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Abstract 

The purpose of this study was to find out more about upper secondary school students´ 

experience of peer response to media productions, eg movies and digital stories. We also 

explored how they learn peer response, how they use it and how peer response affects 

students’ choice of content for the media productions that they produce. The methods that we 

have used is an unstructured lesson observation, combined with discussions in two focus 

groups with 1st and 2nd grade students enroled at the Arts program at a secondary school in a 

metropolitan area in Sweden. The results of the study show that students experience peer 

response as positive but emphasises the importance of the teachers’ attitude and expertise as 

essential both to the students learning process as well as to their experience of giving and 

receiving feedback from a fellow student. The students find it difficult to be completely 

honest when they give response to a friend. The teachers’ response always outweighs the 

response from a fellow student and the students in this study do not use the peer response to 

revise and improve their media productions. The study shows that the students do not adapt 

the content of their media productions due to the fact that classmates will assess the result. 

They perceive media productions as something per definition accessible to the public, that is, 

the products will be showcased in public, for example, published on the internet. The students 

relate to this fact as they select content to their media productions. 

 

Key words: Peer respons, media production, formative assessment, upper secondary school 

student, feedback. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på mer om gymnasieelevers upplevelser av 

kamratrespons på medieproduktioner, t.ex. filmer och digitala berättelser. Vi har också 

undersökt hur de lär sig kamratrespons, hur de använder sig av den och på vilket sätt 

kamratrespons påverkar elevernas val av innehåll till de medieproduktioner som de 

producerar. Metoderna som vi har använt oss av är en ostrukturerad lektionsobservation i 

kombination med diskussioner i två olika fokusgrupper med elever från årskurs 1 och 2 på det 

Estetiska programmet på en gymnasieskola i ett storstadsområde. Resultatet av studien visar 

att eleverna upplever kamratrespons som någonting positivt men framhåller att lärarens attityd 

och expertis är avgörande för såväl övning som upplevelsen av att ge och ta emot respons från 

en kamrat. Eleverna upplever att det är svårt att vara helt ärlig när de ger respons till en 

kamrat. Lärarens respons väger alltid tyngre än kamraters och eleverna i studien använder sig 

heller inte av kamraternas respons för att omarbeta och förbättra sina medieproduktioner. 

Studien visar att eleverna inte anpassar innehållet till sina medieproduktioner utifrån 

vetskapen om att klasskamraterna kommer att ge respons. Eleverna uppfattar 

medieproduktioner som per definition publika, d.v.s. produkter som kommer att visas upp 

offentligt, exempelvis publiceras på internet och detta faktum förhåller sig eleverna till när de 

väljer innehåll till sina medieproduktioner. 

 
Nyckelord: Kamratrespons, medieproduktion, formativ bedömning, gymnasieelever, feedback 
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1. Inledning 

Vi arbetar på samma gymnasieskola inom det estetiska programmet med inriktning estetik 

och media. Vi undervisar i kurser som Fotografisk bild, Digitalt skapande och Estetisk 

kommunikation. De uppgifter som eleverna arbetar med i våra kurser resulterar oftast i någon 

form av medieproduktion, d.v.s. en digital produkt vars innehåll och form ska samverka för 

att kommunicera ett innehåll mot en tänkt målgrupp. Exempel på medieproduktioner är en 

film, en animation, en digital berättelse, ett datorspel. 

I läroplanens examensmål för det Estetiska programmet står det att eleverna i 

samverkan med andra ska ges möjlighet att “[...] utveckla förmågan att kommunicera tankar 

och idéer med estetiska uttrycksmedel” samt “[...] öka sin förståelse av kvalitet och 

kommunikation genom diskussion om egna och andras arbeten” (Skolverket, 2011, s. 43). 

Detta innebär att skolans uppdrag är att under gymnasietidens tre år utmana eleverna att våga 

experimentera med estetiska uttrycksmedel.  

Formativ bedömning som innehåller kamratrespons, det vill säga att låta eleverna ge 

respons på varandras arbeten, används återkommande inom våra ämnen, framförallt som ett 

sätt att få eleverna att diskutera sina egna och andras medieproduktioner. Även de 

gymnasiegemensamma ämnena använder kamratrespons, men då främst runt textskrivande. 

Vi misstänker att det finns skillnader i elevernas känslomässiga förhållande till exempelvis en 

labbrapport och en essäfilm, d.v.s. en film som kommunicerar ett komplext och personligt 

innehåll. Inför en kamratrespons på en labbrapport i kemi kan eleverna arbeta med 

checklistor. I kemi förväntas inte eleven ha ett personligt uttryck men under kriteriet för 

betyget A i till exempelvis Fotografisk bild är det ett av kunskapskraven. Vad betyder det för 

eleven när man arbetar med kamratrespons inom medieproduktioner där responsen kan 

komma att handla om elevens eget uttryck och personliga berättelse? Leder vetskapen om att 

uppgiften innehåller kamratrespons till att eleverna på förhand anpassar sig och kanske 

censurera sig?  

Inom skolvärlden finns en positiv inställning till formativ bedömning som metod och 

som ibland används relativt okritiskt. Att elevernas perspektiv alltför sällan uppmärksammas 

är också en anledning till att vi ville undersöka detta i denna studie. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att ta reda på mer om gymnasieelevers upplevelse och användande 

av kamratrespons på medieproduktioner.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever elever att arbeta med kamratrespons på medieproduktioner? 

• Hur får elever övning i kamratrespons? 

• Hur använder sig elever av kamratrespons? 

• Hur påverkar kamratrespons elevers val av innehåll i sina medieproduktioner? 

 

2. Litteraturgenomgång 

Under detta avsnitt behandlas först begreppet formativ bedömning. Vidare behandlas 

begreppen kamratrespons och återkoppling, som är centrala begrepp för denna studie och som 

ingår i paraplybegreppet formativ bedömning. Sedan följer en kortare redogörelse för olika 

kritiska röster inom forskningsområdet för formativ bedömning.  

2.1 Formativ bedömning 

Formativ bedömning är ett paraplybegrepp som ofta kopplas ihop med en forskningsöversikt 

av Paul Black och Dylan Wiliam från 1998 (Hirsch & Lindberg, 2015). Själva begreppet kan 

beskrivas som en metod att använda bedömning som ett framåtsyftande lärandemoment för att 

stötta elevernas kunskapsutveckling. Centralt för formativ bedömning är att läraren tar reda på 

var eleven befinner sig i sitt lärande och förändrar sin undervisning för att hjälpa eleven att nå 

kunskapsmålet. Grundläggande frågor som lärare och elever förhåller sig till och söker svaren 

på inom ramen för formativ bedömning är: 

• Vart ska eleven?  

• Var befinner sig eleven just nu i förhållande till målet?  

• Hur ska eleven ta sig vidare för att nå målet?  

 

Frågorna syftar till att synliggöra för både elev och lärare vart eleven ska, var i 

kunskapsutvecklingen eleven befinner sig och vad som behöver göras för att elevens ska ta 

sig vidare för att nå det slutliga målet. De summativa bedömningsmetoderna lutar sig mot att 

provresultat och betyg fungerar dels som mått på elevernas kunskapsnivå, dels som 

motivation för fortsatt lärande.  Den formativa bedömningen används istället som en aktiv del 

i lärandeprocessen (Jönsson, 2013). Metoden kan beskrivas som en pågående dialog och 
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process mellan elever och lärare. Den syftar till att forma såväl lärarens praktik och själva 

undervisningsmiljön i lika stor utsträckning som elevernas ämneskunskaper och färdigheter 

(Hirsch & Lindberg, 2015). Black och Wiliam har utformat en process som innehåller fem 

nyckelstrategier att använda vid formativ bedömning: 

 

Nyckelprocesser i formativ bedömning Black & Wiliam 2009, s. 8 – översättning enligt Hirsh 

och Lindeberg (2015).  

Som framgår av Black och Wiliams nyckelstrategier 4 och 5 är en viktig del av arbetet 

med formativ bedömning att möjliggöra för eleverna att själva bli aktiva deltagare i 

lärandeprocessen. Kamratrespons är en av flera olika formativa bedömningsmetoder som 

läraren kan använda för att uppmuntra eleverna till att bli aktiva resurser för varandra och 

ägare av sitt eget lärande.  

För att undervisningen ska vara formativ räcker det inte för läraren att undervisa om 

något utan läraren måste även tydliggöra vad eleverna ska använda sina kunskaper till, vad 

själva målet med undervisningen är samt hur de uppgifter som eleven utför kommer att 

bedömas (Hult & Olofsson, 2011). Tydlighet och löpande återkoppling från läraren är en 

viktig del i det formativa arbetet. För att läraren ska få information om var eleverna befinner 

sig i förhållande till kursplanernas mål behöver uppgifter utformas på ett sätt som ger eleverna 

möjligheten att faktiskt visa vad de kan i relation till kursplanerna (Jönsson, 2013). Ett sätt för 

läraren att praktiskt arbeta med detta är att utforma bedömningsmatriser kopplade till 

specifika uppgifter och lärandemoment. Från matriserna bör det tydligt framgå för eleven vad 

det är som bedöms och hur, samtidigt som de fungerar som stöttande för elevernas 
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lärandeprocess. Med hjälp av tydliga matriser kan det som är abstrakt konkretiseras för 

eleven. Vidare skapar de möjligheter för eleven att få utökad förståelse av uppgiftens syfte 

samt stärker tillförlitligheten i lärarens slutliga bedömning av elevernas process och resultat 

(Jönsson, 2013).  

2.2 Kamratrespons 

I litteraturen används både kamratbedömning och kamratrespons som begrepp för att beskriva 

formativ bedömning mellan elever. Vi kommer i den här studien att använda ordet 

kamratrespons för att beskriva det som innefattar både kamratbedömning och kamratrespons 

inom ramen för formativ bedömning. 

