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Sammanfattning 
Denna studie handlar om elevers uppfattningar och upplevelser av kamratbedömning årskurs 1. Det 
finns väldigt lite forskning kring kamratbedömning ur ett elevperspektiv, framförallt i grundskolan. 
Trots den magra forskningen menar forskarna att kamratbedömning är effektivt för elevers 
kunskapsutveckling och en underutnyttjad resurs i klassrummet. Den forskning som finns ur elevers 
perspektiv visar på olika resultat. Studien syftar till att utveckla kunskaper om elevernas perspektiv till 
kamratbedömning, genom denna insikt kan lärare utveckla undervisningen och implementeringen av 
denna bedömningsform bland de lägre åldrarna. Denna studies frågeställningar är hur elever i årskurs 
ett uppfattar och upplever arbetet med kamratbedömning. Studiens huvudmetod är undervisnings-
försök där kamratbedömningsmodellen Two stars and a wish används. Data har samlats in genom 
ljudinspelningar under kamratbedömningsarbete och efterföljande kvalitativa intervjuer. Dessa har 
sedan har transkriberats och därefter analyserats med en fenomenografisk analysmodell. 
Kamratbedömning engagerar eleverna, trots viss nervositet är upplevelsen till största delen positiv. 
Eleverna anser att de har tillräckligt med kunskap för att bedöma sina kamraters arbete. Trots detta 
menar eleverna att det är stor skillnad på bedömning utförd av lärare respektive elev eftersom de 
uppfattar att läraren kan mer. Det estetiska tar stor plats i elevernas bedömningsarbete trots att 
kamratbedömningen enligt instruktionerna endast skulle avse ämnesinnehållet. Även när eleverna inte 
håller med om kamraternas förslag till hur deras arbete kan förbättras så ändrar de oftast enligt 
kamraternas önskemål. Eleverna kan inte hålla sig till endast ämnesinnehållet under arbetet med 
kamratbedömningsmodellen Two stars and a wish vilket gör att läraren behöver finna vägar för att 
lyfta ämnesinnehåll och estetik var för sig eller slå samman dessa i elevernas bedömningsarbete. 
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Inledning 
Denna studie handlar om formativ bedömning i form av kamratbedömning i NO under vårterminen i 
en klass i årskurs ett. Studien undersöker elevernas perspektiv på kamratbedömning. Berggren (2013), 
Cowie (2005), Gamlem och Smith (2013) samt Hirsh och Lindberg (2015) poängterar att det finns 
väldigt lite forskning kring hur eleverna uppfattar formativ bedömning. Framförallt saknas det 
forskning på grundskolenivå och då inte minst på lågstadiet. Forskning om elevernas uppfattningar 
kring kamratbedömning är mycket begränsad och det finns enligt Hirsh och Lindberg ett behov av 
studier om denna bedömningsform i framförallt grundskolan. 

Samtidigt som det påvisas att det finns för lite forskning utifrån ett elevperspektiv ställer sig forskare 
positiva till formativ bedömning, inte minst Black och Wiliam (1998) som menar att denna 
bedömningsform kan vara ett mycket kraftfullt verktyg i undervisningen. Topping (2010) poängterar 
att just kamratbedömning är effektivt för elevernas lärande och en underutnyttjad resurs som dessutom 
ofta är tillförlitligare än lärarens egen bedömning.  

Kamratbedömningens positiva sidor är enligt Berggren (2013) att eleverna involveras i bedömningen 
och på så vis tar aktivt agentskap både i sitt lärande och i undervisningen. Då det finns fler elever än 
lärare i klassrummen kan återkoppling från kamrater fås när den behövs och dessutom mer 
individualiserad än från lärare (Topping, 2010). Topping menar att intentionen är att elever hjälper 
varandra med att planera sitt lärande, identifiera styrkor och svagheter samt att både bedömaren och 
den bedömda utvecklar sitt lärande. Black och Wiliam (1998) samt Lozic (2016) menar att 
diskussioner kring egna bedömningar med andra elever och lärare uppmuntrar till reflektioner vilket 
leder till mer kunskap och förståelse. 

Berggren (2013), Black och Wiliam (1998), Gamlem och Smith (2013), Korp (2011) samt Topping 
(2010) poängterar vikten av att eleverna får undervisning och övning i att ge återkoppling innan 
kamratbedömning implementeras i klassrummet så den blir det tillförlitliga och viktiga formativa 
bedömningsinstrument i klassrummet som kamratbedömningen har potential att bli. Vidare är det av 
avgörande betydelse för kamratbedömningens tillförlitlighet att eleverna förstår bedömningskriterierna 
och målet med själva uppgiften (Black & Wiliam, 1998; Gamlem & Smith, 2013; Hirsh & Lindberg, 
2015; Korp, 2011; Topping, 2010).  

Topping (2010) menar att även om den bedömda eleven inte håller med om kamratens bedömning av 
uppgiften så leder den till en paus där eleven måste reflektera över sitt arbete vilket kan leda till att hen 
förändrar detta. Både lärare och elever kan gynnas av de metakognitiva aspekterna som följer med 
granskningen och klargörandena av vad som bedöms, syfte, kriterier och kanske graderingsskalor 
(Topping, 2010). På den negativa sidan till kamratbedömning finns studien med universitetsstudenter 
av Sandvoll (2014) som förvisso fann att studenterna var positiva till kamratbedömning, men att de 
inte ansträngde sig för att göra en väl utförd bedömning. 

De få studier som eftersträvat att visa elevernas perspektiv visar på blandade åsikter och känslor kring 
kamratbedömningsmomentet, ingen av de funna studierna är dock med elever på lågstadiet. Hirsh och 
Lindström (2015) menar att det finns studier som visar att lärarens återkoppling föredras framför 
kamraternas. Enligt Cowie (2005) är det till stor del tvärtom, eleverna föredrar återkoppling från 
kamrater. Anledningen till detta är bland annat att de förstår språket bättre när kamraterna förklarar, de 
är även mer lättillgängliga. Vidare framgår det i studien att elever avstår från att ställa frågor till lärare 
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för att slippa få känna sig tröga eller dumma när läraren ifrågasätter om de lyssnar eller har svårt att 
förstå (Cowie, 2005). Samtliga intervjuade elever föredrar att få hjälp från vänner i klassen då de är 
vänligt sinnade och inte skulle göra sig lustiga på ens bekostnad, vissa favoritlärare räknas också till 
de vänligt sinnade. Gamlem och Smith (2013) menar att elever tycker det är svårt att ge ärlig 
återkoppling på grund av relationer mellan elever. En del elever anser det vara svårt att delta i 
kamratbedömning då brist på tillit, ärlighet och ömsesidig respekt mellan elever kan förhindra en ärlig 
återkoppling (Gamlem & Smith, 2013). Vidare har elever även upplevt att de fått sämre återkoppling 
som vedergällning för något liksom att de både givit och mottagit för snäll återkoppling på grund av 
vänskapsförhållanden. 

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011a) ska lärarna arbeta mot att eleverna utvecklar ansvaret för sina egna 
studier liksom självbedömningsförmågan och att kunna se både sin egen och andras bedömning i 
förhållande till vad som presterats och under vilka förutsättningar. Eleverna ska vara delaktiga i 
bedömningsarbetet för att på så sätt utveckla förmågan att ta ansvar för sina egna studier. Genom sin 
medverkan i bedömningsarbetet blir eleverna allt mer förtrogna med vad som kommer bedömas vilket 
gynnar elevernas lärande (Skolverket, 2011b). Denna positiva inställning till kamratbedömning visar 
sig även i kurslitteraturen till lärarutbildningen då den i positiva ordalag beskriver kamratbedömning. 
Exempelvis menar Slemmen Wille (2013) att kamratbedömning är ett värdefullt inslag i 
undervisningen då många elever lättare accepterar återkoppling från jämnåriga. Vidare kan den vara 
ett verktyg för att förstärka samarbete och ett demokratiskt klassrumsklimat. Kamratbedömning är ett 
snabbt sätt att få återkoppling på och ju snabbare desto bättre menar Jönsson (2013). Vidare menar 
Jönsson att denna typ av bedömning på ett naturligt sätt visar elevers olika sätt att lösa samma uppgift 
vilket gör att de lär sig urskilja de kvaliteter som ska bedömas. 

