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Sammanfattning 
Kamratbedömning är en omtalad bedömningsmetod både i tidigare och i nuvarande forskning. Elevers 
förmåga att ge och ta emot feedback är inte alltid lätthanterlig, speciellt om lärare inte jobbar ofta med 
denna metod i klassrummet. Flera studier pekar på att kamratbedömning leder till formativ bedömning 
som utvecklar elevers fortsatta lärande. Dessa studier är gjorda på förskolan och mest i grundskolans 
högre årskurser, men inte med yngre elever på lågstadiet inom de naturorienterande ämnena. Av den 
anledningen blir därför syftet med min undersökning att ta reda på hur åtta elever på lågstadiet får och 
ger feedback till varandra när en uppgift i biologi fokuseras. Med hjälp av löpande 
observationsanteckningar i klassrummen och inspelat elevsamtal fick jag insyn på elevernas insatser 
kring kamratbedömningen. För att analysera elevernas samtalsprocesser har praktisk epistemologisk 
analys använts och för att belysa samt förtydliga resultaten ytterligare har elevarbeten dragits nytta av. 
Resultaten visar att eleverna ger varandra positiv feedback samt konkreta förslag på hur dem kan gå 
vidare för att förbättra sina kunskaper. Resultatet visar även att elevers förmåga att ge och ta emot 
feedback hanterades väldigt lugnt.  
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Inledning 
Bedömning i skolan ska bidra till ökat lärande för eleven samt utveckla och fördjupa deras kunskaper i 
olika ämnen. Innan elevens prestationer bedöms ska lärare samla ihop all information om eleven och 
jämföra med de långsiktiga mål och kunskapskrav som uttrycks i kursplanerna (Skolverket, 2010; 
Skolverket, 2011d). Bedömning kan göras av olika anledningar och det finns särskilt två stycken; 
summativ respektive formativ bedömning. Den förstnämnda bedömningen innebär att elevens 
kunskaper eller förmågor bedöms här och nu, vilket lärare kan formulera till omdöme, ett betyg eller 
antal poäng på en prestation. Den formativa bedömningen innebär däremot att lärare använder 
insamlad information om eleven för att stödja elevens fortsatta lärande (Skolverket, 2010). 

I linje med inledningen om bedömningsområdet jämlikt med läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet ska skolan ge varje elev förmågan att själv bedöma sina resultat och 
ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna 
(Skolverket, 2011d). Lärare behöver skapa en tydlig struktur i undervisningen för att synliggöra 
elevernas arbete och ge eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt. Därigenom 
läggs det tonvikten på kamratbedömning eftersom elever ska, förutom att bedöma sig själva, även 
bedöma andras arbeten. Skolverkets stödmaterial för bedömning (Skolverket, 2011c) tydliggör vad 
kamratbedömning kan innebära. Denna bedömningsmetod anses vara ett sätt att hjälpa elever att öka 
sitt fortsatta lärande. Genom att låta elever bedöma varandras prestationer får de möjligheter att få syn 
på olika sätt att lösa samma uppgift, inte minst när det gäller lösningar av olika kvalité. Enligt 
Skolverket (2011c) övar elever sitt formativa lärande om de till exempel ger konkreta förslag till 
varandra genom kamratbedömning.  

Vad karaktäriserar då en formativ bedömning? Som svar på denna fråga beskriver Paul Black och 
Dylan Wiliam i artikeln Assessment and Classroom Learning (1998), begreppet formativ bedömning 
som något som sker hela tiden och att denna form av bedömning pågår i en process. I artikeln har 
hundratals vetenskapliga artiklar studerats och Black och Wiliam (1998) kom fram till att den 
formativa bedömningen brukar man säga är bedömning för lärande. Med formativ bedömning blir 
eleverna medvetna om de mål som skall uppnås samt blir medvetna om sitt lärande. För att formativ 
respons ska kunna ge positiva intryck för elevers lärande, behöver den användas aktivt av eleverna i 
deras fortsatta lärandeprocess. Bedömningen behöver alltså utveckla nya aktiviteter eller nytt tänkande 
(a.a.). 

Vidare hävdar John Hattie och Helen Timperley (2007) att feedback och återkoppling är centrala 
begrepp inom formativ bedömning och kamratbedömning. I artikeln The Power of Feedback (2007) 
definierar forskarna återkoppling som information som fylls av en person gällande ens prestationer. 
För att informationen ska vara användbar skall den som får feedback kunna svara på tre frågor ”Where 
am I going? How am I going?” och ”Where to next?” (Hattie & Timperley, 2007, s. 86). Dessa tre 
frågor kan tolkas som; Vart är eleven på väg, alltså vilket målet eleven ska uppnå, var befinner sig 
eleven i förhållandet till målet och hur skall eleven nå målet. Enligt Skolverket (2011a) behöver lärare 
ta ställning till hur elevernas kunskaper ska utvärderas och klargör tydligt för elever vad målen med 
undervisningen är. När eleverna blir delaktiga på det här sättet utvecklar de ett allt större ansvar för 
sina studier och samtidigt en förtrogenhet med vad som kommer att bedömas, vilket tillsammans med 
en aktiv återkoppling under arbetens gång gynnsamma elevers lärande. 
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Ännu en studie har gjorts inom feedback. Siv M. Gamlem och Kari Smith (2013) har nämligen gjort 
en undersökning i Norge med särskilt fokus på högstadieelever. Syftet med undersökningen var att ta 
reda på elevernas uppfattningar inom klassrumsbedömning och med hjälp av både elevintervjuer och 
klassrumsobservationer har forskarna kommit fram till flera slutsatser. Ett resultat visar bland annat att 
elever har både negativa och positiva uppfattningar om feedback. Enligt elever är positiv feedback när 
de får bekräftelse om sina insatser och när de får specifika förslag på hur de kan förbättra sig, medan 
negativa uppfattningar är när eleverna får feedback som går ut på att de måste arbeta hårdare. Elever 
uppfattar detta som att de inte har gjort sitt bästa. Gamlems och Smiths (2013) studieresultat visar 
även på att relationer mellan eleverna påverkar deras uppfattningar när de jobbar med 
kamratbedömning. Gamlem och Smith (2013) menar att elever tycker, å ena sidan, att det är svårt att 
ge en ärlig återkoppling till sin kamrat då brist på förtroende, ömsesidig respekt och pålitlighet kan 
förhindra det. Å andra sidan, på grund av vänskapsförhållande, kan en återkoppling både ges och tas 
emot alltför vänligt vilket elever anser vara som en dålig återkoppling. 

Även Stuart Ian Boon (2016) skriver om formativ bedömning, men här har författaren fokuserat på hur 
en kamratbedömning leder till formativ bedömning. Studien har tittats på hur eleverna i årkurserna 3-4 
i England samtalar kring kamratbedömningen för att föra den vidare i sitt lärande. Genom 
klassrumsobservationer och elevintervjuer som datainsamlingsmetod har studien kommit fram till att 
elever tycker att kamratbedömning är en svår utmaning. Det krävs att ha en förmåga att samtala med 
en annan elev och elevernas egenskaper påverkar dessutom hur de kommunicerar i sammanhang av 
kamratbedömningen. En betydelsefull slutsats har varit bland annat att fler effektiva 
kamratbedömningar, där läraren kan se elevernas olika behov, kan leda till elevernas fortsatta lärande. 
Detta påpekar även Skolverket (2011c) att elever behöver öva på att ge återkoppling till varandra och 
för vissa elever kan detta ta en lång tid. 

