013. När samhället förändras 
så förändras också skolan vilket gör det intressant att även titta på nyare studier. Just när det 
gäller språkundervisning har exempelvis digitaliseringen förändrat skolvardagen avsevärt.  

Philippakos och Macarthur (2016) är en nyare studie som särskilt undersöker effekterna av 
kooperativt lärande gällande elevers förstaspråk, specifikt inriktat på kamratrespons. Syftet 
med studien är att ta reda på om elever som får träna på att ge kriteriestyrd respons lyckas 
bättre med sitt eget skrivande. Studien genomfördes med för- och eftertester och omfattade 
145 elever i årskurs 4-5. Samtliga elever fick lära sig hur man skriver argumenterande texter 
samt hur man ger respons till andra. Eleverna delades därefter slumpvis in i tre testgrupper: 
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Elever som läste argumenterande texter och gav respons, elever som läste samma texter men 
inte själva gav respons och elever som läste berättande texter.  

I Philippakos och Macarthur´s (2016) studie visar det sig att just de eleverna som fick träna på 
att själva ge respons lyckades bäst med sitt eget skrivande trots att de själva inte fick någon 
återkoppling på sin text. Den stora skillnaden på den här gruppens texter i jämförelse med de 
andra två gruppernas var att deras argumenterande texter innehöll fler specifika genredrag, 
slutsatsen de skrev var mer stringent och dessutom innehöll de motargument i högre 
utsträckning. Feretti, Lewis och Andrews-Weckerly (2009) visar att för många elever är 
förmågan att skriva motargument det som brukar vara den största utmaningen i den 
argumenterande texten.  

Orsakerna till att de elever som fått träna på att själva ge respons uppnår goda resultat kan 
vara flera. Fitzgerald (1987) uppmärksammar fördelarna med att utveckla sitt skrivande 
genom att arbeta med kamratrespons. För många elever är det nämligen enklare att se luckor 
och brister i andras texter. Detta beror på att när man läser en text man själv har skrivit så har 
man en förförståelse för vad man vill ha sagt. Det gör det svårare att upptäcka till exempel 
logiska luckor eller andra svagheter. En annan vinst med att arbeta med kamratrespons är 
enligt Moor och MacArthur (2012) att eleverna blir mer medvetna om att de skriver för en 
mottagare. De utvecklar ett mottagarperspektiv som gör att de förstår vad som behövs för att 
texten ska bli tydlig och begriplig för läsaren.  

Katstra, Tollefson, & Gilbert (1987) understryker att kamratrespons och det faktum att man 
tillhör en skrivgemenskap kan påverka elevernas inställning positivt både när det gäller själva 
skrivandet men också när det gäller synen på sig själv som skribent. 

Kamratrespons kopplat till bedömning 
När elever får arbeta med kamratrespons kan antas att flera av de strategier som Wiliam och 
Leahy (2015 s. 25) pekar på för ett för framgångsrikt lärande aktiveras. Ett av de viktigaste 
syftena med kamratbedömningar är enligt Jönsson (2013 s. 110) att eleverna ska kunna se sitt 
eget lärande och uppfatta det i förhållande till de mål och kunskapskrav som ställs på dem.  

För att arbetssättet kamratrespons ska fungera understryker Løkensgard Hoel (2001 s.149) 
vikten av att eleverna utvecklar en ansvarskänsla. Denna ansvarskänsla behöver omfatta såväl 
kvalitén på responsen innehållsmässigt som hur responsen ges. Det är även betydelsefullt att 
eleverna är engagerade och ta ansvar för den text de ger respons på. Det är dessutom viktigt 
att eleverna har kunskap om vad det är de ska bedöma. Jönsson (2013 ss. 112-113) betonar att 
eleverna behöver utbildas i hur de ska gå till väga för att ge varandra kamratrespons. Denna 
process kan delas i tre steg:  

1. Identifiera kriterier. Det är inte givet att lärare och elever har samsyn gällande vad 
som är god kvalitet i en text. Eleverna behöver därför tränas och få hjälp med att se 
vad det är som räknas, först då kan de ges de möjligheter att lyckas.  

2. Beskriva styrkor och utvecklingsmöjligheter. Det är inte självklart att eleverna förstår 
vad de olika kriterierna konkret innebär. Genom att de får träna på att bedöma 
konkreta texter befäster och förstår de kriteriernas betydelse. 

3. Formulera förbättringar. För att kunna ge förslag på förbättringar behöver eleverna 
utveckla en känsla för vad som är bra. Det räcker inte att bara utgå från en kriterielista. 
För att uppnå denna känsla för vad som är kvalitet behöver eleverna möta många olika 
texter.  
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Snowball och Mostert (2013) framhåller att det har stor betydelse att eleverna får tydliga 
instruktioner hur de ska ge respons om kamratrespons som arbetsätt ska fungera. Dessa 
studier är visserligen gjorda på äldre elever men visar att elevernas attityder till arbetssättet i 
hög grad påverkas av hur de upplever responsen från sina kamrater. För att kamratbedömning 
ska ge effekt behöver eleverna enligt Jönsson (2013 s. 103) förstå syftet med den. Vidare 
menar Jönsson (2013 s. 120) att just förståelsen för syftet med arbetssättet är en förutsättning 
för att eleverna ska bli motiverade och utveckla en positiv attityd. En del lärare är kritiska till 
kamratbedömning just för att de är oroade över att eleverna ska ge respons som inte är 
korrekt. Enligt Jönsson är det centrala inte om elevernas bedömning är helt korrekt, det 
viktiga är snarare att de kan motivera sin bedömning och att kamratresponsen ges som en 
integrerad del av undervisningen.  

Løkensgard Hoel (2001 ss.112-113) konstaterar att positiv respons och beröm ofta används i 
skolan med avsikten att skapa motivation. Hon pekar på att det visserligen finns grundligt 
dokumenterat att beröm ofta främjar lusten att lära men det finns även undersökningar som 
visar en annan bild. Enligt denna uppfattning behöver responsen vara konkret, specifik och 
ärlig för att gynna elevernas motivation. Risken är annars eleven missuppfattar återkopplingen 
och att det i sin tur leder till att eleven får för höga förväntningar i förhållande till det 
egentliga resultatet och i slutändan blir besviken på den slutgiltiga bedömningen och känner 
en hopplöshet gällande den egna förmågan. 

Enligt Løkensgard Hoel (2001 ss.96-97) är en fördel med kamratrespons att eleverna får 
tillgång till många förebilder i sitt skrivande. Det kan ge inspiration som ger eleverna 
motivation att anstränga sig lite extra, särskilt i de fall där de kunskapsmässigt har nått en 
likartad nivå i sitt skrivande. När det gäller kamratbedömning aktiveras eleverna som 
läranderesurser för varandra samtidigt som de enligt Løkensgard Hoel (2001 s.199) tränas i 
förmågan att reflektera över det egna tänkandet och lärandet. Just denna metakognitiva 
förmåga är i sig en viktig del av lärandeprocessen.  

Även om många inom forskningssfären betonar vikten av just kamratrespons, formativ 
bedömning och att synliggöra elevernas lärande höjs också en del kritiska röster. Carlgren 
(2015) är en av de forskare som uttrycker att det är ett allt för stort fokus på bedömning för 
lärande i dagens skola och att detta sker på bekostnad av den faktiska kunskapen. Hon kallar 
detta för en slags baklängespedagogik där undervisningen blir en bedömningspraktik där 
eleven fokuserar på att bli duktig på att visa vad den kan snarare än på själva kunnandet. 
Carlgren uttrycker att ett större fokus egentligen borde ligga på kunskaperna i sig och att 
bedömningen av de centrala förmågorna (Lgr11) kan tonas ner. 

Uthållighetens betydelse för lärande 
I skolsammanhang har uthållighet på senare tid fått en del uppmärksamhet, inte minst på 
grund av den forskning som Duckwoth, Petersen, Matthews och Kelly (2007) tagit fram 
gällande hur grit, det vill säga uthållighet och driv bidrar till barns framgång i skolan. 
Duckworth et al. (2007) har identifierat grit och framställer det som en psykologisk faktor 
som kan förutsäga vem som når sina mål. Grit kan beskrivas som förmågan att hålla fast vid 
sina mål även då det tar emot och kan förklaras som en slags inre motivation. Grit kan 
kopplas samman självkontroll och Duckwoth och Gross (2014) menar att människor som når 
framgång ofta har förmågan att just prioritera långsiktig mål och även då de stöter på 
motgångar så fortsätter dessa personer att kämpa. De ser motgången som ett tillfälle att öva 
snarare än ett misslyckande.  
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Grit i sig, är det inte självklart att man kan träna upp enligt Duckworth (2014). Här behövs 
mer forskning. Däremot menar Duckworth finns ett antal samverkande faktorer som hör 
samman med grit eftersom de är utmärkande för personer med mycket grit. Dessa faktorer är 
intresse, träning, mål och hopp. Intresse isolerat är inte tillräckligt för att nå framgång men 
intresse i kombination med grit skapar möjligheter. Mängden träning och att träningen har 
kvalitet det vill säga att man tränar på rätt sätt är i kombination med grit är också en 
framgångsfaktor. Människor med mycket grit tenderar att träna fler timmar men också mer 
fokuserat. Mål, mening och ett större syfte är också en del av grit. Slutligen är grit kopplat till 
tron på att man kan förbättra sig och att träningen ger effekt. 
 
Forskningen om uthållighet och självkontroll kopplat till framgång har fått ett uppsving i 
skoldebatten genom de studier som Duckworth och hennes medarbetare genomfört. 
Forskningen som sådan är emellertid inte ny. Redan på 1970 genomfördes de så kallade 
Marshmallowtesterna av en forskargrupp vid Standford University. Syftet var att undersöka 
om små barn klarade att vänta med att äta upp en marshmallow för att något senare kunna få 
dubbelt så mycket av det goda. En del barn lyckades på egen hand att kyla ner sina impulser 
genom att inte fokusera på den marshmallow som låg framför dem. De barn som inte själva 
hade förmågan fick tydliga instruktioner om hur de kunde tänka för att inte frestas att äta upp 
godbiten och då gick det bättre. Barnen följdes upp i vuxen ålder och då kunde det konstateras 
att de som klarade att vänta också lyckades bättre i skolan, de var mer stresståliga, hade lättare 
att koncentrera sig och bättre relationer. Slutsatsen gällande konsten att skjuta upp belöningar 
är en förmåga som går att öva upp. Förutsättningen är att det finns motivation att göra det 
(Michel et al.2011).  

Uthållighet kopplat till lärande 
Klingberg (2016 ss. 164-166) påpekar i de fall man som lärare vill stödja elever att utveckla 
ett mer uthålligt beteende är det viktigt att eleven får återkoppling och beröm just för sin 
ansträngning.  Beroende på vilken återkoppling barn får så anpassar de sitt beteende. De 
behöver hjälp att få insikten om att koncentrerad träning i kombination med uthållighet att 
fortsätta träningen även då det tar emot ger resultat. Grit hänger nära samman med motivation 
och Klingberg (2016 ss. 109-111) menar att yttre motivation så som exempelvis belöning i 
form av pengar inte verkar påverka barnens ansträngning. Snarare är det nyfikenhet och 
intresse som spelar in. Dweck (2015) betonar vikten av att hjälpa elever att utveckla ett 
flexibelt tankesätt. Hon menar att det finns två sätt att tänka som styr vårt handlande. Det ena 
är statiskt och kan i skolsammanhang illustreras med att en elev säger att den inte är så bra på 
att exempelvis skriva. Det andra tankesättet är mer flexibelt och då har eleven istället en insikt 
om att träning ger resultat. Dweck kallar de två tänkesätten för fixed mindset respektive 
growth mindset. 

TEORETISK RAM 
I det här avsnittet beskrivs den teoretiska ram som ligger till grund för studien. Inledningsvis 
beskrivs den sociokulturella teorin i vilken det kooperativa lärandet har sitt ursprung. Därefter 
beskrivs grundprincipen ömsesidigt beroende som utgör kärnan i det kooperativa lärande och 
detta kopplas sedan ihop med betydelsen av att ta reda på mer om elevers uppfattningar 
arbetssättet kamratrespons. 

Den sociokulturella teorin 
Över tiden har synen på lärande och uppfattningarna om hur vi lär varierat. Precis som att det 
går trender inom mode så återfinns även olika trender inom skolan.  
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Dagens skola färgas i hög grad Vygotskijs sociokulturella teorier. Inom denna teori är 
uppfattningen att människan utvecklas hela livet eftersom lärande och utveckling är en del av 
vårt naturliga tillstånd (Säljö 2014, s. 305). Enligt det sociokulturella synsättet utvecklas vi i 
en kulturell och social kontext där vi använder något som Vygotskij kallar medierande 
redskap. Medierade redskap är exempelvis språk, räknesystem och begrepp som används för 
att tänka, förstå och kommunicera. De medierande redskapen hjälper oss att appropriera det 
vill säga ta till oss kunskap (Säljö 2014, ss. 298-299). Det är emellertid först i interaktion med 
andra som vi utvecklar en förståelse och kan komma till nya insikter. Språket har därför en 
stor betydelse för vårt lärande. Vi använder det både i våra tankar och i interaktion mellan 
människor. I själva lärprocessen understryker Vygotskij att barn behöver stöd och hjälp från 
en vuxen eller som han formulerar det, den mer kompetente kamraten (Säljö 2014, s. 304). 

Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är den närmaste proximala utvecklings-
zonen (Säljö 2014, ss. 305-306) med detta avses det fält där en människa befinner sig när hon 
går från att kunna något till att erövra nästa nivå. I denna zon är människan enligt Vygotskij 
extra lyhörd för förklaringar men behöver också stöd från någon som är mer kunnig. Detta 
stöd kallas ibland för stöttning, eller på engelska scaffolding och är en viktig faktor för att 
överbygga det kunskapsgap som utgör skillnaden mellan vad en människa kan och det hon så 
småningom lär sig. 

Ömsesidigt beroende för kooperativt lärande 
Det finns tre typer av ömsesidigt beroende och dessa är positivt (samarbete), negativt (tävlan) 
och inget beroende. Roseth, Johnsson och Johnsson (2008) utgår från dessa tre typer av 
ömsesidigt beroende då de jämför olika sätt att nå skolans mål och påvisar att samarbete ger 
överlägset bäst effekt både när det gäller prestation och kamratrelationer. En viktig aspekt för 
att åstadkomma ett positivt ömsesidigt beroende i det kooperativa lärandet är att var och en av 
eleverna tar ett individuellt ansvar för att gruppen ska lyckas. Johnson och Johnson (1990) 
understryker att lärandet därför behöver organiseras på ett sätt så att de individuella bidraget 
till gruppens lärande blir tydligt och kan identifieras. Detta styrks även av slutsatserna som 
görs av Kyndt et al.(2013) som betonar att kooperativt lärande i sig inte är en garanti för att 
alla elever aktiveras.  

Det kooperativa lärandet har enligt Davidson och Major (2014) sina rötter i de sociokulturella 
teorierna och sker i ett ömsesidigt positivt beroende mellan deltagarna. Exempel på 
kooperativt lärande är EPA-modellen (enskilt, par, alla), parläsning och kamratrespons. Ett 
gemensamt drag för dessa metoder är att det finns ett explicit syfte att fördjupa lärandet i ett 
ämnesinnehåll genom att eleverna utmanas i att det ställs krav på sociala färdigheter så som 
ansvar, samarbete och engagemang. Det är viktigt att lärandet organiseras av läraren och att 
det utformas på ett sätt så att det finns ett gemensamt mål som alla elever, var och en, tar 
ansvar för. Lärandet sker aktivt med en medveten social träning och gruppen bedöms utifrån 
deltagarnas sammanlagda prestation i förhållande till andra grupper.  

Ett positivt ömsesidigt beroende är enligt Fohlin, Moerkerken, Westman och Wilson (2017 ss. 
115-117) kärnan i det kooperativa lärandet. När ett positivt ömsesidigt beroende uppnås får 
gruppen en stark sammanhållning och blir effektiv. För att åstadkomma detta är det viktigt att 
gruppmedlemmarna upplever tillit och stöd. Ett kännetecken för att ett positivt ömsesidigt 
beroende har uppnåtts är då gruppmedlemmarna börjar tänka i termer av att det som är bra för 
gruppen är bra för mig. Om det ömsesidiga beroendet är negativt innebär det i praktiken att 
det uppstår en konkurrens i gruppen. Individerna var för sig upplever att om de ska nå sina 
individuella mål så förutsätter detta att de andra i gruppen misslyckas. Resonemanget 
kännetecknas av synen av att i tävlan finns endast en vinnare. I skolsammanhang sker detta i 
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de fall arbetet organiseras på ett sätt där eleverna uppmuntras till att tävla mot varandra istället 
för att samarbeta. 

Ett annat tillfälle då det ömsesidiga negativa beroendet kan uppstå är vid grupparbeten. 
Johnson & Johnson (1999) varnar för att detta kan ske i de fall arbetet inte organiseras på ett 
sätt där allas insatser behövs och ett samarbete krävs för att gruppen som helhet ska lyckas. 
Om arbetet inte har organiserats så att alla deltagare behöver vara aktiva så kan det leda till att 
det finns deltagare i gruppen som inte alls bidrar. Detta kan ske om det till exempel bara finns 
en enda gruppuppgift. Risken ökar då för att en del elever blir så kallade free-riders och åker 
snålskjuts på de andras bekostnad.  

Inget ömsesidigt beroende kan också uppkomma i skolsammanhang. Detta uppstår vid 
frånvaro av en meningsfull interaktion mellan eleverna (Johnsson 2005). Detta är vanligt då 
elever arbetar individuellt. Det är mindre vanligt i de fall eleverna förväntas samarbeta men 
kan uppstå just i de fall eleverna inte upplever att interaktionen betyder något för dem.  

Det är viktigt att notera att teorin om det ömsesidiga beroendet är just en teori. De tre olika 
typerna av ömsesidigt beroende är oftast närvarande till varierande grad i de olika situationer 
som uppstår i verkligheten. När ett positivt ömsesidigt beroende kommer till stånd påverkar 
detta individerna positivt när det gäller motivation, prestation, välmående och relationer 
(Johnsson 2005). Det mest effektiva sättet att göra eleverna positivt ömsesidigt beroende av 
varandra, vilket i sig leder till god måluppfyllelse i undervisningen, är enligt Fohlin, 
Moerkerken, Westman och Wilson (2017 s. 29) att ge grupperna gemensamma mål. Positivt 
ömsesidigt beroende hjälper inte endast till för att öka motivationen att anstränga sig utan gör 
också att elever stöttar varandra, tillför varandra nya perspektiv och utvecklar sina 
metakognitiva färdigheter.  

Teoretisk ram kopplat till elevers uppfattningar om kamratrespons 
När kamratrespons används i skolan innebär det att en del av den makt och aktoritet som 
läraren traditionellt har förflyttas ut i klassen. För att kaos inte ska uppstå krävs gemensamma 
normer som eleverna tränas i att kunna ta ansvar för. En särskild sociokulturell diskurs växer 
fram ur interaktionen. På ytan kan det se ut som eleverna ges stor frihet för sitt lärande men 
under ytan finns strukturer, regler och tydliga ramar som är en förutsättning för att arbetssättet 
ska fungera (Løkensgard Hoel, 2001 s. 21).  

Hur upplever då eleverna kamratrespons, hjälper den dem i deras kunskapsutveckling och 
påverkar denna form av kooperativt lärande elevernas uthållighet och motivation att lära? Den 
här studien syftar till att ta reda på mer om elevernas upplevelser om kamratrespons. Detta är 
intressant utifrån det faktum att eleverna i dagens målstyrda skola förväntas förstå sitt nuläge, 
ha målet i sikte och dessutom förstå hur de ska ta sig dit. 

METOD 
I metodavsnittet presenteras och motiveras den valda metoden. Därefter beskrivs urval, 
genomförande och analys av studien samt vilka åtgärder som vidtagits för att resultatet ska 
kunna ses som tillförlitligt och giltigt. Slutligen beskrivs hur de etiska aspekterna hanteras 
under arbetets gång. 

Fokusgruppsdiskussioner 
För att samla in data gällande elevers uppfattning om kamratrespons används en kvalitativ 
metod. Som verktyg för studien används fokusgruppsdiskussioner. Skälet är att detta verktyg 
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lämpar sig väl just när avsikten är att få förståelse för olika erfarenheter och fenomen (Dahlin 
Ivanoff och Holmgren 2017 s. 7).  Enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 30) syftar 
fokusgruppsdiskussioner till att locka fram en bredd och variation av uppfattningar, idéer och 
upplevelser. I interaktionen mellan människor kan nya perspektiv framträda som berikar 
forskningsämnet. Vid fokusgruppsdiskussioner är det centrala att få mer kunskap om de 
gemensamma erfarenheter som finns i gruppen (Dahlin Ivanoff och Holmgren 2017 s. 16). 
  
Det är intressant att ta reda på mer om hur eleverna själva upplever kooperativt lärande med 
specifik inriktning på kamratrespons i svenskämnet eftersom det ger ett annat perspektiv på 
den forskning som redan finns på området. Källström Cater (2015 s. 68) understryker att 
barns åsikter är viktiga, inte minst när det gäller områden som i huvudsak berör just dem. 
Vuxnas antaganden är inte tillräckliga eftersom det utgör en andrahandsinformation.  
 
Fokusgruppsdiskussion skiljer sig enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 11) från 
fokusgruppsintervju även om de båda begreppen ofta används synonymt. Skillnaden mellan 
dessa begrepp är att det centrala i fokusgruppsdiskussion är själva interaktionen mellan 
deltagarna medan fokusgruppsintervjuer mer är en interaktion mellan gruppledaren och 
deltagarna där forskaren intervjuar deltagarna. I denna studie används fokusgruppsdiskussion 
och intentionen är att få en förståelse av deltagarnas kollektiva upplevelser och erfarenheter. 
Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 18) definierar fem kärnkomponenter som är 
grundläggande för att få fokusgruppsdiskussioner att fungera, dessa är:  

1. interaktion mellan människor 
2. gemenskap och delad erfarenhet 
3. ett tillåtande klimat 
4. deltagarna tilldelas inflytande i diskussionen 
5. medvetenhet om att upplevelserna delas av andra 

 
Denna studie görs med en hermeneutisk ansats vilket enligt Westlund (2015 s. 71) är lämplig i 
de fall studien, precis som i detta fall, syftar till att fånga in upplevelser gällande en viss 
företeelse till exempel inom skolans värld.  Det är emellertid viktigt att notera att det är den 
kollektiva förståelsen som eftersträvas i denna studie, det vill säga de olika aspekterna och 
perspektiven som eleverna uttrycker gällande kamratrespons. Dahlin Ivanoff och Holmgren 
(2017 s. ss.29-30) formulerar detta som att det är diskussionen som är central snarare än 
enskilda utsagor. 

Urval 
I studien ingår 18 elever i årskurs 6 och dessa elever har arbetat med kamratrespons sedan 
årskurs 3. Urvalet har skett utifrån ett kriteriestyrt urval och detta innebär enligt 
Christoffersen och Johannessen (2015, s. 56) att urvalet görs utifrån att deltagarna uppfyller 
vissa kriterier. Eleverna som ingår i undersökningen har valts ut just för att de har erfarenheter 
och uppfattningar som är av intresse för studien. En viktig aspekt för urvalets relevans är att 
eleverna har arbetat länge med kamratrespons. Dessutom har de tillsammans med sin lärare 
sedan årskurs 3 arbetat med formativ bedömning på ett medvetet sätt. Att eleverna har 
erfarenhet av kamratrespons på en mer avancerad nivå är viktigt eftersom studien syftar till att 
ta reda på deras uppfattning om just detta arbetssätt. Då alla de elever som ingår i studien har 
egna erfarenheter av att arbeta med kamratrespons är de ur den aspekten en ”homogen” grupp. 
Samtidigt har de olikheter gällande personliga erfarenheter och förutsättningar och kan på så 
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vis bidra med skillnader och olika dimensioner i diskussionerna vilket enligt Dahlin Ivanoff 
och Holmgren (2015 s. 83) är angeläget. 

Eleverna som ingår i studien går på en F-9 skola i en kommun i västra Sverige. De går i 
samma klass och känner varandra väl. Eftersom klassen arbetat mycket med kamratrespons 
och andra kooperativa arbetsmetoder beskriver deras klasslärare det som att de som helhet är 
en trygg grupp där de flesta vågar och är vana vid att diskutera och föra fram sin åsikt.  

Genomförande av studie 
För att genomförandet ska bli framgångsrikt föreslår Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 ss. 
39-41) att man gör en noggrann planering i form av ett studieprotokoll. Detta studieprotokoll 
innebär för fokusgruppsdiskussioner att man definierar och beskriver bakgrund, nyckelfrågor, 
fokusgruppssammansättning, gruppledare samt genomförande.  Denna studie tar sitt avstamp 
ur en kunskapsöversikt gällande effekterna av kooperativt lärande som togs fram under 
höstterminen 2017. Utifrån denna kunskapsöversikt formulerades syftet för denna studie och 
dess frågeställning. När val av metod bestämts formulerades frågor till 
fokusgruppsdiskussionerna vilka kontrollerades och godkändes av handledaren. Parallellt med 
detta inledande arbete kontaktades en lärare som jag fått kontakt med genom utbildningen och 
som arbetat långsiktigt med kamratrespons och formativ bedömning. Även om läraren var 
bekant sedan länge fanns ingen tidigare relation till eleverna i studien.  

Inför studien skickades ett missivbrev ut till elevernas vårdnadshavare (se bilaga 2). Brevet 
sändes ut via klassläraren ungefär en och en halv vecka innan fokusgruppsdiskussionerna 
genomfördes och det omfattade ett kort stycke om studiens syfte, samt information om 
vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper. Mer information om detta finns under avsnittet 
etiska aspekter.  

Inför fokusgruppsdiskussionerna delades eleverna in i tre grupper. Rekommendationerna 
gällande hur många deltagare det ska vara i varje fokusgrupp varierar och enligt en del 
forskare är fyra till åtta deltagare det ideala. Dahlin Ivanoff (2017 s. 59) anser emellertid 
utifrån egen forskning att man bör undvika grupper som är större än sex deltagare. Denna 
studie genomfördes med tre grupper där gruppernas storlek varierade något och detta berodde 
på praktiska orsaker eftersom två av de elever som egentligen skulle delta i studien valde att 
ändra sig gällande medverkan. Avhoppen skedde under tiden som den första gruppen 
genomförde sin diskussion och därför var den första gruppen lite större än de andra två. 
Grupp 1 hade i och med detta sju elever som medverkade i diskussionerna, grupp 2 hade sex 
elever och i grupp 3 ingick fem elever. Det var ungefär lika många flickor som pojkar i 
grupperna. 