Forskning visar att formativ bedömning ökar elevernas lärande samtidigt som det knappt finns någon 
svensk forskning om denna bedömningsform (Skolverket, 2016a). Enligt Hirsh och Lindberg (2015) 
finns få studier ur ett elevperspektiv, både i Sverige och internationellt. Det är därför svårt att veta hur 
eleverna själva generellt upplever formativ bedömning och än mindre deras upplevelser kring 
kamratbedömning. Denna studie har som mål att bringa lite klarhet i detta kunskapshål genom att ta 
del av några lågstadieelevers uppfattningar kring kamratbedömning. Trots att studiens avsikt inte är att 
undersöka vad eleverna lär sig genom kamratbedömning utan hur de förhåller sig till denna del av 
undervisningen kan dessa delar vara svåra att hålla isär då arbetets estetik berör båda dessa delar. 
Jakobson (2008) menar att estetiken är viktigt för att elever ska klara av att fullfölja uppgifter och lära 
sig naturvetenskap. Eleverna använder alltså enligt Jakobson estetiken som ett verktyg för att utveckla 
kunskap och inte som ett sätt att visa redan utvecklad ämneskunskap. 

Syfte 
Jag kommer att undersöka skolans yngsta elevers attityder till kamratbedömning samt hur de upplever 
att bedöma, och bedömas av, klasskamrater. Med kamratbedömning menas här modellen Two stars 
and a wish, vilket innebär att eleverna ska ge positiv återkoppling på två saker i klasskamraters arbete 
och återkoppling på en sak i arbetet som kan förbättras. Kamratbedömningen i denna studie är en 
formativ bedömning av klasskamraters arbete. Genom ökad information kring elevernas upplevelser 
och uppfattningar till detta moment i undervisningen kan lärare förbättra implementeringen av, och 
undervisningen i, kamratbedömning i de lägre åldrarna. 
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Studiens syfte är att utveckla kunskaper om elevernas perspektiv till kamratbedömning i skolan, detta 
görs genom att söka svar på följande frågor: 

Frågeställning 
1. Hur uttrycker eleverna sina upplevelser av att ge och få kamratbedömning? 

2. Hur uttrycks elevernas uppfattningar om att arbeta med kamratbedömning?  

Metod 
Studiens huvudmetod för datainsamlingen är undervisningsförsök. Undervisningen planeras och 
genomförs av mig. Under kamratbedömningen används modellen Two stars and a wish. 
Fortsättningsvis kallas det som eleverna ansett vara bra i arbetena för stjärnor och det som kan 
förbättras för önskningar. 

Urval 

Data har samlats in under vårterminen i en årskurs ett på en skola i Stockholms län, eleverna är sju till 
åtta år gamla. Skolan ligger i en förort och omges av villor och radhus. Det är ett medelklassområde 
och eleverna är i huvudsak födda i Sverige. I klassen finns elever med funktionsvariationer. Av 
klassens 25 elever fick 18 stycken vårdnadshavares skriftliga godkännande att medverka i studien. Av 
dessa 18 elever deltog 16 på något vis i studien, en deltog inte alls på grund av sjukdom och en 
svarsblankett inkom när insamlingen av data var färdig. Något ytterligare urval har inte utförts utan 
alla som uttryckt en önskan om att delta och fått vårdnadshavares godkännande har fått möjlighet att 
delta. Det var två elever som inte ville delta i studien under själva kamratbedömningstillfällena, de 
uttryckte dock önskan om att delta vid intervjuerna. Tre elever ville inte delta vid intervjuerna. 

Undervisning 
Eleverna arbetade under två veckor kring temat vatten. Först om vattnets olika faser vilket 
introducerades timmarna innan påsklovets början genom insamling av snö och is i två muggar varav 
den ena omslöts av en plasthink och den andra stod fritt utan lock. Därefter pratade vi om elevernas 
föreställningar om hur det skulle se ut i muggarna efter påsklovet. Detta följdes upp första dagen efter 
lovet genom att titta på skillnaderna i muggarna och lyssna på elevernas föreställningar om var vattnet 
tagit vägen i den nu tomma muggen samt hur det kom sig att det fanns vatten på plastlocket ovanför 
den andra muggen. Eleverna fick dramatisera utomhus genom att själva vara vattenmolekyler vid den 
absoluta nollpunkten och vidare upp till kokpunkten. De tittade på film om vattnets faser från Sveriges 
Utbildningsradio AB (2011a). Eleverna hade varsitt blad med fyra bilder på vatten i olika faser vilket 
vi gemensamt gick igenom och eleverna skrev de olika begreppen vid rätt bild, till exempel: Vattnet 
smälter och är nu i flytande form. Vid plantering av frö i genomskinlig plastpåse som innehöll lite 
toalettpapper, några solrosfrön och vatten har vattnets faser tagits upp flera gånger. Plastpåsen är 
fasttejpad på klassrummets fönster och man ser tydligt att vattnet går runt inne i påsen.  
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Eleverna har undervisats i vattnets kretslopp genom att bygga vidare på deras kunskaper om vattnets 
olika faser. Eleverna fick berätta om sina föreställningar kring jordens vatten. De har enskilt läst två 
kortare texter om vattnets faser och vattnets kretslopp i PULS NO-boken (Enwall, Johansson & 
Skiöld, 2011) och tittat på film om vattnets kretslopp från Sveriges Utbildningsradio AB (2011b). Vi 
har i klassen talat om vattnets kretslopp och använt begrepp som vattenånga och avdunstar. 

Då forskning visat på vikten av att öva och undervisas i kamratbedömning innan det första 
genomförandet har eleverna i viss mån fått öva på kamratbedömning. Denna övning har bestått i att vi 
tillsammans tittat på papper av modellen Two stars and a wish som de senare skulle använda vid sin 
kamratbedömning och talat om hur man fyller i ett sådant papper. Vi har i helklass tittat på tre 
påhittade elevarbeten som jag ritat och övat på att bedöma dessa genom att eleverna har fått berätta 
vad som är bra med arbetena och ge önskningar om vad som kunde förbättras. Eleverna har även fått 
jämföra de olika arbetena för att öva sig på att se de olika kvaliteterna avseende hur vattnets kretslopp 
visas. Vi har specifikt gått igenom att det ska handla om vattnets kretslopp och inte om exempelvis 
eventuella felstavningar eller färger utan hur samma vatten går runt om och om igen.  

 

Påhittade elevarbeten 

 

 

Two stars and a wish 
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Elevuppgift 

Eleverna arbetar i halvklass, det är 12 elever i ena gruppen och 13 i andra gruppen. De arbetar två och 
två och ska på ett vitt papper i formatet A3 beskriva vattnets kretslopp genom att skriva eller rita 
alternativt både skriva och rita. De får den tid de behöver till sitt förfogande. De får använda 
färgpennor eller färgkritor om de vill. Utifrån modellen Two stars and a wish ska eleverna sedan i sina 
arbetspar bedöma två andra elevers arbete, alltså skriva två saker som på ett bra sätt visar vattnets 
kretslopp och en sak som skulle göra vattnets kretslopp tydligare i arbetet. Därefter ska eleverna 
muntligen kommunicera sin bedömning till kamraterna vars arbete de bedömt. Till sist får de tillbaka 
sitt arbete och pappret med bedömningen för att fundera över om det är något de kan göra med sitt 
arbete för att tydliggöra vattnets kretslopp.  

Kommunicerad elevuppgift 

1. Ni ska beskriva vattnets kretslopp. Ni får skriva eller rita eller både skriva och rita. Ni får 
använda färgpennor. Det är ingen brådska, blir ni inte klara idag så fortsätter vi imorgon. 

2. Ni ska bedöma en annan grupps arbete. Ni gör det på samma sätt som vi övat på tidigare, 
genom att skriva två stjärnor som är bra med arbetet och en önskning som kan göra det 
tydligare. Alltså två saker som på ett bra sätt visar på vattnets kretslopp och en sak som skulle 
göra vattnets kretslopp tydligare. Det ska ha med vattnets kretslopp att göra och inte om till 
exempel färgerna är fina eller att det finns stavfel. 

3. Ni ska berätta för de som gjorde arbetet ni bedömt hur ni har tänkt när ni skrivit ner de två 
stjärnorna och önskningen. Vad visar på ett bra sätt vattnets kretslopp och vad skulle kunna 
göra vattnets kretslopp tydligare. 

4. Ni får ta ert arbete och bedömningspappret och fundera på om det är någonting ni skulle 
kunna göra för att tydligare visa vattnets kretslopp. Ni behöver inte ändra på något men titta på 
ert arbete igen och prata om det är något ni vill lägga till eller ändra på. Kanske har ni kommit 
på något eller sett något i andra elevers arbeten som gjort att ni vill ändra eller lägga till något. 