Ytterligare forskning där specifikt naturvetenskapens didaktik sätts i fokus framhåller 
kamratbedömning som en konstruktiv arbetsmetod att använda, inte minst i syfte att eleverna får större 
handlingsutrymme och mer inflytande över naturvetenskapsundervisning (Jens Anker-Hansen & 
Maria Andreé, 2015). I en studie som gjorts av Anker-Hansen och Andreé (2015) inom 
naturvetenskapens didaktik visar hur elever i årskurserna 8-9 i en svensk skola involveras i 
klassrumsbedömning genom själv- och kamratbedömning. Forskarna refererar till tidigare forskning 
och menar att det råder oenighet bland eleverna om vad som värderas som "god kvalitet" i 
kamratbedömningen. Studien har bland annat tagit reda på, med hjälp av insamlade elevarbeten och 
ljudinspelningar, att många elever använde en annan kamrats feedback för att föra över den till en 
annan kamrat vilket kändes inte av eleverna som konstruktivt och givande. Studiens resultat visar även 
att elevernas förmåga att använda sig av kamratbedömning var komplicerad. Responsen 
överensstämde nämligen inte med elevernas egna upplevelser av sitt deltagande och ledde dessvärre 
till att bedömningen kändes meningslöst (a.a.). 

Ännu en studie inom naturvetenskapens didaktik har gjorts av Kimberley Brenneman (2011) med 
särskilt fokus på förskolebarnen. Studiens syfte var bland annat att ta reda på hur förskolebarnen i 
USA bedöms i de naturvetenskapliga ämnena. Studiens resultat bygger på observationer i olika 
klassrum. Brenneman (2011) drar samman resultat och menar bland annat att läraren ska arbeta 
laborativt som leder till att eleverna får arbeta mycket med händerna. Detta främjar till att många 
elever kan koppla laborativa aktiviteter till vardagliga händelser. Vidare understryker Brenneman 
(2011) att bedömningen inte ska fokuseras enbart på barns styrkor och svagheter utan läraren ska se 
barns kunskapsprocesser genom att observera och stödja dem 
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Syfte och frågeställning 
Med utgångspunkt i ovan framgår det att kamratbedömning som en bedömningsmetod visar vad som 
kännetecknar konstruktiv feedback i syfte att elevernas lärande fördjupas inte ger någon klar bild. 
Undersökningen på området har företrädelsevis gjorts inom förskolan samt i de högre årskurserna i 
grundskolan. Med anledning av detta blir det intressant att ta reda på hur specifikt yngre elever på 
lågstadiet arbetar med kamratbedömning i skolans naturvetenskap. Syftet med denna studie är därför 
att ta reda på hur elever i årskurserna 2 och 3 får och ger feedback till varandra när en uppgift i biologi 
fokuseras. Frågeställningen som denna studie svarar på är:  

- Vad kännetecknar elevernas insatser då de ger och tar emot kamratbedömning?  

Metod 

Urval 
I min studie har urvalet av skolan och årskurserna valts utifrån bekvämlighetsurval. Enligt Alan 
Bryman (2011) består bekvämlighetsurval av individer som helt enkelt är tillgängliga just vid det 
tillfället. Den skola som först tackade ja för att medverka i föreliggande studie låg i en förort 
Stockholm. Därefter tillfrågades alla lärare som jobbade i årskurserna 1-3 om de kunde tänka sig att 
delta. Det blev en lärare i årskurs 2 och ytterligare en i årskurs 3. Båda lärarna som gav sitt 
medgivande till att delta i studien hade tidigare jobbat med temat kroppen med sina klasser och därför 
valde jag att beröra samma tema med eleverna i undersökningen där kamratbedömningen skulle ske. 
Kriteriet för mitt urval var att eleverna som deltog i studien tidigare skulle ha haft någon form av 
erfarenhet av arbete med kamratbedömning. Lärarna till respektive årskurs valde barnen utifrån deras 
medgivande till att delta i studien. 

Datainsamlingsmetod 
En kvalitativ forskning inrymmer ett flertal metoder och den metoden som tillämpas i studien är en så 
kallad deltagande observation som även kallas för etnografi (Bryman, 2011; Lise Justesen & Nanna 
Mik-Meyer, 2011). Den visar en förståelse av hur deltagarna verkar i en social verksamhet och i mitt 
fall ser man elevernas samspel kring kamratbedömning. Enligt David E. Gray (2014) är kvalitativa 
studier av en bra kvalité eftersom ord har en mer konkret och levande smak som är mycket trovärdiga 
för läsaren än sidor av siffror. Insamling av data utfördes i årskurserna 2 och 3 med fyra elever från 
varje klass. Sammanlagt deltog alltså åtta elever. Enligt Bryman (2011) kan forskare vara en så kallad 
fullständig observatör, vilket innebär att forskaren iakttar och lyssnar i syfte att få fram information 
om hur en social grupp medverkar i en situation utan att medverka i situationen. De iakttagelser man 
gör i klassrummet dokumenteras i löpande form och dessa observationer kan man komplettera med att 
spela in till exempel elevers gruppsamtal på band (Bo Johansson & Per Olov Svedner, 2010). Jag 
använde denna metod för att få en helhetssyn på vad eleverna gjorde och skrev ner kontinuerliga 
anteckningar i min anteckningsbok med en penna under två lektioner, en i årkurs 2 och en i årkurs 3. 
Varje lektion varade i cirka 45 minuter. Elevers gruppsamtal spelades alltså in med hjälp av 
bandspelare för att senare kunna analyseras. 
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Genomförande 
Eftersom jag observerade båda lektionerna var det viktigt att i förväg gå igenom med båda lärarna vad 
avsikten med lektioner var samt beskriva hur en uppgift i biologi skulle presenteras för eleverna. 
Uppgiften som barnen skulle få arbeta med gick ut på att identifiera människans olika kroppsdelar. Det 
övergripande syftet med lektionerna var att eleverna skulle få ökad kunskap inom detta område. Valet 
av uppgiften gjordes av två anledningar. För det första hade båda lärarna jobbat med temat kroppen 
sedan tidigare med sina elever. För det andra ska undervisningen enligt kommentarmaterialet till 
kursplanen i biologi (Skolverket, 2011b) i årskurserna 1-3, behandla de delar av kroppen som eleverna 
kan se eller känna på samt en del inre organ såsom hjärna, hjärta och lungor. Av det första motivet fick 
jag en idé på vad lektionen kan handla om medan det andra motivet gav mig en vägledning för hur jag 
kan illustrera en uppgift gällande det området. Med hänsyn till båda anledningarna letade jag 
följaktligen fram bilder på kroppsdelarna på nätet och formade en mall samt lappar med ord till 
respektive bild (Se figurer 1 & 2). 

