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Sammanfattning 
 

Studien i detta arbete utfördes våren 2017 under min del av den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Studien syftar till att ta reda på om elever som läser biologi på 
gymnasieskolan upplever att de skriver en bättre laborationsrapport om 
kamratbedömning används, samt att ta reda på hur elever upplever att lämna ifrån 
sig sin rapport för att få feedback av en klasskamrat.  
 
Efter att eleverna skrivit sin laborationsrapport fick de svara på en enkät vars 
sammanställning presenteras under resultat. För att jag skulle få en djupare 
förståelse deltog sex elever i en semistrukturerad intervju där jag utgick från samma 
frågor som på enkäten. 
 
Mina slutsatser är att eleverna tycker att de genom den feedback de fick av sina 
kamrater,  lämnade  in en bättre rapport för bedömning. Hur mycket de tog till sig av 
den feedback de fick  hade till  viss del betydelse på vilken kamrat feedbacken 
kommer ifrån. De flesta eleverna upplevde att det kändes bra att lämna ifrån sig sin 
rapport till en kamrat men även här fanns åsikter om att det har betydelse vem som 
ger feedback. 
 

 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  formativ bedömning, feedback, lärande 
 
 
Formative peer assessment in biology    
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1. Inledning 
 
Under de senaste åren har formativ bedömning blivit en alltmer populär arbetsform i 

de svenska skolorna. Genom att bedöma formativt tar man reda på vad eleven kan 

och behöver utveckla, för att nå uppsatta mål. En del inom formativ bedömning är att 

använda eleverna som lärresurser för varandra d.v.s. kamratbedömning. Att arbeta 

med kamratbedömning innebär att eleverna ger återkoppling till varandras arbeten.  

Genom att ge återkoppling till en kamrat stärker man den egna förmågan att se 

kvaliteter och förbättringsmöjligheter i det egna arbetet (skolverket, 2017). 

 

Det finns flera studier som visar att kamratbedömning kan ge positiva fördelar för 

elevernas lärande, framförallt om den feedback som ges innehåller en bra  motivering 

(Gielen mfl, 2010). Men en del studier visar även på att det finns nackdelar med 

kamratbedömning, främst  på grund av den brist på tillit och ärlighet eleverna känner 

inför varandra (Gamlem & Smith, 2013). Att inkludera kamratbedömning i 

biologiundervisningen tror jag precis som studierna visar påverkar elevernas lärande 

positivt.  Men få studier har gjorts ur ett elevperspektiv, d.v.s. hur upplever eleverna 

kamratbedömning.  

 

Som blivande biologilärare väcktes därför min nyfikenhet att få mer kunskap om hur 

eleverna själva upplever kamratbedömning i biologiundervisningen. För att få svar på 

mina frågeställningar har jag använt  mig av både en kvantitativ metod samt en 

kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden bygger på en enkätundersökning som 

besvaras av samtliga elever i klassen. I den kvalitativa metoden har några elever valts 

ut inför en intervju. Eleverna som var med i undersökningen var 27 till antalet och 

läser kursen biologi 2, andra året på gymnasiet. 
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2. Syfte 

Syftet med min undersökning är att genom en enkät och intervjuer få mer kunskap 

om elevers uppfattning kring kamratbedömning i ämnet biologi. 

 

Mina frågeställningar:  

 

 Hur upplever elever skrivandet av laborationsrapport när kamratbedömning 
används? 
 

 Hur upplever elever att få sin laborationsrapport bedömd av en kamrat? 
 

 

3. Bakgrund 

De flesta studier gjorda på kamratbedömning är inte gjorda ur ett elevperspektiv, 

vilket gjorde att jag blev extra nyfiken på att ta reda på hur eleverna upplever 

kamratbedömning. Spelar det till exempel någon roll vilken kamrat som utför själva 

bedömningen? Tidigare studier av detta, gjorda av Li och Gao (2016) visar att de 

elever som utvecklades mest av kamratbedömning var de låg och medelpresterande 

eleverna som fick feedback av mer högpresterande elever. Detta förklarades genom 

att dessa elever fick bättre stöttning av mer kunniga kamrater.  

 

Jag var i denna studie även intresserad av att ta reda på hur eleverna känner inför 

kamratbedömning. Jag kan förstå att en del kan tycka att det är jobbigt att en kamrat 

ska läsa något man skrivit, vilket även Gamlem och Smith (2013) redovisade  i deras 

studie om  kamratbedömning, där de kom fram till att elever kan känna bristande 

förtroende inför varandra. 

 

För att få en större förståelse för hur arbetet med kamratbedömning  kan leda till 

bättre lärande inom biologiundervisningen, samt för att få en ökad förståelse hur 

eleverna upplever kamratbedömning kommer jag här sammanfatta grunderna  i vad 

man ska tänka på för att skapa ett bra klassrumsklimat  samt grunderna i formativ 

bedömning. 
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3.1 Ett bra klassrumsklimat. 

I dagens skola möts man enligt Ellmin (2014)  många gånger av elevers bristande 

ansvar och engagemang, samt psykisk och fysisk aggressivitet som ofta leder till 

konflikter. Han skriver även att elevernas passivering och isolering – ”de sitter 

verkligen av lektionerna därför att de inte upplevs som meningsfulla” inte leder till 

öppna konflikter under lektionen, men det är en grogrund till en växande konflikt 

som kommer i uttryck på andra sätt.  

 

För att kamratbedömning ska fungera i klassrummet är det viktig  att minska risken 

för konflikter (Jönsson, 2010). En del i ett bra pedagogiskt ledarskap i klassrummet 

är att skapa ett gott gruppklimat. Men vad är det då som utmärker ett klassrum med 

ett bra klimat?  Detta har Roger Ellmin (2014) ur ett elevperspektiv beskrivit så här: 

 Jag känner mig omtyckt och accepterad här. 

 De andra lyssnar på mig. 

 Jag känner att jag duger som jag är 

 Jag vet vad jag får göra och inte får göra och jag vet också varför. 

 Jag upplever att det är viktigt vad jag själv känner och tycker. 

 Jag känner för att vara någon här. 

Här kommer även vikten av kunskaper inom specialpedagogiken in, framförallt för 

att förstå att alla elever är olika. Vidare beskriver Ellmin att det är en process att 

skapa ett gott gruppklimat, och för att skapa detta måste klassen klara av två 

funktioner. 

 

3.2 Gruppens två funktioner 

Man kan enligt Ellmin (2014) se en klass ur två synvinklar som har två centrala 

funktioner att fylla. En uppgiftsfunktion och en samspelsfunktion. Begreppen ska inte 

ses som motsatser till varandra utan ska ses som varandras förutsättningar. Det är 

enligt honom lärarens roll att se till att skapa den rätta balansen mellan dem, det vill 

säga att skapa tydliga, rimliga och ändamålsenliga uppgifts- och samspelskrav. 

Uppgiftsfunktionen handlar om det som står i läro- och kursplanen om vad som ska 

läras ut. De frågor som kan ställas och besvaras kring detta är: ”Varför är vi här?”; 

”Vad är det vi ska göra?”; ”Vad ska vi lära oss?” och ”Varför ska vi lära oss det?”. Man 



  6 

 

kan enligt Ellmin (2014) kort beskriva uppgiftsfunktionen som det arbete klassen ska 

utföra för att nå de mål som är utsatta för skolan. Samspelsfunktionen handlar 

däremot om de sociala och emotionella aspekterna i klassen. De frågor som ställs här 

är: ”Hur vill vi ha det med varandra?” samt ”Hur ska vi vara mot varandra?” 