Lundahl (2014) menar att kamratrespons har som syfte att lära eleverna att bedöma sitt 

eget och andras arbete utifrån de uppställda målen och kriterierna. Kamratresponsen ska i 

förlängningen leda till att eleverna kan ge sig själva och andra samma respons som en lärare 

skulle ha gjort (Lundahl, 2014). Som exempel på kamratrespons visar Jönsson (2013) på flera 

metoder: 

• Checklistor. Eleverna får checklistor som de ska granska varandras arbeten 

utifrån innan de lämnar in dem. Checklistorna utformas utifrån uppgiften och 

kan vara olika detaljerade. Eleverna blir då varse om kamraten har fått med det 

som uppgiften kräver. Viktigt är att eleverna uppmanas att även kommentera de 

olika punkterna på checklistan, inte bara bocka av dem. 

• Läxhjälpstavlan. Eleverna får vid lektionsstart skriva upp de problem de haft 

med den aktuella läxan på en anvisad del av tavlan. De elever som har löst 

problemen uppmanas att på en annan del av tavlan redovisa sina lösningar. 

• Two stars and a wish. Two stars and a wish är den vanligaste metoden av 

kamratrespons och går ut på att eleverna bedömer varandras arbeten och de ska 

hitta två styrkor och ett förbättringsområde. Det tar tid innan eleverna hittar rätt 

tonläge, men det kan ofta vara väldigt konkret information eleverna ger 

varandra. Det är viktigt att även läraren använder samma format i sin bedömning 

och kommunikation mot eleverna (Jönsson, 2013). 

2.3 Återkopplingens betydelse för formativ bedömning 

Återkoppling och kvaliteten av återkoppling är en central del i fältet formativ bedömning. 

Hattie och Yates (2014) beskriver återkoppling på följande sätt; ”Syftet med återkopplingen 

är att minska luckan mellan nuvarande och önskad kunskapsstatus” (Hattie & Yates, 2014, 
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s.91). I vår studie kommer vi använda ordet respons när vi pratar om återkoppling. Hattie och 

Timperleys (2007) definierar olika nivåer för respons så här: 

• Respons på uppgiftsnivå. Responsen på uppgiftsnivå är starkt knuten till själva 

uppgiften och innehåller ofta information om vad som är rätt och fel. För att 

denna respons ska ha en formativ effekt bör eleverna ges möjlighet att revidera 

sin uppgift eller göra en liknande uppgift kort efteråt. 

• Respons på processnivå. Denna respons ges under arbetets gång, i processen och 

är ofta kopplade till färdighetskunskaper, kunskaper som kan tillämpas på 

likartade uppgifter. Respons på processnivå anses lättare att generalisera till 

andra uppgifter än respons på uppgiftsnivå. 

• Respons på metakognitiv nivå. Här ges eleverna strategier för att reglera det 

egna lärandet. Eleven blir stärkta och hjälpta i att göra självbedömningar och lär 

sig ta ansvar för det egna lärandet. För att respons på metakognitiv nivå ska bli 

framgångsrik krävs det att responsen har en tydlig koppling till uppgiften och 

inte är av generell karaktär. 

• Respons på personlig nivå. Respons på personlig nivå riktar sig ofta till eleven 

som person och elevens egenskaper och det kan liknas vid beröm eller kritik av 

beteende. Då den här typen av respons sällan innehåller information om elevens 

lärande har den oftast liten eller ingen inverkan på elevens lärande (Hattie & 

Timperley, 2007). 

Hattie och Yates (2014, s.89) menar också att responsen måste anpassas till elevens 

kunskapsnivå och var eleven befinner sig i sitt lärande: ”[...] korrigerande återkoppling passar 

nybörjare, processåterkoppling behövs när den lärande blir skicklig och noga genomtänkt 

konceptuell återkoppling blir effektiv med mycket kompetenta elever.”  

För att responsen ska hjälpa eleverna framåt i deras lärande måste den också användas. 

Jönsson (2013) menar att det finns flera förklaringar till att eleverna inte använder den 

respons de fått. En förklaring är att de inte uppfattar den som användbar, responsen innehåller 

för lite eller felaktig information, alltså information som inte ger eleven svar på frågan vart 

den är på väg eller var den befinner sig i förhållande till målet. En annan anledning till att 

responsen inte används är att eleverna saknar kunskaper hur de ska använda responsen de får. 

Detta är något som måste inkluderas i undervisningen och läras ut. Ytterligare en anledning 

till att responsen inte används kan vara att eleverna helt enkelt inte förstår den, t.ex. om det är 
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skriftliga, kortfattade noteringar. Även språket kan vara svårt för eleverna att förstå, särskilt 

om responsen är kopplad till kunskapskraven som i då måste konkretiseras och exemplifieras 

för en ökad förståelse (Jönsson, 2013).  

Även Lindström, Lindberg och Pettersson (2011) visar på vikten av att eleverna tränas i 

att använda responsen bl.a. genom muntliga beskrivningar och autentiska exempel. Lindström 

et al (2011) tar även upp just kamratrespons som ett sätt att träna eleverna och ge dem redskap 

och strategier för självvärdering (Lindström et al, 2011). 

2.4 Kritiska perspektiv på formativ bedömning 

Centralt för begreppet formativ bedömning är att det måste förstås som kopplat till formandet 

av själva undervisningspraktiken i lika stor utsträckning som formandet av den enskilde 

elevens lärande. Hirsh och Lindberg (2015) påpekar att den empiriska forskningen inom fältet 

formativ bedömning i Sverige bitvis är bristfällig på så sätt att den mestadels har fokuserat på 

”formandet av elever” snarare än ”formandet av undervisning och undervisningsmiljöer” 

(Hirsh & Lindberg, 2015, s.72). De lyfter även fram svenska klassrumsstudier som synliggör 

problematiken med att läraren ska klara av att både uppmärksamma och omforma den egna 

undervisningen under tiden som den pågår. Studierna visar på att det är en komplex situation. 

Inom fältet finns också olika perspektiv och frågor kring om formativ bedömning är 

något som är självklart applicerbart i skolans samtliga ämnen. Jönsson (2013) menar att 

formativ bedömning har övervägande positiva effekter på elevernas lärande oavsett skolämne, 

medan Hirsch och Lindberg (2015) anser att det i Sverige finns för lite jämförande forskning 

på formativ bedömning mellan olika skolämnen för att kunna dra några egentliga slutsatser. 

Hirsh och Lindberg (2015) menar att det är svårt att översätta forskning kring formativ 

bedömning så att den praktiskt går att implementera i den vardagliga undervisningspraktiken. 

En eventuell orsak till detta kan, enligt Hirsh och Lindberg (2015), vara svårigheten i att 

översätta forskningsspråk till ett mer populärvetenskapligt språk. Teoretisering och 

problematisering som finns i originalstudier kan i översättningen komma att falla bort vilket 

gör att viktiga aspekter av analysen försvinner. Metoder som baseras på forskning kan således 

komma att “[...] anammas på ett något oreflekterat sätt” (Hirsh & Lindberg, 2015, s.72). 

Bennett (2011) menar att de positiva effekterna, d.v.s. de mätbara effekterna av formativ 

bedömning som Black och Wiliam (2001) presenterar, är bristfälligt underbyggda. 
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Svårigheterna att mäta effekterna beror på att de studier som de vilar på är alltför spretiga och 

de är av alltför olika art för att vara mätbara (Bennet, 2011).  

För att läraren ska kunna arbeta formativt i sin undervisning krävs fördjupade 

ämneskunskaper som gör det möjligt för läraren att ge formativ bedömning på såväl elevernas 

färdigheter som deras förståelse av syftet. Vidare menar Bennet att formativ bedömning till 

skillnad från summativ bedömning kräver att läraren gör en tolkning av elevernas kunskaper. 

I denna tolkning kan exempelvis kön, klass, språk och etnicitet spela in vilket kan påverka 

lärarens tolkning och slutliga bedömning. Bennet (2011) hävdar därför att formativ 

bedömning riskerar att bli godtycklig och inte bör utgöra den enda grunden för bedömning av 

elevernas kunskaper (Bennet, 2011).  

Ur ett mer övergripande organisations- och systemperspektiv, menar Hirsh och 

Lindberg (2015), är det viktigt att alltid förhålla sig vaksam till analyser och implementering 

av såväl summativ som formativ bedömning eftersom bedömningsfrågor är centrala för så 

många olika aktörer inom skolsystemet. De poängterar att det fortsatt finns ett stort behov av 

att fler undersökande studier genomförs som på olika sätt problematiserar ”[...]såväl 

organisation av som arbete med formativa praktiker i klassrummen” (Hirsh & Lindberg, 2015, 

s.73). 

3. Metod 

Som redskap och datainsamlingsmetod i denna studie har vi valt att använda oss av en 

ostrukturerad klassrumsobservation i kombination med diskussioner i två fokusgrupper. 