 

  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Figur	  1	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Figur	  2 	  

 
 

Eleverna ska först utföra uppgiften individuellt för att sedan ge feedback till varandra genom att delas 
in i två elever per grupp. Det blev två elevgrupper i varje klass. För att veta att eleverna svarat rätt på 
uppgiften fick varje elevgrupp ett facit. Båda lärarna hade jobbat med kamratbedömningsmetoden 
”two stars and a wish” sedan tidigare med sina elever och jag valde att inte introducera någon ny 
metod för enligt Skolverket (2011c) kan kamratbedömning ta tid att utveckla om eleverna inte mött 
den tidigare. I ”two stars and a wish”- metoden uppmanas eleverna att ge återkoppling som innebär att 
ge beröm samt kritik i form av en önskan om vad som skulle kunna förbättras till nästa gång 
(Skolverket, 2011c). När kamratbedömning används kan det vara bra att lärare ger eleverna en 
vägledning i hur man bör uppföra sig mot varandra. Elever ska värdesätta och visa respekt för andra 
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elevers arbete, lyssna på varandra och koncentrera sig på de mål som knyts till uppgiften. Jag 
modifierade denna metod en aning och ersatte ”two stars and a wish” till frågor istället: 

1. Har din kamrat svarat rätt på alla kroppsdelarna? 

2. Vad gick bra med uppgiften? 

3. Vad tycker du att din kamrat kan göra för att lära sig mer om kroppsdelarna? Ge förslag till 
din kamrat. 

Första och andra frågan motsvarar ”two stars” och den tredje frågan motsvarar ”a wish”. Lektionen 
började med att jag presenterade mig själv och förklarade för eleverna syftet med lektionen samt 
varför bandspelarna framför dem skulle läggas ut. Enligt Johansson och Svedner (2010) kan 
problematiken uppstå där observatören lätt kan dras med i ett lärarbeteende och därför ska det 
tydliggöras för elever, och även för läraren, i vilken roll man befinner sig i klassrummet. För att inte 
störa eleverna under tiden de utförde uppgiften individuellt satte jag mig lite avskilt för att göra 
anteckningar i min anteckningsbok med en penna. Under kamratbedömningsprocessen gick jag runt 
några varv för att fotografera deras arbeten. 

Forskningsetik 
Det finns fyra etiska huvudkrav att förhålla sig till som forskare och dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). 
Det första är informationskravet där de som deltar ska bli informerade om syftet och genomförandet 
av studien. Det andra är samtyckeskravet som handlar om personernas rättighet att själva bestämma 
över sin medverkan. Med anledning till att eleverna inte är myndiga får de i samråd med sina 
vårdnadshavare godkänna sitt samtycke till att medverka genom att vårdnadshavare skriver under 
brevet. Medverkan ska ske på deltagarnas villkor vilket innebär att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan under pågående observationer om de skulle önska det. Det tredje är konfidentialitetskravet 
som innebär att personerna som medverkar i studien är anonyma och därför är namn på såväl 
deltagarna som skola fingerade. Nyttjandekravet är det fjärde kravet och innebär att studien endast får 
användas i forskningssyfte och därför kommer allt material som samlats under studiens gång raderas 
(a.a.). Genom att följa dessa forskningsetiska anvisningar visar man respekt för de som deltar och 
vinner förtroende hos de och dessutom ökas motivationen att delta konstruktivt i undersökningen 
(Johansson & Svedner, 2010) I samtyckesbreven som skickades ut till lärarna och vårdnadshavare för 
barn i berörda klasser i min studie framkommer det tydligt hur jag förhåller mig till dessa krav 
(Bilagor 1 & 2). 

Analysmetod 
Efter att ha samlat in allt material var det dags att noggrant undersöka det. I ett första steg renskrevs 
anteckningar som gjordes under observationerna. Därefter valdes de observationssekvenser utifrån 
dessa anteckningar där eleverna använde sig av feedback, både då de gav varandra feedback och när 
de själva fick motta feedback. I ett andra steg transkriberades en större del av elevsamtalen som 
spelades in med hjälp av bandspelare, vilket omfattade cirka 60 minuter. Både observationssekvenser 
och samtal transkriberingar sammansmältes. I ett tredje steg användes analysmetoden praktisk 
epistemologisk analys i den här studien. Denna metod redovisas mer utförligt nedan. 
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Praktisk epistemologisk analysmetoden, som även förkortas PEA, har sina rötter i ett pragmatiskt 
perspektiv vilket innebär att människor i en social praktik lär och skapar mening tillsammans, alltid 
utifrån ett specifikt syfte (Wickman, 2006). ”Epistemologi är läran om vad kunskap är och hur vi 
skaffar oss kunskap” (Per-Olof Wickman & Leif Östman, 2002, s. 38). Epistemologin uppstår genom 
didaktiska förutsättningar i klassrummet där samverkan i undervisningen synliggörs mellan hur och 
vad elever lär sig. Denna analysmetod användes i den här studien för att studera aktiviteter och 
händelser i elevernas samtalsprocesser och i klassrumsobservationer. Metoden har utvecklats av 
Wickman och Östman (2002) och de utgår från fem centrala begrepp inom PEA för att analysera 
meningsskapande processer och lärande. Dessa analytiska begrepp är; syfte, stå fast, relation, 
mellanrum och möte. För att veta vad lärare och elever håller på med under en lektion är det självklart 
viktigt att veta vad lektionens syfte är. Därför är syftet den grundläggande delen i PEA som redogör 
för vad det är eleverna ska lära sig och den är sammanvävd i resten av fyra begreppen som beskrivs 
här. När ett påstående eller en situation som inte ifrågasätts av någon är det som kallas för att stå fast. 
Elever är överens om det som sägs i en konversation eller det som görs i en aktivitet. Det tredje 
begreppet, relation, uppstår mellan något som står fast för elever och den nya kunskapen som eleverna 
inte kunde tidigare om. Relation skapas alltså när eleverna går från stå fast till ny kunskap genom att 
lära sig nya samband tillsammans med andra i konversationer, aktiviteter eller situationer. Vad finns 
det emellan stå fast och relation? Hur skapar elever ny kunskap? Mellanrum är det fjärde begreppet i 
PEA som kan besvara dessa frågor. Wickman och Östman (2002) menar att elever uppmärksammar 
mellanrum genom att fråga, kritisera, föreslå eller tvivla på något som dem inte vet något om ännu. 
För att gå från stå fast till relation behöver eleverna först fylla dessa mellanrum och därigenom skapa 
nya relationer. Vidare sägs det att lärare har ett viktigt uppdrag, med hänsyn till lektionens syfte, ge 
eleverna förutsättningar att låta dem uppmärksamma mellanrummen för deras lärande. Lärandet kan 
synas genom att observera de mellanrum som uppmärksammas och fylls. Möte är den centrala 
definitionen för vad som står fast för elever, vilka relationer som elever skapar och hur elever 
uppmärksammar och fyller mellanrummen. Enligt författarna kan möten i undervisningen ske på olika 
sätt. Elever möter varandra och lärare genom samtal och handlingar, i aktiviteter och i olika situationer 
och det kan även ske mellan olika medier, verktyg och föremål. Det är i olika möten i undervisningen 
som lärare kan se vad och hur elever samtalar och verkar. 

I analysen av elevernas samtal har jag i min studie utgått från alla dessa PEA-begrepp; syfte, stå fast, 
relation, mellanrum och möte. De åtta elevsamtalen som visas i resultatdelen är utvalda för att särskilt 
synliggöra vad som kännetecknar de centrala insatser som eleverna bidar med då de ger och får 
feedback av varandra. För att belysa och förtydliga resultaten ytterligare har elevarbeten använts 
tillsammans med elevernas samtalsprocesser för att förstå vad eleverna hänvisar till. 