Samspelsfunktionen kan sammanfattas med det som står skrivet i styrdokumentet 

om skolans värdegrund. 

 

3.3 Formativ bedömning 

Det finns olika sätt att förklara vad formativ bedömning är.  Wilim (2015) beskriver 

bedömning som formativ: 

 

”När belägg för elevens prestation lockas fram, tolkas och används av lärare, elever eller deras 

kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre 

grundade, än de beslut de skulle ha fattat om belägg inte hade funnits.” 

 

Bedömningen för lärandet består enligt Wiliam (2013) av fem nyckelstrategier och en 

grundläggande idé. Den grundläggande idén bygger på att man som lärare ska 

använda belägg för att justera undervisningen för att bättre möta elevernas behov. 

För att få en djupare förståelse för formativ bedömning och framförallt 

kamratbedömning, kommer jag att gå igenom de olika strategierna: 

      

1. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg.  

2. Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar till 

lärande. 

3. Att ge feedback som för lärandet framåt.  

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra (kamratbedömning). 

5. Att aktivera elever till att äga sitt eget lärande. 

 

Genom att skapa ett klassrum med ett bra klimat är det lättare att få mer motiverade 

elever som lättare når sina mål. Det är även viktigt att man som lärare lär känna sina 

elever så att de känner sig trygga i olika situationer (Zedan, 2010). Detta har jag haft i 

åtanke då jag ställt mina intervjufrågor och sammanställt studiens resultat. 

 

I artikeln ”The Power of Feedback” beskriver författarna Hattie och Timperley (2007) 

en modell som säger att feedback måste kunna besvara tre huvudsakliga frågor för att 
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vara effektiv och leda lärandet framåt: Vart är jag på väg? (Vad är målen?), Hur tar 

jag mig dit? (Vilka framsteg görs för att nå dit?) och Vart ska jag sen? (Vad behöver 

göras för att göra bättre framsteg?) I denna studie har jag låtit eleverna ge varandra 

feedback enligt modellen två stjärnor och en önskning, som enligt Wiliam (2015) är 

en bra metod att använda vid kamratbedömning. 

 

3.3.1 Strategi 1: Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och 

kriterier för framsteg 

Det är viktigt att eleverna förstår och vet vad de ska lära sig. Därför är det viktigt att 

som lärare tydliggöra och delge de mål som gäller för kursen/lektionen eller vad som 

just då är i fokus (Wiliam, 2015). Vidare skriver Wiliam (2015) att det är lättare för 

eleverna att nå sina mål om de är medvetna om vilka mål de strävar efter. Han skriver 

att en  grundregel är att både elever och lärare ska ha en likartad uppfattning om vad 

målet är, samt att eleverna har en förståelse vad målet är och inte bara accepterar det 

i text. De elever som har denna förståelse kommer att prestera bättre under kursen. 

Man har även sett att lämpliga och tydliga mål hjälper eleven att öka sin motivation 

och sin förmåga att förstå konsten att använda feedback och tydliga mål gör det även 

lättare för eleven att ta ansvar för sitt eget lärande (Wiliam, 2015) 

 

Hur många elever är så motiverade att de kommer in i klassrummet och suktar efter 

vad som ska läras ut för dagen? Kanske inte så många. Därför kan det som Wiliam 

beskriver vara bra att man inleder med något intresseväckande, och under resans 

gång komma fram till målet. Eller så kan man för att öka förståelsen och 

motivationen låta eleverna sitta i grupp eller i par och diskutera matriser med de 

uppsatta lärandemålen (Jönsson, 2010). Då är det enligt Jönsson viktigt att man inte 

går in för detaljerat i matriserna, efterssom  risk finns att fokus hamnar på detaljer 

och inte på den kunskap som eleverna ska kunna använda i flera  sammanhang. Av 

den anledningen skriver både Wiliam (2015) och Jönsson (2010) att det är viktigt att 

inte blanda ihop lärandemål och lärandekontext, d.v.s. målen får inte bli förväxlade.  

De skriver vidare att en bra idé är att som lärare utveckla lärandemålen tillsammans 

med eleverna.  

  



  8 

 

Det är viktigt att komma ihåg att syftet med lärandemål och framtidskriterier inte är 

att hjälpa eleverna att utföra arbetet, det är att hjälpa dem att lära sig HUR arbetet 

ska utföras för att nå de uppsatta målen (Wiliam, 2015). 

 

 

3.3.2. Strategi 2: Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och 

aktiviteter som lockar till lärande. 

Efter att man sett till att eleverna vet vilka målen är, det vill säga eleverna vet och 

förstår vad de ska lära sig, gäller det enligt Wiliam (2015) att ta reda på var eleverna 

befinner sig i sitt lärande. Han poängterar att de i detta stadie är viktigt att ta reda på 

hur eleverna kommer fram till sina svar, och inte bara acceptera att eleverna kan rätt 

svar. Ett tydligt exempel i detta sammanhang är att ge eleverna frågan om vilket bråk 

som är störst/minst. Exemplet kommer från ett föredrag av Toulf Palm (2016), som 

är  

universitetslektor vid Umeå universitet. 

 

fråga 1, Vilket bråk är minst? 1/6, 2/3, 1/3, 1/2       (88 % rätta svar) 

fråga 2, Vilket bråk är störst? 4/5, 3/4, 5/8, 7/10     (46 % rätt, 39 % svarade 3/4) 

 

Om man i detta fall nöjer sig med att ställa fråga ett för att ta reda på om eleverna 

förstått hur bråk fungerar, får man ett felaktigt förhållande till vad klassen kan. Där 

kan eleverna utgå från att den största nämnaren ger minsta bråket. Tänker de då 

likadant inför fråga två, att den minsta nämnaren ger det största bråket, blir svaret 

felaktigt. Palm (2016) menar att man genom att ställa rätt frågor kan man som lärare 

snabbt ta reda på om eleverna tänker rätt för att lösa uppgiften. Han förtydligar även  

vikten av att man snabbt kan utläsa elevernas svar vilket kan göras genom att 

eleverna svarar på en liten whiteboard, som de samtidigt visar.  

 

Det är inte lätt att konstruera frågor som leder till att få en inblick i hur eleverna 

tänker, med de är viktiga för att förbättra kvaliteten på elevernas lärande. De flesta 

frågor som ställs i klassrummet är praktiska frågor som till exempel; ”Har ni era 

pennor?”, ”Är alla här?” o.s.v. Enligt Wiliams finns det bara två skäl till att ställa 

frågor. Den första är att frågorna måste väcka elevens tankeförmåga. Den andra är att 

frågan ska ge läraren information till vad nästa steg i undervisningen bör bli.  
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Wiliam (2015) är också noga med att påpeka att räcker man upp handen är det för att 

man vill fråga något, och inte svara på en fråga.  Jönnson (2010) och Wiliams (2015) 

skriver båda att man ska formulerar om en fråga till ett påstående, till exempel ”Är 

alla trianglar trekantiga?” till ”Alla trianglar är trekantiga.” De är sedan eniga om att 

man  kan låta eleverna diskutera i par innan någon slumpmässigt väljs ut att svara. 