Nedan kommer den valda metoden att presenteras och motiveras. Vidare presenteras 

urvalsmetoden, genomförandet, databearbetningen samt en redogörelse för studiens 

tillförlitlighet och giltighet. Avslutningsvis kommer en beskrivning av hur studien har 

förhållit sig till de etiska forskningsprinciperna.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har vi använt två olika kvalitativa metoder för att få en djupare förståelse för 

vår undersökningsenhet, i detta fall eleverna. Vårt val att använda kvalitativa metoder framför 

kvantitativa, är för att komma närmare elevernas sociala verklighet i den miljö och kontext 

som de befinner sig i vid situationer av kamratrespons. Eftersom våra metoder undersöker ett 

ämne i sin naturliga miljö och kontext finner vi att de lämpar sig väl för vårt ändamål.  
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Vi valde att först göra en klassrumsobservation och sedan genomföra två diskussioner i 

fokusgrupper. Kombinationen av dessa två metoder ser vi som ett bra tillvägagångssätt för att 

kunna ta reda på mer om elevernas upplevelse av kamratrespons ur ett holistiskt perspektiv, 

det vill säga med fokus på den sammansatta helheten snarare än på enskilda och specifika 

delar (Merriam, 1994). För att få syn på elevernas upplevelser ur flera olika perspektiv 

använde vi oss av metodologisk triangulering. Detta innebär att vi i studien har valt att 

använda två liknande forskningsmetoder i en och samma miljö framför att välja två markant 

olika metoder i vitt skilda miljöer. Syftet med trianguleringen har varit att utöka möjligheterna 

att få syn på hur väl elevernas egna upplevelser av kamratrespons stämmer överens med det 

som går att urskilja i praktiskt pågående sociala situationer där eleverna utövar kamratrespons. 

Risken med att använda denna kombinerade forskningsmetod är att resultatet eventuellt inte 

”[...] inordnar sig med varandra”, d.v.s. att resultat visar sig bestå av divergerande data som 

pekar åt olika håll (Denscombe, 2016, s.26).  

3.1.1 Observation som metod 

Som utgångspunkt för studien har vi valt att använda oss av en ostrukturerad 

klassrumsobservation. Detta för att få en bild av hur eleverna agerar, responderar och deltar 

under en lektion där kamratrespons ingår som en naturlig del i den sociala miljö som de vistas 

i. Vårt övergripande mål med observationen var att få syn på hur eleverna övade och använde 

kamratrespons i en autentisk kontext. Ahrne & Svensson (2015) lyfter fram vikten av att man 

som forskare måste se till att söka upp ”[...] olika sociala miljöer där det man söker efter kan 

tänkas finnas” (Ahrne & Svensson, 2015, s.22).  

En av fördelarna med att genomföra observationen innan diskussion i fokusgrupper var 

att vi fick möjlighet se eleverna interagera i en autentisk miljö och därmed skapade 

förutsättningar att få syn på andra rumsliga och sociala faktorer som eventuellt spelar in på 

elevernas upplevelse av kamratrespons på medieproduktioner. Genom observationen fick vi 

en utökad referensram kring det sociala samspelet i klassen, själva kamratrespons-kulturen 

och hur momentet går till i praktiken. Detta tog vi med oss i våra förberedelser inför elevernas 

diskussioner i fokusgrupperna. 

Vid alla typer av forskande observationer är det viktigt att vara medveten om att den 

som observerar, medvetet eller omedvetet, påverkar den sociala miljön och eventuellt även 

händelseförloppet. Vidare kan forskarens perception, d.v.s. uppfattning om vad det är som 

syns och sker under observationen, i olika grad vara påverkat av personliga faktorer. Detta bör 
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forskaren beakta vid analys och bedömning av det insamlade materialets validitet (Descombe, 

2014). När vi observerade lektionen och i efterhand sammanställde våra anteckningar var vi 

medvetna om att vår ålder, lärarerfarenhet samt specifika ämneskunskaper eventuellt färgade 

våra intryck. Att vi befann oss i en observerande position kan även ha gjort att det vi fick syn 

på fick ett förhöjt värde, d.v.s. att vi omedvetet lade större vikt vid vissa skeenden än vad vi 

hade gjort vid ett mer informellt lektionsbesök utan syfte att nära studera specifika skeenden. 

3.1.2 Fokusgrupper som metod 

Fokusgruppsmetoden innebär att information samlas in genom kollektiva diskussioner kring 

ett av forskaren redan förutbestämt ämne, i detta fall kamratrespons på medieproduktioner. 

Metoden skiljer sig från enskilda intervjuer och andra former av gruppintervjuer på så sätt att 

kärnan i fokusgruppsmetoden ligger på interaktionen i gruppen, att det är just i själva utbytet 

av deltagarnas tankar och erfarenheter som forskningsdata samlas in. Under en fokuserad men 

ostrukturerad gruppdiskussion intar forskaren en passiv men stöttande roll för att deltagarnas 

olika åsikter och synsätt ska komma till uttryck (Bryman, 2015). Metoden skiljer sig från 

andra kvalitativa metoder, menar Ahrne och Svensson (2015), då den, när den tillämpas på 

rätt sätt, har förmågan att förflytta makten från forskaren till deltagarna själva (Ahrne & 

Svensson, 2015). Med fokusgruppsmetoden uppmuntras även underprivilegierade grupper att 

komma till tals och chanserna ökar för att det oförväntade, exempelvis det som forskaren själv 

inte frågar om, dyker upp under samtalet.  

Metoden är användbar för denna studie då vi utifrån elevernas egna ord och erfarenheter 

vill utforska deras samlade upplevelser och tankar kring ämnet kamratrespons. Några av 

fördelarna vi ser är att metoden uppmuntrar eleverna till gemensamt engagemang och 

möjliggör för dem att under pågående diskussion inspireras av varandra och att få syn på 

varandras upplevelser och inställning till ämnet. För att detta skulle bli möjligt valde vi 

gruppdeltagare från en homogen och redan existerande social gemenskap. En nackdel med 

fokusgruppsmetoden är att just diskussion i grupp kan göra att vissa gruppdeltagare har svårt 

att uttrycka sin åsikt och värdefull information då kan gå förlorad. I vårt fall ansåg vi att 

fördelarna med metoden övervägde nackdelarna i förhållande till vårt syfte. 

En annan och nödvändig förutsättning för att fokusgruppsmetoden ska vara gynnsam 

var att skapa en trygg samtalsmiljö för eleverna samt att vi intog en mer tillbakadragen roll än 

vad en samtalsledare vanligtvis skulle göra i exempelvis en mer narrativ gruppintervju. Det är 

viktigt, menar Ahrne och Svensson (2015), att komma ihåg att själva kärnan av 
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fokusgruppsmetoden är det gemensamma perspektivet snarare än det individuella och att det 

är i själva skapandet av de kollektiva formuleringarna som en förståelse blir möjlig (Ahrne & 

Svensson, 2015). För att metoden ska vara gynnsam har forskaren (den som vägleder 

diskussionen) en många gånger svår men central uppgift att under pågående samtal klara av 

att anamma två olika förhållningssätt ”dels att tillåta att diskussionen pågår fritt, dels gripa in 

för att lyfta fram viktiga teman” (Bryman, 2015, s.455).  

Värt att notera är att fokusgruppsmetoden till viss del påminner om 

kamratresponssituationer där lärarens roll är att introducera vad det är som ska diskuteras och 

varför, för att sedan inta en mer tillbakadragen roll i syfte att lämna utrymme åt elevernas fria 

tolkningar och diskussioner.  

3.2 Urval 

I studien har sammanlagt 17 elever från en kommunal gymnasieskola i ett storstadsområde 

deltagit. Eleverna går på en annan gymnasieskola än den vi arbetar på. Urval av deltagare 

skedde genom att vi kontaktade en för oss bekant lärare som återkommande använder sig av 

kamratrespons av medieproduktioner i sin undervisning på den aktuella gymnasieskolan. 

Läraren i fråga undervisar i ämnet fotografisk bild, film och animation inom det estetiska 

programmet.  

För lektionsobservationen gjordes ett bekvämlighetsurval av oss och den undervisande 

läraren då deltagarna i lektionsobservationen (elever i åk 2) redan hade en planerad lektion i 

animation där momentet kamratrespons ingick och som sammanföll med perioden som var 

aktuell för vårt besök.  

Deltagare för de två fokusgrupperna gjordes utifrån ett explorativt och stratifierat urval 

då läraren, utifrån sin personliga kännedom och på vår efterfrågan, valde ut elever som 

representerade olika kunskapsnivåer och könstillhörighet i årskurserna 1 och 2 (Denscombe, 

2016). Ahrne och Svensson (2015) med flera rekommenderar att utgå från homogena grupper 

vid användandet av fokusgrupper vilket vi i samspråk med läraren har tolkat och tillgodosett 

genom att välja elever i samma ålder och med liknande erfarenheter av kamratbedömning. 

Viktigt för vårt urval har även varit att eleverna redan på förhand ingår i en gemensam social 

kontext i form av en gymnasieklass, utgör en representativ grupp för hela klassen och att de är 

trygga med att tala i grupp. Vi har valt att begränsa antal deltagare per fokusgrupp till 4-5 

elever. Grupper med fler än 10 deltagare kan, enligt Bryman (2011), verka begränsande på så 

sätt att det kan bli svårt att få igång en livlig diskussion om gruppen är för stor. I 
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fokusgruppen för åk 2 gjorde vi i samråd med läraren ett urval om 5 elever varav 3 var pojkar 

och 2 flickor. Urvalet för fokusgruppen i åk 1 bestod av 4 elever varav alla var flickor. 

Anledningen till detta var att klassen endast bestod av flickor.  

3.3 Genomförande 

Med den undervisande lärarens hjälp fick vi förslag på lektioner att observera som skulle 

innehålla moment med kamratrespons. Vi ville att kamratresponsen skulle ske på en 

representativ uppgift så att det vi observerade skulle vara så autentiskt som möjligt och utövas 

i sin autentiska miljö. Valet föll på en lektion i kursen Animation 2 i åk 2.  

Läraren i fråga informerade eleverna muntligen innan observationen och valde även ut 

elever till fokusgrupperna. Den första fokusgruppen ville vi ha bestående av de elever som 

precis deltagit på den observerade lektionen. Då en av våra frågeställningar handlade om hur 

eleverna lär sig att arbeta med kamratrespons ville vi ha fokusgrupper med både erfarna och 

oerfarna elever så därför bad vi att få samtala med åk 1 elever i vår andra fokusgrupp. Innan 

observationen startade presenterade vi oss själva och informerade eleverna om studiens syfte 

och hur studien kommer att användas. 