Resultat 
Nedan presenteras samtalsprocesser med elevgrupper om två och totalt behandlas fyra 
elevgruppssamtal. Resultat och analys är gjorda i årskurserna 2 och 3 och är sammanslagna under de 
tre frågorna som eleverna använder sig av när de ger och tar emot feedback, nämligen; 1. Har din 
kamrat svarat rätt på alla kroppsdelarna? 2. Vad gick bra med uppgiften? och 3. Vad tycker du att din 
kamrat kan göra för att lära sig mer om kroppsdelarna? Ge förslag till din kamrat. Alla fyra 
elevgruppssamtalen är analyserade under varje fråga. I fråga nummer två valde jag att analysera och 



7 
 

sammanfläta samtliga elevsamtalen till ett excerpt eftersom svaren på denna fråga besvarades nästan 
likadant av alla elever i båda årskurserna. Det är väsentligt att ha i åtanke att det är långa pauser 
mellan elevernas samtal eftersom dem använder ett facit för att ge återkoppling till varandra, vilket tar 
tid för eleverna att titta igenom uppgiften och därefter ge feedback. I övrigt kommer de analytiska 
begreppen syfte, stå fast, relation, mellanrum och möte artikuleras med fet stil för att upplysa 
resultatanalysen tydligare. 

Innan eleverna i båda klasserna sätter igång med kamratbedömning ger läraren instruktioner för hur 
uppgiften ska utföras och framhåller specifikt hur själva kamratbedömningen ska gå till. Syftet med 
lektionen är att eleverna ska fördjupa sina kunskaper om kroppen genom att använda sig av 
kamratbedömning.  

1. Har din kamrat svarat rätt på alla 
kroppsdelarna? 
När eleverna i båda årskurserna besvarar första frågan i kamratbedömningen blir det intressant att följa 
elevernas diskussioner. Istället för att direkt svara ”Ja” eller ”Nej” på frågan upplyser eleverna vilka 
fel som kamraterna har gjort i biologiuppgiften.  

I årskurs 2 arbetar Samir och Mohib tillsammans och följande kommer upp under deras samtal: 

1. Samir pekar på figur 3: Där blev det fel, det är en panna, inte ögonbryn. 
2. Mohib: Jaha, jag trodde pilen visade på ögonbrynen. 
3. Samir: Nej, pilen är på pannan. Det här är huvud ju. Okej, varför la du den här [en 
lapp med ordet hår på] så ska det vara. 
4. Mohib: Jaha… Okej! 

	  
Figur	  3	  

 
I mötet mellan Samir och Mohib skapar Samir en relation i rad 1 mellan figur 3 och yttrandet ”Där 
blev det fel, det är en panna, inte ögonbryn”. Mohib blir osäker och uppmärksammar ett mellanrum i 
rad 2 ”Jaha, jag trodde pilen visade på ögonbrynen”. Samir fyller mellanrummet genom att säga i 
rad 3 ”Nej, pilen är på pannan”. Under samtalet runt kamratbedömning ger Samir återkoppling till sin 
kamrat Mohib på vad han har gjort för fel och fyller de mellanrum som synliggörs under mötet med 
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uppgiften. Mohib tar emot feedbacken från Samir och genom att säga ”Jaha… okej!” på sista rad 4, 
står det fast även för Mohib om hur han har genomfört uppgiften. 

Det syns tydligt att feedback ges och tas emot under kamratbedömningsprocessen. När Samir ger 
feedback till sin kamrat Mohib upptäcker Samir några fel som Mohib har gjort och på så sätt hjälps 
båda eleverna åt att nå syftet med lektionen, att fördjupa sina kunskaper om människans olika 
kroppsdelar. 

 

När det var Mohibs tur att ge feedback till Samir sker följande i deras samtal: 

5. Mohib pekar på figur 4 och säger: Okej, där var det fel, eller hur? Kolla!  
 6. Samir: Ja, just det. Varför gjorde jag så? 
 7. Mohib tar upp ordet magsäck: Hmm… den ska vara här och sådär. Nu blev det rätt. 
 8. Samir: Men den här hade vi ju inte ens lärt oss, eller? Jag visste inte vad den hette. 
9. Mohib: Inte jag heller, men nu vet vi ju! 
10. Samir: Aaa… 

              
Figur	  4	  

 
Analys 

I den här situationen möter båda eleverna uppgiften direkt med att båda står fast vid ett påstående 
som Mohib framhåller i rad 5, ”Okej, där var det fel, eller hur?”. Samir håller med och säger ”Ja, just 
det”. Ett mellanrum fylls omedelbart av Samir som skapar en relation mellan yttranden ”Ja, just det” 
och ”Varför gjorde jag så?”. På så vis uppföljer han syftet med uppgiften då han lär sig ny kunskap 
om kroppsdelen magsäck. När Mohib etablerar en relation mellan figur 4 och ”Den ska vara här” 
upptäcker Samir genast ett mellanrum. I rad 8 närmare bestämt kritiserar han ”Men den här hade vi ju 
inte ens lärt oss, eller?” och för att mellanrummet inte förblir tomt yttrar Mohib i nästkommande rad 
9 ”Inte jag heller, men nu vet vi ju”. Här har båda eleverna tillsammans skapat en relation genom att 
fylla ett viktigt mellanrum som sedan lett till att bägge står fast om att dem inte hade lärt sig detta 
ord förrän nu. Det går att se att ny kunskap etableras när elever möter varandra tillsammans med 
uppgiften. 

Samtalet kring kamratbedömningen som pågår mellan eleverna är hanterligt och den visar även tydligt 
att eleverna uppfyller syftet med lektionen, nämligen att lära sig om människans olika kroppsdelar. I 
detta fall lär sig eleverna ett helt nytt ord, kroppsdelen magsäck, som de inte tidigare hade mött. 

 

________________________________________________ 
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Det kommande samtalet nedan är mellan Jessica och Maria i årskurs 2. Eleverna besvarar första frågan 
i kamratbedömningen och det är Jessica som börjar: 

11. Jessica: Den här var inte rätt. Vart har du lagt ordet [Ögonbryn]? 
12. Maria: ehh… där. 
13. Jessica: Ja, där. Okej. Då tar vi bort den här… så… här var det också fel [Panna]. 
Oj, jag kanske också har gjort fel. Ska vi kolla? 
14. Maria: Nej, vi kollar på din sen, okej? 
15. Jessica: Okej, vi gör klart den här. Den här ska vara här, vi byter… ja, sådär. 

 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Figur	  5	  

 

Analys 

Jessica inleder samtalet, i rad 11, med att uppmärksamma ett mellanrum ”Vart har du lagt ordet?”. 
Maria fyller mellanrummet kort med att säga i rad 12 ”ehh… där” och pekar på figur 5. Jessica 
fortsätter med kamratbedömningen i rad 13. När hon upptäcker ett fel som Maria har gjort skapar hon 
en relation mellan ”här var det också fel” och ”Oj, jag kanske också har gjort fel”. Här blir eleven 
misstänksam ifall hon också har gjort samma fel och därigenom uppmärksammar Jessica ett ytterligare 
mellanrum ”Ska vi kolla?”. I rad 14 fyller Maria detta mellanrum med att säga ”Nej, vi kollar på din 
sen, okej”. I slutändan står Jessica fast med Maria och säger ”Okej, vi gör klart den här”.  