Genom att slumpmässigt låta någon svara (kan ske genom t.ex. lottdragning) blir fler 

elever motiverade att delta och tänka på svaret (Wiliams 2015). 

 

Det finns många sätt att ta reda på hur och om eleverna hänger med i 

undervisningen. Några exempel som Wiliam (2015) tar upp. 

 

Fråga-paus-nedslag-studs: Läraren ställer en fråga och väntar i 3-5 sekunder och en 

slumpvis utvald elev får svara. (Här kan man använda t.ex. glasspinnar med 

elevernas namn eller lappar med namn.) När denne svarat slumpas en ny elev som 

ska kommentera svaret. Det slumpvisa valet gör att alla elever måste vara beredda 

och delaktiga och studsen gör att de också måste lyssna när någon annan svarar. 

Väntetiden är för att alla ska hinna tänka själva. På det här sättet upptäcker läraren 

lättare om någon inte förstår eller inte hänger med. 

 

Använd varför- eller hur frågor: Är neon en metall? → Varför är neon inte en 

metall? 

 

Utgångspass: Ställ en fråga som gärna kan kräva ett längre svar som en avslutning på 

en lektion. Eleverna får skriva på en lapp och lämna in (utgångspass). Det kan ibland 

vara bra om de skriver namn, då kan de delas in i eventuella grupper utifrån sina svar 

nästkommande lektion, men det är helt beroende på syftet. 

 

Diskussionsfrågor ska enligt Wiliam (2015) syfta till att ta reda på hur eleverna 

tänker. Frågorna måste då utformas så att de måste diskuteras, och inte bara kunna 

besvaras  med ett eller flera alternativ. Annars ger frågan enligt honom inga belägg 

för var eleverna befinner sig i sitt lärande. Det är med andra ord viktigt att utforma 

frågor som är av hög kvalitet, vilka med fördel kan utarbetas i arbetslaget (Jönsson, 

2010).  Wiliam (2015) nämner också att det är viktigt att lyssna tolkande på elevernas 
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svar, då det är alltför vanligt att lärare lyssnar utvärderande, vars syfte blir  att höra 

om eleven svarar ”rätt”. Att lyssna tolkande innebär enligt honom att läraren lyssnar 

för att ta reda på hur eleven tänker, och sedan utgå från det i sin fortsatta 

undervisning.   

   

 

 

 

3.3.3 Strategi 3: Att ge feedback som för lärandet framåt 

När information om elevernas lärandebehov är säkerställt är det enligt Wiliam (2015) 

dags att anpassa undervisningen efter det. Han skriver att anpassningen kan göras 

genom olika undervisningsmetoder samt att ge eleverna rätt feedback, som ska hjälpa 

eleverna att nå sina lärandemål. Enligt en definition (Hattie & Timperley, 2007) är 

feedback ” Information som ges av någon eller något om någon aspekt av en 

prestation eller förståelse”. Detta innebär att feedback är en konsekvens av en 

prestation.  

 

Wiliam (2013) betonar att bra feedback ska föra elevens lärande framåt. Det är då 

viktigt att man ger rätt sorts feedback. Fel typ av feedback ger nämligen enligt honom 

negativa effekter. Bra feedback beskriver han som beskrivande och inte dömande, 

tydlig, specifik, inte jämförande med andra, positiv och inte alltför kritisk. Det finns 

fyra nivåer av feedback; feedback om person, om uppgiften, arbetet med uppgiften 

samt feedback om självreglering. Wiliam (2015) betonar att feedback som berör 

person, som till exempel beröm – ”vad duktig du är”, får sämre effekt än om feedback 

ges på uppgiften. Att ge bra kommentarer är viktigt för att leda eleven framåt i sitt 

lärande. Det räcker inte med att bara skriva att det var bra, utan man måste förklara 

vad som var bra, vad kan utvecklas och vad var mindre bra (Wiliam, 2015). 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att eleverna genom feedback förstår att de själva kan 

påverka sina prestationer genom arbete och engagemang (Jönsson, 2010). Inom 

idrotten är det väl känt att träning ger färdighet och genom tid och engagemang kan 

man förbättra sin prestation (Radelius & Hay, 2012). De har i sin studie av 355 

svenska idrottselever kommit fram till att behovet av feedback utifrån de kriterier 

som gäller för en specifik uppgift är stort i de svenska skolorna.  
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Feedback ska skapa tänkande elever, leda till engagemang för uppgiften, rikta 

uppmärksamheten till vad som ska göras härnäst, ge mer arbete för mottagaren än 

för givaren samt vara kopplad till de lärandemål som satts upp (Wiliam, 2015).  

 

 

 

3.3.4 Strategi 4: Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

(kamratbedömning) 

På skolverkets hemsida skriver man att huvudsyftet med kamratbedömning är att 

eleverna ska kunna jämföra och förstå vad som är kvalitet i olika arbeten. De ska få 

möjlighet att se hur en uppgift kan lösas på olika sätt, vilket väcker känslan för hur ett 

bra arbeta kan genomföras. Kamratbedömning är helt enkelt att man låter eleverna 

träna på att ge varandra feedback på sina arbeten. Feedback kan ges både muntligt 

och skriftligt och arbetet kan vara alltifrån en praktisk uppgift, som t.ex. en 

genomgång av en laboration till ett enskilt skriftligt arbete. 

 

Ridderlind (2010) betonar att det är bra att introducera kamratbedömning och 

självbedömning tidigt i skolåren. Hon har i sitt arbete redan i åk 6 låtit elever bedöma 

sina egna och andras provuppgifter och har kommit fram till att eleverna under 

bedömningsarbetet framförallt upptäcker att den egna förklaringen inte alltid är så 

tydlig. Hon anser att de på detta sätt får möjlighet att reflektera över sina prov och får 

erfarenhet av vad som varit bra och mindre bra, vilket de har nytta av vid kommande   

moment.  

 

Lundahl (2011) skriver att det är viktigt att eleverna inte får känna sig uthängda eller 

riskera att bli förlöjligade i samband med kamratbedömning, men menar samtidigt 

att ett visst grupptryck hör till den pedagogiska finessen med metoden. Rädslan att 

verka dålig får på inga grunder ta över viljan att inspireras av klasskamraterna. En 

konkret metod som Wiliam (2013) beskriver handlar om att en högpresterande elev 

hjälper en lågpresterande elev med uppgifter. Ett ifrågasättande som kan uppstå är 

att den högpresterande eleven kan uppleva att han/hon hindras i sitt lärande samt 

tvingas göra lärarens jobb. Det är då viktigt att förklara för eleverna att de genom att 



  12 

 

hjälpa andra övar sina kommunikativa förmågor, något som även den 

högpresterande eleven behöver utveckla (Wiliam, 2013). 

I de studier som Li och Gao (2016) har utfört har de inte kommit fram till att de 

högpresterande eleverna hindras i sitt lärande vid kamratbedömning. Däremot har 

de kommit fram till att låg- och medelpresterande eleverna gynnas mer om de får 

feedback av mer högpresterande elever. En slutsats de dragit gällande 

kamratbedömning är att det är ett bra sätt att föra lärandet framåt, men det är viktigt 

att det sker utifrån mål och kriterier. 