Innan fokusgruppsdiskussionerna genomfördes samlades vi i klassrummet. Där fick eleverna 
information om studien, att medverkan är frivillig, att deras identitet skyddas och att studien 
genomförs med dem just för att de är experter i egenskap av elever som har arbetat en längre 
tid med kamratrespons. De fick också kort information om på vilket sätt diskussionerna skulle 
genomföras och var fokusgruppdiskussionerna skulle ske. Dahlin Ivanoff (2017 s. 67) betonar 
att det är betydelsefullt att ha tydliga diskussionsregler för att interaktionen ska fungera bra.    

Diskussionerna genomfördes i ett av skolans små kök som ligger i anslutning till elevernas 
klassrum. De pågick i ungefär 45 minuter vardera. Inledningsvis fick varje elev en post-it med 
sitt namn för att gruppledaren enkelt skulle kunna tilltala och fördela ordet mellan eleverna. 
Detta var viktigt inte minst för att i efterhand veta vem som sagt vad. Diskussionerna spelades 
in och detta skedde genom att två telefoner placerades på bordet. Två telefoner användes som 
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säkerhet ifall en av dem av någon anledning skulle sluta spela in eller att inspelningen skulle 
misslyckas av andra tekniska skäl. 

Indelningen av eleverna gjordes av klassläraren för att säkerställa att gruppsammansättningen 
skulle fungera bra.  Dahlin Ivanoff (2015 s. 87) redogör för att det finns en del invändningar 
mot att deltagarna redan känner varandra innan fokusgruppsdiskussionerna genomförs 
eftersom det i sig kan påverka diskussionerna. Å andra sidan finns det enligt Dahlin Ivanoff 
andra forskare som förespråkar att informanterna känner varandra då det kan gynna 
samtalsklimatet just för att de är trygga med varandra. I detta fall går eleverna i samma klass 
och diskuterar just något som de upplever tillsammans i en skolsituation. Även om både 
positiva och negativa upplevelser ventileras under diskussionerna anses ämnet inte vara av en 
så känslig art att det i sig utgör ett problem. 

Utifrån studiens syfte förbereddes ett antal frågor. Frågorna formulerades med intentionen att 
öppna upp för diskussioner mellan eleverna. Intentionen var också att inte påverka eleverna 
med ledande frågor. Detta var lättare sagt än gjort men med bra feedback från handledaren 
och genom att i förväg testa frågorna på barn som inte ingick i studien formulerades ett 
frågeformulär. Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 ss. 41-43) rekommenderar att man inleder 
med några frågor för att bryta isen och skapa en god stämning. Därefter ställs ett par 
övergångsfrågor innan de centrala nyckelfrågorna som syftar till att belysa och svara mot 
studiens syfte ställs. Fokusgruppdiskussionerna avslutas med en sista fråga som öppnar upp 
för deltagarna att själva lägga till något som de upplever att samtalen inte behandlar. Under 
själva diskussionerna användes frågeformuläret. I ett par av diskussionerna föll det sig 
naturligt att ändra ordningen i vilken frågorna ställdes men alla frågor ställdes till samtliga 
grupper. Med fokusgruppsdiskussion som metod är det möjligt att följa upp de olika frågorna 
med relevanta följdfrågor i de fall det behövs. 

När man genomför studier med barn är det enligt Källström Cater (2015 ss. 76-77) 
betydelsefullt att vara extra lyhörd eftersom det kan uppstå en maktobalans mellan barnen 
som medverkar och den som leder diskussionen. För att säkerställa en god kvalitet för de data 
som samlas in är det viktigt att fördela talarutrymmet inom gruppen, så att inte bara ett fåtal 
deltagare ger röst åt gruppen som helhet. För att säkerställa att eleverna inte skulle tala i 
munnen på varandra användes ett hjärta som skickades runt i gruppen. Regeln för 
turtagningen inom gruppen var att den som håller hjärtat talar och de andra lyssnar och de 
som vill tala signalerar det till gruppledaren som fördelar ordet. Ivanoff och Holmgren (2017 
ss. 78-79) betonar att det är betydelsefullt att gruppledaren har erfarenhet av att leda grupper 
och att man som gruppledare tar ansvar för att säkerställa att inte endast de dominerande 
åsikterna kommer fram. Ett bra sätt att trygga detta är att ge deltagarna expertstatus i ämnet. 
På så vis kan gruppledaren ställa frågor just för att få fram en bredd av uppfattningar från 
gruppen och makten i gruppen utjämnas. Dynamiken och interaktionen i gruppen behöver 
fungera på ett bra sätt både mellan deltagarna och mellan deltagare och gruppledare. Detta är 
viktigt för fokusgruppsdiskussionen ska vara tillförlitlig och trovärdig som metod.  

Det är enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 23) angeläget att man som samtalsledare 
lyckas skapa ett tillåtande klimat där deltagarnas upplevelser och åsikter betraktas som 
värdefulla. För att säkerställa att man som gruppledare verkligen förstår det som uttalas i 
gruppen är det bra att sammanfatta det som sagts i diskussionen. På så vis får deltagarna enligt 
Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 82) möjlighet att bekräfta sitt uttalande alternativt 
förklara mer utförligt hur de egentligen menar.  

Eleverna informerades före diskussionerna om att de är de som är experterna och att det inte 
finns några rätt och fel utan att alla synpunkter är intressanta. Det var också tydligt att de 
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elever som ingick i studien var vana vid att diskutera och att de tycker att det är okey att tycka 
olika. Sammantaget är min upplevelse som gruppledare att alla de kärnkomponenter som 
Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 18) identifierat för att metoden ska fungera uppfylldes. 

Analysarbete 
Analysarbetet påbörjades redan under diskussionerna eftersom jag själv deltog som 
samtalsledare. Detta menar Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 71) är en fördel för 
analysfasen eftersom det ger mer insikt och kunskap om de data som samlats in. Analysen tar 
sitt avstamp utifrån den sociokulturella teorin eftersom kamratrespons bygger på att eleverna 
lär av varandra i en gemensam skolkontext.  

Direkt efter diskussionerna gavs tillfälle till en kort reflektion tillsammans med elevernas 
lärare som även lät mig vara med under en svenskalektion där eleverna just nu stafettskriver 
en bok tillsammans med en författare. Under denna lektion fick jag även lite mer information 
om hur eleverna arbetat med skrivande sedan årskurs fem. Väl på hemmaplan gjordes en 
genomgång av de anteckningar som gjorts samt en första genomlyssning av diskussionerna. 
Detta beskriver Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 71) som ett sätt att genom av insamlad 
rådata få en övergripande bild av materialet. Den spontana tanken innan genomlyssningen var 
att det första samtalet resulterade i de mest givande diskussionerna men efter 
genomlyssningen kunde konstateras att samtliga diskussioner blivit intressanta på olika sätt. 
Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 68) betonar vikten av att reflektera över 
genomförandet och dokumentera detta.  

Dagen efter det att studien genomfördes dokumenterades arbetet och dessutom gavs tillfälle 
till uppföljande reflektion tillsammans med handledaren. När inspelningarna genomlyssnats 
ytterligare en gång påbörjades transkriberingen utifrån de inspelningar och anteckningar som 
gjorts. Transkriberingen är ett tidskrävande arbete men nödvändigt för att kunna genomföra 
en djupgående analys av materialet. Tholander och Cekaite (2015 s. 197) slår fast att alla 
transkriberingar är selektiva. De påpekar också att det gäller att vara så noggrann som möjligt 
för att resultatet ska bli bra och att det är värdefullt att försöka fånga både vad som sägs och 
hur det sägs. Det material som samlats in var tre gruppsamtal som vardera omfattade 35-45 
minuters diskussion. Materialet sammanställdes i text för att analysarbetet skulle bli tydligt 
och överskådligt.  

En utmaning med kvalitativa analyser är enligt Fejes och Thornberg (2015 s. 35) att det gäller 
att kunna identifiera det väsentliga och bortse från det triviala. Genom att analysera det 
insamlade materialet gäller det kunna se intressanta mönster. I analysarbetet används en 
selektiv kodning där det väsentliga utifrån studiens frågeställning söktes fram. Thornberg och 
Forslund Frykedal (2015 ss. 52-53) beskriver detta förfarande som att man ”skiljer agnarna 
från vetet” i det data som samlats in.  Frågeformuläret innehöll tre centrala 
undersökningsområden, nämligen frågor om elevernas kunskapsutveckling, uthållighet och 
motivation. Inledningsvis bearbetades det transkriberade materialet genom att studiens 
frågeställningar antecknades i marginalen av utskrifterna. Därefter identifierades partier i 
diskussionerna som berörde just dessa frågeställningar. Dessa markerades med olika färger 
(överstrykningspennor). Återkommande perspektiv utifrån forskningsfrågorna noterades på 
post-itlappar vilka sorterades i olika kluster. På detta sätt kunde ett antal mönster identifieras 
ur materialet. I denna fas gäller det enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 74) att 
delarna relateras till helheten och att innehållet tolkas utifrån sammanhanget i vilket det 
uttalades. I nästa del av förfarandet söktes deltagarnas kollektiva uppfattningar. Dessa 
sammanfattades och citat från de olika diskussionerna valdes ut för att på så vis konkretisera 
elevernas uppfattningar. Slutligen analyserades materialet för att försöka förstå och tolka det 
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eleverna kommunicerade under diskussionerna. Svaren på frågeställningarna kopplades till 
det ömsesidiga beroende som Roseth, Johnsson och Johnsson (2008) identifierat i sin 
forskning. För att inte fastna i sammanfattningarna genomlyssnades materialet ännu en gång. 
Detta är enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 ss. 75-76) viktigt för att inte missa data.  

Analysarbetet fick delas upp när studiens resultat skulle sammanställas då det inte fanns 
någon möjlighet att arbeta med materialet under en dryg vecka. Orsakerna till detta var av 
praktisk karaktär och det visade sig leda till att materialet kunde granskas med ”nya ögon”.  

Validitet och reliabilitet 
Watt Boolsen (2007 s. 190) slår fast att för att kvalitativa analyser ska vara trovärdiga krävs 
en transparens gällande tillvägagångsättet. Det skapar möjligheter att i efterhand avgöra 
studiens kvalitet. Två begrepp som ofta används för att pröva tillförlitligheten i en studie är 
validitet och reliabilitet. Validiteten redogör enligt Thornberg och Fejes (2015 s. 258) för i 
vilken utsträckning studien som genomförs och de metoder som används faktiskt undersöker 
det som är avsett att undersöka. I den här studien har syfte och frågeställningar styrt de frågor 
som användes under fokusgruppsdiskussionerna. Studiens frågeställningar har också 
genomsyrat analysarbetet så till vida att det har skett en återkoppling till studiens 
frågeställningar under alla steg i analysprocessen vilket gör att åtgärder kontinuerligt har 
vidtagits för att systematiskt öka studiens validitet.   
  
God reliabilitet innebär när det gäller kvalitativa analyser, enligt Watt Boolsen (2007 s. 94) att 
upprepade mätningar ger samma resultat. När det gäller kvalitativa metoder är just 
reliabiliteten ofta en kritisk punkt eftersom det sammanhang i vilket studien genomförs i inte 
exakt går att upprepa vid ett senare tillfälle. I denna studie genomförs tre 
fokusgruppsdiskussioner med totalt 18 elever vilket utifrån studiens förutsättningar ökar 
reliabiliteten. Gällande kodningen skulle en högre reliabilitet ha kunnat uppnås om vi varit 
flera personer som kodade materialet. I detta fall var detta inte möjligt eftersom det endast var 
en person som gjorde analysen. En styrka är emellertid att det blev en paus i analysarbetet 
som medförde att arbetet fick ta tid vilket gav undertecknad en distans till materialet.  

När det gäller fokusgruppsdiskussioner menar Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 81) att 
tillförlitligheten kan delas upp i tre delar. Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 
Trovärdigheten (intern validitet) ökar om fokusgruppsdiskussionerna genomförs på ett korrekt 
sätt. Faktorer som styrker reliabiliteten är om fler fokusgruppsdiskussioner genomförs, 
samtalsledaren tar ansvar för att alla röster kommer till tals och att de perspektiv som 
framkommer återkopplas så att respondenterna kan bekräfta eller förneka det samtalsledaren 
sammanfattar. Vidare är det viktigt att diskussionerna förs i ett gott samtalsklimat där en 
variation framkomma. Hänsyn har tagits till dessa faktorer i denna studie. 

Pålitligheten består enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 82) av att alla faser i 
forskningsprocessen finns beskrivna och kan granskas av andra. Detta är viktigt för att inte 
personliga värderingar ska styra resultatet. Just fokusgruppdiskussioner har den fördelen att 
interaktionen mellan deltagarna har en central funktion som minskar forskarens kontroll. Hur 
frågorna formuleras kan också styra resultaten och detta fanns en medvetenhet om och därför 
eftersträvades att ställa öppna frågor. 

Slutligen är överförbarheten enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 83) central för 
studiens tillförlitlighet. Med detta avses om resultaten kan överföras från ett sammanhang till 
ett annat. För att någon i efterhand ska kunna bedöma detta behöver resultatet presenteras på 
ett tydligt sätt där sammanfattningarna stärks med exakta citat från diskussionerna. 
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Etiska aspekter 
Vid genomförandet av studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets etiska forsknings-
principer. Eleverna som ingår i undersökningen skyddas enligt individskyddskravet. 
Individskyddskravet har fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6).  