Observationen skedde som en ostrukturerad observation där vi båda två förde 

anteckningar för hand i var sitt anteckningsblock med korta noteringar. Bryman (2011) menar 

att provisoriska eller preliminära anteckningar har den fördelen att man kan anteckna utan att 

väcka uppmärksamhet till skillnad från detaljerade anteckningar som kan göra eleverna 

besvärande eller väldigt medvetna om situationen. När momentet med kamratrespons skedde 

spelades detta in som en ljudupptagning. Observationen varade i ca två timmar. Kort därefter 

transkriberade vi anteckningarna och ljudupptagningen. 

Fokusgruppsintervjun med åk 2 elever tog plats i direkt anslutning till observationen i 

samma klassrum. Läraren hade på förhand förberett eleverna med att de kunde hämta fika om 

de ville och även ordnat för oss att sitta kvar ostörda i klassrummet efter observationen. Inför 

fokusgruppen hade vi förberett frågor i en intervjuguide som vi försökte formulera som öppna 

frågor. Frågorna i en intervjuguide bör vara utformade så att forskaren får så mycket 

information som möjligt om hur de intervjuade upplever sin omgivning med utgångspunkt i 

de frågeställningar undersökningen har (Bryman, 2011).  

Innan intervjun startade informerade vi deltagarna återigen om studiens syfte och att de 

skulle spelas in som en ljudupptagning samt att de när som helst kunde avbryta sitt 
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deltagande. Under samtalet följde vi inte intervjuguiden helt och fullt utan den fungerade mer 

som ett manus. Ahrne och Svensson (2015) betonar vikten av att inte ställa frågor till enskilda 

individer utan att försöka rikta sig till gruppen som helhet. Dock bör man rikta frågor till 

enskilda deltagare som sitter tysta för att försöka öka deras deltagande (Ahrne & Svensson, 

2015). Detta var något vi försökte göra då vi hade en elev i vår första fokusgrupp som var 

väldigt tyst under samtalet. Under samtalets gång ställde vi en del följdfrågor som inte fanns 

med i intervjuguiden i de fall där det behövdes för att frågeställningarna skulle besvaras. Den 

första intervjun tog 60 minuter att genomföra och transkriberades kort därefter. 

Veckan efter observationen och den första intervjun besökte vi skolan ännu en gång för 

att genomföra fokusgrupp två med åk 1 elever. Inför den intervjun gjordes ingen 

lektionsobservation utan endast ett kort och informellt lektionsbesök. Eleverna hade 

undervisning i en steg 1-kurs i Fotografisk bild och höll på att avsluta ett moment i 

mörkrummet som vi bevittnade. Även dessa elever hade blivit informerade av läraren om 

syftet med vår studie och vårt besök. Lektionsbesöket blev ett tillfälle för oss att presentera 

oss för eleverna innan samtalet. Detta visade sig ha positiva effekter då eleverna i åk 1 var 

något nervösa inför intervjun. Ahrne och Svensson (2015) menar att ett sätt att bryta isen inför 

diskussionen kan vara att lyfta upp det som är gemensamt för gruppen för att visa det är 

värdefullt att diskutera och att det också kan vara ett sätt att involvera alla deltagare i 

diskussionen (Ahrne & Svensson, 2015). Denna intervju tog 50 minuter att genomföra och 

transkriberades kort därefter.  

Vi fick alla elevers mailadresser från båda fokusgrupperna. Några dagar efter den andra 

intervjun skickade vi mail till alla elever och uppmanade dem att kontakta oss om de ville 

komplettera med något de kommit på i efterhand, vilket ingen elev gjorde. 

3.4 Databearbetning 

När observationen och inspelade materialet från kamratresponsen samt fokusgrupperna 

transkriberades noterade vi även tystnad, fniss, kroppsspråk i de fall då det hade betydelse. 

Under insamlingen av data fördes även noteringar vid sidan om, som var av mer analyserande 

karaktär. Efter transkriberingen lästes materialet igenom flera gånger för att hitta teman och 

sedan analyserade vi den med en kvalitativ innehållsanalys som metod. Bryman (2011) 

förklarar hur forskaren i den ovan nämnda metoden låter kategorier och teman bli synliga i 

texten. Vi kodade materialet och sorterade det utifrån de teman som vi hittade och 

sammanfogade olika textstycken under nya rubriker. Vi hittade nya mönster och de två 
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metoderna, observation och fokusgrupp kopplade vi på så sätt ihop. Den kritik som har 

framförts mot kodning som metod, enligt Bryman (2011), är framför allt att kontexten kan gå 

förlorad när texten bryts sönder och att informationen blir fragmenterad (Bryman, 2011). 

Detta var något vi försökte ha i beaktande när vi sorterade materialet.  

3.5 Validitet och tillförlitlighet 

Merriam (1994) beskriver validitet som ”[...] i vilken mån ens resultat stämmer överens med 

verkligheten. Fångar resultaten verkligen det som finns?” (Merriam, 1994, s.177). Då den 

kvalitativa forskningen studerar och vill återge hur människor upplever världen blir resultatet 

alltid en rekonstruktion och aldrig den exakta verkligheten. Verkligheten är dessutom hela 

tiden föränderlig. Validiteten i kvalitativ forskning kan med andra ord beskrivas som 

sanningsvärdet, d.v.s. i vilken utsträckning kan vi lita på resultaten i forskningen? I vår studie 

stärks validiteten av att vi har använt oss av två metoder, observation och två fokusgrupper. 

Genom att vi observerade eleverna när de utförde kamratrespons i sin autentiska miljö samt 

kunde ställa frågor i fokusgruppen angående den bevittnade kamratresponsen, kan vi, enligt 

Bryman (2011), tillskriva studien hög ekologisk validitet. Detta innebär att forskaren vill 

undvika konstlade situationer och miljöer utan strävar efter att befinna sig i naturliga 

sammanhang (Bryman, 2011). Tillförlitligheten i vår studie stärks dels för att vi har använt 

två metoder, dels genom det faktum att urvalet i fokusgrupperna har varit representativt i form 

av kön och kunskapsnivå. Detta ökar chansen att vi skulle få samma resultat om vi 

genomförde studien igen med nya fokusgrupper från samma klasser. 

3.6 Etiska överväganden 

Studien är genomförd i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för vetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga deltagare i fallstudien har hanterats i enlighet med 

individskyddskravets allmänna huvudkrav: 

• informationskravet 

• samtyckeskravet 

• konfidentialitetskravet 

• nyttjandekravet 

 

Inför observation och samtal i fokusgrupper har samtliga deltagare på förhand 

informerats om studiens syfte och vad den kommer att användas till. Vidare har vi informerat 

samtliga deltagare om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att 
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avbryta sin medverkan. Eftersom eleverna är 15 år eller äldre krävs inget samtycke från 

vårdnadshavare.  

Deltagarna har även informerats om att allt insamlat material från observation och 

fokusgrupper kommer att hanteras konfidentiellt samt att all data som finns med i den slutliga 

studien kommer att vara avidentifierad och informationen bearbetad på ett sådant sätt att den 

för utomstående inte går att identifiera eller på annat sätt koppla till enskilda personer. De 

ljudupptagningar som gjorts vid observation och samtal i fokusgrupper har efter 

transkribering raderats och samtliga namn som förekommer i fältanteckningar, 

transkriberingar och i den slutliga studien är fingerade. Det insamlade datamaterialet kommer 

endast att användas i forskningssyfte och endast i denna specifika studie. Samtliga deltagare 

har uppmuntrats till att ta del av det färdiga materialet om de så önskar. 

4. Resultat och analys 

Vi kommer här att redovisa vårt resultat utifrån den bearbetning och analys som vi har gjort. 

Först kommer vi att redogöra för observationen och sedan följer en redogörelse av våra 

fokusgruppsintervjuer. Resultatet av fokusgruppsintervjuerna kommer att presenteras i sex 

olika teman som framkom under bearbetningen av den insamlade data: elevernas definition 

och tidigare erfarenhet av kamratrespons, elevernas upplevelser av kamratrespons, att få 

respons av en kamrat, att ge respons till en kamrat, elevernas användning av kamratrespons. 

Avlutningsvis redovisas resultatet i en sammanfattning. 

4.1 Observation av kamratrespons 

Eleverna hade veckan innan observationen påbörjat en uppgift i animation och skulle denna 

lektion slutföra sina animationer. Som en del av redovisningen fick eleverna även som uppgift 

att ge respons på en annan elevs animation. I uppgiften som eleverna arbetade med hade 

eleverna fått välja ett filmklipp på ett antal sekunder, exempelvis en idrottsman som gör ett 

längdhopp eller en dansare som dansar en balett. Eleverna hade sedan kalkerat av kropparna i 

rörelse, bildruta för bildruta, i programmet Photoshop för att sedan få fram en animation 

bestående av tecknade silhuetter. Denna teknik är mycket användbar för att få fram realistiska 

rörelser. Syftet med uppgiften var dels att träna eleverna på tekniken, dels att träna dem i att 

använda och urskilja de tolv grundläggande animationsprinciperna. Under intervjun som 

följde efter lektionen menade eleverna att uppgiften och arbetssättet var representativt för hur 

en uppgift inom kursen Animation 2 brukar se ut, både i omfång och arbetssätt men även i 

sättet att avsluta uppgiften med redovisning och kamratrespons. 
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På lektionen var 11 elever av 13 närvarande, 4 flickor och 7 pojkar. Då eleverna fick 

sätta sig var de ville kunde de välja att sätta sig bredvid en kamrat eller att sätta sig för sig 

själva. Eleverna upplevdes som avslappnade och trygga i sina platsval och det var blandat hur 

de hade fördelat sig i klassrummet, några satt för sig själva och några satt i grupper. 

