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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om och hur framförallt kamratbedömning 
men även självbedömning används i ämnet hem- och konsumentkunskap med fokus på lärarens 
inställning. Metoden som används är halvstrukturerade intervjuer och en enkät. Sju lärare från sex 
skolor intervjuades om deras uppfattning och användning kring metoden kamratbedömning och 
självbedömning i ett praktisk-estetiskt ämne. 

Studien visar att självbedömning används av alla intervjuade och många respondenter av enkäten. 
Kamratbedömning används i mindre utsträckning såväl av de intervjuade än av dem som svarade på 
enkäten. Det kom fram att det finns många sätt att genomföra kamratbedömning i ämnet samt att det 
finns bra möjligheter eftersom ämnet naturligt bjuder på autentiska bedömningssituationer. 
Svårigheten som uppfattas som störst hinder i att använda metoderna är trygghetskänslan i gruppen 
eller klassen samt den strama tidsramen som anses finnas i ämnet. 

En slutsats utifrån studien är att att kamrat- och självbedömning är metoder som används och är 
mycket användbara i hem- och konsumentkunskap. De används dock inte i den graden som det skulle 
kunna vara, eftersom tidsaspekten och tryggheten i klassrummet sätter hinder.
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Inledning

En lärare har förmodligen ett genuint intresse i ett ämne (eller flera), samt att hen är intresserad av hur 
inlärning sker. Som lärare har man bland annat uppdraget att förbereda unga människor för ett 
livslångt lärande, och det erfordrar inte minst livslångt lärande av en själv. Man måste uppdatera sina 
egna kunskaper och färdigheter, dvs. man fortbildar sig och får nya kunskaper om ämnet, om 
pedagogik och didaktik. Efter införandet av Läroplanen för grundskola 2011 (Lgr11), har fort- och 
utbildningen för lärare många gånger haft formativ bedömning eller bedömning för lärandet som 
innehåll. 

Även om formativ bedömning eller bedömning för lärandet anses som mest effektiv och gynnar 
lärandet för  elever och man som lärare vill använda sig av sina nya insikter, så behövs det tid för 
läraren att översätta kunskapen till den egna verksamheten och tid att pröva sig fram. Samtidigt ska 
allt innehåll i det ”lilla” ämnet hem- och konsumentkunskap genomföras med eleverna. Hur kan det gå
ihop?

Kortfattat ingår i formativ bedömning flera aspekter varifrån en innehåller målet ”att aktivera eleverna 
som resurser för varandra” och en annan ”att aktivera eleverna som ägare av den egna lärande-
processen”. Eleven ska vara mera aktiv och ska ha och ta ett större ansvar för sitt eget lärande. Pratar 
man i min skola om eleverna, som ska vara resurser för varandra, då kan man höra begreppet kamrat-
bedömning. Självbedömning nämns i samband med att ta ansvar för sitt eget lärande. De som berättar 
om det och använder det är svensklärarna och engelsklärarna. Även lärare av andra ämnen där det 
skrivs texter och eller redovisas muntligt, använder självbedömning och kamratbedömning. Men i 
hem- och konsumentkunskap eller i andra praktisk-estetiska ämnen, används kamratbedömning och 
självbedömning då?

Sökandet efter exempel inom litteraturen om kamrat- och självbedömning inom de praktisk-estetiska 
ämnena ger ett litet utbud, och utbudet verkar vara minst i hem- och konsumentkunskap. Så föddes 
tanken: Jag vill veta hur mina ämneskollegor gör angående kamratbedömning och självbedömning.
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Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att undersöka och analysera huruvida framförallt kamratbedömning men även 
självbedömning används i ämnet hem- och konsumentkunskap med fokus på lärare. Genom kvalitativa
intervjuer av enskilda lärare vill jag komma närmare pedagogens uppfattning om metoderna och 
användandet respektive deras motivering att inte använda dessa pedagogiska redskap. Även en enkät 
genomförs för att komma närmare forskningsfrågorna.

Mina frågeställningar är:

I vilken utsträckning förekommer kamrat- och självbedömning i hem- och konsumentkunskap?

På vilket sätt förekommer kamratbedömning men även självbedömning i ämnet?