Deltagarna har inför studien fått information dels om själva studien men även om att studien 
genomförs utifrån de forskningsetiska principerna. Dessa har förklarats med en kort 
information om vad det konkret innebär för just dem till exempel att det är det är frivilligt att 
medverka och att det när som helst går att avbryta deltagandet. I brevet klargjordes även att på 
vilket sätt materialet ska användas samt att elevernas identitet skyddas för att ingen i 
utomstående i efterhand ska kunna härleda enskilda elevers upplevelser och åsikter. 
Informationen skickades inför studien ut i ett missivbrev till vårdnadshavarna via klassläraren. 
Eftersom eleverna är under 16 år är det nödvändigt att vårdnadshavaren ger sitt medgivande 
till studien. Utöver informationen i brevet fick de därför även en svarstalong där 
vårdnadshavaren dels kunde kryssa i sitt medgivande eller tacka nej till att låta barnet delta i 
studien. Deltagarna i studien får samma information men muntligt i samband med att 
fokusgruppsdiskussionerna äger rum.  

I klassen som medverkar i studien går 24 elever.  Av de 24 eleverna hade två elever glömt att 
lämna in ett medgivande för deltagande i studien vilket gjorde att de inte fick medverka och 
ytterligare två elever som visserligen lämnat in medgivandelappen ändrade sig gällande 
medverkan och två elever var sjuka då studien genomfördes. Just att två av eleverna ändrade 
sig efter den muntliga informationen som var riktad direkt till eleverna är ett kvitto på att 
dessa elever upplevde att de själva kunde välja. 

Materialet som samlas in hanteras konfidentiellt och för att ingen av de som ingår i studien 
ska kunna identifieras används fiktiva namn. Skolan på vilken studien genomförs röjs aldrig 
utan benämns endast som en F-9 skola i en kommun i västra Sverige.  

RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit i fokusgruppsdiskussionerna. Avsnittet 
inleds med elevernas beskrivningar om hur och varför de arbetar med kamratrespons. Därefter 
behandlas resultatet utifrån frågeställningarna som ligger till grund för den här studien. Först 
redovisas elevernas uppfattningar om hur kamratresponsen påverkar dem gällande deras 
kunskapsutveckling. Därefter följer en redovisning av hur de bedömer att arbetssättet 
påverkar deras uthållighet och slutligen hur de uppfattar att kamratrespons påverkar deras 
motivation. I varje frågeställning analyseras elevernas ömsesidiga beroende. 

Eleverna förklarar hur och varför de arbetar med kamratrespons 
För att säkerställa att vi alla talar om samma sak under fokusgruppsdiskussionerna får 
eleverna börja med att berätta för mig om hur de gör när de arbetar med kamratrespons samt 
varför de använder detta i klassen. Elevernas svar visar att de är välbekanta med arbetssättet 
och att de har en samsyn gällande vad det går ut på.  

Elsa: Vi skriver först en text och sedan så ber man en kompis och så har man en 
checklista och säger vad man kan förbättra och vad som var bra och så rättar man 
själv. Man behöver inte ta alla punkter. Man bestämmer ju själv om sin text. Det är ju 
bara vad en kompis tycker och tänker om texten.  (Fokusgrupp 2) 
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Tilda: Vi går runt i klassrummet med en kompis eller fler och så sätter vi oss och 
tittar på om det är något som behöver ändras exempelvis stavfel, grammatik eller 
tempus eller så.      (Fokusgrupp 1) 

Eleverna redogjorde inledningsvis också för sin syn på orsakerna till varför de arbetar med 
kamratrespons i klassen. 

Melvin: För att till exempel förbättra en text, en text kan ju bara bli bättre och bättre.  

Ivar: Kanske också för att lära sig att kunna ta in information. Så man inte bara… Jag 
gjorde bäst, jag bestämmer… helt. Man ska träna sig på att ta in lite åsikter också. 
Även om åsikterna må vara felaktiga så kan man ändå kunna ta till sig och göra det 
bästa man kan av dem. 

Elvira: Kanske också att om man ger respons så kanske man lär sig hur man ska göra 
det. Inte bara säga det här var dåligt, det här var bra – utan utveckla.  
       (Fokusgrupp 3) 

Elevernas uttalanden illustrerar att de är medvetna om att kamratresponsen har olika 
dimensioner så till vida att det inte endast handlar om att samarbeta för att förbättra textens 
resultat. Det handlar också om att kunna möta och ta till sig en annan elevs synpunkter och 
göra något bra med den respons de får. Samtidigt är de medvetna om att de som ägare av 
texten också bestämmer över vad som ska hända med den. En annan aspekt som eleverna 
lyfter och som hänger ihop med förmågan att samverka med andra är att det har betydelse inte 
bara vad man säger när man ger respons utan också hur man uttrycker sig. Diskussionerna 
tydliggör också att eleverna reflekterar över att i de fall då de skriver kommentarer istället för 
att ge muntlig respons så ökar risken för att de missförstår varandra. 

Några av eleverna börjar också diskutera att kamratresponsen ger dem kunskaper som kan 
vara värdefulla på lite längre sikt. De uttrycker att det är förmågor som inte har specifikt med 
svenskaämnet att göra. 

Clara: Man lär sig att samarbeta med varandra och komma överens. Och det har man 
användning av i framtiden.  

Jacob: Det är bra när man ska jobba då behöver man kunna jobba med andra 
människor.       (Fokusgrupp1)  

Eleverna belyser även att kamratrespons tränar dem på att samarbeta och konstaterar att detta 
är en förmåga som de kommer att ha nytta av senare i livet till exempel när de börjar jobba 
eftersom det kommer kräva att de kan samverka med andra.   

Kamratresponsens betydelse för den egna kunskapsutvecklingen 
En av frågeställningarna som den här studien söker svar är att ta reda på hur eleverna 
uppfattar att arbetssättet kamratrespons påverkar dem när det gäller den personliga 
kunskapsutvecklingen. Nedan beskriver de om, och i så fall på vilket sätt de upplever att 
responsen de får från sina kamrater men också själva arbetssättet i sig hjälper dem att bli mer 
medvetna om vad de behöver kunna för att nå skolans mål. 

Clara: Ja det tycker ja eller att för det här med kamratrespons är la ett mål, eller ett 
kunskapskrav… i skolan och som vi sa innan så tycker jag att vi det är något man har 
användning av i framtiden. 
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Tilda: Ibland vill man ha en bättre bokstav. 

Morris: En tidigare bokstav… 

Josefin: Det är en pusselbit det hjälper mycket men ändå inte jättemycket. Jämfört 
med det andra men det är ju någonting. 

Noel: Men det där med betyg, i sexan är det nog mer för att vi ska veta vad vi ska 
träna mer på.      (Fokusgrupp 1) 

I den här fokusgruppen kopplar de direkt an till betyg när vi talar om kunskapsutveckling. 
Eftersom eleverna går i årskurs 6 har de nu i julas fått sitt första betyg och de gör en 
association mellan skolans mål och betyg. En av eleverna refererar till och med till att 
kamratrespons är något som läroplanen slår fast att elever ska tränas i. Det antyder att de är 
insatta i vilka förväntningar som finns på dem.  Mellan raderna går det att urskilja att det här 
ändå inte är helt begripligt. De verkar uppleva att kamratresponsen ger dem mer information 
än bara det betyget säger. Eleverna konstaterar också att det handlar om att förstå vad man 
behöver träna mer på.  

På en mer konkret nivå verkar emellertid sambandet mellan vad de själva kan och vad de ska 
utveckla vara mer tydligt för eleverna. De verkar också ha uppfattningen om att det faktiskt är 
lättare att se vad som kan bli bättre i någon annans text än i den egna texten.  

Tage: Jag tycker att det är lättare att hitta fel i andras texter. Och förbättringar. För 
när man kollar på sin egen då vet man hur man har tänkt sig och då märker man 
kanske inte att det är stavfel eller att det låter konstigt. För man har haft det i 
huvudet. 

Linnéa: Ja absolut. För alltså man ser ju typ inte de fel man har i sin egen text. Man 
ser det lättare i andras. Man kan komma med synpunkter och så.  

Ivar: Men det tycker jag också kan hjälpa ibland att hitta sina egna fel. För man 
tänker så här, om den här personen har så mycket fel så kanske jag borde kolla 
igenom min text en gång till.   (Fokusgrupp 3) 

Eleverna uttrycker att de ibland blir lite hemmablinda i den egna texten men att då de läser 
andras texter är det lättare att se till exempel logiska luckor. Uttalandena indikerar också att 
just att läsa någon annans text kan resultera i att man börjar fundera på kvalitén på den egna 
texten och kommer på att de brister som man upptäcker i den andra texten kan vara bra att 
man även kontrollerar i sin egen text. Det blir en slags självskattning i samband med att man 
bedömer sin kamrats text. Här blir det tydligt att lärandet sker i en social process eleverna 
emellan. Eleverna uttrycker också att kamratresponsen bidrar till att man lär sig att värdera 
den återkoppling som kamraten ger.  

Ivar: När det gäller respons får man välja sin källa. Ett råd är ett råd. Men ett råd är 
inte alltid ett gott råd. Man behöver vara försiktigt. Jag har varit ganska försiktig när 
jag tagit råd från klasskamrater. Jag analyserar det då och tänker i mitt eget 
perspektiv. Vad skulle jag kunna göra av det här? Som i min kompis ögon då skulle 
få texten att bli bättre. Men om jag känner att det här funkar inte då gör jag inte det. 
Jag har bäst omdöme om min egen text. Det är klart att andra kompisar kan göra 
texten bättre men den som skriver är den som är chefen för... Man kan få in nya 
intryck men borde inte påverkas jättemycket av en kommentar. 
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(Fokusgrupp 3) 

För att kunna ge respons krävs träning både på att tillägna sig själva arbetssättet men också 
för att erövra de kunskaper som krävs för att skriva olika typer av texter. Det är uppenbart att 
eleverna förstår att alla i klassen inte har samma förmåga att ge någon annan respons. 
Förmågan att ge respons hänger ihop med den egna kunskapsnivån. Ibland kan det också 
hänga ihop med om kompisen har lust att ge respons. 

Nellie: Den kanske vill bli snabbt färdig. Eller orkar inte. 

Anton: Eller så beror det på vem som rättar också. Jag kanske inte har lika hög nivå 
som någon annan. Utan då skriver jag allt bra. För jag kommer inte på något bättre 
för att jag kan inte eller så. Så då kan man ju inte. 

Elsa: Jag tänker så här att vissa är kanske inte bra på att stava och vissa är inte bra på 
att sätta ut skiljetecken. Man har ju alltid någon dålig sida. Men jag tänker att om 
man säger det till den personen som man ger respons till så. Då vet ju den att jag 
kanske inte kan hjälpa till med det där. Det är bra om man är ärlig mot den andra. Så 
behöver det inte bli att man känner men varför sa du inte till om det… 

William: Då känns det som att man tänker efter lite. För det känns ju inte bra att säga 
att det är bra om det faktiskt finns saker att förbättra. Alltså man vill ju göra sitt 
bästa. Det är bättre att anstränga sig. Det känns inte så bra att bara säga något. 

       (Fokusgrupp 2) 

I diskussionerna framkommer det också att just att andra läser ens texter också kan vara 
jobbigt. Särskilt i de fall detta leder till att man just då upptäcker att det som man själv 
uppfattade som en text som hade god kvalitet innehåller brister.  

Josefin: När man är jättenöjd med sin text och man visar upp den. Då blir det så 
här… åh nej… för man tycker den är jättebra och så visar någon att… Det här var 
inte så jättebra.  

Clara: Då är det la bra att vi ändrar, det är inte så att vi i klassen sitter och skrattar åt 
varandra… öppet. Utan vi ändrar ju för att det ska bli bättre. Då har vi ett mål att det 
ska bli så bra som möjlig. Alla vill ju att det ska bli så bra som möjligt för att alla ska 
bli nöjda. 

Josefin: Och om det blir något fel så skrattar vi ju tillsammans.  

Noel: Nä det har hänt att ni skrattar 

Clara: Vi skrattar med dig. 

Morris: Var det du som skrev… 

Noel: Tyst nu, tyst!     (Fokusgrupp 1) 

Det kräver en del av klassen att kunna arbeta så här och en del elever uttrycker att det kan 
vara jobbigt men både i diskussionerna och i vad eleverna uttrycker märks ändå att de här 
eleverna är trygga med varandra. De tycker många gånger olika och det verkar vara okey. 
Samtidigt lyser en slags ”politisk korrekthet” ibland igenom i svaren. Som ovan där en elev 
säger att det inte är så att de i klassen skrattar åt varandra… öppet(!). 
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Ömsesidigt beroende avseende kunskapsutveckling 
Sammanfattningsvis kan konstateras att när det gäller kunskapsutvecklingen så bidrar 
kamratresponsen till att eleverna på konkret nivå får en tydligare bild av sitt eget nuläge men 
också att de verkar få förebilder i vad som går att uppnå genom att läsa texter som kamraterna 
skrivit. I detta avseende skapas ett, så som Roseth, Johnson och Johnson (2008) benämner det, 
positivt ömsesidigt beroende eleverna emellan. I de fall engagemanget bland eleverna är olika 
eller då skillnaderna mellan elevernas kunskaper inte ligger på samma nivå leder detta till ett 
negativt ömsesidigt beroende där en del elever helt enkelt inte orkar eller inte kan ge respons. 

Kamratresponsens betydelse för elevernas uthållighet 
Den andra frågeställningen som den här studien letar svar på är hur eleverna uppfattar att 
arbetssättet kamratrespons påverkar deras uthållighet.  