Datainsamling 
Ljudinspelningarna har gjort det möjligt att ta del av elevernas tankar, känslor och uppfattningar om 
och kring kamratbedömningen från olika perspektiv, både som bedömare och den som bedöms, samt 



6 
 

under den muntliga återkopplingen av kamratbedömningen och till sist med mig som intervjuare. 
Johansson och Svedner (2010) menar att det är viktigt med flera undersökningsgrupper för att inte få 
ett ensidigt perspektiv. Eleverna tillhör en klass men två undersökningsgrupper skapades genom att 
dela klassen i två grupper. Utifrån dessa grupper delades eleverna vidare in i grupper om två.  

Johansson och Svedner (2010) betonar vikten av att använda flera metoder vid insamling av empiri för 
att undvika ett ensidigt perspektiv. I studien har empiri samlats in genom kvalitativa intervjuer, 
inspelning av elevers samtal under bedömning av kamraters arbete, under muntlig återkoppling till 
kamrater samt när eleverna reflekterar och får möjlighet att förändra sitt arbete. Totalt finns 123 
minuter inspelat material. Dessutom finns fotografier av elevernas arbeten före och efter 
kamratbedömningen samt den skriftliga kamratbedömningen. 

Kvalitativa intervjuer har använts som insamlingsmetod i studien då Johansson och Svedner (2010) 
menar att denna typ av intervjuer ofta visar på intressanta resultat om elevers attityder vilket är en av 
frågeställningarna i denna studie. Som stöd under intervjuerna användes frågeområden (se bilaga 1). 
Allt inspelat material spelades in av diktafon som låg synlig på bordet. Insamlingen av data gjordes i 
olika steg: 

1. Ljudinspelning under bedömningsarbetet 

Under tiden eleverna arbetade med att bedöma kamraternas arbete enligt Two stars and a wish så 
spelades ljudet in av en diktafon. Det var två elever per inspelning, totalt fem olika elevpar spelades in. 

2. Fotografering 

Elevernas arbete fotograferades så att jag senare skulle kunna se om de ändrat något i sitt arbete. 

3. Ljudinspelning vid återkoppling 

En diktafon spelade in eleverna under tiden de gav varandra muntlig återkoppling utifrån den 
bedömning de gjort. Det var fyra elever per tillfälle, de som gav respektive fick återkoppling. Jag var 
också närvarande vid dessa tillfällen. Totalt 8 elever spelades in vid två olika ljudinspelningar. 

4. Fotografering av kamratbedömningen 

Elevernas skriftliga kamratbedömning fotograferades. 

5. Ljudinspelning under förbättringsarbetet 

Efter kamratbedömningen fick eleverna möjlighet att utifrån kamratbedömningen, och annan inhämtad 
inspiration, förbättra sitt arbete om de tyckte det var möjligt. Det var två elever i taget som spelades in 
vid totalt fem olika inspelningar. 

6. Fotografering 

Elevernas arbeten fotograferades igen för att kunna se om, och i så fall vad, de ändrat i sitt arbete efter 
kamratbedömningen. 

7. Intervjuer 
Fem olika intervjuer genomfördes med totalt 13 elever, samtliga närvarade under hela intervjun. Totalt 
spelades 35 minuter intervjutid in. Intervjuerna ägde rum i studiehallen utanför klassrummet 0-3 dagar 
efter avslutat arbete. Vid tre av intervjuerna närvarade två elever, vid en intervju tre elever och vid den 
sista intervjun närvarade fyra elever. 
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Databearbetning och analys 
Trost (2010) samt Kvale och Brinkman (2014) menar att det är mer etiskt att återge skriftspråk i stället 
för ordagrant talspråk. I denna studie har därför det transkriberade talspråket skrivits om till 
skriftspråk. Exempel på sådan omformulering är följande: 

Från: Ska ska vi verkligen göra pilar Astrid jag tyckte att våran va snyggaste så här inte me med 
massa pil pilar upp och sen här. Jag tycker inte de ska va några pilar upp jag tycker våran va snyggast 
någonsin. 

Till: Ska vi verkligen göra pilar Astrid, jag tyckte att vår var snyggast så här, inte med massa pilar upp 
och sedan här. Jag tycker inte det ska vara några pilar upp, jag tycker vår var snyggast någonsin. 

Samtliga namn i denna studie är pseudonymer. Ljudinspelningarna har transkriberats med undantag 
för de tillfällen då eleverna talat om personliga saker. Totalt finns det 29 sidor transkriberat material. 

Fenomenografi 

Studiens metodansats är fenomenografi då det är elevers upplevelser och uppfattningar kring 
kamratbedömning som avses att beskrivas och analyseras. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) är 
fenomenografi en metodansats som är avsedd att analysera insamlad data från exempelvis 
halvstrukturerade intervjuer, vilket är fallet i denna studie. För att kunna besvara studiens 
frågeställningar som handlar om elevperspektiv på fenomenet kamratbedömning är just 
fenomenografisk analysmetod lämplig då den enligt Dahlgren och Johansson visar på människors 
olika uppfattningar om ett fenomen och hur vi kan uttrycka detta på olika sätt. Dataanalysen har följt 
fenomenografisk analysmodell genom att följa de typiska stegen i denna.  

Efter transkribering har jag bekantat mig med materialet genom att dels läsa materialet så jag följer de 
olika grupperna i deras arbete och dels genom materialet för sig, alltså intervjuer för sig, under arbetet 
med kamratbedömningen för sig, vid muntliga återgivningen av sin bedömning till kamraterna samt 
när de fått kamratbedömningen och pratade om de skulle ändra något i sitt arbete för sig. I det 
transkriberade materialet har särskilt intressanta och representativa uttalanden valts ut och därefter 
klippts ut och klistrats in i ett excel-dokument samt klippts ut från papper. 

Kondensationsmaterialet har i olika omgångar gåtts igenom och grupperats efter likheter och 
skillnader i elevernas uttalanden och uppfattningar. Vissa kategorier har blivit så omfattande att jag 
provat mig fram med underkategorier till dessa. De utklippta citaten grupperas efter dessa kategorier. 
Både likheter och skillnader eftersöks och placeras in under de olika kategorierna. Därefter har 
kategorierna gåtts igenom och citatens likheter har varit i fokus. Gränsen mellan olika uppfattningar 
har dragits om flera gånger. 24 olika kategorier har blivit 13. 

Alla citat är granskade och antalet kategorier har minskat ytterligare då olika kategorier har bildat ett 
utfallsrum och tre kategorier har tagits bort. Citaten har också kortats ner för att bli så kärnfulla som 
möjlig och därefter har vissa citat som väl belyser de olika kategorierna valts ut. De kategorier som har 
varit svårast att separera och som jag inte velat lägga ihop är estetik och ämnesinnehåll. Anledningen 
till att jag inte velat lägga ihop dessa kategorier trots att eleverna ofta gör uttalanden om dem i samma 
mening är att estetik har varit uttalat underordnat i detta arbete. Efter att ha arbetat med grupperingar 
och omgrupperingar av citat i flera omgångar insåg jag att det inte gick att hålla isär ämnesinnehåll 
och estetik då eleverna oftast väver in båda dessa i sina kommentarer.  
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De slutgiltiga kategorierna är: 

1. Känslor 

2. Estetiskt ämnesinnehåll 

3. Snällt ärliga 

4. Vi kan tillräckligt men läraren vet bäst 

Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav på forskningsetiska principer; informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Studien uppfyller dessa krav genom att samtliga elevers 
vårdnadshavare fått information i ett samtyckesbrev. Samtliga elever som deltagit i studien har 
vårdnadshavares skriftliga godkännande och eleven själv har uttryckt en vilja att delta. Eleverna fick 
vid studiens första lektionstillfälle studiens syfte förklarat för sig liksom att deras arbeten kommer att 
fotograferas och att fotografierna kan komma att visas i min studie. Innan jag fotograferade deras 
arbeten ställdes frågan om det fortfarande var okej för dem att jag tog fotografier och sedan använde 
dessa i min studie. Fotografierna har retuscherats så till vida att elevernas namn tagits bort. Inför varje 
inspelningstillfälle har eleverna fått information om att de:  

• När som helst kan avbryta sitt deltagande, det är helt frivilligt att vara med. 

• Att diktafonen som låg på bordet spelade in det de sa. 

• Endast jag och eventuell lärare på universitetet kommer att lyssna på det inspelade materialet. 

• Varken skolans eller elevernas riktiga namn kommer att nämnas i studien. 

• Det inspelade materialet kommer att raderas så snart studien är godkänd av lärare på 
universitetet. 