Vilka svårigheter respektive möjligheter uppfattar lärarna med kamrat- och självbedömning i detta 
praktisk-estetiska ämne?
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Forskningsbakgrund

I detta kapitel sammanställer jag definitioner och synsätt kring formativ bedömning eller bedömning 
för lärande eftersom där ligger utgångspunkten för mina frågor. Begreppen återkoppling, kamrat-
bedömning och självbedömning förtydligas under denna synvinkel. Dessutom beskrivs hur kamrat- 
och självbedömning är förankrat i nuvarande läroplan.

Bedömning för lärande eller formativ bedömning

Formativ bedömning benämns även som bedömning för lärande (BFL), synligt lärande eller lärande 
bedömning. Det gemensamma är att en aktör använder information av en (bedömnings)process för att 
utveckla och främja lärandet.

Jönsson (2013), som använder begreppen 'lärande bedömning' eller 'bedömning för lärande', preciserar
att ”den grundläggande idén med lärande bedömning är att man genom bedömningen ska stödja 
elevernas lärande” (s.14). Det ska vara som begreppen säger: bedömning för lärande. Han avgränsar 
begreppet mot formativ bedömning bl. a. med att bedömning för lärande ska kunna gynna eleven 
direkt, medan formativ bedömning kan ha förändringar i undervisningen för en annan klass till följd 
och inte direkt användas för den nuvarande eleven.

Lundahl (2014) belyser bedömning ur ett läroplansteoretiskt perspektiv och ser kunskapsbedömning 
som instrument i undervisning och därmed som instrument för lärande. Lundahl hänvisar att fokus i 
studier om bedömning och dess konsekvenser på eleven har förändrats från att se negativa effekter på 
elevens självkänsla och lärandet till att ha tänkbara positiva effekter. Även om man först kallade 
sådana bedömningar med positiv påverkan som formativa bedömningar, så är det enligt honom 
vanligare nu att tala om bedömning för lärande. Redan 1967 präglade Scriven i sina arbeten begreppen
formativ och summativ utvärdering, men först i 1990-talet, efter att Black och Wiliam 1998 har 
publicerat en genomgång av många vetenskapliga arbeten, får formativ bedömning mer och mer 
uppmärksamhet (Lundahl, 2014).

Som ovan nämnt är Wiliam en av de forskare som bidrog mycket till det stora genomslaget som 
bedömning för lärande har i dagens pedagogiska debatt. Han definierade tillsammans med Black 
begreppet ”formative assessment” 1998 och de redefinierade begreppet som följande:

Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about stud-ent achievement is 
elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions about 
the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions 
they would have taken in the absence of the evidence that was elicited. (Black & Wiliam, 
2009, s.11)

Med denna inkluderande definition ska blicken riktas bort från begreppsdiskussionen och hellre med 
all uppmärksamhet mot innehållet (Wiliam & Leahy, 2015). Wiliam (2013) nämner tre nyckel-
processer i undervisningen som uppmärksammas på: vart är eleven på väg (lärandemål och kriterier 
för framsteg), var befinner eleven sig just nu, hur ska eleven komma dit (till målen). I undervisnings-
processen finns tre involverade individer eller aktörer: lärare, kamrat och elev. Ur korsning mellan 
processerna och aktörer/individer får Wiliam (2013) gemensam med andra forskare fram det som 
kallas ”de fem nyckelstrategier” som i sin tur ska som nämnts ovan ”användas till att anpassa 
undervisningen för att bättre möta elevernas behov”(ibid., s.61).
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I en kunskapsöversikt hänvisar Skolverket (2013) hur Wiliam beskriver de fem nyckelstrategier:

• Klargöra, förstå och dela lärandemålen,
• skapa effektiva klassrumsdiskussioner, uppgifter och aktiviteter som ger stöd för 
  lärande,
• ge återkoppling som leder lärandet framåt,
• aktivera eleverna som läranderesurser för varandra, genom kollaborativt lärande, 
  kamratbedömningar,
• aktivera elever till att bli ägare av sitt eget lärande, genom att arbeta med 
  metakognition och självbedömning (s.43).

Man hittar således kamrater samt kamratbedömning och elevens självbedömning som nyckelstrategi 
fyra och fem inom formativ bedömning. Begreppen kommer förtydligas nedan.

Wallberg (2013) ser formativ bedömning som ett förhållningssätt. ”Att bedöma formativt är att 
utveckla förmågan att se kvaliteter och att uttrycka kritik på ett sätt som för arbetet framåt istället för 
att enbart värdera” (ibid., s.11).