Eleverna beskriver att kamratresponsen för med sig att de tar del av många kamraters texter. 
Oftast ger de respons till en kamrat som har ungefär samma skrivtempo som en själv. Därmed 
varierar grupperingarna i klassen och eleverna har alltså inte fasta konstellationer. Ibland visas 
texter även på en stor skärm i klassrummet där eleverna tillsammans med sin lärare går 
igenom texten för att gemensamt se vad som kan förbättras. Eleverna ger både skriftlig 
respons som kommentarer direkt i dokumentet och muntlig respons där de sitter tillsammans 
och föreslår förändringar. Responsgivandet är något som eleverna har tränats in i att kunna 
hantera. I trean arbetade de med ett mindre avancerat responsgivande i form av two stars and 
a wish. Nu i årskurs 6 arbetar de oftast med checklistor och ger varandra en kriteriestyrd 
respons. 

När det gäller uthållighet i skolan verkar detta vara ett komplext område. Det innefattar inte 
bara elevernas egen ambition utan styrs också av yttre omständigheter så som hur mycket tid 
som läraren har planerat att eleverna ska få för att arbeta med texterna. Eleverna skiljer på 
olika typer av texter och de olika typerna de nämner i diskussionerna är sådana de får respons 
på som de skriver individuellt, sådana de skriver tillsammans i klassen eller som de skriver i 
par men som klassen ger gemensam respons på. De nämner även texter de inte får respons på 
och texter som de skriver hemma ”frivilligt”. När eleverna tillfrågas om vilka texter de lägger 
ner mest arbete på går det att urskilja två uppfattningar. Dels den att det är de texter som de 
arbetar med kamratrespons där de lägger ner mest energi och dels att det är de texter som man 
skriver helt på egen hand på hemmaplan. Värt att notera är således att några av eleverna i den 
här klassen skriver även på fritiden och inte bara i skolan.  

Noel: Det är ju de vi får respons på. För de är större texter. Vi jobbar med dem 
längre, vi bearbetar dem mer ja och vi får la mer respons liksom.  

Clara: När det är en sådan text som hela klassen skriver så, när det är ett sådant 
arbete. Då får man respons och de arbetena är lite mer viktigare för vårt betyg och så 
än texter man skriver på egen hand, frivilligt eller så. 

Tilda: När man skriver två och två. När vi skriver vår bok och man satt punkt. Då 
visar man den på tavlan eller skärmen liksom så alla kan se och så vi kan rätta till. 

       (Fokusgrupp 1) 

Elvira: Jag tror att jag lägger mest tid på den jag skriver helt själv för då blir man 
väldigt mycket mer noggrann för att då… Sedan om man får höra när någon annan 
läser den då bara man… ja det kan jag fixa men när man själv läser den då bara det 
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här måste jag fixa liksom, annars blir det fel eller så. Man blir mycket mer noggrann 
när man läser sin egen text.    (Fokusgrupp 3) 

Vem som ska läsa texten spelar roll för hur mycket energi eleverna lägger ner på sin text. Om 
andra ska läsa texten är det i sig ett incitament för att göra bra ifrån sig. En annan aspekt är att 
eleverna verkar vara så pass skolsmarta att de vet att när läraren ska ha texten som grund för 
deras betyg så gäller det att anstränga sig. De vet också att läraren är utbildad och att hon ger 
en utvecklad respons. Andra elevers reaktioner på texten spelar också roll. Många av eleverna 
har under diskussionerna uttryckt att man vill att de andra ska tycka att man skriver bra då blir 
man stolt över det man åstadkommit. 

Nellie: Jag tycker att det är de vi får kamratrespons på för om jag vet om någon i min 
klass ska kolla på den då kanske jag vill att de ska tycka att jag är bra på att skriva.  

Elsa: Jag lägger tid på både och för att jag vill ju att det ska bli bra om någon ska läsa 
i framtiden… 

Anton: Jag tycker att det är viktigt att lägga ner tid om läraren ska rätta den för det 
känns som man blir mer. Alltså man blir lite gladare om en lärare säger att den är bra. 
Oftast brukar de ju bara rätta… men om de säger att den är bra så känner man sig lite 
mer stolt över sig själv. 

Ida: Det beror på vem som ska se den och om jag skriver en text hemma då lägger 
jag nog inte ner lika mycket arbete på texten som om jag ska lämna in den till läraren 
eller om jag ska få kamratrespons.   

Nellie: Om det är flera stycken som ska läsa den då vill man att den ska vara bra. Då 
kan de få idéer.      (Fokusgrupp 2) 

Sista citatet i dialogen ovan visar också att en viktig del i att läsa varandras texter är att dela 
kunskap och ge varandra inspiration och idéer. Kamraternas respons har även betydelse för 
om den som skrivit texten anser att texten är klar. I den här klassen är det påtagligt att många 
elever har en hög ambitionsnivå och ser skrivandet som en process utan slut. För många av de 
här eleverna handlar det inte om att damma av en skrivuppgift.  

Clara: Jag känner ju att jag är klar när jag fått respons från många och gjort det bästa 
man kan och att läraren också tittat på texten och ja men sedan tror jag inte riktigt att 
man kan bli så där klar men alltså man kan ju alltid förbättra en text. 

Jag: Men någon gång måste ni väl känna att det här är bra… 

Tilda: Ja fast en text är aldrig klar. Man sätter aldrig sista punkten, Det går alltid att 
göra den bättre. Men ja, ja någonstans måste den ju vara färdig. 

Noel: En i vår klass har skrivit på en text i fyra år… han skriver på den då och då. 
Hela tiden… (skratt)     (Fokusgrupp 1) 

Eleverna berättar också om hur de skrev i årskurs 3 och vet att de skriver bättre nu än då och 
att det beror på att de har skrivit och läst mycket. Responsgivandet är emellertid inte bara 
positivt. Ibland tar det också emot när en klasskamrat har åsikter om texten och det finns 
förväntningar på att den som skrivit texten ska gå in och arbeta om delar av texten. 

Leo: Ja om man känner att det här är jag riktigt nöjd med och så säger nån att den där 
delen var lite konstig eller så… Då blir man lite arg eller så för att man har ju skrivit 
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sitt verkligen bästa på den delen. Försökt beskriva extra mycket och så säger nån att 
det är för lite.      (Fokusgrupp 2) 

Även om det ibland tar emot att arbeta om delar av texten verkar det som att eleverna 
uppskattar att de får respons men det är viktigt att responsen är ärlig. En stor del av eleverna 
uttrycker under diskussionerna att det är först då de fått respons som det upplever att texten är 
helt färdig.  

William: Jag känner mig mer stolt över min text om folk skriver kritik åt den för då 
kan man så här bygga ut den och då. Fast om någon skriver att allt var bra då, att allt 
är färdigt då känns det inte att de gett mig respons färdigt.  

Anton: Jag håller med. För ibland när man rättat färdigt och så skall man rätta igen 
då känns det ändå mycket bättre för då känns texten lite ännu mer färdigare eller så 
här bättre skriven än om man bara får det är bra. Det känns bättre när någon annan 
läst och fått respons. Då känns det att texten är jättebra. 

       (Fokusgrupp 2) 

Responsgivandet i sig verkar också göra eleverna medvetna om sin mottagare. Eleverna anser 
att det är viktigt att mottagaren tycker om det man skriver och att detta verkar i sin tur påverka 
elevernas upplevelse av om texten kan anses klar eller inte. 

Tage: Jag är aldrig nöjd för när jag är klar med en text så hittar jag alltid nya grejer 
som jag kunde ha haft med, eller mer beskrivningar eller så. 

Ivar: Andras bedömning. Då kommer ju respons bra in. För det är ju ändå andras 
uppfattningar om ens egen text som räknas. Ens egna åsikt betyder egentligen inte 
alls mycket. Om man vill att en bok ska göra bra ifrån sig så. Man skriver ju något 
som man hoppas att någon annan ska tycka om man skriver ju inte för sig själv 
direkt.       (Fokusgrupp 3) 

Ömsesidigt beroende avseende uthållighet 
När eleverna arbetar med kamratrespons väger de in mottagarens reaktion på texten och detta 
i sig spelar en avgörande roll för om de anser att texten är klar eller om den går att förbättra. 
Interaktionen mellan eleverna verkar ha betydelse för hur benägna de är att lägga ner energi i 
sitt skrivande men också lärarens bedömning spelar roll. De uppger att de genom att läsa 
varandras texter får inspiration och idéer.  Eleverna uttrycker också att det är viktigt för dem 
att andra tycker att de skriver bra. Sammantaget är detta tecken på att de är benägna att lägga 
ner tid på sitt skrivande, för att utvecklas och att det positiva ömsesidiga beroendet som 
skapas i gruppen bidrar till en uthållighet. Några av eleverna uppger att de lägger ner mer 
kraft på de texter de skriver helt på egen hand. Det kan gälla texter de skriver hemma men 
detta skrivande förekommer även i skolan. I det fall då inget samarbete äger rum talar vi om 
något som Roseth, Johnsson och Johnson (2008) benämner som inget ömsesidigt beroende.  

Kamratresponsens betydelse för elevernas motivation 
Den sista frågeställningen som den här studien söker svar på är hur eleverna uppfattar att 
arbetssättet kamratrespons påverkar deras egen motivation. Motivation delas ibland in i yttre 
och inre motivation. Yttre motivation påverkas bland annat av beröm medan inre motivation 
snarare kan beskrivas som att man har ett eget driv. Man gör något just för att man själv vill 
det och kanske till och med mår bra av det.  
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Det blir under fokusgruppsdiskussionerna tydligt att uthållighet och motivation hänger tätt 
samman. Det blir också påtagligt att just när det gäller hur ärlig responsen är verkar det som 
att eleverna är ganska vana vid att bedöma varandras insatser.  

Tilda: Det märker man ju om personen som ger respons är engagerad, verkligen sitter 
och läser texten noga och så. Sedan beror det på vem som ger respons till vem. Om 
det är så där en jättenära kompis eller så. 

Jag: Det var vi inne på förut. Någon sa att man kanske inte vill göra en kompis 
ledsen. Kan det vara så? 

Sofia: Jag håller med Tilda. 

Clara: Om jag bara säger det är bra då märker man ju att jag inte är engagerad i att ge 
respons och då är man ju ganska elak tycker jag. För alla vill ju ha responsen. Och då 
sitter man och säger… Man är inte engagerad då. 

Sofia: Eller om man bara säger, du kan sätta ut punkter. Det är en slags respons men 
man vill ha mer respons om handlingen.  

Jacob: Och var man ska sätta ut punkter!  (Fokusgrupp 1) 

I elevernas diskussioner framgår det att för att kamratresponsen ska vara meningsfull så 
behöver det vara ett givande och tagande mellan klasskamraterna. Eleverna i dialogen nedan 
diskuterar vilket de föredrar, att ge eller ta emot respons. 

Clara: Jag tycker ibland… kan det vara jättebra och ibland lite sisådär. För ibland får 
man sitta med någon som inte alls är engagerad utan bara vill få det överstökat och 
då får man ingen bra respons. Sedan kan det vara svårt att ge ibland. Men annars så 
är det bra. Det är inte så kul när det är så för man måste hjälpa varandra. 

Josefin: Nu när jag tänker efter så håller jag med Clara men jag tycker ändå båda är 
bra. Oftast. Det kan vara lite så där ibland om man bara ger och inte får. 

Sofia: Jag håller med Clara. Det beror lite på hur de ger respons också. 

Tilda: Jag tycker det är kul är båda men att få respons är egentligen bara kul om den 
som ger är engagerad. Men att ge respons tycker jag nog alltid är lika kul för att jag 
får se hur dens text utvecklas med hjälp av mina idéer och tankar.  

       (Fokusgrupp 1) 

I det sista uttalandet i dialogen ovan uttrycker eleven att hon uppskattar att få bidra med 
förslag och förbättringar i en klasskamrats text. Här handlar det alltså inte endast om att 
åstadkomma ett bra resultat själv utan att också få bidra till att någon annan lyckas.  

Om eleverna föredrar att ge eller ta emot varierar. Något som blev tydligt i en grupp var att 
flickorna i högre utstäckning än pojkarna tyckte om att ge respons själva. Några av pojkarna 
uttryckte explicit att de tyckte om att ta emot respons men inte alls att ge respons.  

Jacob: Jag gillar inte att ge respons men jag gillar att få respons. Det är bara det att 
jag brukar aldrig hinna dit i min text utan det brukar alltid bli att läraren rättar mot 
mig. Jag hinner aldrig få kamratrespons för alla är redan klara före mig. Jag brukar 
alltid bli klar sista dagen.    (Fokusgrupp 1) 
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I denna grupp verkade det som att pojkarna inte tyckte så mycket om att ge respons eftersom 
de var osäkra på sin egen förmåga att ge utvecklande respons. Så var det emellertid inte i alla 
grupper. En del av pojkarna verkade också ha ett högt självförtroende gällande sitt skrivande.  

Att få respons verkade i stort sett alla tycka var bra. Just den konkreta och utvecklande 
responsen visar sig i diskussionerna vara en viktig motivator.  Helst vill man få respons från 
en kamrat som själv är bra på att skriva och ge respons. Citatet nedan illustrerar detta tydligt.  

Ivar: Det beror på vem man får det ifrån.  

Josefin: Om du får från någon i klassen som är bra på att ge respons. 

Ivar: Då skulle jag tycka att det är intressant. Om den utvecklar min text. 

       (Fokusgrupp 3) 

När eleverna arbetar med kamratrespons delar de med sig av sina kunskaper och på så vis kan 
de inspireras av varandras texter. Eleverna berättar om hur detta påverkar deras vilja att göra 
bra ifrån sig. 

Leo: Ja jag tycker att man kan härma, eller inte härma men få lite idéer. Där skrevs 
det en jättebra beskrivning och så kanske man tar med sig det till sin egen text fast du 
skriver det lite annorlunda.  