Vidare skriver Wiliam (2013) att kamratbedömning är en viktig aspekt i formativ 

bedömning. För att kamratbedömning ska fungera måste eleverna få undervisning i 

hur de bedömer varandra för att föra lärandet framåt. Detta för att eleverna på egen 

hand ska kunna se om de är på rätt spår, eller inte. Om de är på fel spår ska de själva 

kunna finna en lösning på problemet. Man säger att eleverna ska kunna reglera sitt 

eget lärande. 

Det har visat sig att elever i elevledda grupper lär sig mer än elever i lärarledda 

grupper.  Därmed inte sagt att det bara är att dela in eleverna i grupper och själv som 

lärare gå och fika. Läraren måste fortfarande vara aktiv och tillgänglig, följa upp 

arbetet och komma med bra feedback (Lundahl, 2011). 

 

En teknik som Wiliam (2015) nämner man kan att använda sig av för att komma 

igång med kamratbedömning är  ”Två stjärnor och en glödlampa” - När en elev ger 

feedback på en annan elev kan han/hon kommentera två saker som är bra med 

arbetet (stjärnor), och ge ett förslag till förbättring (glödlampa). Kommentarerna kan 

skrivas på till exempel post-it-lappar (Wiliam, 2015). 

 

 

3.3.5 Strategi 5, Att aktivera elever till att äga sitt eget lärande 

En lärare kan inte skapa elevernas lärande, det måste eleverna göra själva. Men som 

lärare kan man hjälpa eleven att lära sig (Wiliam 2015).  
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Enligt Wiliam är de flesta lärare överens om att det finns många aspekter av lärande 

som ryms under begreppet självreglerat lärande, t.ex. det sociala priset för 

misslyckande och lärandets känslomässiga sida. Wiliam presenterar en definition 

enligt Maes och Karoly (2005) av självreglering som ”en process med många 

komponenter, på många nivåer som upprepas och är självstyrande, riktad mot ens 

egna kognitioner, affekter och handlingar såväl som mot särdrag i miljön som kan 

moderera till tjänst för ens mål.”  

 

En viktig faktor för att kunna äga sitt eget lärande är just att kunna självreglering 

(Jönsson, 2010).  Det är många som har den färdigheten men som inte använder den 

i skolsammanhang, vilket man tror beror på bristen av motivation eller vilja (Wiliam, 

2015). 

 

Det finns olika exempel på hur man kan praktisera självreglering i skolan, Wiliam 

(2015) ger några exempel: 

 

Trafikljus: En lektion kan börja med att läraren går igenom de mål som ska klaras av 

under lektionen. I slutet av lektionen ska eleverna bedöma om de anser sig uppnått 

målen och sätta en färgad cirkel vid de mål de skrivit ner i till exempel skrivbok. 

Grönt = säker på att målet uppnåtts. Gul = osäker på att målet uppnåtts i sin helhet. 

Röd = har inte lärt sig det som avsetts. Eleverna tränar på att själva bedöma sina 

förmågor. För att vara säker på att eleverna inte sätter grönt utan att vara säkra kan 

läraren säga: ”De röda kommer till mig och de gula får hjälp av de gröna”. Då sätter 

man inte grönt om man inte är säker på att man kan förklara för någon annan. 

 

Röda och gröna skivor: Här får eleverna varsin ”CD-skiva” med en röd och en grön 

sida. Eleverna har dem på bänken med den gröna sidan upp när lektionen börjar. När 

de under lektionen inte förstår, eller om läraren går för fort fram vänder eleverna den 

röda sidan upp för att signalera detta. Detta leder till att de elever som inte vågar 

ställa en fråga eller säga till, ändå får en möjlighet att kommunicera med läraren. 

 

4. Metod 

För att få svar på mina frågeställningar behövde jag låta eleverna utföra 

kamratbedömning i biologiundervisningen. Ett effektivt sätt att utföra detta på är 
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enligt Jönsson (2010)  att först låta eleverna bedöma varandras arbeten, ge varandra 

feedback för att sedan revidera arbetet innan de lämnar in till läraren. Detta innebär 

att eleverna får möjlighet till mer feedback och lämnar förhoppningsvis in ett arbete 

med högre kvalitet.  

 

Enligt Wiliam (2013) medför arbete med kamratbedömning till att eleverna tar större 

ansvar och blir mer motiverade att prestera bättre. I detta arbete är syftet att ta reda 

på hur eleverna själva upplever skrivandet av en laborationsrapport inom ämnet 

biologi när kamratbedömning används. Wiliam skriver även att det bland elever kan 

vara känsligt att lämna ifrån sig ett arbete till en kamrat. Detta var också en del av 

syftet, det vill säga att ta reda på hur eleverna upplever det att låta en kamrat läsa sin 

rapport. 

 
4.1   Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod är data som kan uttryckas genom siffror. I detta arbete utgörs 

den kvantitativa delen av en enkätundersökning bestående av sju slutna frågor, där 

utfallet utgörs av olika variabler beroende på hur väl svaret stämmer in på elevernas 

upplevelse. En kvantitativ metod används för att kunna se variationen i en större 

grupp och är bra att använda då man vill mäta något ”på bredden”.  

För att formulera bra frågor till en enkät är det viktigt att ha i åtanke vilken målgrupp 

man vänder sig till. Eliasson (2006) menar att det är viktigt att skriva korta frågor 

och använda ett enkelt vardagsspråk utan fackuttryck. Vidare skriver hon att man 

inte bör få svar på mer än en sak per fråga, annars är det bättre att ställa fler frågor. 

Man ska även tänka på att ställa frågor som handlar om samma saker eller område 

tillsammans, samt att undvika ledande frågor. 

Med hänsyn till detta har jag försökt utforma korta och enkla frågor som på bästa sätt 

skulle besvara mina frågeställningar. Wiliam (2015) och flera beskriver att formativ 

kamratbedömning leder till bättre studieresultat, men få studier beskriver 

kamratbedömning ur ett elevperspektiv. I min studie har jag därför valt att ta reda på 

hur eleverna själva upplever kamratbedömning och har därför formulerat mina 

frågor mer mot själva upplevelsen än prestationen. Litteraturen tar även upp det som 

Gamlem och Smith (2013) redovisade  i deras studie om  kamratbedömning, där de 

kom fram till att elever kan känna bristande förtroende inför varandra. För att ta reda 
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på mer om detta är de två sista frågorna mer inriktade mot elevernas upplevelse av 

att en kamrat ska läsa deras rapport. 

Trots att antalet elever som deltog i enkäten endast var 27 st och därmed för få för att 

använda statistiska metoder, har jag valt att analysera svaren kvantitativt. 

Svarsalternativen har jag valt att presentera procentuellt för varje fråga för att lättare 

få en överblick av resultaten. För att ytterligare förtydliga resultaten har jag delat upp 

frågorna utefter mina frågeställningar. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Enligt Melander (2016) används kvalitativa metoder för insamling eller analys av 

kvalitativa data. Kvalitativa data är data som inte uttrycks med hjälp av siffror utan 

istället bygger på ord. I detta arbete utgörs den kvalitativa datan av vad eleverna 

svarat då de intervjuats om hur deras upplevelse var av kamratbedömning.  Vidare 

säger Melander (2016) att kvalitativa metoder syftar till att artikulera och analysera 

företeelsers betydelse eller innebörd för att komma fram till en förståelse. Att förstå 

en företeelse är samma sak som att få kunskap om dess mening. 