Dialogen mellan dessa elever, i synnerhet med kamratbedömningen, hanteras mjukt. Under 
samtalsprocessen uppstår det ett flertal mellanrum av Jessica. Hon blir dessutom nyfiken på om hon 
hade gjort samma fel och vill genast titta på sin egen uppgift. Intresset för att lära sig mer om 
kroppsdelarna syns tydligt, vilket leder till ökad kunskap. 

 

I den kommande samtalsprocessen är det Maria som ger feedback nu till Jessica. Båda eleverna hade 
precis tittat på Marias (föregående analys) uppgift då hon fått återkoppling från Jessica:  

16. Jessica pekar på figur 6: Där! Jag visste jag hade gjort fel. 
17. Maria: Det är jag som ska kolla. Vänta, jag måste ta fram det här (facit). Ja, du 
hade rätt. Det är fel här, ja, där. Den här ska vara här. 
18. Jessica: Ja, jag vet. 



10 
 

 
	   	   	   	   	   	   	   	   	  Figur	  6	  

 

Analys 

I det här inledande samtalet är det Jessica som knyter en relation mellan figur 6 och yttrandet i rad 16 
”Där! Jag visste jag hade gjort fel”. Eleven visste i förtid att uppgiften inte blev rätt eftersom hon 
upptäckte det när hon gav feedback till sin egen kamrat sedan tidigare. Maria står fast vid Jessicas 
utlåtande då hon säger i rad 17 ”Ja, du hade rätt. Det är fel här”. Jessica avslutar samtalet med att 
säga i rad 18 ”Ja, jag vet”. Båda elever är fullständigt överens om vad som blev fel i uppgiften. 

Även i denna konversation flyter kamratresponsen lättarbetad mellan eleverna. Jessica visste redan i 
förväg att hon hade gjort fel och därför blir det lätt och acceptabelt att ta emot Marias respons utan att 
ifrågasätta.   

_____________________________________________________ 

I årkurs 3 jobbar Anna och Daniel tillsammans och Anna ger feedback till Daniel huruvida han svarat 
rätt på alla kroppsdelarna: 

19. Anna: Där har du fel… är inte det här en handflata? Vänta! Jag måste kolla i det 
här först [facit]. Ja, det är så, den här ska vara här och den ska vara här. [Anna tar 
upp orden handflata och hand och parar ihop dessa med respektive bild] 
20. Daniel: Ja, jag ser det. 

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Figur	  7	  
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Analys 

Anna inleder samtalet med att skapa två relationer, ena mellan figur 7 och yttrandet i rad 19 ”Där har 
du fel” och den andra mellan ”Jag måste kolla i” och ”det här först”. I samma rad blir Anna osäker 
ifall hon har sagt rätt och uppmärksammar ett mellanrum ”är inte det här en handflata?”. Innan 
Daniel hinner svara på hennes fråga fyller hon mellanrummet med utlåtandet i rad 19 ”Ja, det är så, 
den här ska vara här och den ska vara här”. I mötet mellan facit och uppgiften tillsammans med 
eleverna skapar Anna och Daniel nya relationer. I rad 20 står det nämligen fast för Daniel som skapar 
relationen mellan ”Ja, jag” och ”ser det” och därmed inser han att han har gjort ett fel i uppgiften. 

Kamratbedömningen som Daniel får av sin kamrat Anna angående om han har rätt på alla 
kroppsdelarna ger Daniel inblick på vilket fel han har gjort i uppgiften. Eleverna tillsammans hjälps åt 
att öka kunskaper i ämnet biologi rörande människans kropp. 

I samma grupp fortsätter kamratbedömningsprocessen och Daniel ger respons nu på Annas uppgift 
och Anna börjar med att uttrycka sig: 

21. Anna: Nu får vi kolla på min, jag har gjort alla rätt. 
22. Daniel: Hur kan du vara så säker? 
23. Anna: Vet inte… jag bara är det. 
24. Daniel: Få se… nä, kolla! Du hade fel på tummen, det är en nagel.  
25. Anna: Oj, jaha! 
26. Daniel: Ja, lugn, allt annat är rätt typ. 

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Figur	  8	  

 
Analys 

I rad 21 etablerar Anna en relation mellan ”jag har” och ”alla rätt” med fokus på att hon har svarat 
rätt på alla kroppsdelarna. Daniel påpekar och uppmärksammar ett mellanrum i rad 22 ”Hur kan du 
vara så säker?”. Anna fyller detta mellanrum i nästkommande rad 23 med att säga ”Vet inte… jag 
bara är det”. Kamratbedömningsprocessen börjar med att Anna bedömer sig själv och är säker på att 
hon har alla rätt. När Daniel, i rad 24, fyller det mellanrum som han hade uppmärksammat tidigare 
”Du hade fel på tummen, det är en nagel” blir Anna förvånad i rad 25 ”Oj, jaha!”. Daniel hade skapat 
en relation mellan figuren 8 och yttrande i rad 24 ”kolla” och visar för Anna vad som gick fel med 
uppgiften. 

I det här samtalet förekommer även självbedömning då Anna uttrycker att hon utfört uppgiften helt 
korrekt. När Daniel och Anna diskuterar vidare får Anna syn på vilket fel hon hade gjort. I det här 
fallet är kamratbedömning från Daniel ett sätt att se från ett annat håll. 
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_____________________________________________________ 

I årskurs 3 sitter Gustav och Stefan och jobbar tillsammans med den första frågan i kamrat-
bedömningen, om kamraten svarat rätt på alla kroppsdelarna, och ger feedback till varandra. Stefan 
startar samtalet och följande händer:  

27. Stefan: Du har alla rätt på kroppsdelarna. 
28. Gustav: Ja, såklart. Det var ju inte så svårt.  
29. Stefan: Men man kan inte allt?! 
30. Gustav: Jo, det kan man väl… om man läser på. 

Analys 

I rad 27 skapar Stefan en relation mellan ”alla rätt” och ”på kroppsdelarna” då han berättar för sin 
kamrat Gustav att utfört uppgiften korrekt. Gustav uttrycker bestämt i rad 28 ”Ja, såklart. Det var ju 
inte så svårt”. Stefan håller inte med Gustav och uppmärksammar ett tveksamt mellanrum i rad 29 
”Men man kan inte allt?!”. Gustav uttrycker bestämd ännu än gång i rad 30 ”Jo, det kan man väl” och 
samtidigt etablerar en relation mellan ”om man” och ”läser på”.  

En diskussion pågick mellan eleverna om hur man till exempel kan fördjupa kunskaper om 
människans olika kroppsdelar, vilket framgår från Gustavs yttrande, genom att läsa på.  

 
Ett väldigt kort samtal fortsätter mellan Gustav och Stefan då Stefan får kamratbedömning:  

31. Gustav: Du hade rätt på många, två fel bara. 
32. Stefan: Jaha! 

Analys 

Det står fast för båda eleverna angående Stefans uppgift när Gustav ger återkoppling. Detta syns i rad 
31 ” Du hade rätt på många, två fel bara” och i rad 32 ”Jaha!”. 