Ida: Om jag läser Nellies text och jag tänker gud den här var ju jättebra, då strävar 
jag mot att den… min text… ska bli bättre, än hennes liksom. 

        (Fokusgrupp 2) 

Eleverna tillfrågades under intervjuerna om det händer att de även får beröm för den respons 
de ger. Ett tydligt mönster som visar sig i alla grupper är att eleverna är väl medvetna om att 
det är inte bara resultatet som räknas utan även hur man i klassen samarbetar för att lyckas 
med sitt skivande. 

William: Om typ någon ger bra respons då, utvecklad, typ kons-krutiv, eller vad 
heter det 

Jag: konstruktiv? 

William: Ja! Som är väldigt utvecklad så att kompisen kan se. Då kan Helene 
(läraren) säga att det där var bra och sådant. Så man kan få beröm för sin respons 
också.      (Fokusgrupp 2) 

Hur responsen ges spelar alltså roll. I samtliga grupper finns partier där det i diskussionerna 
framkommer att beröm är något eleverna eftersträvar, tycker om och upplever som 
motiverande. Eleverna uttalar också att kamraternas texter om de är bra kan påverka det egna 
skrivandet.  

Melvin: Jo men det kan väl det säkert. Om jag ser någon som har skrivit en jättebra 
text då kan jag tänka. Men gud detta var ju ett jättesmart sätt att skriva på och då kan 
jag ju göra så som hen. Hur ska jag förklara... Man kan ju alltid lära sig nya sätt att 
skriva nya handlingar och allt möjligt sådant. 
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Linnéa: Att om man läser någon annans text och man tycker att den är jättebra så 
brukar jag bli väldigt missnöjd med min egen text och så vill jag skriva om den och 
då blir man liksom inte helt nöjd med sin egen utan då vill man förbättra. 

Tage: Samma som Linnéa. Man vill ju att den bra texten ska vara ens egen text. Man 
jobbar bättre för man fokuserar mer på handlingen och sättet man skriver som mer 
beskrivningar och så. 

Elvira: Alltså jag tycker samma som dem men jag brukar också ta mycket 
inspiration. Inte kopiera hela men ta vissa bitar och liksom skriva om dem i min boks 
perspektiv eller hur man ska säga.   (Fokusgrupp 3) 

Dialogen mellan eleverna i fokusgrupp 3 ger uttryck för att de kan inspireras av andras texter. 
Just genom att läsa andras texter när dessa är riktigt bra, verkar i sig vara motiverande för 
eleverna så till vida att de själva vill skriva bra, bättre eller till och med bäst. Detta kan 
naturligtvis uppfattas som konkurrens i form av tävlan men flertalet gånger under 
diskussionerna återkommer eleverna till att de faktiskt tycker om att hjälpa varandra – det 
känns helt enkelt bra.  

Elvira: För då vet man att man kan förbättra texten och då känner man att man kan 
hjälpa till och så. 

Tage: Man känner sig… alltså att man kan hjälpa till och sedan när man ser resultatet 
så ser man att det blir riktigt bra och då har man hjälpt en person att kanske nå ett 
högre betyg eller i alla fall är de på god väg.  (Fokusgrupp 3) 

I några av diskussionerna framkommer det att det i vissa fall uppstår problem. Eleverna har 
som belysts tidigare överseende i de fall en klasskamrat inte har förmågan att ge respons men 
när det handlar om brist på engagemang även om det är tillfälligt är det inte så populärt. 

Nellie: Jag tror inte att det är vissa personer som alltid gör det, som skiter i det men 
vissa lektioner kan det ju vara att man är extra trött. Men ibland kan det nog bara 
vara att någon tänker skit samma jag bryr mig inte om din text. Jag vill skriva på min 
egen… 

Anton: Det känns aldrig bra om någon bara skriver något litet. Man märker om 
någon skriver mycket då tar de sig tid.  (Fokusgrupp 2) 

När responsgivandet inte fungerar reagerar eleverna negativt och kan känna sig omotiverade 
eller svikna av kamraterna. Det är uppenbart att kamratrespons bygger på ett givande och ett 
tagande.  

Linnéa: Om man inte engagerar sig blir det inte bra. Säger de bara att allt är bra är 
det inte respons. Då hade jag inte behövt ta den. 

Tage: Om personen inte engagerar sig hjälper den inte till att utveckla. 

(Fokusgrupp 3) 

Mycket i diskussionerna tyder likväl på att det finns en stor acceptans för olikheter. Kanske är 
det just för att eleverna har god insikt om vad som krävs av dem som de också har stor 
sympati för att kunskaperna och förmågorna varierar i en klass och för att en del elever åker 
snålskjuts (räkmacka). Uttalandet nedan visar på stor förståelse, även för ”räkmackans” 
situation. 
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Ida: Ja men alltså när det är räkmackor, alltså, då kan det ju också bero på att man 
alltså vet inte, eller är osäker på om man kan det här eller inte.  (Fokusgrupp 2) 

Ömsesidigt beroende gällande motivation 
Eleverna ger uttryck för att responsen behöver vara ärlig om den ska vara värd något. Så som 
Fohlin, Moerkerken, Westman och Wilson (2017 ss. 115-117) konstaterar är tillit och stöd 
förutsättningar för att det positiva ömsesidiga beroendet ska komma till stånd. Eleverna verkar 
uppskatta beröm men upplever det bara motiverande om de är säkra på att läsaren verkligen är 
engagerad i texten. Några av eleverna uppger också att de mår bra av att ge respons. Att se 
någon annan utvecklas ger tillfredställelse och en inre motivation. Ett tecken på att även det 
negativa ömsesidiga beroendet finns närvarande är den känsla som framkommer av att man 
själv inte är kompetent nog att ge respons. Precis som Johnson och Johnson (1999) varnar för 
kan detta resultera i att vissa elever bara åker snålskjuts. Det är således en skör balans mellan 
positivt ömsesidigt beroende som skapar förutsättningar för ökad motivation och negativt 
ömsesidigt beroende som är förödande för den samma. 

DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet behandlas på vilket sätt just detta examensarbete bidrar till den 
befintliga forskning som finns på området samt vilken betydelse resultaten som visat sig kan 
ha för lärarprofession och lärarpraktik och vidare forskning. Vidare följer en metoddiskussion 
och slutligen diskuteras de didaktiska konsekvenserna.  

Resultatdiskussion 
Genom att utgå från elevernas perspektiv för att undersöka deras uppfattningar om 
kamratrespons utifrån aspekterna kunskapsutveckling, uthållighet och motivation bidrar detta 
examensarbete till kunskaper som kan vara värdefulla för de lärare som arbetar med 
kooperativa lärmetoder så som kamratrespons. Det finns omfattande forskning om effekterna 
av kooperativt lärande men kunskaper om elevernas uppfattningar utifrån de förhållanden som 
råder inom svensk skola har inte varit så väl undersökt, särskilt inte gällande ämnet svenska. 
De aspekter som undersökts det vill säga kunskapsutveckling, uthållighet och motivation 
hänger samman med de framgångsfaktorer för lärande som Hattie (2012) och Wiliam och 
Leahy (2015) identifierat i sina metaanalyser. Forskningen har fått stort genomslag i svensk 
skola vilket gör det intressant att addera elevperspektivet till den kunskap som redan finns.  

Med hänsyn till tidigare forskning diskuteras nedan denna studies resultat. Detta sker utifrån 
studiens teoretiska ramverk som tar sitt avstamp utifrån det sociokulturella perspektivet. 

Kamratrespons kräver särskild kunskap 
Resultaten pekar i huvudsak på att eleverna har en positiv uppfattning om kamratrespons. 
Lärandet sker i en social kontext där eleverna tränar såväl ämnesinnehåll som sociala 
förmågor. Eleverna bedöms utifrån sin egen insats men också utifrån gruppens gemensamma 
mål vilket är enligt Davidson och Major (2014) är utmärkande för det kooperativ lärandet. 
När det gäller kunskapsutveckling ger arbetssättet som sådant eleverna värdefulla insikter 
vilket Jönsson (2013 s. 110) betonar är ett av de viktigaste syftena med att arbeta med 
kamratrespons. Enligt honom syftar kamratrespons i första hand till att eleverna ska kunna se 
sitt eget lärande och uppfatta det i förhållande till de mål och kunskapskrav som ställs på dem. 
En utmaning är emellertid att eleverna behöver rustas väl för att kunna ge varandra respons 
och Løkensgard Hoel (2001 s. 149) betonar att eleverna behöver utveckla en ansvarskänsla 
inte bara för sin egen framgång utan också för att gruppen ska lyckas. När arbetssättet ska 
etableras i en klass behöver man som lärare prioritera denna typ av kunnande framför annat.  
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Kunskapen om att effekterna är goda när det gäller kooperativt lärande är värdefull eftersom 
det gör att man som lärare kan få stöd för det didaktiska beslutet att arbeta med 
kamratrespons. Samtidigt behöver vi ha en lyhördhet för att arbetssättet inte passar alla elever. 
Puzio och Colby (2013) redovisar i sin analys fakta som pekar på att elever som initialt 
presterar lägst har mest att vinna på kooperativt lärande eftersom det är i just den gruppen 
som effekten är mest positiv. Detta är intressant eftersom eleverna i tillfrågade klassen verkar 
vara av den omvända uppfattningen.  I resultatet visar det sig att en del elever upplever att de 
faktiskt inte är kompetenta nog att ge respons vilket skapar en obalans i gruppen och detta kan 
i sin tur sätta käppar i hjulet för att gruppen ska uppnå det positiva ömsesidiga beroende som 
Fohlin, Moerkerken, Westman och Wilson (2017 ss. 115-117) menar är kärnan i det 
kooperativa lärandet.  Även om kamratrespons enligt majoriteten av eleverna är ett arbetssätt 
som de upplever tilltalande finns det alltså en rad utmaningar att ta hänsyn till för att få det att 
fungera väl.  

Kamratrespons ger insikt om kunskap på konkret nivå 
Vidare pekar elevernas diskussioner på att de har goda kunskaper om de kunskapskrav som 
Lgr11 slår fast. De kan över tid se sin egen progression både när det gäller skrivandet och 
själva responsarbetet. När det gäller elevernas förmåga till självskattning verkar det ändå som 
att kamratresponsen i huvudsak hjälper dem till insikter på en mer konkret nivå till exempel 
då det gäller att upptäcka vad som kan förbättras i en text de skriver. Detta överensstämmer 
med resultat som (Fitzgerald, 1987) identifierat om att det är lättare att se vad som kan 
förbättras i någon annans text än i den egna texten. Däremot framkommer i samtalen att 
kopplingen till exempelvis betyg verkar vara mer abstrakt för eleverna. Wiliam och Leahy 
(2015) identifierar just vikten av bedömning för lärande och att eleverna förstår vad som 
krävs för att de ska lyckas som en viktig pusselbit för att uppnå ett framgångsrikt lärande. 
Carlgren (2015) å sin sida är kritisk och menar att en konsekvens av det målstyrda fokus som 
svensk skola idag har kan bli att eleverna utvecklar ett skolsmart förhållningsätt  snarare än att 
de faktiskt lär för att möta de utmaningar som väntar dem i framtiden. I diskussionerna 
framträder elevernas metaspråk tydligt och det verkar som att de genom åren har lagt en hel 
del energi just på att förstå och lära sig att förstå vad de ska lära sig.  

Uthålligheten ökar om responsen är relevant 
När det gäller elevernas uppfattning gällande hur arbetssättet kamratrespons påverkar deras 
uthållighet kan konstateras att detta i första hand styrs av lärarens planering för hur mycket tid 
en uppgift får ta. Vidare styrs engagemang och hur mycket tid och kraft som läggs ner på vem 
som är mottagare. Eleverna är också medvetna om att när de lägger ner tid och när de får 
engagerad respons som de agerar utifrån så ökar kvalitén på texterna. Intressant att notera är 
att det hos några av eleverna gick att utläsa en What´s in it for Me-attityd. Viktigt är alltså att 
lägga märke till att uthålligheten ser ut att gynnas i de fall eleverna får relevant respons medan 
då de inte upplever att responsen håller måttet så blir effekten nära nog omvänd. Johnson och 
Johnson (1990) liksom Kyndt et al.(2013) poängterar att lärandet bör organiseras på ett sätt så 
att varje elevs bidrag till gruppens lärande blir tydligt och kan identifieras. Utifrån elevernas 
utsagor går det att utläsa att de snabbt uppmärksammar i de fall en obalans i responsgivandet 
uppstår. Hur läraren sätter samman responsparen kan därmed antas spela stor roll för om 
elevernas uthållighet påverkas. En viktig aspekt som framkom under diskussionerna är att 
även om kamratresponsen är viktig så är eleverna mycket medvetna om att den responsen inte 
är lika utvecklad som den de får från sin lärare, därför väger lärarens ord tungt i förhållande 
till kamraternas. Kamraternas respons ersätter alltså inte lärarens. 
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Förväntningar påverkar engagemang och uthållighet 
Vidare visar diskussionerna att eleverna vill prestera för varandra i den gemenskap som finns 
kring skrivandet och de vill leverera väl, inte bara få uppgiften avklarad. I det här 
klassrummet är det inte bara läraren som är kravställare utan indirekt finns elevernas 
förväntningar på varandra som verkar bidra till att de väljer att lägga ner mer energi eftersom 
de uppger de blir nöjda först när någon läst texten och gett respons. Som Moor och 
MacArthur (2012) påpekar skapar responsskrivandet följaktligen en mottagarmedvetenhet 
som ser ut att leda till uthållighet och högre ambitioner.  