Arbetsgången är oftast induktiv. Med det menas att man utifrån sina iakttagelser eller 

data kommer fram till en förklaring eller en modell. När en kvalitativ metod används 

är forskarens arbete med att samla in och tolka data av stor betydelse. 

Forskningsprocessen är i övrigt densamma som i kvantitativa metoder. Man startar 

även här med litteraturundersökningar för att ta reda på vad som redan är känt kring 

sin frågeställning. Arbetsgången sker i princip genom att man samlar in data, 

analyserar data, sammanställer resultaten och slutligen diskuterar dem i relation till 

tidigare kända studier (om sådana finns) (Hedin, 2011). 

Som jag tidigare nämnt samlas den kvalitativa datan i detta arbete in genom 

semistrukturerade intervjuer. Det finns flera former av intervjuer; ostrukturerade, 

semistrukturerade samt strukturerade. En ostrukturerad intervju utgår bara från en 

fråga. Den intervjuade får associera fritt och intervjuaren reagerar bara på de punkter 

som verkar vara värda en följdfråga. I en semistrukturerad intervju har intervjuaren 

en lista med frågor som ska besvaras. Frågorna kan besvaras i olika ordning och nya 

frågor kan läggas till under hela intervjutiden. Detta till skillnad mot en strukturerad 
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intervju där entydiga frågor ställs efter en given mall och strikt ordning (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

Då bearbetningen är klar analyseras och tolkas intervjusvaren. Materialet bryts ned 

och för att insamlat data ska kunna kategoriseras behöver det först undersökas, 

likställas och göras begriplig. Irrelevant material tas bort för att förenkla 

analysarbetet. Bedömningen för vad som är irrelevant är information som inte 

besvarar arbetets syfte och frågeställning. Analysarbetet är förutsättningen för att 

koppla samman de viktiga orden med syfte och frågeställning (Kvale & Brinkmann 

2009). 

Under analysen fokuserar man i detta fall på att försöka hitta likheter och skillnader. 

Detta kallas för att man kodar data, liknande koder förs samman för att på bästa sätt 

svara på arbetets syfte och frågeställning.  

Som jag tidigare beskrivit valde jag att gå vidare med en semistrukturerad intervju för 

att få mer nyanserande svar än vad man kan få via en enkät. Jag utgick från samma 

frågor vid intervjuerna, men nu hade jag även möjlighet att få djupare svar genom att 

ställa följdfrågor. Jag analyserade dessa genom att lyssna på mina inspelningar och 

skrev ned elevernas svar till respektive fråga. Därefter letade jag efter likheter och 

olikheter bland svaren och försökte på så sätt hitta olika samband. Jag ville bland 

annat se om jag kunde hitta något som tyder på det som Wiliam (2015) och Jönsson 

(2010) skriver att kamratbedömning kan vara känsligt för eleverna. För att få mer 

förståelse inför elevernas upplevelser valde jag att under varje fråga ta med olika citat 

som belyser detta. 

4.3 Urval 

Eleverna i klassen har bedömt varandras laborationsrapporter inom kursen biologi 2. 

Urvalet, det vill säga antalet elever i klassen var 27 st, 15 tjejer och 12 killar. Av dessa 

valdes 6 st. slumpmässigt ut till intervjun. 

 

4.4 Genomförande 

Innan laborationen ägde rum hölls en lektion där jag gick igenom syftet med min 

studie samt vad formativ bedömning handlar om, och då framförallt 
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kamratbedömning. Jag beskrev noggrant hur man går till väga då man ger varandra 

feedback genom metoden ”två stjärnor och en önskning”. 

 

Efter själva genomförandet av laborationen fick eleverna en lektion på sig att skriva 

sin laborationsrapport. De fick sedan en deadline när rapporten skulle vara inlämnad 

så att jag lektionen efter kunde lotta ut  vilken rapport de skulle läsa. Jag delade ut ett 

formulär (bilaga 1) som eleverna skulle fylla i efter att de läst varandras rapporter. 

Formuläret var uppdelat i rubriker som bl.a inledning, metod, resultat och 

diskussion. För varje rubrik fick eleverna fylla i två saker som var bra och en sak de 

tyckte kamraten kunde förbättra. Eleverna fick sedan läsa den feedback de fått av sin 

kamrat och korrigera sin laborationsrapport innan den lämnades in till läraren för 

bedömning. 

 

Två metoder, en kvalitativ och en kvantitativ har använts för att besvara 

frågeställningarna: Hur upplever elever skrivandet av laborationsrapport när 

kamratbedömning används samt hur upplever elever att lämna ifrån sig sin rapport 

till en kamrat? 

 

Den kvantitativa datainsamlingen utfördes genom att klassens 27  elever besvarade 

en enkät (bilaga 2),  bestående av sju slutna frågor som belyser deras upplevelse av 

att arbeta med kamratbedömning. Frågorna utformades för att besvara mina 

frågeställningar på ett så bra sätt som möjligt.  För att eleverna skulle vara 

motiverade att svara på enkäten var frågorna korta, enkla och slutna samt besvarades 

med fem svarsalternativ graderade från ett till fem, där ett motsvarar att svaret inte 

stämmer överens med elevens upplevelse och fem att svaret stämmer bra överens 

med elevens upplevelse. Elevernas svar redovisas i olika stapeldiagram. 

 

Den kvalitativa datainsamlingen som jag beskrivit under rubriken 4.3 kvalitativa 

metoder, utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. För att det inte skulle 

bli någon skillnad mellan kön lottade jag tre killar och tre tjejer. Då jag inte ville 

missa något spelade jag in intervjuerna med min mobiltelefon. Jag  använde samma 

frågor under intervjun (bilaga 3)  som på enkäten eftersom jag tycker att de gav mig 

svar på mina frågeställningar. Jag valde en semistrukturerad intervju för att kunna 

ställa följdfrågor samt lägga till nya frågor för att få en djupare förståelse.  
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Den kvantitativa  enkätundersökningen  gjordes som en förundersökning före 

intervjuerna för att jag skulle få en viss känsla att frågorna ger svar på mina 

frågeställningar. Jag ville även med enkätundersökningen få ett större antal svar.  

 

För att säkerställa att eleverna inte skulle tycka det var jobbigt att svara på enkäten 

valde jag slutna snabba frågor utan kommentarer. Kommentarerna fick jag istället via 

intervjuerna, vilket gav mer  detaljerade svar till skillnad från enkäten. 

 
 

4.5 Etiska aspekter 

Att ta hänsyn till de etiska aspekterna är viktigt i alla undersökningar. Inom 

kvalitativa metoder är det särskilt viktigt då antalet som intervjuas är färre än vid en 

kvantitativ metod. Man måste försäkra sig om att de som ställer upp på intervjun inte 

kan identifieras samt att de inte riskerar att ta någon skada av studien. Detta innebär 

att man inte kan ta med allt som sägs. Man måste även respektera om den som blir 

intervjuad själv säger att man inte få använda vissa delar av det han/hon sagt (Hedin, 

2011). 