I detta samtal kan man se att Gustav, jämfört med övriga analyserade elevsamtalen ovan, inte visar 
eller berättar för Stefan vilka två fel han hade på uppgiften. Med andra ord svarar Gustav på frågan 
Har din kamrat svarat rätt på alla kroppsdelarna? med ett kort svar.  

2. Vad gick bra med uppgiften? 
Jag valde att sätta ihop alla elevsamtalen i båda årskurserna ett excerpt under denna fråga. Detta beror 
på att alla elever ger nästan likadana feedback till sina kamrater. Ett utdrag från elevsamtalen från 
årskurs 2 kommer här nedan:  

33. Samir ger respons till Mohib: Du hade många rätt och det var bra. 
34 Mohib: Okej.  

35. Mohib ger respons till Samir: Du hade också många rätt och det var bra med den 
här uppgiften. 
36. Samir: Japp! 

Analys 

I mötet med uppgiften skapar Samir en relation mellan yttranden i rad 33 ”Du” och ”hade många 
rätt”. Här ger Samir respons till Mohib och menar att han hade många rätt och ger även positiv 
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återkoppling i samma rad ”det var bra”. Mohib har inte mycket att tillägga då han i rad 34 utrycker 
”Okej.” och på viset står det fast för båda eleverna att uppgiften som Mohib hade utfört var bra 
eftersom han hade många rätt. I rad 35 ger Mohib respons till Samir och även Mohib gör en relation 
mellan ”Du” och ”hade också många rätt”. Mohib ger också positiv respons på Samirs arbete ”det 
var bra med den här uppgiften”. Mohib har likaså som Samir inte mycket att tillägga i samtalet och 
säger kort ”Japp!”.  

I konversationen ger eleverna återkoppling på varandras prestationer på uppgiften som eleverna hade 
utfört. Båda är överens om att de hade svarat rätt på många kroppsdelar och det som gick bra med 
uppgiften. 

3. Vad tycker du att din kamrat kan göra för att 
lära sig mer om kroppsdelarna? Ge förslag till din 
kamrat.  
När eleverna i båda årskurserna svarade på denna fråga gav eleverna varandra konkreta förslag. 

I det första kamratparet är det Samir som inleder och ger förslag till Mohib:  

37. Samir: Jag vet inte… kanske… kanske du kan läsa orden och kolla på bilderna… 
läsa mycket… såhär… huvud… och lägga ordet bredvid [Samir pekar på figur 1]. 
38. Mohib svarar och ger också feedback tillbaka: Du kanske också kan göra som du sa 
till mig… att lägga ord med bilden… såhära [Mohib pekar på samma figur som Samir]. 

 

  

Figur 9  

Analys 

I den här inledande situationen knyter Samir en relation till den konkreta figuren 9 och yttrandet i rad 
37 ”kanske kan du läsa orden och kolla på bilderna”. På detta sätt föreslår Samir ett konkret förslag 
för Mohib att ta ställning till. Mohib håller med Samir och även han knyter en liknande relation 
mellan figur 9 framför dem och yttrandet i rad 38 ”du kanske också kan göra som du sa till mig”. Det 
står fast för båda pojkarna att ett bra, fungerande förslag på hur man kan förbättra kunskaperna är 
genom att para ihop ord och bild. Det blir lättare att lära sig människans kroppsdelar.  

De två eleverna har tillsammans etablerat ett konkret förslag; att para ihop ord med respektive bild och 
dessa förslag växer fram under samtalsprocessen som särskilt behandlar kamratbedömning. 

_____________________________________________________ 
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I en annan grupp i åk 2, i vilken Jessica och Maria arbetade, kom ytterligare två konkreta förslag fram. 
Det är Maria som lanserar den första idén och ger den till sin kamrat Jessica:  

39. Maria: Jag tycker att du kan lära med att peka på kroppen… typ, såhär… Jag pekar 
på mitt öga och då kan du säga öga. 
40. Jessica kommenterar Marias idé: Ja, det blir roligt, ska vi göra det nu? 

41. Jessica ger förslag till Maria: Du kan göra om uppgiften en gång till. 
42. Maria: Okej! 

Analys 

I mötet mellan Jessica och Maria etablerar Maria en relation i rad 38 mellan ”att peka på kroppen” 
och ”Jag pekar på mitt öga”. I kamratbedömningen framkommer ännu ett konkret förslag på hur 
barnen kan förbättra sitt lärande om människans fysiologi genom att använda den egna kroppen, något 
som står fast även för Jessica i rad 39 ”Ja, det blir roligt”. I rad 41 knyter Jessica en relation mellan 
”Du ”och ”göra om uppgiften en gång till”. På detta vis förslår hon ett konkret förslag på hur Maria 
kan lära sig om kroppsdelarna och det står fast även för Maria då hon uttrycker sig i rad 42 ”Okej!”. 

Denna gång handlar elevernas förslag gällande kamratbedömning värdet av att använda sin egen 
kropp, det vill säga, något som de har god erfarenhet av. Jessica verkar tycka att det är roligt och vill 
utföra Marias förslag på direkten. När det var Jessicas tur att ge förslag till Maria var båda överens om 
att kunskaperna kan förbättras ifall uppgiften görs om. 

_____________________________________________________ 

En elevgrupp, Anna och Daniel, från åk 3 diskuterar också möjliga sätt att hjälpa varandra med 
konkreta förslag där syfte är att lära om kroppens olika delar. Eleverna har uppgiften framför sig och 
besvarar fråga tre i kamratbedömningen. I samtalet händer följande: 

43. Anna: Jag tycker att du ska träna på de som du hade fel på. Den här och den. 
[Anna pekar på bilderna på figur 10 och 11 för att visa Daniel vilka han ska träna på] 
44. Daniel: Men jag hade ju inte så många fel? 
45. Anna: Nej, jag vet, men jag måste ge förslag ju och jag tycker du ska träna mer på 
de du hade fel på. 
46. Daniel: Ja, ja… okej. 

               

                     Figur 10        Figur 11 

Analys 

Anna konstruerar en relation till figurer 10 och 11 med yttrandet i rad 43 ”Den här och den” och på så 
sätt ger hon ett konkret förslag till Daniel i syfte att förbättra kunskaperna. I rad 44 ”Men jag hade ju 
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inte så många fel?” träder fram ett mellanrum då Daniel blir tveksam kring om det verkligen är 
nödvändigt att lära sig dessa ord då han inte hade många fel. Anna håller med Daniel i rad 45 ”Nej, jag 
vet” och det står fast för båda eleverna att Daniel inte behöver träna mer på kroppsdelarna eftersom 
han inte hade många fel. Fast Anna fortsätter i samma rad och menar att hon måste ge ett förslag på 
hur han kan förbättra sina kunskaper om kroppen ”men jag måste ge förslag ju”. Mötet mellan Anna, 
Daniel och figurerna, under kamratbedömningsprocessen, slutar med att de är överens, det vill säga att 
det står fast för dem att Daniel behöver träna mer på de ämnesspecifika orden han hade fel på då när 
han hade utfört uppgiften. 

En slags förhandling pågick mellan dessa elever om hur Daniel kan förbättra sina kunskaper gällande 
dem orden han hade gjort fel på om kroppen. Samtalet slutade med att han tog emot Annas förslag. 