När lektionen startade hade läraren skrivit på tavlan tider för när animationen skulle 

vara inlämnad och vilken tid redovisningen skulle börja. Läraren hade också gett muntliga 

instruktioner att eleverna inför redovisningen skulle få en kamrats film att titta på för att sedan 

kunna ge respons:  

Lärare: När ni har lagt upp er film så ska ni titta på en kamrats film i ca 15 minuter. 

Utgå från de 12 animationsprinciperna och se vilka ni hittar, tre av dem kommer ni 

inte att hitta. Kör också two stars and a wish. 

Alla elever verkade förstå instruktionerna och ingen ställde frågor. Det märktes att de var väl 

förtrogna med redovisnings-sättet och även med metoden two stars and a wish, det vill säga 

de ska nämna två saker som är bra med animationen och en sak som kamraten kan förbättra. 

Alla elever arbetade tyst och koncentrerat. Läraren förklarade efteråt att eleverna brukade 

göra det, men att det förstärktes av vår närvaro och att eleverna förmodligen var något trötta. 

De hade under förmiddagen haft redovisningar i historia på en större uppgift.  

Vid ett tillfälle så upptäckte läraren att flera elever har olika inställningar i programmet 

som anger hur många bildrutor per sekund som ska läsas in. Läraren förordar 12 istället för 30 

som flera elever har. Läraren och några elever diskuterar för- och nackdelar med lågt 

respektive högt antal bildrutor. En elev som har arbetat i 30 bildrutor per sekund utbrister: 

”Nu kan fan inte Tobias klaga”. 

Då eleven säger detta kan det vara ett tecken på att eleven och klasskamraten Tobias är goda 

vänner och känner en trygghet och tillit som tillåter att de kan smågnabbas med ett hårt 

språkbruk. Ingen annan elev reagerade nämnvärt på uttalandet men det kan inte uteslutas att 

de närvarande eleverna upplever att det är problematiskt att eleven Tobias bedömer andra 

elevers arbeten hårt. 

Allt eftersom eleverna blev klara och lämnade in sina animationer på skolans server så 

skrev läraren upp elevernas namn på tavlan och tilldelade de eleverna som var klara andra 

elevers färdiga arbeten. Detta skedde till synes slumpmässigt men läraren förklarade efteråt att 
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hen noggrant fördelade animationerna mellan eleverna med den sociala kontexten i åtanke, 

d.v.s. elever som inte hade ett problemfritt förhållande till varandra fick inte ge respons på 

varandras arbeten. Att eleverna inte i förväg visste till vem de skulle ge respons till verkade 

till synes inte vara ett bekymmer. 

De elever som blev klara en stund innan redovisningen skulle enligt instruktionerna 

förbereda sin kamratrespons genom att titta på sin kamrats animation. Det gjorde de flesta 

elever, men under en ganska kort stund, många passade på att ta rast.  

När redovisningen började visades en animation upp i taget på projektorn. Den elev som 

hade till uppgift att titta på den redovisade animationen berättade vilka animationsprinciper 

hen hittade samt ger respons enligt two stars and a wish. Under den första delen hjälpte 

läraren till och visade på fler exempel av animationsprinciperna ifall eleven inte hade hittat 

alla. Läraren resonerade, förklarade och gav exempel på principerna i animationerna. Under 

den senare fokusgruppsintervjun bekräftade eleverna lärarens betydelse för att de själva ska 

bli duktiga på att ge respons. Gustav förklarar på följande sätt: 

Gustav: Jag tänkte på Anders (läraren), han jag tycker han är ganska duktig på att ge 

respons, han brukar inte såhär han säger aldrig att ”det här var inte bra” utan han 

brukar lyfta upp det som var bra och liksom ”jobba mer på det här så att ni kan få ett 

bättre resultat” liksom. 

Alla elever utom en lämnade in sin animation och alla utom en gav respons till en kamrat. På 

elevernas kroppsspråk och sättet de pratade kunde man utläsa att de var vana vid situationen 

och att de inte upplevde att kamratresponsen krävde någon större förberedelse.  

Ingen elev verkade vara nervös och hela redovisningen skedde med eleverna sittande på 

de platser de själva hade valt, ingen redovisade framme vid tavlan utan redovisningen och 

kamratresponsen skedde som ett samtal där alla deltog seriöst, lyssnade och ingen avbröt 

någon. Under intervjun med eleverna så bekräftar eleverna att de inte tänkte nämnvärt på 

situationen eller att de upplevde den som något märkvärdig.  

Klas: [...] men sen alltså vi vet ju alltid att vi brukar ha kamratrespons i slutet så det är 

mera att man förväntar sig det. 

När eleverna gav respons i form av two stars and a wish var de försiktiga i sina bedömningar 

och de förbättringsområden som nämndes var nästan alltid ett tekniskt sådant. De 
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kommentarer de gav till varandra om vad de tyckte var bra hade sällan eller ingen koppling 

alls till just animationsprinciperna som uppgiften handlade om utan var mer av en allmängiltig 

karaktär  

När eleverna under redovisningen fick respons på sina animationer verkade de avspända 

men nästan alla sa att de redan tänkt på det förbättringsområde som de fick påpekat för sig 

under kamratresponsen och flera ville förklara varför det blev som det blev. Att de flesta 

elever redan verkade medvetna om sina förbättringsområden och ville försvara sig förklarar 

Jennifer på följande sätt: 

Jennifer: [...] och så förklara att ”det blev inte som jag hade tänkt mig, jag hade tänkt 

det här och det här” och ”om jag skulle få göra om det så skulle jag göra så här och så 

här”. Och det kan ju samtidigt stämma överens med dom som ger respons att dom 

håller med att den skulle ha ändrats. 

Eleverna verkar redan på förhand känna till de svagheter som finns i deras arbeten och har ett 

behov av att få förklara sig ifall en kamrat får syn på det. 

4.2 Elevernas definition och tidigare erfarenheter av kamratrespons 

När åk 2 eleverna skulle beskriva vad kamratrespons är för något tolkade de först begreppet 

ordagrant. Jennifer beskriver begreppet på följande sätt: 

Jennifer: Kamratbedömning är alltså liksom att, för mig så låter det som att man är 

vänner med varandra. 

Katerina redogör även för ett missförstånd hon hade till en början angående begreppet när hon 

gick på en annan skola: 

Katerina: Jag trodde att det var såhär att när man, man kan inte bedöma någon kamrat 

om man inte känner henne.  

En stund in i samtalet kunde eleverna enas om begreppet även om flera använde 

kamratbedömning istället. Det blev tydligt att eleverna ändå menade samma sak även om det 

till en början rådde en viss begreppsförvirring. 

Åk 1-eleverna hade ännu inte helt börjat arbeta med kamratrespons och kunde endast 

referera till sina tidigare erfarenheter från grundskolan. Alla var eniga om att kamratrespons 

oftast betydde att läsa varandras texter: 
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Svea: Man hjälper någon att förbättra sin text. Så tänker jag i alla fall. 

De flesta av eleverna i åk 2 hade liten eller ingen erfarenhet från grundskolan av att ha arbetat 

med kamratrespons. De har använt liknande arbetssätt i andra ämnen på skolan, t.ex. har 

eleverna arbetat med checklistor i engelskan. 

Jennifer: Men jag vet som i engelskan t.ex. Nu håller vi tal och då får vi ett papper av 

våran lärare där det är frågor ifyllda på en skala ett till fem ”Hur tyckte du den här 

personen gjorde bra på presentationen?” ”Språket?” ”Ögonkontakten?”.  

Bland eleverna i åk 1 hade de flesta arbetat med kamratrespons, då främst med texter i olika 

ämnen. Bland eleverna var uppfattningarna blandade om de fått tydliga instruktioner hur de 

skulle gå tillväga samt hur mycket de kunde lita på den responsen de fick. Ida beskriver 

följande situation där hon inte litat på responsen hon fått: 

Ida: Ja, det har varit någon gång när den har sagt åt mig att göra någonting den trodde 

var fel men det var rätt. Jag bara ”nej jag tror inte jag ska använda det”. 

4.3 Elevernas upplevelse av kamratrespons på medieproduktioner 

En tydlig skillnad som framkom i elevernas sätt att se på kamratrespons i de olika ämnena är 

att samtliga elever ser kamratrespons på medieproduktioner som något de gör i grupp, 

elevarbeten som visas upp för alla, gärna på projektorn. De poängterar också att 

kamratrespons på medieproduktioner är muntlig men respons i andra ämnen är skriftliga och 

sker oftast en till en. På frågan om de skulle vilja ha mer kamratrespons i de andra ämnena är 

eleverna tveksamma till om det ens är möjligt. Gustav beskriver det på följande sätt: 

Gustav: Alltså jag kan tänka mig att dom här, film och animation och sådär, jag tror att 

det är i dom ämnena som det funkar bäst för man kan visa det på en skärm inför alla 

och sedan så mer ha en öppen diskussion om filmen än att det blir liksom så direkt att 

“jag har skrivit den här” och du svarar och du får ett papper utav mig, här liksom. 

De ser alltså en tydlig skillnad mellan kamratrespons på medieproduktioner på projektorn där 

alla redovisar samtidigt, och i gymnasiegemensamma ämnen där man byter text mellan två 

elever. Jennifer förtydligar: 

Jennifer: Vi har inte så mycket kamratrespons i de mer teoretiska ämnena. Men det 

tror jag är sant det som Gustav säger, att då blir det oftast en och en. 
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Även eleverna i åk 1, som ännu inte har samma erfarenhet av kamratresponsen, har en 

uppfattning om att kamratrespons på medieproduktioner är något som sker i situation där alla 

deltar och att allas verk visas på en projektor.  