Duckworth (2014) belyser att en viktig komponent när det gäller graden av uthållighet är att 
man har bilden av att man kan utvecklas och bli bättre om man tränar på något. En fördel med 
att arbeta med kamratrespons kan tänkas vara att eleverna genom detta arbetssätt kan få 
många adekvata förebilder. På så vis är det så som Wiliam och Leahy (2015) gör gällande en 
framgångsfaktor att eleverna involveras som resurser för varandras lärande. Ett problem är 
emellertid att när vissa elever inte håller sig till de spelregler som gäller till exempel att ge 
engagerad respons så är risken att konceptet faller. Då eleverna talar om den här typen av 
obalans eller negativt ömsesidigt beroende som Roseth, Johnson och Johnson (2008) kallar 
det verkar de ha en relativt stor acceptens men mellan raderna går det ändå att höra att detta 
beteende inte är populärt och att här finns en förväntan på läraren att hantera situationen.  

Sammanfattningsvis verkar det som att det sociala sammanhanget och att undervisningen sker 
i en interaktion påverkar uthålligheten och hur arbetet organiseras av läraren spelar stor roll 
för om påverkan blir positiv. Som lärare behöver man också vara vaksam på de fall då elever 
saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge respons till andra och i de fallen stötta eleven så att 
situationen inte gör att eleven känner sig utlämnad inför klasskamraterna. Risken är annars att 
när en elev inte levererar det som förväntas av kamraterna så kan uthållighet och motivation 
komma att påverkas negativt. För att undvika detta förordar Fohlin, Moerkerken, Westman 
och Wilson (2017 s. 29) att man som lärare på gruppnivå ger eleverna gemensamma mål. 

Inspiration från andra motiverar eleverna 
Elevernas motivation för att skriva ser ut att kunna påverkas positivt av att arbeta med 
kamratrespons men precis som gällande uthålligheten hänger det på att eleverna upplever att 
det finns ett givande och ett tagande. Kamratrespons ger eleverna förutsättningar för att få 
stöttning av varandra i sin kunskapsutveckling. Denna stöttning eller scaffolding är enligt 
(Säljö 2014, s. 306) en viktig faktor för att överbygga det kunskapsgap som utgör skillnaden 
mellan vad ett barn kan och det barnet i nästa steg lär sig. Detta överensstämmer med det 
Løkensgard Hoel (2001 ss.96-97) beskriver som att elever blir relevanta förebilder för 
varandra. Relevanta förebilder bidrar till att eleverna blir motiverade att anstränga sig i sitt 
skrivande. Eleverna i studien uttrycker också att de gärna hjälper varandra just för att det i sig 
känns bra. Klingberg (2016, s. 162) framhåller att när något upplevs meningsfullt för att det 
exempelvis har ett större syfte så påverkas motivationen positivt. Klingbergs resonemang 
stärks av Duckworth (2014)  som belyser att en viktig aspekt när det gäller att se vinsten med 
att långsiktigt fortsätta öva för att uppnå resultat är känslan av att det man gör är något som 
upplevs som viktigt.  

Eleverna uppger att de kan inspireras av varandra och även att de när de läser andras texter 
känner att de vill överträffa kamratens alster. Här är eleverna ur ett lärarperspektiv inne på lite 
minerad mark. Inom skolan har tävlingsmomenten sedan länge fått en skamstämpel men 
faktum är att just tävlan är en motivator för många människor och det är intressant att lyssna 
till eleverna som lyfter just detta som ett incitament att anstränga sig extra. Eleverna verkar 
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uppleva tävlingsnerven entusiasmerande medan Roseth, Johnson och Johnson (2008) snarare 
betraktar dessa tävlingssituationer som tecken på ett negativt ömsesidigt beroende. 

Eleverna inspireras både av varandras texter och de texter de skriver och läser gemensamt i 
klassen men också av att läsa böcker. De verkar också inspireras just av att ha en gemenskap 
kring skrivandet. Eleverna skriver också på egen hand på fritiden. Detta kan ses som ett 
tecken på att eleverna har en positiv bild av sig själva som skribenter och detta kan hänga ihop 
med att de är en del av en skivgemenskap (Katstra, Tollefson, & Gilbert, 1987). 

Viktigt att bedöma alla delar i responsarbetet 
En viktig aspekt när det gäller motivation och driv att fortsätta att jobba på även när det tar 
emot är enligt Duckworth (2014) är tilliten till att man kan bli bättre. Dweck (2015) använder 
begreppet groth mindset, vilket beskriver insikten om att träning ger resultat. Klingberg (2016 
ss. 164-166) belyser vikten av att man som lärare motiverar eleverna i att satsa långsiktigt 
genom att ge återkoppling och beröm just för själva ansträngningen snarare än att bara ge 
beröm för resultatet. Eleverna behöver också hjälp att tro på sin förmåga att lyckas. Detta 
verkar vara något som eleverna som ingår i studien har fått med sig från sin lärare. Roseth, 
Johnson och Johnson (2008) slår i sin forskning fast att när det gäller effekter på lärande så är 
samarbete överlägset andra sätt för målstyrning. Just att elevernas lärare så tydligt visar för 
eleverna att alla delar i processen räknas gör att de vet att resultaten de uppnår med sitt 
skrivande bara är en del av det de bedöms utifrån. När detta fungerar upplever eleverna att de 
blir motiverade men det är också tydligt att de genomskådar när responsen inte är engagerad.  

Gemenskapen är viktig 
Det övergripande intrycket av klassen som helhet är att det är en grupp som har det bra 
tillsammans vidare är eleverna påtagligt verbala i sin kommunikation. Känslan är att de är 
trygga i varandra och att det i sig bidrar till en god lärmiljö. Roseth, Johnson och Johnson 
(2008) observerar i sin analys att goda kamratrelationer i sig leder till bättre måluppfyllelse 
och högre prestationer vilket påverkar elevernas motivation och välmående positivt.  

Det är också tydligt att klassen vill lyckas tillsammans och att eleverna har en förståelse för 
att de kan hjälpa varandra att utvecklas. Under samtalen framgår det också att de som känner 
att de är kompetenta när det gäller skrivande och också själva responsgivandet tycker om att 
hjälpa andra att lyckas. Alla elever uppger att de tycker om att få respons på sina texter. När 
det gäller att ge respons är det däremot de som är säkra i sin kunskap som är mest positiva. 
Jönsson (2013 s. 120) belyser en intressant aspekt just när det gäller elevernas uppfattning om 
den egna förmågan att ge respons kopplat till deras attityder till arbetssättet då han betonar att 
det faktiskt är viktigare att eleverna kan motivera den respons de ger än att responsen i sak är 
helt korrekt. Detta är något som kan vara värt att ha i åtanke i de fall man som lärare upplever 
att svårigheter att para ihop elever med liknade kunskapsnivå. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetssättet kamratrespons ser ut att gynna 
sammanhållningen i klassen och att detta även stärker elevernas motivation. Klassen verkar 
också ha en god samsyn både gällande vad responsen innehållsmässigt ska ha för kvalitet och 
hur den ska ges. Trots att det då och då är elever som inte håller sig till spelreglerna tycks de i 
det stora hela vara trygga med arbetssättet, känna en gemenskap i skrivandet och finna det 
meningsfullt. Detta i sig ser ut att skapa en positiv spiral som framkallar motivation att lära.  

Metoddiskussion 
Undersökningen syftar till att ta reda på elevers uppfattning om arbetssättet kamratrespons 
utifrån aspekterna kunskapsutveckling, uthållighet och motivation. För detta valdes en 
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kvalitativ metod där fokusgruppsdiskussioner har använts som verktyg. Orsaken till detta var 
att just detta verktyg enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 ss. 16-18) är bra i de fall man 
vill locka fram en bredd och variation av uppfattningar där deltagarna tilldelas inflytande över 
diskussionen.  Eleverna var frispråkiga och i rollen som diskussionsledare upplevde jag inte 
att det var några problem för eleverna att föra fram sina åsikter även i de fall då de stred mot 
gruppens dominerande uppfattning. Det är emellertid alltid en risk att unga människor kan 
tycka att det är känsligt att diskutera en del ämnen inför varandra eller inför en vuxen de inte 
känner sedan tidigare och även om de på ytan upplevdes frispråkiga så kan själva 
diskussionsformen ha lett till att alla åsikter faktiskt inte kommit fram. Eleverna informerades 
initialt om att samtalet ”stannar i rummet”.  Kanske hade eleverna delat ännu mer om de 
intervjuats enskilt men å andra sidan hade då inte kommit åt den kollektiva förståelsen, vilket 
är syftet med att använda just fokusgruppsdiskussioner.  

En fördel med fokusgruppsdiskussioner är att när flera respondenter interagerar med varandra 
så minskar enligt Källstöm Cater (2015 ss. 76-77) risken för att det uppstår en maktobalans 
mellan barnen som ingår i studien och den som leder samtalen.  Det är emellertid viktigt att 
komma ihåg att jag som vuxen, i varje fall utifrån elevernas perspektiv kan uppfattas ha en 
maktposition som påverkar diskussionen.  

Undersökningen omfattar 18 elever och fokusgruppsdiskussionerna genomfördes i tre 
grupper. Eleverna är i och för sig inte så många till antalet men de är högst relevanta för 
studiens syfte eftersom de ingår i en klass som har arbetat länge med just kamratrespons. 
Tillförlitligheten i studien är utefter rådande förhållanden relativt stark då tre olika 
diskussionsgrupper bildades där samtliga samtal genomfördes i ett tillåtande klimat och i 
transkriberingarna är det tydligt att de tre diskussionerna har olika tyngdpunkt och varierar i 
sin inriktning. Om mer tid funnits hade det varit intressant att låta studien omfatta ytterligare 
en klass på en annan skola. Värt att notera är att dessa elever representerar en grupp som 
arbetat långsiktigt och medvetet med kamratrespons och bedömning för lärande. På så vis är 
resultatet inte generaliserbart för alla elever.  

Diskussionsfrågorna hade förberetts i förväg. Inför genomförandet hade stor kraft lagts på att 
formulera öppna frågor som skulle ge svar på studiens frågeställningar och där jag som 
diskussionsledare inte skulle färga eleverna med min egen uppfattning. Så långt det gick 
försökte jag under genomförandet att låta diskussionen i sig få styra i vilken ordning frågorna 
ställdes vilket gjorde att den varierade något mellan de olika grupperna. Metoden att använda 
ett hjärta för att få en fungerande turtagning inom gruppen visade sig vara ett bra sätt för 
under diskussionen kunna uppmärksamma och korrigera talarutrymmet i de fall någon i 
gruppen exempelvis fick för lite utrymme. Turtagningen i diskussionerna fungerade bra och 
eleverna lyssnade in varandra och min bild är att samtliga medverkande kom till tals ungefär i 
samma utsträckning. Eleverna kände inte mig sedan tidigare vilket kan vara en styrka då de 
inte behövde anpassa sina svar för att ge mig de svar de förväntade sig att jag ville ha. Jag 
hade möjlighet att, så som Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 78) föreslår, ge dem 
expertstatus just för att de har så lång erfarenhet av kamratrespons vilket också underlättade i 
de fall jag ville säkerställa att jag uppfattat det de sa på ett korrekt sätt. Däremot känner 
eleverna varandra väl. En risk under dessa förhållanden är enligt Dahlin Ivanoff och 
Holmgren (2017, ss. 23-25) att respondenterna inte vågar dela med sig av sina erfarenheter 
vilket kan ge ett missvisande resultat. Å andra sidan kan det också vara bra eftersom de i ett 
tryggt sammanhang just vågar öppna sig och stå för sina åsikter. 

Inför studien fick eleverna både skriftlig information och muntlig information som gav svar 
gällande studiens syfte, upplägg samt etiska aspekter där det bland annat betonades att 
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deltagandet är frivilligt och att eleverna är experter på området. I detta sammanhang 
betonades också att det inte finns några rätt och fel eftersom det är deras uppfattningar som 
efterfrågas. Trots att eleverna informerats i förväg finns givetvis en risk att de tackat ja till att 
medverka utan att helt förstå vad de gett sig in på. Denna risk är extra stor för unga personer 
eftersom de troligtvis inte har någon tidigare erfarenhet av att medverka i liknade situationer. 
Detta var något jag försökte vara lyhörd för under diskussionerna eftersom jag som vuxen har 
ett särskilt etiskt ansvar när jag möter barn. Två av eleverna som egentligen skulle ha 
medverkat i studien hoppade av i sista stund vilket å ena sidan kan ses som en svaghet då 
färre elever deltog. Avhoppen kan emellertid även tolkas som att eleverna faktiskt upplevde 
att de hade att val att medverka eller avstå och på ett självständigt sätt tog detta beslut.  

När fokusgruppsdiskussionerna var genomförda fick jag tillfälle att ganska omgående både 
reflektera över hur genomförandet hade gått, gå igenom noteringar och att lyssna igenom 
materialet. Detta hjälpte mig att minnas detaljer och nyanser. Därefter transkriberades 
materialet. Detta moment var något som jag oroat mig lite för eftersom jag hade ställt mig in 
på att det skulle vara ett tråkigt och arbetsamt moment. Det visade sig vara helt fel. 
Transkriberingen var verkligen intressant och absolut värt all tid. Den gjorde att jag upptäckte 
fler dimensioner än jag gjort under själva diskussionerna. 