Återkoppling

Nära förknippat med begreppet bedömning är begreppet återkoppling. Återkoppling kallas även 
respons eller feedback. Som en del i den formativa bedömningen eller med ett formativt förhållnings-
sätt är feedback enligt Jönsson (2013) att ”ge konstruktiv och framåtsyftande återkoppling, som 
hjälper eleverna att prestera bättre i framtiden” (s.87).

Hatti och Timperley (2007) beskriver återkoppling som ”information provided by an agent (e.g. 
teacher, peer, book, parent, self, experience) regarding aspects of one's performance or understanding”
(s.81). Återkoppling är en konsekvens av en prestation eller en förståelse och ges av en aktör t.ex. en 
lärare eller en kamrat osv. Den ska reducera glappet mellan ett uppsatt mål och elevens prestation 
respektive förståelse. Enligt Sadler kan sådana informationer bara kallas för återkoppling om de 
används, annars är de bara information (Jönsson, 2013, s.88).

Hatti och Timperley (2007) utvecklar en modell för återkoppling inom lärandet där även de använder 
de tre nyckelprocesser som de kallar ”feedback questions”: vart ska jag, vart är jag och hur kommer 
jag dit. De förtydligar därutöver att det finns olika synvinkel man kan ha med återkopplingen, som 
benämns som återkopplingsnivåer, nämligen på uppgiftsnivå, på processnivå, på självreglerande nivå 
och på personlig nivå.

Lundahl (2014) hänvisar att ”Hatti och Timperley poängterar att de tre huvudfrågorna […] och de fyra
nivåer […] feedback kan ligga på, ofta är sammanflätade i praktiken” (s.57). Detta resulterar i att 
effekten av återkoppling kan stärkas eller minskas. Använder man på något sätt respons på den 
individnivå så reducerar man effekten angående förbättrad lärande. Feedback på uppgiftsnivå kan 
hjälpa för just denna uppgift, men är i regel inte generaliserbar och därför inte alltid positiv. Åter-
koppling på process- och självregleringsnivå gynnar bättre effekter, men kan ha sina svårigheter när 
uppgiften är för lätt eller svår samt om tydliga mål saknas. 

Medan Lundahl (2014) påstår att framåtsyftande återkoppling ska ske relativt frekvent, enligt idéen 
'minute by minute, day by day' ”för att visa sig göra skillnad för lärandet” (s.129), anför Jönsson 
(2013) att:

det är inte tidpunkten som är avgörande för huruvida återkopplingen stödjer lärandet, utan i 
första hand kvaliteten på återkopplingen – det vill säga i vilken utsträckning den svarar på de 
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tre frågorna ”Vart är jag på väg?”, ”Var befinner jag mig i förhållande till målet?” och 
”Hur ska jag närma mig målet?” (s.98).

Återkoppling kan ske muntligt men även som skriftliga kommentarer, den kan fokusera på brister eller
på styrkor, den kan ges med förklaringar eller med konkreta exempel (Jönsson, 2013).

Kamratbedömning

Att man i samspel med andra lär sig (mer) än på individnivå, har inte minst Vygotskij avhandlat i sin 
teori om lärande och utveckling. Enligt Vygotskij (2007) sker inlärning i interaktion och samarbete 
med andra. Att aktivera eleverna som resurs för varandra är en strategi i formativ bedömning och 
kamratbedömning är en metod att genomföra det. Därutöver finns det olika begrepp inom detta fält 
som kamratrespons, kollaborativt lärande och kooperativt lärande.

Wiliam och Leahy (2015) beskriver en del forskning inom högre utbildning om kamratbedömning, 
och säger att man där undersöker om studenter betygsätter varandras arbeten korrekt, dvs. om de sätter
samma poäng eller betyg som läraren. Man syftar på summativa bedömningar och Wiliam och Leahy 
tvivlar på värdet av såna kamratbedömningar. De ”anser att den enda anledning som finns till att låta 
elever bedöma varandra är för att de ska komma vidare i sitt eget och sina kamraters lärande” (ibid., 
s.181) och då ser man på kamratbedömning i formativt syfte.