Reliabilitet och validitet 
Studiens reliabilitet kan anses låg eftersom eleverna som medverkar i studien går i samma klass och 
har samma lärare vilket medför att de har liknande förkunskaper från skolan. Under tiden eleverna 
arbetade spelades de in av en diktafon som låg invid dem. Denna kan mycket väl ha påverkat deras sätt 
att uttrycka sig och vad de ville säga högt. Det transkriberade materialet visar på en hög medvetenhet 
om att det eleverna sa spelades in. Bland annat finns uttryck som: Dumma maskin du stör oss. Jag blir 
störd av den där mackapären. Vi är klara nu maskin. Ett par elever uttryckte även nervositet över 
ljudinspelningen.  

Intervjuerna ägde rum i grupper om två till fyra elever. Detta kan ha medfört att de kände sig tryggare 
och därmed mer öppna under intervjuerna. Det kan även ha medfört att de inte ville eller vågade 
berätta öppet av rädsla för vad de andra i gruppen skulle tycka eller säga om det de sa. Ytterligare 
anledning till låg reliabilitet kan vara att jag inte är en van intervjuare. Vid några tillfällen ställde jag 
slutna frågor som därför besvarades med ja eller nej istället för öppna frågor. Vid transkriberingen 
märkte jag även att det fanns en del yttranden från eleverna som jag borde ha bett dem utveckla vidare.  

Validiteten är hög då empiri samlats in genom ljudinspelningar både under tiden eleverna arbetade och 
vid efterföljande intervjuer. Elevernas arbete och den skriftliga kamratbedömningen har fotograferats. 
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Analysresultaten visar att insamlat material har genererat tillräckligt med empiri för att kunna svara på 
frågeställningarna.  

Generaliserbarheten är liten eftersom det är en liten studie som genomförts i en klass vid en skola. 
Även inom skolan är generaliserbarheten relativt liten då lärarna förvisso planerar tillsammans inom 
årskursen men ändå ofta genomför undervisningen helt individuellt och med olika lektionsplaneringar. 
Eleverna kan alltså ha olika undervisningserfarenheter. Inom klassen där studien genomfördes är 
generaliserbarheten högre eftersom två tredjedelar av eleverna deltog i någon mån. Alla elever som 
ville och fått vårdnadshavares godkännande fick delta. För att öka generaliserbarheten och 
reliabiliteten i studien skulle den behövt omfatta många fler elever från olika skolor och kommuner. 
Intervjuerna borde genomföras med person som har erfarenhet av att intervjua elever i aktuell ålder 
och de borde även genomföras både gruppvis och enskilt. 

Resultat 
Nedan redovisas först olika arbeten med tillhörande citat från undervisningsförsöket och därefter 
studiens resultat indelat efter de kategorier som utkristalliserats under den fenomenologiska analysen. 
Då det är elevernas upplevelser och uppfattningar som eftersöks är det förvisso inte intressant vem 
som sagt vad, men för att tydliggöra under vilken del av bedömningsprocessen elevernas olika 
uppfattningar och upplevelser citeras ifrån innehåller studien fingerade elevnamn.  

Eleverna var positiva och tyckte det var spännande att ingå i denna studie. De såg fram emot att börja 
arbeta med vattnets faser och därefter vattnets kretslopp. Särskilt fascinerande var upptäckten att vi 
idag dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde. Många tyckte det skulle bli spännande att få 
bedöma kamraters arbete. Just ordet kamratbedömning var väldigt fascinerande och de såg fram emot 
att få titta på kamraters arbeten och skriva två saker som de tyckte var bra med arbetet och en sak som 
de önskade förbättra.  

Kamratbedömningens olika faser 
Nedan visas två elevarbeten och kamratbedömningens olika faser. Först ett färdigt elevarbete under 
bedömning med elevcitat, därefter den skriftliga kamratbedömningen med citat från den muntliga 
återkopplingen till de som gjort arbetet och därefter när de som gjort arbetet sitter med det och den 
skriftliga kamratbedömningen och reflekterar kring om det är något de vill förbättra med sitt arbete. 
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Elvira och Einar bedömer Hillevi och Huberts arbete 
 

 

Under kamratbedömningen 

Elvira: Vad tycker vi är bra? 

Einar: Fåglar 

Elvira: Nej det är ingen målning 

Einar: De har inte gjort så det åker 
upp och ner, de har bara gjort 

Elvira: De har liksom bara ritat. 
Det som är bra då tycker jag är... 
ingenting. 

 

 

Under muntlig återkoppling 

Elvira: Vattnet och molnen är bra. 
Det som behöver bättras är text och 
pilar. Vi tycker det är som en 
vanlig teckning. 

Lärare: Text och pilar skulle göra 
vattnets kretslopp tydligare? 

Einar: Ja 

 

 

Efter kamratbedömningen 

Hubert: Ska vi förbättra något? 

Hillevi: En pil. 

Hubert: Sedan tar jag en till upp, 
sedan en pil till. 

Hubert: Det där går runt. Det ser 
regnigt ut. Ett regnmoln. 

Hillevi: Vänta vi skulle skriva, vi 
har inte skrivit någonting. Så, 
vattnets kretslopp. 

Hubert: Vattnets kretslopp, så nu är 
vi klara. 
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Elviras uttalande att arbetet var som en vanlig teckning kan man tänka är ett estetiskt yttrande, men 
eftersom målet med arbetet var att visa vattnets kretslopp tolkar jag uttalandet som att det är bristen på 
ämnesinnehåll de pekar på. Elvira och Einar var de enda eleverna i studien som höll sig till 
ämnesinnehållet när de utförde sin kamratbedömning, övriga grupper bedömde även det estetiska. 
Efter den muntliga återkopplingen uppdagades att Elvira och Einar trodde den blå himlen var moln 
och därför hade satt det som en stjärna. Detta förbryllade Hillevi och Hubert men de kom efter en 
stund på att ett regnmoln skulle visa att regnet faller ner som en del av vattnets kretslopp. Hillevi och 
Hubert följde kamratbedömningens önskan om att lägga till text och pilar. De uttryckte även att de 
själva tyckte teckningen blivit tydligare efter att ha lagt till moln, pilar och text.  

Hillevi och Hubert tycks hålla med kamratbedömarna, men då Hillevi säger ”Vänta vi skulle skriva, vi 
har inte skrivit någonting” så tolkar jag det som att de prickar av önskningarna och genomför dem utan 
någon diskussion eller reflektion om dessa är riktiga och kommer tillföra arbetet något.  

 

Ingrid och Ingeborgs arbete bedöms av Frida och Folke 

 

 

Under kamratbedömningen 

Frida: Blixtar är inte så långt ner, 
de är högre upp och har inget med 
vatten att göra. 

Folke: Cirkeln går bra runt. Man 
förstår liksom att det är över och så 
går det runt och så går det runt. 

Folke: Ja jag tyckte pilarna var bra 
för att 

Frida: Ja men man behöver inte ha 
dem över hela bilden. 

Folke: Nej det kan förbättras. 
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Under muntlig återkoppling 

Folke: Ni kunde visat vattenångan 
bättre. Vattenfallet, man förstod att 
det ramlade ner i havet och pilarna 
var bra för att de går runt så att 
man ser. Orden förklarade också 
mycket. 

Frida: Och önskemål, blixtar har 
inget med vatten att göra tänkte vi. 
Pilarna, de var lite krångliga. 

 

Efter kamratbedömningen 

Ingrid: Vi tycker inte att något ska 
ändras, vi är nöjda som det är. 

Ingeborg: Men blixt stavas med x 
blixt. 

Ingrid: Jag tyckte om pilarna. 

Ingeborg: Jag vill inte ändra. 

Ingrid: Jag tyckte faktiskt mer om 
våra pilar. 

(Hör att de suddar) 

Ingrid: Ska vi ändra på något mer 
Ingeborg?  

Ingeborg: Jag vet inte. 

 

Frida har hakat upp sig på det estetiska i arbetet, att det innehåller blixtar som hon inte tycker har med 
vatten att göra och att pilarna var många och krångliga. Under bedömningsarbetet tar Frida endast upp 
sak som inte har med det estetiska i arbetet att göra. I övrigt nämner hon ämnesinnehållet men bara i 
samband med det estetiska, exempelvis att regnet borde göras tydligare. 