 

I denna studie fick eleverna svara på en anonym enkät och inga namn anges på de 

som blev intervjuade. Det var även frivilligt att delta i undersökningen. 

 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Om reliabilitet är hög betyder det att om andra forskare (eller samma forskare) vid ett 

annat tillfälle gör om studien, skulle samma utfall fås. I den kvalitativa metoden med 

en semistrukturerad intervju anser jag det svårt att få exakt samma svar, eftersom 

den som intervjuar ställer oplanerade följdfrågor och kan tolka svaren på olika sätt. 

En annan sak som kan påverka svaren en andra gång med samma elever är att 

eleverna har hunnit reflektera på frågorna, och svaren kan då bli annorlunda. Om 

studien görs ett år senare med andra elever är det möjligt att den som ställer frågorna 

har fått ny kunskap kring ämnet och följdfrågorna blir då annorlunda. Jag tror att 

reliabiliteten skulle bli högre om en strukturerad intervju använts, men då tror jag 

inte att svaren blivit lika nyanserade. 
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Reliabiliteten tror jag är högre vid den kvantitativa metoden med enkäter. Här tror 

jag det är högre sannolikhet att få samma utfall då svaren på frågorna inte ska tolkas 

av den som intervjuar. 

 

Enligt Larsen (2009) är reliabilitet också noggrannhet samt att forskaren behandlar 

data på ett noggrant sätt och inte blandar ihop de olika intervjuerna med varandra. 

Validitet handlar om att studien undersöker det som frågeställningen handlar om. 

Jag anser att man genom att kombinera de olika metoderna med rätt frågor ger svar 

på frågeställningarna, och därmed är validiteten hög. Ett sätt att öka validiteten var i 

denna studie att först genomföra en förstudie (enkät) för att se hur väl frågorna 

stämmer överens med frågeställningarna. 

5. Resultat 

Det är viktigt att de som tar del av studien får en klar bild av vad man kommit fram 

till, samt blir övertygade om att man har varit noggrann i arbetet. Därför är det viktigt 

att förklara hur man har utfört alla steg (Hedin,2011). 

Resultatet från den kvantitativa metoden, där en anonym enkät med korta slutna 

frågor använts presenteras i olika stapeldiagram. Jag har valt att presentera varje 

fråga var för sig. De analyserade intervjusvaren presenteras även de under varje 

fråga, här har jag även valt att citera en del av elevernas svar. Svarsalternativen är 

uppdelade i en procentsats av det totala antalet som svarade på enkäten, vilket var 27 

st. Av dessa var sex elever med på intervjuerna. 

 

Svarsalternativen:  1=Stämmer inte och 5=stämmer bra. 

Den första frågan ställdes för att ta reda på om jag hade kunnat göra något 

annorlunda för att underlätta genomförandet av kamratbedömning. 
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Figur 1. Stapeldiagrammet visar hur stor andel i procent som fyllt i de olika svarsalternativen för fråga 
1, Jag upplever att det var lätt med kamratbedömning. 
 
Enligt enkäten tyckte de flesta elever att det varken var svårt eller lätt att bedöma sin 

kamrat. De flesta svar gick dock mer åt det lätta hållet. Då jag intervjuade eleverna 

ställde jag följdfrågan vad var lätt och vad var svårt. Så här svarade tre av eleverna 

 
” Jag tycker att det var ganska lätt att utföra kamratbedömningen, tack vare att jag hade en mall att 
gå efter samt info lektionen innan.” 
 
” Jag tycker att det var svårt att hitta något som min kompis kunde förbättra då 
laborationsrapporten var så bra, eller hur ska den egentligen se ut? 
 
” Det var svårt att veta vilka saker som skulle tas upp då jag tyckte det fanns flera” 
 
För att summera svaren från intervjuerna gällande denna fråga tyckte de flesta att det 

var ganska lätt eftersom de hade en mall att gå efter, samt att det var bra med 

genomgång lektionen före. Vad de upplevde som svårt var främst att de inte  visste 

hur en riktigt bra laborationsrapport skulle se ut. En elev tyckte att det var svårt att 

de var låsta till att endast hitta två bra saker och en sak som kunde vara bättre, vad 

skulle de prioritera? 

 

Fråga 2 - 5 användes för att få svar på frågeställningen: Hur upplever elever 

skrivandet           av laborationsrapport när kamratbedömning används? 
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Figur 2. Stapeldiagrammet visar hur stor andel i procent som fyllt i de olika svarsalternativen för fråga 
2, Jag upplever att jag ansträngde mig mer då en kamrat skulle bedöma min rapport. 

Enkäten visar att de flesta upplevde att de varken ansträngde sig mer eller mindre då 

en kamrat skulle bedöma deras rapport. Däremot var det några som ansåg att de 

ansträngde sig mer men ingen som ansågs sig anstränga sig mindre. Några 

kommentarer från intervjuerna var. 

 

”Jag struntade i att en kamrat skulle läsa min laborationsrapport.” 

”Det var nervöst att en kompis skulle läsa den så jag gjorde så bra jag kunde för att ingen skulle hitta 

något att klaga på.” 

”Kanske ansträngde jag mig mer när en kompis skulle läsa den, utan att jag tänkte på det.” 

Av de sex elever som jag intervjuade var det fyra som inte ansåg att de ansträngde sig 

mer, en elev som ansträngde sig mer för att kompisen inte skulle tycka det var en 

dålig rapport och en elev upplevde att hon/han undermedvetet gjort bättre ifrån sig. 
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Figur 3. Stapeldiagrammet visar hur stor andel i procent som fyllt i de olika svarsalternativen för fråga 
3, Jag upplever att jag lärde mig bättre hur man skriver en bra rapport efter att jag bedömt min 
kompis. 
 
  

Enkäten visar varierade upplevelser, det var ungefär lika många som ansåg att de 

lärde sig mer som de som upplevde att de inte lärde sig mer efter att de bedömt sin 

kompis. De kommentarer jag fick vid intervjuerna var. 

” Jag kunde ju se vad som inte var bra och vad som var bra så något lärde jag mig i alla fall.” 

”Den var så dålig så jag lärde mig inget nytt.” 

”Några tips fick jag.” 

Det svar jag fick från samtliga under intervjun var att det hade betydelse om de läste 

en bra rapport eller dålig. Läste man en bra fick man tips hur man skriver en 

laborationsrapport, läste man en sämre rapport tyckte de att de inte gav något att 

bedöma en kompis. 
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Figur 4. Stapeldiagrammet visar hur stor andel i procent som fyllt i de olika svarsalternativen för fråga 
4, Jag använde mig att den feedback jag fick för att förbättra min rapport. 
 
De flesta använde sig av den feedback de fick av sin kamrat för att förbättra sin 

rapport innan de lämnade in den för bedömning. Vid intervjuerna ställde jag även 

frågan varför de ändrade och varför inte. Nedan följer några svar. 

 
” Jag ändrade lite, höll inte med om allt.” 
 
”Beror på vem som bedömt min rapport, om jag skulle ändra eller inte.” 
 
”Jag tog till mig av det mesta av feedbacken.” 
 