Topping (2009) säger att ”The overriding goal of peer assessment is to provide feedback to learners” 
(s.22) och han beskriver syftet med kamratbedömning (peer assessment) som följande: 

A formative view is presented here [i hans artikel Peer Assessment; anm. av mig], in which 
the intent is to help students help each other plan their learning, identify their strengths and 
weaknesses, target areas for remedial action, and develop metacognitive and other personal 
and professional skills. (s.20)

Enligt Topping (2009) handlar kamratbedömning alltså att hjälpa klasskamraten med att förbättra sina 
prestationer genom att framhäva styrkor och utvecklingsbehov kamratens arbete. Balan och Jönsson 
(2014) hänvisar till att det i vissa studier skiljs mellan begreppen kamratrespons och kamratbedöm-
ning. De formulerar att man med begreppen kamratrespons förtydligar att den måste innehålla åter-
koppling eller respons till den eller de som genomfört uppgiften och att det viktiga nu är att den 
”formuleras i relation till bedömningskriterier som på förhand är kända av alla” (ibid., s.21). Jag 
kommer fortsättningsvis använda begreppet kamratbedömning med innebörden att man ger åter-
koppling i formativt syfte till sin kamrat(grupp). Dessutom kommer jag, i beskrivningar där det ska 
vara tydligare, använda begreppet ”elev” för den som får responsen och begreppet ”kamrat” för den 
som ger responsen.

Bredvid det ovan nämnda är syftet med kamratbedömning enligt Jönsson (2013) även en förberedelse 
att såväl elev än kamrat ska kunna ge en ”lärarliknande” återkoppling till sig själv – en förberedelse till
självbedömning. Han poängterar vikten av mål och kriterier för uppgiften och responsen av kamrater 
och föreslår att använda bedömningsmatriser som stödmaterial för kamratbedömning.

Det beskrivs olika effekter med kamratbedömning. Balan och Jönsson (2014) nämner att studier av 
olika andra forskare visar att elever kan:

• förbättra att upptäcka vad de är bra på och vad de ska utveckla, 
• förbättra att organisera sitt arbete, sina ansträngningar och planera sin tid,
• komma på möjligheter för att komma vidare i sitt lärande och
• förstå bättre och ta till sig bättre lärarens återkoppling.
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Jönsson (2013) säger även att eleverna kan vara mer benägen att förändra sitt arbete, för att kamratens 
språk är bättre förståeligt för eleven än lärarens.

Jönsson (2017) säger i Hult och Olofsson att kamratbedömning stödjer lärandet för att återkopplings-
frekvensen blir tätare än om bara läraren ger feedback. En annan viktig del är, att man kan se hur andra
har löst problemet eller uppgiften och kan lära känna olika kvalitéer i lösningarna. Balan och Jönsson 
(2014) tydliggör att det är minst lika värdefullt att formulera respons som att få respons, eftersom 
processen från att förstå vad andra har gjort, att använda kriterier för att bedöma det tills att formulera 
sina svar är omfattande och kräver mycket tankearbete (ibid, s.22).

Förutsättningar som gynnar en bra fungerande kamratbedömning har beskrivits av olika forskare. 
(Balan & Jönsson, 2014; Jönsson, 2013; Wallberg, 2013). Så ska:

• genomförandet vara kopplat till kriterier,
• eleven och kamraten förstå kriterierna för återkopplingen (det är gynnsamt om de varit med 

och formulerat dem),
• kamraten motivera sin bedömning eller sina synpunkter,
• eleven och kamraten få möjlighet att träna på att genomföra kamratbedömning (att ta och ge 

respons),
• kamratbedömning vara en integrerad del av undervisningen och eleverna ska ha en positiv 

inställning.