Åk 1, som precis hade börjat med kamratrespons, beskriver hur det kändes när de hade 

kamratrespons för första gången i kursen Foto 1. Eleverna fick i uppgift att fotografera sin 

vardag och sedan presentera det för gruppen. De hade innan fått veta att de skulle visa upp 

sina arbeten men hade inte riktigt förstått att de skulle kommentera de andras arbeten. Att ge 

en kommentar till någon annan var frivilligt och på frågan om någon hade gjort det nekade 

eleverna och förklarade att det mest var läraren som hade kommenterat men att någon elev 

hade sagt något enstaka. De vittnade om att de inte hade varit förberedda eller kunniga i hur 

de skulle ge respons: 

Amina: Det var mest ”fin bild” 

Även åk 2 beskriver hur det var när de började med kamratrespons i åk 1 som väldigt trevande 

och nämner just hur de också började med att säga ”fin bild”. De bekräftar också att läraren 

började med att visa hur man ger respons. 

4.3.1 Lärarens och gruppens betydelse för kamratresponsen 

Åk 2 är samstämmiga i sin beskrivning av hur viktigt det är att läraren lotsar och visar hur 

respons går till för att de själva ska lära sig hur de ska göra. Detta var även något som 

noterades under observationen, läraren fungerade som en vägledare och de exempel som 

läraren tog upp var något som eleverna sedan använde sig av under resten av redovisningen. 

Eleverna vittnar om hur deras förmåga att ge respons är något som har växt fram mer och mer 

under kursernas gång tack vare lärarens handledning.  

Klas: Det blev väldigt stelt i början, jamen som Gustav säger: ”Snygg film”. Men 

samtidigt då Anders (läraren) berättar och vi utvecklas och får mer kunskaper kan vi 

också ge respons på ett annat sätt. 

De beskriver också att det är viktigt att läraren lär dem varsamt, att alla inte behöver börja 

med att säga något utan att låta det få växa fram successivt. Eleverna förklarar också hur 

pinsamt de tyckte att det var i början och hur osäkra de var på vad de kunde säga och inte. 

Jennifer berättar följande: 

Jennifer: [...] och då blev det ofta att det blev lite pinsam tystnad i början, dels så 

visste man kanske inte själv kanske vad man skulle säga och så ville man inte säga 



 

20 
 

någonting för att göra den andra ledsen. Så det var mycket så här ”vågar man säga det 

eller inte”. 

Något som framkom under fokusgrupperna var att eleverna upplevde tryggheten i gruppen 

och att alla känner varandra som centralt för att kamratrespons ska fungera. Några elever i åk 

2 ansåg även att momentet kamratrespons bidrar till att stärka sammanhållningen och att ju 

mer de känner varandra och är kompisar, desto lättare blir det att ge respons. Katerina i åk 2, 

som sitter för sig själv på ena sidan av bordet under samtalet, opponerar sig mot 

beskrivningen att de känner varandra: 

Katerina: Ja, vi går i samma klass men vi känner inte varandra. På riktigt. 

Efter Katerinas kommentar fnissar resten av gruppen generat men sedan enas alla, även 

Katerina, om att de är bekväma att ge varandra respons även om de inte är vänner utanför 

skolan. Under observationen noterades grupperingar i klassen som vittnade om att vissa elever 

hade ett större talutrymme än andra, till övervägande del pojkarna. Katerinas kommentar 

förstärker detta intryck.  

I åk 1 menade eleverna att de hellre gav ifrån sig sina alster till någon kamrat som de 

kände väl än någon som de var främmande för. De litade också mer på att en nära kamrat 

kunde göra en rättvisare bedömning av deras arbeten för att kamraten hade mer kunskaper om 

dem som personer. Därför kunde de förstå deras arbeten bättre och även vara ärligare i sin 

bedömning. 

Både åk 2 och 1 underströk vikten av att vara snäll i sin respons, att inte såra någon och 

att försöka vara uppmuntrande. Det var framförallt flickorna som var angelägna att budskapet 

skulle levereras på ett varligt sätt. Ida förklarar: 

Ida: Det är också viktigt att man inte ska säga på ett taskigt, man ska säga på ett bra 

sätt, ett utförligt sätt, ge exempel och sådär. 

Bland pojkarna i åk 2 var klimatet hårdare. De framhärdade i att all kritik är bra att få och att 

de hellre ville höra om något man gjort inte var bra oavsett. 

Klas: Jag tycker all respons är bra respons. Om allting är dåligt så ska man ju säga det. 

Om jag hade gjort någonting som var skit så hade jag velat höra det. Så att jag inte 

hade visat det för någon eller fortsatt vara dålig. Alltså jag har inget problem med att 

visa någonting, men om det är skit så kan man lika gärna slänga det. 
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Vi noterade att under själva observationen var eleverna väldigt snälla i sina responser och 

uppenbara brister i kamraternas animationer kommenterades sällan eller nämndes endast på 

ett försiktigt sätt. 

4.4 Att få respons av en kamrat 

I diskussionen om vad eleverna såg som nyttigast, att få eller att ge respons, svarade båda 

elevgrupperna samstämmigt att det var mer givande att få. De upplevde att de då fick 

feedback på vad som kunde förbättras till nästa gång. Eleverna i åk 1 tyckte att det var bra att 

en kamrat utförde rättning av deras arbeten. I åk 2 ansåg flera elever att ge respons var ett 

moment som enbart var till för den mottagande kamraten för att hjälpa hen: 

Klas: [...] det är ju en grej för att hjälpa varandra. Annars hade ju inte läraren tvingat 

oss göra det.  

Ingen elev tyckte att det hjälpte dem själva i sitt eget arbete att ge respons. Dock tyckte både 

åk 1 och 2 att det var nyttigt och viktigt att lära sig att ge kritik, att det var något som de 

tyckte var användbart för framtida yrkesliv. Några elever i åk 2 menade att de kunde bli 

inspirerade av sina kamraters arbeten när de skulle ge respons och såg på så sätt en nytta med 

att ge respons till någon annan: 

Jennifer: [...] kan man själv få inspiration vad man kan göra på nästa projekt, att om 

man säger att någon la till musik men det var inte med i kriterierna då kan man själv 

tänka utanför boxen och ”men jag kan lägga till det här för att det ska bli bättre”.  

4.4.1 Att få respons från lärare respektive från elev 

Angående vilket de föredrar, lärarens respons eller kamratens så svarar båda elevgrupperna 

enhälligt lärarens. De upplever att läraren har mer erfarenhet och kunskap samt ser elevernas 

arbeten från ett annat perspektiv. Båda grupperna lyfter fram lärarens djupa ämneskunskap 

och att de av den anledningen lyssnar mer på läraren. Klas i åk 2 framhåller dock vikten av att 

få kommentarer från flera håll:  

Klas: Det är bättre att få kritik av flera personer och än att bara få av läraren. 

I åk 2 tycker de också att det ena inte är bättre eller sämre än det andra utan att det är två olika 

typer av kritik som de får.  Jennifer menar också att läraren är den som sätter betyg och därför 

lyssnar hon mer på lärarens respons, hon poängterar återigen att läraren och kamraten ger 

respons på olika saker: 
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Jennifer: Men alltså jag kan tycka om en lärare ger respons då blir det liksom för att 

läraren sätter betyget. Så det är mycket såhär att betyget har man ändå i baktankarna, 

man vill ju få bra betyg. Men samtidigt så är det ju det att läraren har ju mest att säga 

när det gäller betygen men eleverna kan ju mera ge respons på hur man kan göra 

liksom, tänka på ett annat sätt. 

Våra observationer från den tidigare kamratresponsen bekräftar att läraren och eleverna lyfter 

fram olika saker och att elevernas respons tenderade att vara mer allmän och att läraren istället 

fokuserade på det som var viktigt för uppgiften. I åk 1 menade även eleverna att de ibland 

hade svårt att lita på att kamratresponsen var rätt eftersom de inte alltid tyckte att kamraterna 

var tillräckligt kunniga. 

4.4.2 Kamratresponsens betydelse för val av innehåll 

Båda elevgrupperna vittnade samstämmigt om att de såg annorlunda på sina 

medieproduktionsarbeten och sina andra, mer traditionella skolarbeten. Eleverna ansåg att 

medieproduktioner var offentliga och publika till sin natur och att de var redan från början 

medvetna om att fler än läraren tittar på deras arbeten. Även åk 1 som inte hade så stor 

erfarenhet av medieproduktioner ännu var väl medvetna om att deras fotoarbeten skulle visas 

för alla elever och såg det som naturligt. På frågan om vilken betydelse för innehållet denna 

vetskap gav svarade en elev i åk 1 följande: 

Svea; Det beror på vad bilderna är på liksom. Jag tar ju bilder som jag är bekväm med 

att visa upp. 

Alla eleverna i åk 1 enades om att det inte var på grund av att fler än läraren skulle titta som 

de tänkte på vilka bilder de valde ut utan att de gjorde det urvalet ändå. 

När åk 2 resonerade kring om de tänkte på att fler än läraren skulle titta på uppgiften 

nekade alla, men de problematiserade ändå det faktum att de på något sätt anpassade 

innehållet men även åk 2 menade att det egentligen inte hade med kamratresponsen att göra. 

Flera elever vittnade om att de noga väljer hur personliga de tänker vara och det märktes att 

de var väldigt medvetna om var deras egen gräns gick. Jennifer beskriver följande: 

Jennifer: Ja det var en uppgift förut, Centrum och då var man själv och skulle göra en 

video av våran egna upplevelse i centrum. Och då blev det mer att, alltså man ville ju 

inte ta för jättepersonliga. Men samtidigt så när man sedan ger respons då ger ju dom 
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respons på ens egna händelser och upplevelser och sådär. Det kan ju också vara lite 

jobbigt. 