Alla jag intervjuade hade tagit till sig något av den feedback de fick. På frågan om de 

skulle ändra eller inte var de flesta inne på att det beror på vem som bedömt deras 

rapport. Om en duktigt elev läst deras rapport skulle de lita mer på den och ändra 

mer än om en svag elev bedömt rapporten. 
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Figur 5. Stapeldiagrammet visar hur stor andel i procent som fyllt i de olika svarsalternativen för fråga 
5. Det är bra att få feedback av en kompis innan man lämnar in till läraren. 
 
De allra flesta tycker att kamratbedömning leder till att de kan lämna in en bättre 

laborationsrapport för bedömning av lärare. Vid intervjuerna ville jag även få svar på 

varför de tycker  så. Följande svar gavs. 

 

”Absolut ja, fanns saker jag inte tänkt på” 

 

”Ja, jag kunde förtydliga en del saker så att man förstår bättre” 

 

”Ja, direkta fel  upptäcktes som jag hann ändra” 

 

”Nja, vet inte. Fick ingen bra feedback” 

 

I klassen upplevede de flesta att de kunde lämna in en laborationsrapport som blev 

bättre då kamratbedömning använts. De fanns ändå några som inte höll med, vilket 

främst beror på att de fick dålig feedback. 

 

För att få svar på min andra frågeställning: Hur upplever elever att få sin 

laborationsrapport bedömd av en kamrat? Användes  frågorna 6 - 7. 
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5. Det är bra för slutresultatet att först få 
feedback av en kompis innan man 

lämnar in till läraren.
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Figur 6. Stapeldiagrammet visar hur stor andel i procent som fyllt i de olika svarsalternativen för fråga 
6, Det kändes bra att lämna ifrån sig min rapport till en kompis. 
 
De flesta elever upplevde enligt enkäten att det kändes bra att lämna ifrån sig 

laborationsrapporten till en kompis. Av 27 elever var det nio elever som inte tyckte 

det kändes bra. Under intervjun ställde jag därför följande följdfrågor. Vad var det 

som inte kändes bra? Samt om det kändes bra, varför tror du att en del inte tyckte det 

kändes bra. Så här svarade de intervjuade. 

 

” Lite jobbigt att en kompis fick se hur man skriver.” 

 

”Vill inte visa sig dålig inför en kompis.” 

 

”Jag tycker det kändes bra, men kan förstå att det känns jobbigt om man vet att man inte har full 

koll.” 

 

”Beror nog till stor del på vilken klass man går i, hur shysst man är mot varandra rent generellt.” 

 

Bland de elever som var med i undersökningen tyckte de flesta att det kändes bra att 

lämna ifrån sig sin rapport. Under intervjun blev det tydligt att anledningen till att 

det inte kan kännas bra är att eleverna är rädda att visa sig svaga inför sina kompisar. 

Samt att det har betydelse hur klimatet är i klassen. 

 

 

 

4 5

32
37

22

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

%

svarsalternativ

6.Det kändes bra att lämna ifrån sig min 
rapport till en kompis.
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Figur 7. Stapeldiagrammet visar hur stor andel i procent som fyllt i de olika svarsalternativen för fråga 
7, Det spelar ingen roll vilken kompis som läser min rapport. 
 
I klassen som undersökningen gjordes i tycker de allra flesta att det inte spelar någon 

roll vilken kompis som läser rapporten. Här förtydligade jag muntligt att det var 

känslan jag ville de skulle ta hänsyn till. Vid intervjuerna ställde jag även följdfrågan: 

Om ja, varför spelar det roll. Några svar var. 

 

” Mig spelar det ingen roll rent känslomässigt, men jag tar till mig mer av feedbacken om den 

kommer från en duktig kompis.” 

 

” Det finns vissa som jag inte ville skulle läsa min rapport, skulle kännas pinsamt, men ingen skulle 

såra någon med viljes” 

 

”Spelar absolut ingen roll.” 

 

Sammanfattningsvis upplevde eleverna att det inte spelar någon roll vem som läser 

rapporten, men det finns en viss rädsla för att visa sig dålig inför en kompis. 
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6. Diskussion 

I det här arbetet var jag nyfiken på hur elever på gymnasieskolan upplever att skriva 

en laborationsrapport då kamratbedömning används i biologiundervisningen, samt 

att ta reda på hur de upplever att lämna ifrån sig sin laborationsrapport för att få 

feedback av en klasskamrat. Det finns många åsikter och tankar kring formativ 

bedömning. Jag har i detta arbete bl.a. tagit del av den brittiska forskaren Dylan 

Wiliams åsikter, som redan 1998 i en forskningsöversikt drog slutsatsen att formativ 

bedömning ökar elevernas lärande. Jag har även tagit del av John Hatties metastudie 

där han framhåller hur viktigt det är att göra lärandemålen tydliga för eleverna. Jag 

tycker att dessa studier är intressanta och håller med om att formativ bedömning kan 

leda till bättre lärande.  

 

Mitt arbete med kamratbedömning hade underlättats om eleverna varit vana med 

arbetssättet. Håller därför med Inger Ridderlind (2010) som skriver att det är bra om 

eleverna redan på grundskolan blir vana med formativ bedömning. För att lösa detta 

och kunna genomföra min studie höll jag en genomgång om formativ bedömning, hur 

ger man bra feedback som för lärandet framåt samt uppgiftens syfte. 

Laborationsrapporter hade de skrivit förr så jag valde att inte gå in på hur man 

skriver en rapport. Om jag skulle göra om min studie hade jag trots det valt att lägga 

tid på att visa hur en bra rapport kan se ut, då det under intervjuerna kom fram att 

det inte var självklart för eleverna.  

 

Genom att börja med formativ bedömning redan i grundskolan är det som sagt 

lättare att motivera eleverna till arbetsformen. Att som i mitt fall börja med 

kamratundervisning som ett moment i biologiundervisningen på gymnasiet har 

därför sina svårigheter. Eftersom elever ofta visar ett motstånd till det som är nytt är 

Wiliams (1999) råd att gå långsamt fram med att introducera nya arbetssätt något jag 

kommer att ta med mig efter denna studie. Därav anser jag att studiens utfall kan ha 

blivit annorlunda ifall eleverna var vana med kamratbedömning sedan grundskolan.  

 

En uppfattning jag har är att många lärare upplever att det tar längre tid att arbeta 

formativt, framförallt om lektioner ska avsättas till kamratbedömning. Då jag i början 

av min vfu även upplevde att lärarna precis det som både Wiliam (2015), Gamlem & 
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Smith (2013) tar upp, att det kunde vara känsligt med kamratbedömning. Därför 

valde jag att inkludera det i min studie som först endast skulle behandla elevernas 

prestation. Jag har valt att dela upp diskussionen i två delar. Där jag först diskuterar 

resultaten utifrån frågeställningen: Hur upplever elever att skriva en 

laborationsrapport när kamratbedömning används? För att sedan diskutera kring 

den andra frågeställningen: Hur upplever elever att lämna ifrån sig sin 

laborationsrapport till en kamrat för att få feedback? 

 

Som första fråga ville jag veta om eleverna upplevde det lätt med kamratbedömning. 