Det som hindrar lärare att genomföra kamratbedömning är argumenten att kamratens respons kan vara 
inkorrekt, att kamratkommentarer kan vara sårande eller hårda samt att kamratbedömning ger inte 
önskad effekt och/eller att det tar mycket tid. Balan och Jönsson (2014) svarar på argumentet om den 
inkorrekta responsen att medvetenhet om detta kan leda till att eleverna är ”mer kritiska och noggranna
när de tar emot och bearbetar kamratresponsen” (ibid., s.22). Att sårande eller hårda kamratkommen-
tarer kan förekommer hänger ihop med att kamraterna fokuserar i början mycket på fel och brister men
ger efter träning i metoden ärliga, raka men icke kränkande återkopplingar menar Holmgren (2010). 
Lundahl (2014) nämner vikten av att eleverna ska ”inte känner sig uthängda eller riskerar att bli 
förlöjligade” (s.139). Att ha bedömningskriterier samt att använda sig av metoder som t.ex. ”two stars 
and a wish”, där man uttrycker två bra saker för att sedan ge ett utvecklingstips, hjälper till att undvika
eller minimera risken enligt Lundahl (2014). Wallberg (2013), som sammanställde många exempel 
och verktyg ur praktiken, betonar vikten av att ha en ”god stämning i gruppen” (s.113) samt ett 
klassklimat, där det är tillåtet att göra fel. Det nämns flera motargument angående ineffektivitet och 
tidskrävande introduktion. Så menar Balan och Jönsson (2014) att förutsätta elever skulle kunna 
bedöma varandra effektfullt redan från första gången är inte mycket realistiskt. Det behövs träning i 
själva kriterierna för bedömningen och i sättet att göra det. Enligt Jönsson (2013) behövs bredvid 
kunskap om kriterierna även ”en känsla för kvalitet” och därför krävs samtal och övning (s.113). 
Topping (2009) rekommenderar till läraren att samarbeta med kollegor istället för att axla införandet 
av kamratbedömning helt själv. Han påpekar att det tar tid på kort sikt, eftersom implementation och 
organisation tar tid om kvalitén ska vara bra. Använder man kamratbedömning som kompletterande 
respons, då behövs det ju ändå tid från läraren för respons på samma uppgift. På sikt ska kamratres-
pons ersätta respons angående en uppgift. Aldrig ska kamratbedömning som görs i formativ syfte 
användas som del i en summativ bedömning.
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Det finns olika sätt och former att genomföra kamratbedömning. Topping (2009) säger:

A wide variety of products or outputs can be peer assessed, including writing portfolios, oral 
presentations, test performance and other skilled behaviors. The participant constellation can 
vary: The assessors and the assessed may be pairs or groups (s.21).

Topping (2009) säger vidare att även riktningen (enkelriktat eller ömsesidig), fokus för responsen 
(kunskapsfördjupning, metakognitiva färdigheter, tidsbesparing, osv.) eller sättet (datoriserade försök 
finns) kan variera. Det finns många olika sätt att genomföra kamratbedömning.

Som ovan nämnd i olika sammanhang, så är det viktig i arbete med kamratbedömning att både eleven 
och kamraten är insatt i kriterierna för uppgiften. Jönsson (2013) men även andra forskare betonar att 
när eleverna ha varit med och formulerat kriterierna förstår de dem bättre och kan ge bättre återkopp-
ling. Bedömningsmatriser kan enligt Jönsson (2013) underlätta kamratbedömning men han hänvisar 
samtidigt att matrisen och aktiviteten dvs här kamratbedömningen betingar varandra. Bara att ge ut en 
matris gör inte bedömningen bättre, och att göra kamratbedömning men utan kriterier t.ex via en 
matris ger inte heller någon effekt.

Att kamratbedömning kan vara en bra ingång för att sedan bedöma sina egna prestationer, beskriver 
Jönsson (2013). Även Wiliam (2013) skriver om förhållande mellan kamrat- och självbedömning: ”Att
aktivera elever som läranderesurser för varandra kan därför ses som ett steg på vägen för elever att äga
sitt eget lärande” (s.158). 

Självbedömning

Om kamratbedömning är att få återkoppling av kamrater för att lära sig mer, så kan man se självbe-
dömning som återkoppling av sig själv för att komma vidare. Viktigt är att förstå att lärarens åter-
koppling kan vara en bra början på lärandets resa, men att eleverna måste ”själva kunna avgöra hur väl
de presterar och själva reglera sitt lärande” (Jönsson, 2013, s.123). ”I livet utanför skolan finns det 
oftast ingen lärare som ”rättar”. Att utveckla en inre (skriv-)dialog är värdefullt och självvärdering och
självbedömning ett viktig redskap” (Lundahl, 2014, s.148).

Självbedömning, självvärdering eller självskattning är begrepp som används för att beskriva att eleven 
eller studenten värderar sina kunskaper eller prestationer. Det finns olika tolkningar vad begreppen 
innebär. Det kan vara en utvärdering, vad i undervisningen som var bra eller mindre bra, eller hur väl 
bedömningen stämmer överens med lärarens. Det kan vara en signal till läraren hur hen ska gå vidare 
eller handla om mera generella förmågor. Men självbedömning kan också användas för lärandet eller i 
formativt syfte. Då betyder det att ”eleverna behöver lära sig bedöma det de gör, eller har gjort, i 
förhållande till mål och kriterier, samt att ge sig själva återkoppling på motsvarande sätt som läraren 
skulle ha gjort” (Jönsson, 2013, s.126).