Analysarbetet skedde i flera steg där jag av praktiska skäl även fick ta en paus från materialet 
under en dryg vecka. Detta var bra eftersom det gav mig en distans till innehållet och jag 
kunde se materialet med friska ögon. Analysarbetet har skett metodiskt genom att jag utifrån 
det transkriberade materialet har utgått från analysfrågorna och därefter först bearbetat varje 
diskussion för sig tematiskt och därefter gått tillbaka till helheten för att just analysera alla 
delar sammantaget.  

Analysarbetet har genomförts utifrån en sociokulturell syn på lärandet vilket givetvis har 
påverkat resultatet. Om perspektivet hade varit ett annat hade också resultatet kunnat se 
annorlunda ut. En aspekt som jag medvetet lagt ner mycket tid på att hantera är att jag gick in 
i undersökningen med en positiv bild av arbetssättet kamratrespons. Just denna positiva attityd 
har jag försökt att neutralisera i mötet med eleverna. Detta har gjorts eftersom jag inte vill 
färga deras uppfattningar utan så långt det går få en nyanserad bild av just elevernas 
upplevelser. Nu har studien genomförts av en person hade vi varit flera individer som 
analyserade materialet hade detta kunnat öka kvalitén.  

Elevernas namn har ändrats för att inte röja deras identitet. Materialet har hanterats 
konfidentiellt just för att det inte ska avslöja enskilda elevers uppfattning. Med den metod 
som valts går det inte att låta eleverna vara helt anonyma eftersom jag som diskussionsledare 
ser och hör dem. Deras lärare skulle tekniskt sett kunna räkna ut vem som är vem trots att 
namnen ändrats i materialet. Sammantaget har metoden tjänat sitt syfte och en stor fördel har 
varit möjligheten att ställa följdfrågor och ta del av elevernas diskussioner vilket inte hade 
varit tänkbart om undersökningen exempelvis genomförts med en enkät. 

I detta fall var intentionen med studien att ta reda på mer om elevernas uppfattning utifrån 
aspekterna kunskapsutveckling, uthållighet och motivation och det är med dessa glasögon 
som materialet har analyserats. Resultatet hade kunnat bli ett annat om andra aspekter 
studerats eller om undersökningen till exempel utgått från lärarperspektivet.  

Avslutningsvis kan konstateras att om jag personligen hade haft mer erfarenhet av liknande 
studier, om vi varit fler personer som arbetat med detta ihop under en längre tid så hade 
undersökningens kvalitet påverkats positivt. 
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Framtida studier 
En kritisk aspekt som framkommit i elevernas svar, är i de fall en obalans i klassen uppstår. 
Därför skulle det vara intressant att ta reda på mer om lärarens roll. Hur påverkar de 
organisatoriska och didaktiska val som läraren gör elevernas upplevelse av kamratrespons? 
Hur gör läraren sin bedömning av enskilda elever och hur på verkar bedömningen i sig 
elevernas kunskapsutveckling, uthållighet och motivation?  

Didaktiska konsekvenser 
Utifrån den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie kan konstateras att 
kooperativt lärande har positiv effekt på elevers lärande. Den här studien har undersökt 
elevers uppfattningar specifikt gällande kamratrespons utifrån aspekterna kunskapsutveckling, 
uthållighet och motivation.  Resultaten pekar på att eleverna överlag har positiva upplevelser 
av arbetssättet. En gynnsam följd av att arbeta med kamratrespons är att det till viss del ser ut 
att hjälpa eleverna att kunna se sin egen kunskapsutveckling och skatta sitt kunnande i 
förhållande till kamraternas, i vart fall på en konkret nivå. Detta kan antas vara en 
betydelsefull pusselbit för många inom skolan eftersom Lgr 11(Skolverket 2011, s. 18) slår 
fast att ett mål i skolan är att elever utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat liksom 
kamraters resultat. Från skolverket ges också direktiv att lärare ska arbeta med formativ 
bedömning vilket kräver särskild kunskap både av lärare och av elever.  

Ett syfte med det kooperativa lärandet är att eleverna ska få ett fördjupat lärande i ett 
ämnesinnehåll genom att de utmanas i sociala färdigheter så som samarbete, ansvar och 
engagemang. Just denna kombination kan vara en nyckel till att lärandet blir framgångsrikt. 
Som eleverna själva lyfter är förmågan att samarbeta något de utvecklar genom att arbeta med 
kamratrespons. Detta skattar de själva som en meningsfull och hållbar kunskap som de 
kommer ha nytta av senare i livet. Säkerligen har de rätt eftersom de utmaningar som väntar i 
framtiden sannolikt många gånger kommer att vara så komplexa att en och samma person inte 
kan ha all kunskap för att på egen hand lösa de utmaningar vi ställs inför. Sett över tiden har 
människan emellertid alltid samarbetat och frågan är därför hur mycket kraft vi i skolan 
behöver lägga på att utveckla just denna färdighet.  

När det gäller bedömning för lärande är elevernas förmågor i centrum. Det är likväl viktigt att 
komma ihåg att det så som Carlgren (2015) betonar finns en risk för att om det är ett allt för 
stort fokus på bedömning för lärande i dagens skola kan detta ske på bekostnad av den 
faktiska kunskapen. Detta kan vara problematiskt då förmågor med största sannolikhet inte 
ersätter konkreta kunskaper. Kunskapen i sig behöver därför vara central och få utrymme i 
skolan även om vi idag inte kan veta exakt vilken kunskap som kommer att vara betydelsefull 
i framtiden. Kunskapen är central just av den anledningen att ingen kan vara problemlösande, 
kreativ etcetera utan att faktiskt kunna något om det område där man förväntas vara just detta.  

Med rätt förutsättningar verkar även kamratresponsen påverka elevernas uthållighet och 
motivation på ett positivt sätt.  Därmed stärks argumenten för att använda sig av arbetssättet i 
skolan.  Studien visar samtidigt att olika elever har olika förutsättningar och just när man 
arbetar med kamratrespons leder arbetssättet i sig till en transparens i elevgruppen, inte minst 
gällande elevernas kunskapsutveckling.  Detta kan vara positivt så till vida att eleverna ges 
möjlighet att få tydliga referenspunkter för sitt eget lärande. Men det kan också vara känsligt 
och här behöver man som lärare vara lyhörd. Även om Puzio och Colby (2013) redovisar 
resultat som pekar på att de elever som initialt presterar lägst har mest att vinna på ett 
kooperativt lärande så visar denna studie att eleverna själva inte alltid är av den uppfattningen. 
Eleverna uttrycker snarare att just att den bristen på förmågan att kunna ge relevant respons 
kan vara något som upplevs utlämnande. Ett råd till lärare som arbetar med kamratrespons är 
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därför att vara extra vaksam på de elever som kan tänkas behöva stöttning i att ge respons. 
Detta kan exempelvis ske genom att man tydligt modellerar hur men också vad eleverna ska 
fokusera responsen på. Det är viktigt för att processen ska bli hanterbar för alla. 

Elevgruppen som ingår i studien har lång erfarenhet av att arbeta med kamratrespons. Trots 
detta går det att utläsa att det positiva ömsesidiga beroende som Fohlin, Moerkerken, 
Westman och Wilson (2017 ss. 115-117) menar är kärnan i det kooperativa lärandet inte alltid 
kommer till stånd och att det är en skör gräns mellan att lyckas och inte lyckas med 
arbetssättet. Å andra sidan är kamratrespons och kooperativt lärande framgångsrikt i de fall 
eleverna utvecklar den ansvarskänsla Løkensgard Hoel (2001 s.149) definierar. Samtalen med 
eleverna som ingår i studien pekar också på att i de fall det positiva ömsesidiga beroendet är 
närvarande så ser lärandet ut att påverkas positivt. När förutsättningarna för kamratrespons är 
gynnsamma och läraren har framgång med att organisera arbetet på ett sätt där alla elever tar 
ansvar för att gruppen ska lyckas kan detta tänkas stärka elevernas känsla av att tillhöra ett 
sammanhang. 

I inledningen illustreras målet att eleverna varje dag både lär sig något nytt och dessutom mår 
bra och har roligt tillsammans. Då ökar chanserna för att vi ska kunna lyckas med lärandet i 
skolan. Möjligen är det kooperativa lärandet en pusselbit för att uppnå just detta. 
Förhoppningsvis bidrar denna studie till att ge några svar på hur eleverna uppfattar 
kamratrespons och kanske kan detta hjälpa oss en liten bit på vägen. 
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Bilaga 1. Litteratursökningar 

Tabell 1. Studier som ingår i kunskapsöversikten Laget går före jaget– en kunskapsöversikt 
gällande effekterna av kooperativt lärande. 

Författare Sökmetod  Sökmotor och period Sökord 
Metaanalyser    
Roseth, Johnson och 
Johnson (2008) 
 

Fritext med booleska 
operationer 

ERICProQuest 
(2000-2017) 

Effects of (title) AND 
cooperative AND peer 
(anywhere), AND meta-
analysis (anywhere) 

Kyndt et al. (2013) Konsultation Primo 
- 

Kyndt och Cooperative 
learning 

Puzio och Colby (2013) Fritext med booleska 
operationer 
 

ERICProQuest  
(2000-2017) 

meta-analysis 
(anywhere), AND 
cooperative learning 
(anywhere) 

Primärstudier    
Philippakos och 
Macarthur (2016) 

Fritext med booleska 
operationer   

Primo  
(2016-2017) 

Effects of cooperative 
learning (exact) AND 
reading comprehension 
(anywhere), OR reading 
strategies (anywhere), 
OR write (anywhere) 

Chamberlain (2017) Fritext med booleska 
operationer   

ERICProQuest 
(2016-2017) 

Effects of cooperative 
learning (exact) AND 
reading comprehension 
(anywhere), OR reading 
strategies (anywhere), 
OR write (anywhere) 

  

Kort information om urvalet 
De sökstrategier som använts för kunskapsöversikten är konsultation (Backman, 2016, s. 162) 
samt fritextsökning med booleska operationer (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
2013, ss. 78-79). För samtliga sökningar valdes sökkriteriet peer reviewed i sökmotorerna. 
Urvalen har gjorts manuellt utifrån de träffar sökmotorerna genererat. Träffarna sorterades på 
relevans och träfflistorna har bearbetats uppifrån och ner. När urvalet gjorts har de nyckelord 
som ansetts extra viktiga utifrån kunskapsöversiktens syfte markerats. Rent praktiskt har detta 
skett genom snabb översiktsläsning av artiklarnas titel och sammanfattning. I de fall en studie 
valts ut har detta skett i de fall en kombination av för studien viktiga ord upptäckts. De ord (i 
kombination) som utgjort grund för att studier ska inkluderas i urvalet har varit ”cooperative 
learning”, ”meta-analysis” men även ”classroom”, ”peer”, ”literacy”, ”language”, ”reading”, 
”writing”. I denna manuella arbetsfas har träffar som rört andra områden så som medicin och 
teknik exkluderats. I steg två söktes även primärstudier gällande språkstudier fram, varav 
endast den som behandlar kamratrespons har relevans och ingår detta examensarbete, båda 
redovisas emellertid i tabellen ovan.  
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Informationsbrev     Datum 2018-01-18 
 
Till vårdnadshavare med barn på XXXkolan  
 
 
Jag heter Cecilia Sahlsten och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 
terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Jag har valt att fokusera på mellanstadieelevers upplevelse av arbetssättet 
kamratrespons. Jag kommer att intervjua eleverna i fokusgrupper. 
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

 Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem.  

 De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 
syfte.  

 Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 
namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

 Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  
 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er 
därför fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till NN på 
XXXXkolan. 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på e-post 
xxx@student.hb.se eller mobilnummer xxxx – xx xx xx. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Cecilia Sahlsten  



 

 
 

       
 
 
 

 
 
 
 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
Tag med och lämna till klassföreståndare  
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 
 
 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
 
________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
 
Datum:_________________________ 

 
 



 

 
 

 
 

Bilaga 3. Frågor fokusgruppsdiskussioner 
 

Inledande frågor  

Vad heter ni?  

Nu är tanken att vi ska tala om kamratrespons. Vet alla här vad kamratrespons är? 

 

Övergångsfrågor 

När ni arbetar med kamratrespons, hur gör ni då? Kan ni berätta? 

Varför arbetar ni med kamratrespons i klassen?  

 

Nyckelfrågor 

Kunskapsutveckling 

Vad är lättast att få syn på, förbättringar i sin egen text eller i någon annans text? Varför är det 
så? 

På vilket sätt kan kamratrespons hjälpa er att bli mer medvetna om vad ni behöver kunna för 
att nå skolans kunskapsmål?  

Tränar ni fler saker än förmågan att skriva när ni arbetar så här? Vad i så fall? 

Uthållighet 

Om någon kompis har skrivit en jättebra text, kan det påverka ditt skrivande? På vilket sätt? 

Om ni jämför texter som ni skriver och får respons på med texter ni skriver helt själva, vilka 
texter lägger ni mer mest arbete på? Varför är det så? 

När är ni nöjda med det ni skrivit? Hur vet man att en text är ”klar”? Berätta! 

Motivation 

Jag kan tänka mig att många här får beröm för de texter ni skriver, men får ni också beröm för 
den respons ni ger? Hur, kan ni berätta? 

Kan ni berätta om något tillfälle när ni har haft nytta av kompisens respons? Vad var det som 
gjorde att den responsen var viktig?  

Hur känns det när man hjälper en kompis? Hur känns det att ta emot hjälp? Hur vet man om 
kompisen tar sitt ansvar och att responsen är ärlig? 

Avslutande fråga 

Är det något mer ni vill berätta för mig om hur ni upplever att det är att arbeta med 
kamratrespons? 
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