I samma grupp fortsätter diskussionen vidare och denna gång ger Daniel feedback till Anna och även 
vid detta tillfälle framförs ett konkret förslag: 

47. Daniel: Juste, jag vet. Jag hade sett en video om kroppen. Man liksom lyssnar på 
vad olika kroppsdelarna heter. Jag har sett den!  
48. Anna: Jaha! Men vad då? Är det en sång eller? 
49. Daniel: Ja, precis. Den är bra, man kan göra såhär. Rörelser med kroppen. [Daniel 
visar Anna med sin kropp] 
50. Anna: Haha… vad roligt. 

Analys 

I den här situationen konstruerar Daniel en relation i rad 47 mellan sitt möte med ”en video om 
kroppen” och sina tidigare erfarenheter ”Jag har sett den”. På så sätt får Anna ett konkret förslag av 
sin kamrat på hur hon kan förbättra sina kunskaper om kroppen. Under pågående samtal runt 
kamratbedömningen uppmärksammar Anna ett mellanrum. I rad 48 blir Anna nämligen nyfiken och 
undrar ”Men vad då? Är det en sång eller?” och Daniel fyller detta mellanrum i nästkommande rad 
49 ”Ja, precis”. Daniel fortsätter och gör även en relation i samma rad mellan ”man kan göra såhär” 
och ”Rörelser med kroppen” där han visar Anna hur man gör med hjälp av sin egen kropp. Genom att 
säga ”Haha… vad roligt” i rad 50 förstår Anna hur Daniel menar och båda eleverna står fast vid att 
man kan lära sig om kroppens olika delar med hjälp av en video och sång. 

Under utvecklingen av elevernas samtal kring kamratbedömningen går det att se ett konkret förslag på 
hur dem kan gå vidare med sitt lärande om kroppens olika delar, genom att titta på en video och göra 
rörelser med kroppen. 

_____________________________________________________ 

I den sista analysen som kommer att göras är mellan eleverna Gustav och Stefan i årskurs 3. Eleverna 
ska precis ge förslag till varandra i syfte om hur man kan fördjupa sina kunskaper om människans 
kroppsdelar. Stefan ger respons till Gustav: 

51. Stefan: Jag har inga förslag till dig Gustav för du hade alla rätt. 
 52. Gustav: Jag är bäst! 

53. Gustav: Jag har ett förslag. Du kan väl läsa i böcker typ. 
54. Stefan: Vilka böcker, vad menar du? 
55. Gustav: Alltså, jag menar sådana där, typ faktaböcker du vet. Man kan typ få 
mycket information när man läser faktaböcker.  
56. Stefan: Jaha, de där, men de är tråkiga att läsa, pallar inte. 
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Analys 

I den här inledande situationen knyter Stefan en relation i rad 51 mellan yttranden ”inga förslag” och 
”för du hade alla rätt”. Stefan har inga förslag på hur Gustav kan göra för att lära sig mer om 
kroppsdelarna eftersom Gustav hade svarat alla rätt. Gustav står fast vid sin kamrats yttranden och 
uttrycker glatt i rad 52 ”Jag är bäst!”. Diskussionen går vidare och i rad 53 ger Gustav feedback till 
Stefan och etablerar en relation mellan ”Du” och ”läsa i böcker”. Här får Stefan ett konkret förslag på 
hur han kan öka kunskaper om människans kropp, genom att läsa i böcker. I rad 54 håller Stefan dock 
inte riktig med sin vän och uppmärksammar ett mellanrum och undrar ”Vilka böcker, vad menar 
du?”. Detta mellanrum fylls med att Gustav, i rad 55, uttalar ”faktaböcker”. Därmed skapar han i 
samma rad relation till konkreta förslaget ”faktaböcker” till ”Man kan typ få mycket information när 
man läser”. Genom att säga ”Jaha, de där” i rad 56, förstår Stefan vilka böcker Gustav menar. I 
samma rad därefter skapar Stefan en relation till ”de är tråkiga att läsa” och ”pallar inte”. Det menas 
att det är mycket möjligt att Stefan inte tar förslaget på allvar.  

En av eleverna menar att det finns stora chanser att lära sig mycket om kroppsdelarna om man läser i 
faktaböcker. Dessa böcker ger mycket information. I kamratbedömningen går det att se att ett konkret 
förslag vuxit fram. 

Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i två delar. I första delen diskuteras studiens forskningsfråga och resultatet i 
koppling till tidigare forskning och i andra delen diskuteras valet av metoder för studien. I 
avslutningsvis presenteras vidare forskning inom området. 

Resultatdiskussion 
Denna studie har haft i avsikt att ta reda på vad som kännetecknar elevers insatser när de ger och tar 
emot feedback. Med utgångspunkt i de empiriska exempel visar eleverna på lågstadiet att de 
konstruktivt kommer med en rad förslag på hur deras kamrater kan gå tillväga för att förbättra sina 
kunskaper i ämnet biologi. Enligt Gamlem och Smith (2013) kräver elever att de får konkreta förslag 
på hur de kan förbättra sig. Detta blir särskilt tydligt i studien då exempelvis när Daniel uttrycker i rad 
47 ”Juste, jag vet. Jag hade sett en video om kroppen. Man liksom lyssnar på vad olika kroppsdelarna 
heter. Jag har sett den!”, något som också Anna ger uttryck för när hon säger ” Haha… vad roligt.”. 
Även Skolverket (2011c) menar att övar sitt formativa lärande om de till exempel ger konkreta förslag 
till varandra genom kamratbedömning och detta syns i praktiken i denna studie.  

Ett annat resultat visar i studien att eleverna har både negativa och positiva uppfattningar om feedback 
enligt Gamlem och Smith (2013). En positiv feedback är när de får bekräftelse om sina insatser och 
när de får specifika förslag på hur de kan förbättra sig, vilket eleverna i undersökningen gav varandra 
konkreta förslag. Den negativa uppfattningen är när eleverna får feedback som går ut på att de måste 
arbeta hårdare och det uppfattar eleverna som att de inte har gjort sitt bästa. Detta syns i excerpt 
nummer 44 under resultatdelen då Daniel uttrycker ”Men jag hade ju inte så många rätt”. Här menar 
Daniel att han har gjort många rätt och att det är okej att det blev några fel, han hade ju gjort sitt bästa. 
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Enligt Skolverket (2011c) och Anker-Hansen och Andreé (2015) ska lärare ge elever möjligheter att 
bedöma varandras prestationer för att få syn på olika sätt att lösa samma uppgift, speciellt när det 
gäller av olika kvalitéer. Eftersom uppgiften i biologi som framfördes till eleverna i studien kunde 
lösas på ett enda sätt fick eleverna inte någon möjlighet att se andra sätt att lösa uppgiften.  

Resultatet är intressant, inte minst i relation till att barnen hanterar den svåra uppgiften i att 
konstruktivt och med ”god ton” ge återkoppling utan att hamna i negativa utlåtanden till sina kamrater.  
Gamlem och Smith (2013) menar att relationer mellan eleverna påverkar deras uppfattningar när de 
jobbar med kamratbedömning då eleverna har svårt att ge ärlig återkoppling till sina vänner. Eftersom 
eleverna i studien jobbade med kamratbedömningen lätthanterligt gav eleverna varandra ärliga 
återkopplingar på uppgiften och visade stor respekt för varandras prestationer.  