Det är tydligt att Ingrid och Ingeborg inte vill ändra i sitt arbete men de gör det i alla fall då de suddar 
ut blixtarna. Pilarna var både stjärna och önskning, Ingrid och Ingeborg ändrade inte på dessa. Även i 
detta arbete verkar det som om de som gjort arbetet känner att de behöver ändra helt eller delvis enligt 
kamratbedömningen trots upprepade instruktioner att de inte måste ändra på någonting utan det är upp 
till de som gjort arbetet, att man kan tycka olika. 
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Känslor 

Under kamratbedömningen 

Det var svårt för eleverna att hålla sig till att ge två stjärnor och en önskning. Kanske för att de 
arbetade i par och båda ville skriva något på kamratbedömningspappret. Det kan också ha berott på att 
det fanns flera rader vilket därmed kan ha inbjudit eleverna till att skriva mer eller att de hade svårt att 
välja mellan olika punkter de ville ge återkoppling på. Det var bara en av studiens sju grupper som 
höll sig till utsatt antal. I snitt delades det ut 3 stjärnor och 2 önskningar per kamratbedömning vilket 
jag tolkar som att eleverna tyckte att de hade mycket konstruktiv återkoppling att delge sina kamrater. 

 

Stig: Jag och Sigrid hade mer än bara två önskningar och en grej som de var bra på. 

Lärare: Ni skulle ge varandra en önskan och två stjärnor 

Stig: Men vi hade mer än så 

 

Alf: Vi har några fler än bara två önskningar. 

 

I citaten ovan uttrycker eleverna att de känner sig begränsade av bedömningsmodellen Two stars and a 
wish genom att de inte ska skriva ner alla åsikter de hade om kamraternas arbete. Jag tolkar det som att 
de har gott självförtroende och är aktiva i sitt bedömningsarbete. Samtidigt som det är positivt att de 
kunde komma på flera saker de tyckte var bra eller behövde förbättras med kamraternas arbeten så är 
begränsningen till för att de ska tänka till och reflektera över det som är allra bäst med arbetet och vad 
som skulle kunna förbättras. En annan orsak är att det kan kännas tråkigt om elevernas återkoppling 
innehåller många synpunkter på förbättringar.  

Friktionsfri muntlig återkoppling 

Under samtalen där eleverna gav varandra återkoppling på arbeten var alla fokuserade och vänliga mot 
varandra, de berättade och visade konkret på arbetena vad de tyckte kunde förbättras och vad som var 
bra. Eleverna höll sig till bedömningen av arbetet och talade inte om annat utan var sakliga. En 
anledning till detta kan vara att jag var närvarande när de gav varandra återkopplingen, oavsett vilket 
så var alla elever fokuserade på kamratbedömningen och ingenting annat.  

 

Lärare: Det som var bra var 

Hubert: Pilarna regnet 

Hillevi: Regnet och vattnet. Det som vi ville ha mer var färg och snö 

Hubert: och snö blir vatten. Vi förstod inte riktigt vad det här är? 

 

Frida: Solen var bra 

Folke: Ni kunde visat vattenångan bättre. Vattenfallet, man förstod att det ramlade ner i havet och 
pilarna var bra för att de går runt så man ser 

 

Totalt tog det inte mer än någon minut för eleverna att ge den muntliga återkopplingen. Den både gavs 
och togs emot på ett vänligt sätt. Det som eleverna visade osäkerhet på, exempelvis vad något 
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föreställde, fick de svar på liksom om något förtydligande behövdes. Jag märkte inte av någon 
irritation på mottagen återkoppling, ingen elev sa heller emot eller gick i försvar eller försökte förklara 
sig särskilt över det som framkom som önskemål till förbättring. 

Prickar av under viss protest 

Viss irritation visades dock i flera grupper när eleverna åter satt med sitt arbete och 
kamratbedömningen för att reflektera över om de själva ansåg att de kunde förbättra sitt arbete. Det 
var från min sida klart uttalat, vid flera tillfällen, att det var upp till eleverna om de ansåg att de kunde 
göra något mer med sitt arbete för att tydliggöra vattnets kretslopp. Antingen var det tydligt och bra 
som det var eller så kanske de som bedömt arbetet hade rätt i sin önskning eller kanske gruppen hade 
sett något i någon annans arbete som de tyckte var bra. Det var helt frivilligt om de ville ändra något 
eller inte. 

 

Ingrid: Vi tycker inte att något ska ändras, vi är nöjda som det är. 

Ingeborg: Jag vill inte ändra 

Ingrid: Jag tyckte faktiskt mer om våra pilar  

 

Lärare: Prata ihop er om det är något som kan förbättras 

Elvira: Ingenting 

Einar: Ingenting 

Elvira: Vadå snö smälter 

Einar: Hur ska vi förklara snö, vi har ingen vit penna 

Elvira: Jag har, vi kan försöka göra lite 

 

Trots att varken Ingrid, Ingeborg, Elvira eller Einar vill ändra på något alls i sina arbeten så gör de det. 
Under deras diskussioner märks det tydligt att de inte tycker det behövs, eller att de inte tycker 
återkopplingen är relevant. Trots det så ändrar de helt eller delvis enligt kamratbedömningen. I en 
annan grupp var det en tydlig förhandling om vad som skulle ändras då de hade lite olika åsikter, både 
om bedömningens ämnesinnehåll och om arbetets estetik: 

 

Alf: Ska vi verkligen göra pilar Astrid, jag tyckte att vår var snyggast så här, inte med massa pilar 
upp och sedan här. Jag tycker inte det ska vara några pilar upp jag tycker vår var snyggast någonsin. 

Astrid: Fast vi skrev ju avdunstar, det är ju avdunstar upp. 

Alf: Ja. 

Astrid: Vi kan ju göra pilar att det går upp och avdunstar, ska vi bara göra pilar upp? 

Alf: Pilar upp. Men snälla Astrid inte pilar upp. Bara om jag får bestämma lek på rasten. 

Astrid: Okej då. Vad blir det för lek? 

Alf: Det får du se. 

Astrid: Då gör vi pilar upp och pilar ner 

Alf: Jag gör pilarna upp du gör pilarna ner, okej? 
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Alf tycker att deras arbete är snyggast som det är, utan pilar. Astrid håller med, de har skrivit 
avdunstar vilket är avdunstar upp och därför behövs inte pilar upp. Trots detta vill Astrid göra 
ändringar enligt kamratbedömningen, något Alf inte vill eftersom det påverkar det estetiska i arbetet. 
De kommer dock överens, Astrid får sina pilar om Alf får bestämma vad de ska leka på rasten vilket 
Astrid går med på samtidigt som hon lägger till att då ska de göra både pilar upp och ner. 

Hillevi och Hubert tycktes inte det minsta irriterade på den kamratbedömning de fick. De visar dock 
tydligt något som flera grupper gjorde, de prickade av det som kamraterna bedömt kunde göra arbetet 
tydligare utan någon djupare reflektion.  

 

Hubert: Vi är klara 

Hillevi: Vänta vi skulle skriva, vi har inte skrivit någonting. Så, vattnets kretslopp. 

Hubert: Vattnets kretslopp, så nu är vi klara 

 

Under intervjuerna 

Det framkom olika känslor till kamratbedömningen under intervjuerna. De olika känslorna kan 
förklaras med att det var första gången de gjorde kamratbedömning. Nästa gång när de vet hur det går 
till skulle känslorna kunna vara annorlunda. 

 

Frida: Det var kul att göra det och så fick man skriva om andras 

Folke: andras saker som man kanske inte får göra annars, då vet man ju att det kändes så här och att 
jag tycker den här teckningen borde förbättras. Det gör man ju inte alltid, det här var ju första gången 
och det var jättekul. Man är lite så här nervös i början. 

 

Frida och Folke uttryckte att de kände sig nervösa både när de arbetade med kamratbedömningen och 
när de muntligen talade om den för kamraterna. När de fick muntlig återkoppling på sitt eget arbete så 
var det inte lika nervöst, de höll även med om den återkoppling de fick. Ingrid och Ingeborg däremot 
tyckte att allt bara var kul och visade inga tecken på osäkerhet eller nervositet i arbetet med 
kamratbedömning. Hillevi och Hubert uttryckte heller ingen nervositet eller osäkerhet, att ge och ta 
emot kamratbedömning tyckte de bara var roligt. 

 

Lärare: Vad var det som var roligt, kan ni beskriva? 

Hillevi: Man fick skriva och rita. 

Hubert: Att man fick bedöma andras arbeten. 

Hillevi: Och att man fick bedöma. 

Hubert Att man fick göra olika saker, att skriva och tänka och så. 

 

Östen däremot uttryckte blandade känslor. Han tyckte det kändes bra att ta emot kamratbedömning, 
både stjärnor och önskning men på frågan hur det kändes att ge kamratbedömning svarade han: 

 

Östen: Inte så kul. Jag gillar inte att ge andra förbättringar och så. 
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Lärare: Skulle ni vilja arbeta med kamratbedömning igen? 