I stort sett gäller samma förutsättningar för effektiv självbedömning som för kamratbedömning, 
nämligen att ha kriterier, att förstå kriterierna, att bäst ha varit med och formulerat kriterierna, att 
kunna träna på dem och att genomföra det som integrerad del i undervisningen (Jönsson, 2013). 

Effekten av självbedömning för lärandet beror på att eleven har arbetat på ett systematiskt sätt med  
bedömningskriterier. För att komma till rätta med självbedömning för lärandet finns det olika metoder.
Lundahl föreslår steg från att ”låta eleverna rätta vissa valda delar av proven med hjälp av lättförståe-
liga bedömningsanvisningar” (2014, s.152) över idén att ge ”halva svaret” dvs, hänvisa  t.ex. i vilken 
mening ett stavningsfel finns och överlämna texten till fortsatt bearbetning fram till checklistor under 
arbetets gång och innan eleven lämnar in arbetet.
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Som det antydes, så behöver även effektiv självbedömning tid för implementering och genomförandet.
”Elevers aktiva självvärdering kan ta tid att utveckla, det kräver övning om eleven är van vid en 
skolkultur där läraren bestämmer” (De Ron & Feldt, 2013, s.22). Jönsson (2013), som även i själv-
bedömning föreslår bedömningsmatriser benämner för arbetet med matriser från fem lektioner för 
tydliga positiva effekter till flera veckor för nästan dramatiska positiva effekter. Wiliam och Leahy 
(2015)beskriver att man med att aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande når det målet som 
är tänkt med skolan och har förberett eleven till livslångt lärande eftersom den har lärt sig att lära. Om 
effekten för skolresultatet säger de som följande: ”att ge elverna tid för att reflektera över sitt lärande 
gör att de blir skickligare på att lära sig, så att detta till slut ökar resultaten” (s. 223).

Jag belyser självbedömningen inte mera ingående eftersom mitt huvudsyfte är att veta mer om 
användandet av kamratbedömning i ämnet.

Autentiska bedömningar

I hem- och konsumentkunskap som i andra praktisk-estetiska ämnen (prest-ämnen) riktar man i flera 
kunskapskrav blicken på processer. I jämförelse med slöjdämnena eller bild där man har ett eller flera 
alster kvar för att kunna bedöma, är i fall det handlar sig om mat, resultatet snart uppätet efter 
processen. Att fånga resultat i bild är ett sätt att hjälpa minnet. Musik- och idrottsämnen har tämligen 
lika problem med process och resultat och där fångar man nuförtiden en del i ton och bild/film. 
Praktisk kunskap, eller kunskap i handling är begrepp som finns när man kommer till prest-ämnen. De 
Ron och Feldt (2013) nämner att ”Synliggörande av praktiska kunskaper kan göras med hjälp av 
uppgifter som liknar situationer i vardagen” (s.23). Typiska uppgifter i hemkunskapen motsvarar det 
som beskrivs som autentiska bedömningar. Där blir eleven direkt bedömd när den utför uppgiften. 
Autentiska bedömningar har fördelen att man testar det man vill att eleven ska kunna och som är 
anlagt i förmågor och kunskapskraven av ämnet (Jönsson, 2013). Autentiska bedömningar kräver 
mycket kunskap och övning av läraren. Ska det utföras av en kamrat eller eleven själv så krävs 
framförallt bra beskrivna och kommunicerade bedömningskriterier och förändrade arbetsinsatser. Det 
utmanande är att aktiviteten är över och det är annorlunda att hänvisa till än om det är en text, en 
beräkning, en bild eller slöjdstycke.

Formativ bedömning, kamratbedömning eller självbedömning i 
styrdokumenten 

Arbetet i grundskolan är reglerat genom olika styrdokument bland annat genom Läroplanen för grund-
skolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Bredvid finns det många publikationer med 
Skolverket som utgivare som reglerar, stödjer eller normerar arbetet i skolan. 