Utifrån Hatties och Timperleys (2007, s. 86) tre frågeställningar; ”Where am I going? How am I 
going?” och ”Where to next?” visar studiens resultat att eleverna har kunnat få alla svaren genom 
kamratbedömning. Eleverna kände till syftet med lektionen och uppgiften. Eleverna fick veta var de 
befinner sig i förhållandet till målen och dessutom fick veta hur de kan förbättra sig för att nå målen 
med hjälp av att ge och få feedbacken av varandra. 

Ett annat resultat som kan diskuteras är att i studien gav eleverna varandra samma feedback tillbaka 
som de fått tidigare. Anker-Hansen och Andreé (2015) menar att många elever använder en annan 
kamrats feedback för att föra över den till en annan kamrat vilket det gjordes i flera elevgruppen i 
studien. Detta syns tydligt på raderna 35 och 38 då Mohib ger feedback tillbaka till sin kamrat ”Du 
hade också många rätt och det var bra med den här uppgiften” och ”Du kanske också kan göra som 
du sa till mig… att lägga ord med bilden”. 

Metoddiskussion 
För att studiens tillförlitlighet skulle vara hög kompletterades inspelad elevsamtalen med löpande 
klassrumsobservationer. Detta medförde att jag kunde relatera mina anteckningar till elevsamtalen när 
analysen skulle genomföras. Enligt Bryman (2011) kan en bandspelare vara till hjälp för att spela in 
ljud men påpekar samtidigt att irrelevanta och störande ljud som bandspelaren fångar upp blir svårt att 
transkribera. Min studie står inte fast vid denna mening eftersom jag fick inga problem med att 
transkribera elevsamtalen.  

Med hänsyn till validiteten täcker resultatavsnittet hela det område som jag avsåg att undersöka och 
resultatet omfattar en sanningsenlig bild. För att eleverna skulle kunna använda kamratbedömning i 
form av ”two stars and a wish” var frågeställningarna formulerade på ett väl genomtänkt sätt. Dock var 
det en fråga som alla elever tolkade på två olika sätt, ”Vad gick bra med uppgiften”. Jag tänkte främst 
på hur uppgiften hade blivit löst, men några elever gav återkoppling direkt till personen. 

Reliabiliteten visar att om undersökningen hade genomförts en gång till med samma elever och med 
samma frågeställning så hade resultatet antagligen blivit precis likadant, eftersom eleverna jobbar med 
en specifik bedömningsmetod ”Two stars and a wish” i kamratbedömningen. Däremot hade resultatet 
med stor sannolikhet sett annorlunda ut om studien genomförts på andra skolor, med tanken även på 
designen på uppgiften och lektionens upplägg. 

Det går inte att generalisera studiens resultat eftersom det är en liten studie, men trots det finns det 
några resultat som kan vara värda att ha i minnet om man so lärare planerar kamratbedömning i 
naturvetenskap. I enlighet med Skolverket (2011d) ska skolan ge varje elev förmågan att bedöma 
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andras arbetsprestationer. Genom att använda sig av kamratbedömningen kan läraren ge eleverna 
möjligheter att ge och ta emot återkoppling av varandra. Till exempel kan lärare använda ”two stars 
and a wish”-metoden och modifiera den utifrån uppgiftens upplägg, som i denna studie. 

Vidare forskning 
Om studien skulle göras en gång till så skulle den genomföras på flera skolor och klasser för att kunna 
göra en jämförelse som troligtvis hade blivit mer framträdande, eftersom kamratbedömning möjligtvis 
används på olika sätt i andra skolor och klasser. Det skulle även vara intressant att söka svar på om hur 
eleverna går vidare med feedbacken som de får av varandra. Oavsett om det blir konkreta förslag eller 
inte kan en undersökning om hur läraren gör för att kamratbedömningen i formativt syfte används på 
riktigt. I denna skola hade eleverna ett ordnat klassrumsklimat och därför skulle det även vara 
intressant att undersöka om kamratbedömningen fungerar i annan form av klassrumsklimat. 
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Bilaga 1 

Samtyckesbrev till lärare 
 

Hej, 

Mitt namn är Mehreen Naseer och jag studerar till grundskollärare F-3 vid Stockholms universitet. 
Som en del av min utbildning skriver jag nu mitt examensarbete på avancerad nivå och kommer inom 
ramen för det att utföra en studie i naturvetenskap. Jag vill därför be dig om tillåtelse för att delta i min 
studie. 

Temat för studien är att undersöka hur elever arbetar med kamratbedömning i ämnet biologi. Syftet är 
att bidra med ny kunskap som kan inspirera till bättre undervisning och förutsättningar för elevers 
lärande och utveckling. Studiens genomförande: Jag kommer att spela in elevers samtal och observera 
2-3 elevgrupper med 2 elever i varje grupp. Förutom samtalsljudinspelningarna kommer 
observationsanteckningar och kopior på utförda elevarbeten att tas. Jag är den enda som kommer att 
lyssna på inspelningarna och ha tillgång till övrigt insamlat material. 

Allt material kommer att hanteras konfidentiellt och inspelningar kommer att raderas efter att studien 
är godkänd. Lärare som deltar kommer att vara anonyma i rapporten, skolans namn kommer inte att 
nämnas och i övrigt kommer den vara skriven så att ingen individ ska gå att identifiera. Alla som 
deltar är när som helst fria att avbryta sitt deltagande om de så skulle önska. 

Om du har frågor kan du maila mig på mehreen.naseer@hotmail.com  

 

 

Jag har läst informationen ovan om Mehreen Naseers examensarbete vid Stockholms universitet och 
samtycker till att vara med i undersökningen. 

Ja  Nej  

 

________________________________________  
Underskrift 

 

________________________________________  
Namnförtydligande 

 

________________________________________  
Datum 
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev till vårdnadshavare och barn 
 
Mitt namn är Mehreen Naseer och jag studerar till grundskollärare F-3 vid Stockholms universitet. 
Som en del av min utbildning skriver jag nu mitt examensarbete på avancerad nivå inom 
naturvetenskap och kommer att utföra en studie. Studiens syfte är att undersöka hur elever ger och får 
feedback av varandra när de genomför en uppgift i biologi. Jag kommer att vilja observera elever i 
grupper, spela in deras samtal samt kopiera deras arbeten. 

Jag vill därför ha ditt och ditt barns tillåtelse att göra ljudinspelningar och kopiera barnens arbeten. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas i min studie och all insamlad 
material kommer att raderas efter ett godkänt arbete. Barn, skola och lärare kommer att vara anonyma 
i studien. Om du och/eller ditt barn inte önskar delta i undersökningen så respekterar jag naturligtvis 
det. Jag ber dig fylla i nedananstående talong och lämna den till ert barns lärare senast torsdagen den 
30 mars. 
 
 
Om du har några frågor eller funderingar angående mitt besök i klassen är du välkommen att maila till 
mig. Min e-mailadress är mehreen.naseer@hotmail.com.  
 
 
 
Hälsningar 
 
Mehreen Naseer 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavaren namn:________________________________________________________ 
 
 
Jag tillåter mitt barn att delta i undersökningen.   � 
 
Jag tillåter inte mitt barn att delta i undersökningen.   � 
 
 
Barnets namn: _______________________________________________________________ 
 
Jag vill delta i undersökningen.    � 
 
Jag vill inte delta i undersökningen.   �



 
 

 

Stockholms universitet 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon 08 – 16 20 00 

www.su.se 