Östen: Nej 

 

Eftersom Östen inte uttryckte att det var jobbigt att ta emot kamratbedömning eller ge positiv 
återkoppling tolkar jag det han säger som att det endast är delen där man ska berätta vad som kan 
förbättras med kamraters arbeten som han inte vill göra. Det är möjligt att han skulle vara positivt 
inställd till att arbeta med kamratbedömning igen, men då endast med positiv återkoppling. Han var 
den enda i studien som uttryckte att han inte ville berätta om önskningar på kamraters arbeten. 

Estetiskt ämnesinnehåll 

Under kamratbedömningsarbetet 

Under tiden eleverna bedömde kamraternas arbeten uttrycktes stjärnor och önskningar. Det finns ingen 
tvekan om att samtliga elever i studien visste vad som förväntades av dem och de tog sin uppgift på 
allvar. Det transkriberade materialet visar att det är ungefär lika många stjärnor som önskningar som 
nämns under detta arbete. Totalt 34 olika stjärnor och 37 önskningar, upprepningar inom grupperna 
har inte räknats. 

För att ta reda på elevernas uppfattningar kring stjärnor och önskningar grupperades dessa in i 
ämnesinnehåll respektive övrigt. Summan visar på markant skillnad mellan stjärnor och önskningar. 
Stjärnor som rörde ämnesinnehållet var 25 av 34 medan endast 15 önskningar av 37 handlade om 
ämnesinnehållet. Även om det inte rår någon tvekan om att eleverna förstått uppgiften så har nästan 
alla elever kommenterat exempelvis färger, sakers utseende och antalet pilar trots att jag flera gånger 
under arbetets gång uttalade att de inte ska kommentera varken det estetiska eller det språkliga. De 
övriga stjärnorna och önskningarna rörde arbetenas estetik, förutom ett par stycken som rörde 
felstavningar. Exempel på klassificering av ämnesinnehållsliga respektive uttalanden om det estetiska 
är följande: 

 

Ämnesinnehåll  Estetik 

Ingeborg: Det är bra att de visar att det avdunstar Frida: Blixtarna skulle kanske inte vara med 

Ingrid: Ganska många vattendroppar här Einar: Fåglar (svarar på frågan vad de tycker är bra) 

Alf: Pilarna är bra Alf: Vi har några önskningar att inte göra läppstift på 
fiskarna 

Astrid: Det skulle vara tydligare om de skulle skriva 
lite 

Ingeborg: Lite mer vatten i sjön 

Hubert: De har ju visat att det går upp sedan ner Frida: De hade ingen regnbåge, de skulle behöva en 
skulle jag vilja säga till dem 

Einar: Det går vatten och så är det moln Hubert: Att det skulle bli mer färger 

 

Regnbåge och blixtar har nära samband med vatten men har inte med vattnets kretslopp att göra och 
har därför klassificerats som estetiska kommentarer. I denna kategori hamnar även Ingeborgs 
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kommentar om att hon önskar lite mer vatten i sjön. Underförstått är att det redan finns vatten i sjön 
och då behövs inte mer vatten för att visa på vattnets kretslopp utan det är en kommentar som handlar 
om det estetiska i teckningen. 

Skillnad på att prata och skriva 

När eleverna gav sin muntliga återkoppling hade de stöd av det de skrivit, de två stjärnorna och 
önskningen. Pappret gavs sedan till gruppen som fått denna återkoppling på sitt arbete. Exempel på 
skriftlig återkoppling om ämnesinnehållet var att pilarna var bra eller att pilar skulle kunna förtydliga 
vattnets kretslopp, att de har skrivit eller bör skriva ord som förtydligar eller att solen och vatten fanns 
med i arbetet. Den övriga återkopplingen var exempelvis att personerna i teckningen var fina, att 
bläckfisken skulle färgläggas eller att man önskade mer färg, alltså om teckningens estetiska 
utformning. Av de totalt 20 skriftliga stjärnorna handlade 16 om ämnesinnehållet och 4 om estetiken. 
Av de totalt 16 önskningarna handlade 9 om ämnesinnehållet och 7 om estetiken. Den skriftliga 
återkopplingen bestod av mer ämnesinnehåll än under tiden de diskuterade bedömningen av arbetena, 
80 procent av stjärnorna jämfört med 73 procent, 56 procent av önskningarna jämfört med 42 procent. 

Min slutsats av detta är att det de skriver ner på pappret är närmre instruktionen de fått från mig som 
lärare, alltså mer ämnesinnehåll än det de diskuterat. Trots detta är det bara drygt hälften av 
önskningarna som är relevanta för arbetet, de övriga har med teckningarnas utseende att göra och vad 
eleverna personligen föredrar, en pil eller många pilar.  

 

Frida: Fåglarna, har de något med vatten att göra. Regnet och pilarna skulle väl förbättras, man 
behöver inte ha det över hela bilden skulle jag tycka och det skulle behövas en regnbåge tycker jag. 

Folke: Ja jag tyckte pilarna var bra för att 

Frida: Ja men man behöver inte ha dem över hela bilden 

Folke: Nej det kan förbättras 

Frida: Kanske att pilarna skulle förbättras 

Folke: Och molnen de behöver inte vara färgglada 

Frida: Jag tycker de skulle behöva en regnbåge, skriv regnbåge 

Frida och Folke pratar om kamraternas arbete, vad det finns för stjärnor och önskningar men det är 
mest det estetiska de pratar om. Regn finns liksom pilar men de tycker det är för mycket regn och 
pilar. Regnbågen och fågeln är heller inte rätt ämnesinnehåll utan tillhör det estetiska i bilden.  

 

Hubert: Det här kanske föreställer en ubåt eller en stor haj.  

 

Visst har det estetiska betydelse om man i en teckning ska kunna visa på vattnets kretslopp. Det visar 
Huberts undran om det är en ubåt eller stor haj som finns i teckningen. Det är såklart skillnad på något 
som finns i vatten och det som teckningen egentligen visade, nämligen ett berg. 

 

Astrid: Och så skulle de inte göra så där på fiskarna 

Alf: Vad? 

Astrid: Inte damfiskarna och inte läppstift 
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Alf: Och så skulle det varit lite bättre faktiskt om de gjorde lite vattenfall och lite mer vass och lite 
mer naturligt, det finns inga träd 

 

Vattenfall skulle kunna visa på vattnets färd mot havet så det tolkar jag som ämnesinnehåll, däremot 
vill Alf exempelvis ha mer vass vilket ändå innebär att det finns vass i bilden men de anser att det 
skulle se bättre ut eller vara tydligare om det fanns mer vass. Att Astrid inte gillar damfiskar med 
läppstift är rent estetiskt och har inget med ämnesinnehållet att göra. Men det finns även många 
exempel på kommentarer som i högsta grad är relevanta för ämnet, exempelvis dessa: 

 

Folke: Cirkeln går bra runt. Man förstår liksom att det är över och så går det runt och så går det runt. 

 

Astrid: Det skulle vara lite tydligare om de skulle skriva lite 

Alf: Som vi skrev, vi skrev att det dunstade 

Snällt ärliga 
Eleverna menade att de var ärliga i sin bedömning men ändå extra snälla. De skrev och sa det de 
tyckte men uttryckte sig respektfullt mot kamraterna. 

Örjan: Vi skrev det som vi tyckte 

Astrid: Jag och Alf skrev lite sådär 

Alf: Som vi tyckte 

Astrid: Ja 

 

Lärare: Kan det vara så att någon blir ledsen av att få höra vad man tycker om deras arbete? 

Örjan: Nej 

Einar: Nej 

Astrid: Nej vi var extra snälla 

Alf: Ja 

Astrid: Ja vi sa inte att det skulle vara lite vackrare vi sa att det kanske kan vara lite mer, att de kan 
skriva lite mer 

 

Ingrid: Vi var extra snälla. När jag och Ingeborg tittade på vad vi hade gjort och vad de hade gjort så 
gjorde vi det tyst så de inte skulle bli ledsna. 

 

Citaten visar att eleverna i sina formuleringar och ordval, både skriftligt och muntligt, tänkt på hur 
deras ord kommer att tas emot. De har även i den skriftliga bedömningen exempelvis angett pilar som 
både en bra sak och som något som kan förbättras då de ansett att pilarna på ett ställe varit tydliga men 
på ett annat ställe i arbetet kunnat förbättras. Detta har de då berättat i den muntliga återkopplingen 
samtidigt som de fysiskt pekat på var det behövs pilar och var det är bra. Margit och Märta började sin 
skriftliga bedömning med följande ord som jag tolkar är skrivna för att mottagarna ska känna att de 
gjort ett bra arbete men att det ändå finns något att förbättra: ”De har lagt mycket tid på att göra det 
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här. Bra gjort.”. Därefter konkretiserade de vad de tyckte var bra med arbetet och vad som kunde göras 
tydligare. 