I Lgr11 används varken begreppet formativ bedömning, bedömning för lärande eller liknande. Även i 
”Planering och genomförande av undervisningen” som är en publikation i serien ”Allmänna Råd” från 
Skolverket, finns inte begreppen formativ bedömning. Serien ”Allmänna råd är rekommendationer till 
hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan inte 
handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls” (Skolverkets hemsida, 9/5-
2017))

På Skolverkets hemsida får man nästan hundra träffar med sökordet formativ bedömning, som 
används i ett flertal publikationer. Med sökord ”bedömning för lärande” får man över 4000 träffar 
eftersom det även listas upp träff med bara ordet lärande. Väsentligt är också att begreppet bedömning 
för lärande används. Innehållsmässigt är det framförallt publikationen ”Kunskapsbedömning i skolan –
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praxis, begrepp, problem och möjligheter” från 2011, som ska bland annat stödjer en likvärdig och 
rättvis bedömning (se förord till själva publikationen, Skolverket, 2011b), som förklarar formativ 
bedömning ingående och ger många exempel hur det kan arbetas i skolan med det. Eftersom publi-
kationen är resultatet av ett samarbete och är granskat av bland annat Gudrun Erickson, Anders 
Jönsson, Christian Lundahl och Astrid Petterson finns det samma tankar och förklaringar som redan 
nämnds längre upp i mitt arbete, men då ur deras egna arbeten.

Angående självbedömning så nämns det i kapitel 2 ”Övergripande mål och riktlinjer” i Lgr11  som 
skolans mål, att alla elever ska: ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och 
andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket, 
2011a, s.18). Härvid ska man förstå att självbedömning ska förekomma och genomföras i grund-
skolan. Ännu tydligare blir det med utgångspunkt i på kursplanerna och kunskapskraven i olika 
ämnen, där det finns kraven av utvärdering om de egna prestationer. Att ge omdöme om arbetsproces-
sen nämns i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, slöjd. Det betyder att självbedömning i viss 
utsträckning är fastställd i vissa ämnen. I ämnet musik finns det vid sidan an självbedömning även 
kamratbedömning inskriven i kunskapskraven eftersom eleven ska kunna ge ”omdömen om eget och 
andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas” 
(Skolverket, 2011a, s.152). Och även i ämnet svenska finns kunskapskrav som innehåller både själv- 
och kamratbedömning: ”Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna 
och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt” 
(Skolverket, 2011a, s.253). 

Skolverket (2011a) nämner att självbedömning kan ses som en del i begreppet självstyrning och for-
mulerar: ”[...] eleven utvecklar självständighet, självkontroll och självdisciplin och blir bättre på att 
både bedöma, planera och ta ansvar för det egna lärandet” (s.22). Att vara självgående och motiverad 
till fortsatt utveckling är en av skolans viktigaste mål.
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Metod

Kapitlet motiverar valet av forskningsmetod för datainsamling samt beskriver urvalet av respondenter,
genomförandet av datainsamlingen och materialbearbetning. Även etiska ställningstagande finns 
beskrivet i detta kapitel.

Metodval

I studien använde jag två metoder för att samla data till mina forskningsfrågor. Jag genomförde en 
enkät med några korta frågor, men jag intervjuade även flera  hem- och konsumentkunskapslärare om 
själv- och kamratbedömning i deras undervisning. Detta tillhör så kallade mixed methods och valdes 
för att kunna besvara alla mina forskningsfrågor.

Undersökningen syftar till att komma åt uppfattningar och motiv hos personer att genomföra eller 
avfärda något. Att kunna höra dem och kunna fråga vidare efter deras yttranden gav utslag för 
metoden ”intervju”. Efter Kvale och Brinkmann (2014) försöker man i en halvstrukturerad intervju 
förstå ett tema ur den intervjuades perspektiv. Med hjälp av en intervjuguide och frågeområden ställer 
man frågor men behöver inte följa en strikt ordning. Man kan anpassa sig efter intervjusamtalets gång. 
Det finns även möjlighet till följdfrågor för förståelsens skull eller för att följa intressanta sidospår 
kring undersökningens syfte. Även Trost (2005) menar att man inte behöver ett frågeformulär med 
formulerade frågor, viktigare är det att följa den intervjuades tankegångar och att med hjälp av en lista 
med frågeområden ha frågorna i ryggmärgen. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) nämner att frågorna
skulle inom sina temaområden ha en logisk ordning. De påpekar att frågeordningen ibland kan 
påverka svaren. Jag bestämde mig för en halvstrukturerad intervju med frågelista eller intervjuguide 
med frågeområden (finns som bilaga 1). Antalet intervjupersoner kan variera starkt, beroende på tid 
och resurser och ligger enligt Kvale och Brinkmann (2014) runt 15 +/-10. Det viktiga kriteriet är det 
blir en mättnad av nya insikter.