Utifrån min enkätundersökning upplevde de flesta elever att det varken var svårt eller 

lätt att utföra kamratbedömning. Frågan ställdes för att få reda på om jag hade 

kunnat göra något annorlunda för att underlätta själva genomförandet. Under 

analysen av intervjun kom det fram att det var lätt på grund av att jag hade delat ut 

en mall som de kunde gå efter, men att det ibland var svårt att veta hur en bra 

laborationsrapport skulle se ut. Min slutsats av frågan är därför att det var bra att jag 

hade en genomgång lektionen innan där jag gick igenom syftet och mallen, men att 

det hade varit bra om jag även presenterat hur en bra laborationsrapport kan se ut. 

 

6.1 Hur upplevde eleverna att skriva laborationsrapport vid 

kamratbedömning? 

Enligt Wiliam (2013) leder kamratbedömning till bättre studieresultat. I min 

undersökning upplevde de flesta att de lämnade in en bättre laborationsrapport för 

bedömning när de fick ta del av sin kamrats feedback. Vilket även framkom då nästan 

alla uppgav att de ändrade något innan inlämning för bedömning av lärare. Vad som 

avgjorde hur mycket de ändrade (vilket jag även tolkar som lärde sig) beror enligt 

eleverna på vilken elev de fick feedback av. De uppgav att de litar mer på en 

högpresterande elev än en lågpresterande elev, och ändrade därefter. I den sista 

reflektionen går det att se likheter av Li och Gao (2016) studier, som visar att låg och 

mellanpresterande elever har mest nytta av kamratbedömning om de bedöms av mer 

högpresterande elever. 

 

Elevernas upplevelse om de lärde sig något genom att bedöma en kompis var delade. 

Det var ungefär lika många som tyckte att de lärde sig något som de som inte tyckte 
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det. Därav drar jag slutsatsen att eleverna tyckte att de lärde sig mer genom att bli 

bedömd av en kompis jämfört med att själv bedöma en kamrat. 

 

 

 

 

6.2 Hur upplevde eleverna det att lämna ifrån sig sin rapport? 

Både Wiliam (2013)  samt Gamlem och Smith (2013) skriver att kamratbedömning 

kan vara känsligt och man måste noga gå igenom för eleverna hur man ger feedback. 

Wiliam (2013) beskriver även att klassrumsklimatet måste vara bra. Jag valde att 

utföra studien i en klass där klassrumsklimatet upplevs som bra, vilket även speglar  

mina resultat. Enligt min studie upplevde de flesta att det kändes bra att lämna ifrån 

sig sin rapport för att få feedback av en kamrat. De uppgav att det kändes bra 

eftersom de känner varandra och ingen vill såra någon med viljes. Av de som tyckte 

att det kändes mindre bra var anledningen att de inte vill visa sig dålig inför sina 

kamrater. Därför drar jag slutstsen att eleverna upplevde att det kändes bra och inte 

spelar någon roll vilken kamrat som bedömmer rapporten rent känslomässigt, men 

det kan spela roll p.g.a. att man inte vill visa sig dålig inför varandra. 

 

6.3 Egna reflektioner 

I klassen där jag utförde min studie hade ingen utfört kamratbedömning tidigare. 

Detta tror jag påverkade mina resultat. Jag tror att en elev som är van att arbeta på 

detta sätt lättare  ser fördelarna med att ge feedback till en kompis, och inte  bara ser 

fördelarna med att få feedback, vilket många gjorde i min undersökning. Däremot är 

jag glad att de flesta upplevde att de skrev en bättre rapport och hoppas att de 

framöver på egna initiativ kommer att ta hjälp av varandra genom att ge varandra 

feedback. 

 

Jag är också medveten om att resultatet skulle bli annorlunda i andra klasser, varför 

det vore intressant att göra jämförelser med fler elever. Men att utföra studien i flera 

klasser skulle jag inte tidsmässigt och planeringsmässigt hunnit med under min vfu 

period. 
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Jag anser att det var nödvändigt att under en lektion gå igenom vad 

kamratbedömning är och hur man ger feedback genom metoden två stjärnor och en 

önskning, däremot hade det varit bra om jag tillsammans med eleverna gick igenom 

hur man skriver en bra laborationsrapport. Jag tror att eleverna då hade gett 

varandra ännu bättre feedback. 

 

Jag anser att sudiens genomförande har gett svar på mina frågeställningar och att det 

var bra att genomföra en semistrukturerad intervju som byggde på mina enkätfrågor.  

Valet av en semistrukturerad intervju gav mig bättre förståelse  då jag fick möjlighet 

att ställa följdfrågor.  

 

I den klass jag utförde studien i upplevde jag klassrumsklimatet som bra och 

tillsammans med min handledare bedömde vi därför att jag kunde genomföra 

kamratbedömningen. Jag vill passa på att tacka min handledare för den tid och stöd 

jag fick för att genomföra undersökningen, samt alla elever som deltog i 

enkätundersökningen och intervjuerna. 
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8. Bilaga 

Bilaga 1: 

Den mall som eleverna utgick ifrån vid kamratbedömningen. 

 Detta var bra Detta var också bra Detta kan ni utveckla 
 
 
Presentation av 
introduktion 

   

 
Förklaring av 
material/ metod   
    
  
 
 

   

 
Presentation av 
resultatet   
 

   

 
 
Tolkning av resultatet   
 

   

 
Användandet av 
korrekta 
naturvetenskapliga 
begrepp i rätt 
situation  
 

   

 
Förklaring av 
eventuella felkällor 

   

Presentation av 
diskussionen 
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Bilaga 2 
 

Enkät – kamratbedömning 
Ringa in det alternativ du tycker stämmer bäst. 
1 = Stämmer inte ☹        5= Stämmer bra   😊 
 

 
Tack för ditt deltagande 😊 
 

 
1,Jag upplever att det var lätt med kamratbedömning              

    
   1       2       3       4       5 

 
2,Jag upplever att jag ansträngde mig mer då en kamrat 
skulle bedöma min rapport   
 

 
   1       2       3       4       5 

 
3,Jag upplever att jag lärde mig mer hur man skriver en bra 
rapport efter att jag bedömt min kompis    
 

 
   1       2       3       4       5 

 
4,Jag använde mig av den feedback jag fått för att ändra 
min rapport. 
 

 
   1       2       3       4       5 

 
5. Det är bra att få feedback av en kompis innan man 
lämnar in till läraren. 
 
 

 
   1       2       3       4       5 

 
6, Det kändes bra att lämna ifrån sig min rapport till en 
kompis. 
 
 

 
   1       2       3       4       5 

 
7, Det spelar ingen roll vilken kompis som läser min 
rapport. 
 

 
   1       2       3       4       5 
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Bilaga 3 
 
Under intervjun ställdes föjande frågor. Olika följdfrågor användes där jag ville mer 
nyanserade svar, som t.ex vad var lätt och vad var svårt. 
 
1, Upplevde du att det var lätt eller svårt med kamratbedömning? 
 
2, Ansträngde du dig mer då du visste att en kamrat skulle läsa din rapport? 
 
3, Har du lärt dig att skriva en bättre rapport efter kamratbedömningen? 
 
4, Använde du dig av den feedback du fick? 
 
5, Hur upplever du kamratbedömning? 
 
6, Hur kändes det att lämna ifrån sig sin rapport till en kompis? 
 
7, Spelar det någon roll vem som läser din rapport? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