Vi kan tillräckligt men läraren vet bäst 
På frågan om eleverna tyckte de kunde tillräckligt om vattnets kretslopp för att kunna se vad som var 
bra och vad som kunde bli lite bättre med kompisarnas arbeten fanns det ingen tvekan från elevernas 
sida. Samtliga ansåg att de hade tillräckligt med kunskap för att ge kamratbedömning. På frågan om 
det är någon skillnad att få sitt arbete bedömt av kamrater eller lärare tycks elevernas självförtroende 
inte vara särskilt gott längre.  

 

Örjan: Fröknar vet mer. 

Alf: Det är stor skillnad. 

Lärare: Vad är det som gör att det är stor skillnad? 

Astrid: En fröken den är vuxen och vet jättemycket men kompisar kanske inte vet precis lika mycket. 

Alf: Ja. 

 

Margit: Tänk om man skrivit lite fel, då kan läraren se det för vissa barn kan inte heller se för de 
kanske gör likadant 

Läraren: Du tänker att båda grupperna har gjort samma fel? 

Margit: Då ser läraren det. 

 

Eleverna menar att kvaliteten på återkopplingen blir högre och säkrare om en lärare bedömer arbetena, 
trots att de strax innan menat att de hade tillräckligt med kunskap om vattnets kretslopp för att själva 
kunna genomföra bedömningar av kamraters arbeten. Denna osäkerhet tycks bero på en rädsla att 
missa något i sin bedömning eller att flera grupper gör samma fel och att detta då inte skulle 
upptäckas. 

Sammanfattning av resultatet 
Eleverna kan inte låta bli att diskutera och ge återkoppling på det estetiska i arbetena trots upprepade 
instruktioner om att endast återkoppla på ämnesinnehållet. Det är uppenbart att eleverna anser att det 
estetiska är mycket viktigt. När de skriver sin återkoppling dominerar ämnesinnehållet, men estetiken 
tar mycket plats, framförallt bland önskningarna. Vid den muntliga återkopplingen formulerar sig 
eleverna sakligt och de som får återkoppling tar emot den utan att visa några speciella känslor kring 
detta moment. Vid efterarbetet visar dock de flesta grupper att de inte håller med om att de angivna 
önskningarna skulle förbättra arbetet. Trots detta ändrar eleverna oftast utifrån kamraternas 
bedömning. 

Under intervjuerna framkom att eleverna haft olika känslor kring bedömningen. De flesta uttryckte 
inga särskilda känslor mer än att det var roligt. Några uttryckte att de var nervösa för att bedöma och 
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återkoppla denna till kamraterna, även bland dessa elever var det flera som även uttryckte att de tyckte 
det var roligt. Endast ett par elever var nervösa inför att få återkoppling på sitt eget arbete. En elev 
uttryckte ovilja att göra önskningen och ville heller inte göra kamratbedömning igen. 

Eleverna var ärliga i sin bedömning och tyckte att de kunde tillräckligt om vattnets kretslopp för att 
klara av att bedöma kamraters arbeten. Trots detta anser de att läraren kan mer och därför är pålitligare 
i sin bedömning.  

Den osäkerhet som har visat sig kan förklaras av att vi alla är olika och därmed känsligare eller 
oroligare för vad andra ska tycka eller tänka om något vi uttalar oss om. Osäkerheten kan även 
förklaras av att det var första gången de genomförde kamratbedömning. Om eleverna arbetar med 
kamratbedömning igen, framförallt utifrån modellen Two stars and a wish, skulle själva förfarandet 
vara känt. Med den förförståelsen bör eleverna vara tryggare då de skulle ha större kännedom om vad 
som förväntas av dem. 

Diskussion 

Resultaten i förhållande till tidigare forskning 

Engagerade elever 

Enligt Topping (2010) har kamratbedömning visat sig vara framgångsrikt för elever ner till 9 års ålder. 
Denna studies elever är yngre än så men jag vill påstå att för att vara första gången de använde sig av 
kamratbedömning så var det en framgång. Eleverna klarade av att genomföra kamratbedömningen och 
det var över lag ett uppskattat nytt inslag i undervisningen. Sandvoll (2014) menar att studenterna i 
hennes studie inte ansträngde sig för att göra kamratbedömningen ordentligt trots att de var positiva 
till detta inslag i undervisningen. Detta känns inte igen i denna studie då eleverna både var positiva till 
kamratbedömningen och ansträngde sig ordentligt för att göra den på ett bra och grundligt sätt. Att 
eleverna inte kunde hålla sig till två stjärnor och en önskning utan i snitt skrev tre stjärnor och två 
önskningar visar på engagemang och vilja att genomföra uppgiften så bra som möjligt. Skillnaden i 
resultat kan bero på den stora åldersskillnaden då Sandvolls studie är med universitetsstuderande. En 
annan möjlig skillnad kan vara implementeringen av kamratbedömningen i klassrummet eller 
nyhetens behag-faktorn. Kanske är det mer motiverande att genomföra kamratbedömning för första 
gången när det är nytt och spännande än senare i sin utbildning. 

Eleverna kan ta över bedömningen 

Topping (2010) poängterar att just kamratbedömning är effektivt för elevernas lärande och en 
underutnyttjad resurs som dessutom ofta är tillförlitligare än lärarens egen bedömning. Eleverna i 
denna studie ansåg att de hade tillräcklig kunskap för att bedöma kamraters arbeten. Dock var endast 
56 procent av önskningarna av ämnesinnehållslig karaktär vilket inte är tillräckligt mycket för att alla 
elever ska få en formativ återkoppling som de kan arbeta vidare med när det gäller just 
ämnesinnehållet. De resterande 44 procenten av återkopplingarna var av formativ, estetisk, karaktär. 
Med tanke på den låga andelen önskningar av ämnesinnehållslig karaktär kan eleverna å ena sidan 
anses ha rätt i att lärarens bedömning är tillförlitligare än elevernas, vilket är tvärt emot vad Topping 
menar. Å andra sidan kan eleverna anses vara minst lika kapabla att bedöma som läraren då eleverna 
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har bedömt helheten, både estetiska och ämnesinnehållsliga aspekter. Därmed kan denna studies 
resultat även anses gå hand i hand med det Topping menar, att eleverna ofta är tillförlitliga bedömare. 
Om arbetets helhet bedöms så var eleverna redan vid denna första kamratbedömning minst lika 
lämpade som läraren att bedöma dessa. 

Är det estetiska relevant? 

Enligt eleverna är det estetiska relevant, annars hade de inte bedömt det under arbetet med 
kamratbedömningen. Att eleverna i huvudsak tecknat vattnets kretslopp har påverkat vad de förmedlar 
för kunskap. Enligt Jakobson (2008) är det viktigt att vara medveten om att estetiken är viktig i 
elevernas lärprocess. När de lär sig naturvetenskap sker detta genom användning av estetik och genom 
att kommunicera vad som är naturvetenskap. Jakobson menar alltså att estetiken är ett verktyg i 
elevernas lärande av naturvetenskap vilket eleverna i denna studie visat genom hela sitt arbete med 
kamratbedömning. Dock är elevernas estetiska tyckanden inte alltid relevant vid bedömningen av 
andra elevers arbeten då de tycker olika om vad som är fint eller om det är tillräckligt mycket av 
något, exempelvis regndroppar. Jakobson (2008) menar att eleverna sorterar ut vad som är relevant 
och irrelevant genom estetiska omdömen. Det finns heller ingen klar linje mellan ämnesinnehåll och 
estetik i elevernas kommentarer i denna studie. 

Hellre återkoppling från lärare 

I denna studie var eleverna eniga, om återkopplingen ska vara pålitlig och korrekt så föredrar de 
återkoppling från lärare framför kamrater vilket går emot Cowie’s (2015) studie där eleverna helt 
föredrar återkoppling från jämnåriga. Det finns dock andra studier enligt Hirsh och Lindström (2015) 
som liksom denna studie visar på att elever föredrar att få återkoppling från lärare framför kamrater. 
Anledningen i denna studie var att läraren kan mer och att eleverna själva kanske inte upptäcker fel 
som gjorts i arbeten. Eleverna visar här att de är osäkra på sin kunskap samtidigt som de i studien 
enhälligt svarat att de har tillräckliga kunskaper om vattnets kretslopp för att kunna bedöma kamraters 
arbeten. Detta skulle kunna betyda att de är oroliga för att bedöma fel trots att de anser sig ha 
ämneskunskaperna. Då eleverna förutom ämneskunskaperna även bedömt det estetiska kan det vara så 
att det är sina estetiska kunskaper eleverna är osäkra på. De skulle även kunna vara tveksamma till om 
de kan tyda kompisarnas teckningar korrekt. Ytterligare en anledning kan vara att de denna första gång 
ännu inte har tillräckligt med självförtroende. 