Även Gustav, som menar att han aldrig censurerar sig, berättar att han noga väljer vad som 

han tar med i sina uppgifter och ger exempel på hur man som elev kan tolka uppgiften efter 

hur personlig man vill vara: 

Gustav: Men om vi har så här ”A möter B med problem” så kan jag antingen ta 

någonting som är helt bortom mig, ja som bara är två bollar som rullar mot varandra 

och sedan så krockar dem. Det är ju ”A möter B med problem”. Men om jag är A och 

sedan så ska jag ned till centrum eller whatever och sedan så konfronteras jag av 

någon och det blir konflikt såhär, då blir ju det mycket mer personligt beroende på om 

det kanske har hänt mig eller sådär. Men som sagt så väljer man ju själv, jag kanske 

vill göra, jag kanske inte vill göra det så personligt utan jag vill ha två bollar som 

krockar. 

När vi sedan frågar Gustav om det är den första varianten med bollar han skulle ha valt att 

arbeta med i en uppgift som ovan svarar han: 

Gustav: Kanske, nja, jag vet inte. Någonting där emellan, så jag kanske skulle ta 

någonting som baserat på mig eller något som har hänt men kanske skruva det lite 

eller sådär. 

4.5 Att ge respons till en kamrat 

När samtalet handlar om huruvida elevgrupperna tycker att det är svårt att ge respons till sina 

kamrater framhäver båda grupperna vikten av att vara snäll och inte såra. Åk 1 menar även att 

det är viktigt att eleverna befinner sig på samma nivå så att inte en elev med mindre 

kunskaper ska ge respons till en elev som har kommit längre, vilket de har varit med om 

under högstadiet. 

Åk 1, som hellre gav sina uppgifter till kamrater de kände väl, svarade att de hade svårt 

att vara helt ärliga till de kamrater de skulle ge respons till på grund av vänskapen. 

I gruppen av åk 2 elever framkom det också att det var problematisk att vara ärlig i sin 

respons. Jennifer beskriver det så här: 

Jennifer: Alltså det är ju det, har man vänner bredvid sig och man ska bedöma deras 

arbete och man vill ju inte göra dom ledsna, vill inte få dom att tro ”alltså jag tycker 
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inte om hur du gör saker”. Man vill ju inte få folk att tro det bara för att det är en dålig 

uppgift. [...]  Alltså ser jag henne som en jättebra vän men jag vill inte såra henne så 

kommer jag automatiskt ger henne lite bättre kritik än vad jag egentligen skulle ha 

gjort. 

Flera i gruppen kunde ge exempel på hur de hamnat i situationer där de inte velat såra sina 

kamrater och istället valt att hålla god min. Katerina gav ett exempel när hon skulle ge 

respons till sin bästa kompis som gjort ett arbete Katerina tyckte var dåligt: 

Katerina: [...] och då satt jag där bara, jag tyckte inte om det så mycket och då var det 

jättesvårt att ge respons. För det är min bästa vän och jag tyckte inte om hennes arbete. 

Och då jag sa bra “ja, det är bra” men jag måste ju beskriva varför det var bra men 

kunde inte för det var svårt. 

När vi pratar med åk 2 ifall de får kommentera vad de vill eller om de får tydliga instruktioner 

vad de ska titta på så svarar eleverna att de skiljer sig åt. Oftast, som under lektionen tidigare, 

får de instruktioner på vad de ska leta efter i kamraternas uppgifter. De svarar också att de inte 

utgår från kunskapskraven när de ger kamratrespons, även om kunskapskraven oftast finns 

med i uppgiftsbeskrivningen. 

4.6 Elevernas användning av kamratresponsen 

Alla elever i de båda grupperna ansåg att kamratrespons var mest användbar när de var mitt i 

en uppgift, något som inte skedde så ofta då momentet med kamratrespons oftast låg i slutet, 

som en del av en redovisning. Detta var något som vi också observerade under vår 

lektionsobservation. 

När vi frågar eleverna om de brukar ändra efter att ha fått respons med förslag på någon 

förbättring så svarade de att de oftast inte gör det utan tänker på det till nästa gång. 

Eleverna i åk 2 som precis hade haft kamratrespons på sin animationsuppgift förklarade 

att uppgiften redan låg på servern och de sällan lämnade in en ny med ändringar i när vi 

undrade över eventuella förbättringsarbeten. 

I åk 1 hade eleverna flera gånger arbetat med kamratrespons i svenskan under 

högstadiet. På frågan om de hade använt sig av responsen någon gång, d.v.s. ändrat efter 

kamratens respons, så var svaren blandade. Ida menade också att det berodde på när i 

processen de hade fått responsen samt hur de bedömde kvalitén på den: 



 

25 
 

Ida: När man får responsen, alltså man försöker ändra efter det som de har sagt på en 

gång om man hinner. Om man själv tyckt att det är såhär ”nej, det är inget problem”, 

då har man inte ändrat. 

4.7 Sammanfattning 

I vår studie ville vi ta reda på hur gymnasieelever upplever kamratbedömning på 

medieproduktioner. Det vi kan konstatera är att båda elevgrupperna har en positiv inställning 

till kamratrespons på medieproduktioner och inte upplever problem med att få kamratrespons, 

dock kan det vara problematiskt att ge respons till en nära vän. Båda grupperna ser sina 

uppgifter i de estetiska ämnena, så som foto, film och animation som publika och offentliga 

till sin natur. Detta blev tydligt då även åk 1, som inte har hunnit arbeta med 

medieproduktioner i någon större utsträckning, hade samma inställning. Eleverna definierar 

kamratrespons på medieproduktioner som något man gör muntligt i grupp tillsammans, men i 

textuppgifter sker det mellan två elever skriftligt. 

De gör medvetna val av innehållet i sina medieproduktioner, men anledningen är inte att 

kamraterna ska ge respons på dem utan snarare för att produktionerna upplevs som offentliga.  

Båda elevgrupperna framhåller vikten av att vara varsam när man ger respons till en 

kamrat för att inte såra och de upplever också att de själva har svårt att vara ärliga om de ska 

ge respons till en kamrat de känner väl. De ser kamratrespons som något de gör för att hjälpa 

kamraten och anser att det är mer givande att ta emot än att ge. De tycker dock att det är 

nyttigt att lära sig att ge kritik. 

En av våra frågeställningar handlade om hur eleverna får lära sig kamratrespons. Vår 

studie visar att läraren har stor betydelse för att kamratresponsen ska bli bra, dels som 

handledare i konsten att bedöma och ge feedback, men även den som initierar och uppmuntrar 

samtal. Eleverna ser lärarens respons som viktigare än kamratens eftersom läraren är mer 

kunnig än eleverna. Dock upplevde eleverna att kamraterna gav annan typ av respons som 

ändå var värdefull då den kunde handla om andra saker än det som uppgiften krävde. 

Vi ville också undersöka hur eleverna använde sig av den respons de fick. Vi såg att alla 

elever upplevde att kamratresponsen var till mest nytta om de fick den mitt i en uppgift. Detta 

skedde sällan då kamratrespons förekom nästan alltid var när uppgiften var färdig och 

eleverna ändrade sällan i efterhand utifrån responsen. 
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4. Diskussion 

Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat i förhållande till den redovisade forskningen. Vi 

kommer även att hänvisa till vår egen praktik och reflektera över de resultat som vi kommit 

fram till. Sedan följer förslag på vidare forskning utifrån det diskuterade resultatet. 

Av vår studie framgår det tydligt att majoriteten av eleverna i studien är positiva till 

kamratrespons på medieproduktioner även om flertalet upplever att det inte går att vara helt 

ärlig i den respons som ges till en nära kamrat. Att inte såra varandra är viktigare än att vara 

ärlig. Samtidigt vill eleverna, om de själva får välja, helst ge respons till någon som de känner 

väl. En slutsats som vi kan dra av vår studie är att den kamratrespons som ges av eleverna i 

denna studie fyller en social funktion snarare än genererar ett ämnesspecifikt lärande. Det är 

viktigare att vara en god kamrat än att ge formativ respons som kan förbättra kvaliteten på den 

medieproduktion som kamraten producerat. 

Samtliga elever i studien upplever att det är mer givande att få respons än att ge. Det vi 

kan konstatera är att elevernas uppfattning om vad som är mest gynnsamt för det egna 

lärandet och kunskapsutveckling inte rimmar med vad forskarna anser. De flesta forskare 

inom fältet, exempelvis Lundahl (2014) hävdar motsatsen, d.v.s. att det är mer gynnsamt för 

elever att ge respons än att få. De anser att eleverna genom att ge respons på andras arbeten 

tränas i att kritiskt reflektera över det egna arbetet, blir bättre på självbedömning och får 

utökade kunskaper om kvalitet (Lundahl, 2014).  

Vikten av att såväl lärare som eleverna förstår och kan utgå från de tre grundläggande 

frågorna för formativ bedömning: Var är eleven? Vart ska eleven? Hur ska eleven ta sig dit? 

synliggörs inte tydligt i den lektionsobservation som vi genomfört. I fokusgruppsintervjuerna 

är dessa grundläggande frågor fortsatt osynliga så till vida att eleverna inte reflekterar i någon 

större utsträckning kring varför de använder sig av kamratrespons, vad responsen ska leda 

eller hur responsen kan stötta eleven att ta sig vidare mot det uppsatta målet. Den helhetssyn 

som Black och Wiliam (2001) menar är helt avgörande för att utökad motivation och 

reflektioner ska uppstå hos eleven, går till synes helt förlorad för eleverna i studien. Vår 

tolkning är dock att eleverna inte upplever detta som ett problem men det ger oss anledning 

att ifrågasätta huruvida den kamratrespons som ges verkligen leder till fördjupade kunskaper 

om kvalité. Årskurs 2-eleverna diskuterar egna och andras medieproduktioner så som 

läroplanen (Skolverket, 2011) för det Estetiska programmet föreskriver, men innehållet i 

responsen rimmar inte med styrdokumentens intentioner om att skapa utökad förståelse för 
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kvalitet och kommunikation eftersom innehållet i den respons som ges är mer i form av en 

summativ checklista än av reflekterande karaktär.  