Oärliga mot sig själva men inte mot kamraterna 

Eleverna i denna studie var förvisso extra snälla i sin kamratbedömning men ändå helt ärliga. De 
visade inte att de hade några svårigheter med att ge egen återkoppling på grund av olika elevrelationer 
som Gamlem och Smith’s (2013) studie visade. Däremot visar studien att eleverna efter att ha mottagit 
kamratbedömningen inte var helt ärliga mot sig själva då flera grupper ändrade i sitt arbete i enlighet 
med kamraternas bedömning trots att de ansåg att återkopplingen var felaktigt och inte ville ändra. 
Detta tyder på att det finns någon form av svårighet som är förenat med respekt av andras åsikter inom 
gruppen. Denna respekt är inte i enlighet med Gamlem och Smith’s studie som visar på respektlöshet 
mellan eleverna, att de inte är snälla och rättvisa mot varandra, utan snarare vill dessa elever vara 
snälla och visa respekt och därför ändrar de i sitt arbete enligt kamraternas bedömning. Att de skulle 
ändra i sin teckning på grund av låg tilltro till sin egen kunskap motsägs av det faktum att de själva 
tycker de har tillräckliga kunskaper om vattnets kretslopp för att kunna bedöma kamraters arbeten 
samt för att de flesta skrivit fler än två bra saker och fler än en sak som kan förbättras i kamraters 
arbeten. Det mest troliga är att eleverna känner något slags tryck på sig och därför ändrar trots att de 
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inte vill. Kanske är det för att de ändå sitter med sitt arbete igen, eller så är det för att deras kamrater 
som bedömt arbetet inte ska bli ledsna för att de inte håller med dem. Även om eleverna ändrade i sitt 
arbete mot sin vilja så har det skapats en paus i arbetet och eleverna har reflekterat över både sitt 
arbete och kamraternas bedömning av detta, såsom Black och Wiliam (1998), Lozic (2016) och 
Topping (2010) menar är en positiv följd av kamratbedömningen. 

Enklare bedöma med Four stars and two wishes? 

Eleverna fick bedöma och kommunicera sina åsikter om kamraters arbete, och de gjorde detta både 
med ämnesinnehållet och det estetiska innehållet. Jakobson (2008) menar att lärare kan visa på 
elevernas estetiska arbete för att ge dem möjlighet att dela estetiska erfarenheter i naturvetenskap och 
även ge och få råd om hur de kan förbättra detta arbete, vilket eleverna själva gjorde i denna studie. De 
tog alltså tillvara på sin möjlighet att bedöma andra elevers estetiska erfarenheter i naturvetenskap och 
ge, samt få, råd om hur de kunde förbättra sitt arbete. Detta skulle dock egentligen endast göras med 
det naturvetenskapliga innehållet, vilket eleverna inte riktigt klarade av. De kan helt enkelt inte hålla 
isär estetik och ämnesinnehåll, för dem så går de båda ihop och den ena delen tycks inte kunna 
bedömas utan den andra. Om eleverna istället hade haft två likadana papper med Two stars and a wish, 
så hade det ena pappret kunnat vara avsett för det estetiska i teckningen och det andra för 
ämnesinnehållet. Eventuellt skulle eleverna då kunna hålla isär det estetiska och ämnesinnehållet. 
Även om så inte är fallet hade det kanske kunnat visa dem de två perspektiven på arbetena och dessas 
bedömningar samt kunnat fördjupa elevernas reflektioner kring det estetiska å ena sidan, och det 
ämnesinnehållsliga å den andra sidan. 

Relevans för lärarprofessionen 
Det går givetvis inte att generalisera denna studies resultat då det är en liten studie, men trots detta 
finns det några resultat som kan vara värda att ha i minnet när man som lärare planerar 
kamratbedömning i NO.  

Det är viktigt att vara medveten om hur stor plats estetiken kan ta i NO-arbeten. Oavsett om det är 
meningen att det estetiska ska bedömas eller inte så kommer eleverna att göra det om möjligheten 
finns. De tycker helt enkelt att det estetiska är lika viktigt som ämnesinnehållet. Deras uppfattning är 
alltså att de ska bedöma både det estetiska och ämnesinnehållet. Om man ska hålla isär de båda behövs 
mer struktur än vad modellen Two stars and a wish erbjuder. 

I de lägre årskurserna kan det vara idé att börja med en enkel matris med endast kryssrutor, ja, nej och 
eventuellt även både och eller vet ej så att eleverna får en väg ut om de inte vill ge negativ feedback. 
Ett alternativ är att det bara finns ja-rutor för att på så vis öka sannolikheten att alla elever känner 
trygghet i sin bedömning. Detta skulle även kunna göra så att de som tycker det är nervöst eller 
obehagligt att bedöma andras arbete långsamt vänjer sig vid kamratbedömning som arbetssätt. 

En strukturerad matris ger även eleverna stöttning i vad som ska bedömas, inte minst om läraren vill 
styra det till att endast det ämnesinnehållsliga ska bedömas, om nu det är möjligt. Denna studie visar 
dock inte att eleverna behöver en matris som stöttning för att veta vad som ska bedömas. De hade inga 
problem med att bedöma arbetenas ämnesinnehåll, det var jag som lärare som hade problem med att de 
även bedömde det estetiska. 
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Slutsats och vidare forskning 
Det har visat sig att elever kan genomföra kamratbedömning redan i årskurs ett. De allra flesta 
eleverna i denna studie upplever kamratbedömning som ett positivt inslag i undervisningen. Samtliga 
elever upplever att de är ärliga i sin bedömning. Eleverna uppfattar läraren som mer kunnig och 
därmed pålitligare i sin bedömning. Samtliga elever anser dock att de klarar av att bedöma kamraters 
arbeten utifrån modellen Two stars and a wish, trots att det är en ganska öppen bedömningsform. Just 
denna öppenhet gör det möjligt för eleverna att bedöma annat än vad läraren avser, i denna studie 
bedömde eleverna det estetiska i teckningarna trots upprepade instruktioner om att detta inte skulle 
bedömas. Elevernas uppfattning kring kamratbedömning är att de ska bedöma både det estetiska och 
ämnesinnehållet. Då det estetiska för eleverna går hand i hand med ämnesinnehållet skulle det vara av 
intresse att genomföra en liknande studie som denna men där eleverna ska bedöma ämnesinnehåll och 
estetik var för sig, exempelvis genom att använda två stycken Two stars and a wish med olika rubriker 
för att på så sätt undersöka om eleverna kan se och hålla isär ämnesinnehållet och det estetiska.  

Det skulle även vara intressant att söka svar på om eleverna stannar upp, diskuterar och reflekterar mer 
under arbete med modellen Two stars and a wish än med en mer strukturerad matris. Vid 
implementeringen av kamratbedömningen i de lägre åldrarna skulle det även vara av intresse att få en 
inblick i hur eleverna skulle uppfatta och uppleva kamratbedömning som endast utgår från det som är 
positivt med kamraters arbeten. Alltså endast stjärnor eller endast ja-rutor i matriser. Kanske kan detta 
vara ett sätt att långsamt vagga in eleverna i kamratbedömning, genom att endast ge positiv 
återkoppling. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Frågeområden vid elevintervjuer 

Beskrivning av hur det var och kändes att arbeta med kamratbedömning. 

Beskrivning av hur det var och kändes att ge muntlig återkoppling. 

Beskrivning av hur det var och kändes att få muntlig återkoppling. 

Beskrivning av hur de tror kompisar kände sig när de fick återkoppling. 

Tänkte de på kompisarna som gjort arbetet under tiden de arbetade med kamratbedömningen, och på 
hur de skulle ta emot kamratbedömningen. 

Var de ärliga i sin bedömning. 

Är det någon skillnad mellan att få sitt arbete bedömt av en elev och en lärare. Om ja, berätta hur de 
tror det kommer sig. 

Vill de arbeta med kamratbedömning igen? Beskriv varför eller varför inte. 