En del av vår motivation till att arbeta med denna studie har varit en förhoppning om att 

få syn på om elevers vetskap om att en uppgift innehåller momentet kamratrespons leder till 

att de på förhand anpassar innehållet och kanske t.o.m. censurerar det egna arbetet. En central 

slutsats vi drar utifrån studiens resultat är att eleverna inte anpassar innehållet utifrån 

vetskapen om att klasskamrater kommer att ge respons. Vår initiala föreställning om att elever 

eventuellt utövar självcensur kommer här delvis på skam. För eleverna är medieproduktioner 

per definition publika, d.v.s. eleverna är redan från början införstådda med att det som 

produceras kan visas upp för en publik oavsett var och för vem, t.ex. publiceras på internet. I 

vilken utsträckning detta påverkar innehållet i exempelvis en elevfilm, en animation eller ett 

bildspel kan vi bara spekulera om, men eleverna medger att de gör anpassade val. Ett rimligt 

antagande blir därför att eleverna, när de producerar innehåll till en medieproduktion, 

förhåller sig mindre till det som sker vid kamratrespons i klassrummet och mer till det faktum 

att det som produceras är en publik produkt. En publicering av det egna materialet på internet 

ser eleverna som någonting självklart. Den sociala arena som internet innebär blir därmed en 

aspekt som eleverna, direkt eller indirekt, förhåller sig till när de väljer innehåll. Här blir det 

tydligt för oss att det har skett en förskjutning i vad eleverna anser vara privat och offentligt. 

Detta är något som vi även har noterat i vår egen undervisningspraktik. Våra elever är villiga 

att publicera och sprida sina arbeten på internet och i sociala medier utan närmre reflektion 

eller kritiskt granskande. Uppdelningen mellan offline och online -är överspelad. För eleverna 

finns endast online vilket gör att vi kan konstatera att de elevarbeten som produceras i 

klassrummet redan är anpassade för en större publik. 

Ytterligare en slutsats vi kommer fram till i vår studie är att läraren är viktig för hur 

elever får lära sig att använda kamratrespons. Båda elevgrupperna framhåller lärarens roll som 

den som visar och föregår med exempel på hur respons kan ges och vad respons kan 

innehålla. Vår studie visar att läraren arbetar systematiskt och stegvis med att introducera 

kamratrespons i åk 1 för att successivt låta eleverna klara det själva när de går i åk 2. I åk 1 

förväntas inte eleverna kunna säga mycket mer än att bilden är fin men med hjälp av läraren 

är kamratrespons något som de lär sig, som ett moment i kursen. Vikten av att läraren 

introducerar och exemplifierar kamratrespons är något som stöds av Jönsson (2013) som 

beskriver problematiken kring varför det är svårt att utveckla en känsla för kvalitet då kvalitet 

styrs av värderingar som inte är objektiva. Eleven måste därför med lärarens hjälp möta en 
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mängd olika uppgifter med olika kvaliteter för att kunna se vad som är bra och vad som är 

mindre bra (Jönsson, 2013). 

Eleverna i vår studie hävdade att de kunde ge respons till varandra även om de inte är 

kompisar privat. Titeln på vår studie är ett citat som vittnar om att det kanske inte är så 

oproblematiskt som eleverna vill framställa det. I vår egen praktik kan vi hitta flera exempel 

där kamratrespons inte blivit lyckat på grund av att eleverna inte känner sig trygga i gruppen. 

Vi kan konstatera att läraren även har en väldigt viktig roll som den som möjliggör ett 

klassrumsklimat där eleverna känner sig bekväma och trygga med att ge respons till varandra. 

Lundahl (2014) höjer dock ett varnande finger och menar att ett visst mått av grupptryck alltid 

ingår i kamratrespons och därför finns inbyggd i metoden (Lundahl, 2014).  

Även om eleverna menade att de värderade lärarens respons högre så tyckte de att 

kamratresponsen var användbar för att den var av en annan karaktär. De kunde tydligt skilja 

på vad läraren gav för typ av respons och vad eleverna kommenterade. Ofta tyckte de att 

kamraternas respons kunde vara mer utanför ramarna och behövde inte nödvändigtvis handla 

om det som uppgiften krävde, något som de upplevde som positivt. Tidigare forskning ger 

också delvis stöd för detta; Cho och MacArthur (2010) menar att lärarens feedback kan vara 

svår för en elev att förstå då lärarens expertis kan stå i vägen och att responsen därför kan bli 

på en abstrakt nivå. Deras studie visar att den feedback som elever ger till varandra ofta är 

från ett elevperspektiv, eleverna har stött på samma problem, använder samma språk och 

ligger på samma kunskapsnivå och därför kan elevrespons vara lättare att omsätta. På så sätt 

kan kamratresponsen bidra till elevernas lärande och sociala utveckling (Cho & MacArthur, 

2010). 

En av våra forskningsfrågor handlade om hur eleverna använder den kamratrespons de 

får på sina medieproduktioner. Eleverna i vår studie tyckte alla att det mest effektiva var att få 

respons i mitten av en uppgift, dock så skedde kamratresponsen nästan alltid när uppgiften var 

klar. I vår egen undervisning ser vi att om vi lägger in ett moment av kamratrespons mitt i en 

uppgift så tenderar eleverna i större utsträckning att omsätta responsen i samma uppgift än om 

responsen kommer när uppgiften är klar trots att eleverna har möjlighet att förbättra 

inlämnade uppgifter. Detta stämmer överens med vad eleverna i denna studie uttrycker. 

Den kamratrespons som vi bevittnade under klassrumsobservationen handlade nästan 

uteslutande om tekniska aspekter av elevernas arbeten och avslutades ofta med någon form av 

beröm, vi såg inte eleverna göra några ändringar utifrån den respons de fick. Den respons vi 
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observerade var, enligt Hattie och Timperley (2007), på uppgiftsnivå. De anser att respons på 

uppgiftsnivå endast kan bli formativ om eleverna antingen får möjlighet att ändra i sin uppgift 

eller får en liknande uppgift strax efter (Hattie & Timperley, 2007). Eleverna ansåg själva att 

de, efter lärarens handledning och introduktion, är duktiga på att ge varandra kamratrespons 

men den respons vi bevittnade var inte formativ. I vår studie kan vi dock inte slå fast att 

eleverna inte använde den respons de fick, vi vet för lite om de applicerar den på framtida 

uppgifter, något flera elever menade att de gjorde. Vi kan inte heller veta hur eleverna, när de 

går i åk 3, använder sig av den kamratrespons de får. Det vi såg var att en progression mellan 

åk 1 och åk 2 var väldigt tydlig och att vi har all anledning att tro att det även skiljer sig 

mellan åk 2 och åk 3 i form av elevernas förmåga att ge och ta emot kamratrespons. 

5.1 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att ytterligare studera på vilka grunder elever gör 

innehållsmässiga val i sitt arbete med medieproduktioner. 

Vidare vore det intressant att fördjupa och bredda vår studie till att omfatta även elever i 

åk 3 för att ta del av deras erfarenheter och upplevelse av kamratrespons. Vår erfarenhet är att 

det ofta skiljer mycket i mognad mellan åk 2 och åk 3 på gymnasiet. 

Vi har i vår studie undersökt elevernas upplevelser och har uteslutande haft ett 

elevperspektiv. Det skulle vara intressant att här skifta perspektiv och ta reda på mer om hur 

lärare upplever arbetet med kamratrespons samt i vilken utsträckning de anpassar sin 

undervisningspraktik utifrån det som uppstår i arbetet med eleverna. I den forskning som vi 

tagit del av framgår att formativ bedömning till övervägande del inriktat sig på formandet av 

elevens lärande i större utsträckning än formandet av lärares undervisningspraktiker.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
Introduktionsfrågor 

Hur upplevde ni att få kamratrespons på era animationer? 

Hur skulle ni förklara kamratbedömning för någon som inte vet vad det är? 

Är kamratbedömning något som ni övat på i grundskolan? 

Varför tror ni att läraren vill att ni ska använda kamratrespons? 

 

Nyckelfrågor 

När tycker ni att det är bäst att få respons av en kamrat (under researcharbetet, mitt i 

processen eller när uppgiften är helt färdig)? 

Finns det något som är viktigt att tänka på när ni ger respons till en kamrat? 

Hur upplever ni att det är att ge respons?  

Vad lär ni er när ni ger respons? 

Hur upplever ni att få respons?  

Föredrar ni att ge eller att få?  

Hur upplever ni att det är att lämna ifrån sig en uppgift för kamratrespons? 

Hur tänker ni kring personligt innehåll när ni vet att en uppgift ska bedömas av en kamrat? 

Vad lär ni er när ni tittar på andras uppgifter/arbeten?  

Tror ni att ni blir mer medvetna om vad ni själva har presterat genom att bedöma andra? 

Vad tycker ni är nackdelarna med kamratrespons? 

Är det någon skillnad på att få respons från en lärare och en kamrat?  

Vilken tycker ni är bäst - respons från en lärare eller en kamrat?  

Finns det något som är viktigt för läraren att tänka på när hen planerar för kamratrespons? 

Är det viktigt att kamrater som ger och får respons befinner sig på samma kunskapsnivå? 

 

Avslutande frågor: 

Låter denna sammanfattning ok?  

Har vi missat någonting? 