Den andra metoden ”enkäten” valde jag eftersom det behövdes en större grupp respondenter för att 
kunna besvara forskningsfrågan i vilken utsträckning själv- och kamratbedömning används eller inte. 
Med en enkät är det ”möjligt att med mindre resurser och på kortare tid få in svar från en större mängd
människor” (Hjerm et al., 2014, s.168). För att få så många som möjligt att svara resulterade det i en 
kort enkät med elva frågor och begränsade möjligheter till fria svar. Man är mera benägen att svara på 
en enkät om den tar bara kort tid i anspråk. Enkät som metod har dessutom fördelen att kunna besvaras
när det passar respondenten själv bäst.

Urval

För att få intervjupersoner tillfrågade jag flera yrkesverksamma lärare personligen efter en utbildnings-
dag samt genom mitt personliga kontaktnät. De tillfrågade personerna för intervju fick veta att de blir 
tillfrågade om kamrat- och självbedömning och hur de använder det i sin undervisning. Slutligen inter-
vjuade jag sju lärare, varav en intervju gjordes med två lärare, så att jag gjorde sex inspelningar. I par-
intervjun är den ena behörig lärare i ämnet, medan den andre inte är helt färdig med sina studier. Alla 
andra intervjupartners är behöriga. Längden av respondenternas yrkesverksamma år varierar mellan 
fyra år till 36 år. Fyra av lärarna har behörighet även i ett annat ämne som svenska, matematik eller 
idrott. Skolorna ligger i storstadsområden i olika upptagningsområden, och ämnet undervisas i 
årskurserna 6-9.
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Respondenter för enkäten nådde jag för det första genom ett nätverk inom den kommunen jag arbetar i
för det andra via sociala medier och en sluten ämnesgrupp för hem- och konsumentkunskapslärare. 
Båda urvalen var bekvämlighetsurval med hänvisning till tidsramen för studien och begränsat infor-
mation om personer (antal, utbildning, yrkesår, etc.) som arbetar som hkk-lärare. Urvalet leder till att 
alla respondenter till intervjuerna kommer från skolor i storstadsområden, och därmed kanske utesluta 
insikter som är kopplat till arbetsplatser i mindre orter. Enkäten däremot kunde ha nått personer i hela 
landet, men eftersom den var anonymt är det inte känt varifrån svaren kommer.

Etiska överväganden

De forskningsetiska kraven, nämligen informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjande-
kravet, beaktades genom muntlig information i kontaktsamtal och före inspelningen av intervjun. 
Respondenterna informerades om studiens syfte, om deras frivilliga deltagande och om rätten att 
avbryta intervjun eller bara inspelningen när de ville. Personerna försäkrades även att kunna ta tillbaka
sitt samtycke efteråt och att därmed deras informationer inte används i studien. Konfidentialitet 
gällande person och arbetsplats försäkrades, så att det inte är igenkännbart, inga namn nämns. Infor-
mationen gavs att inspelningarna och avskriften används enbart i studiens syfte.

I utskicket till enkäten nämndes enkätens och studiens syfte samt att insamlingen av datan sker 
anonymt, så att det inte går att föra tillbaka svaret till avsändaren.

Datainsamling och materialbearbetning

Det intervjuades sju lärare, varav två personer ville svara tillsammans, så att jag gjorde sex inspel-
ningar. Eftersom lärarna i parintervjun yttrade samstämmiga åsikter och det fanns mer gemensamheter
än skillnader i deras uttalanden, kommer jag redovisa det som svar av en lärare. Intervjuerna genom-
fördes på olika skolor och en i respondentens hem. Samtalen spelades in med ett program på en surf-
platta och filerna sparades sedan separat. Vid ett tillfället fungerade inte tekniken och jag antecknade 
för hand. Samtalet inleddes utan inspelning med information angående konfidentialitet och användan-
det av intervjun. Oftast togs det upp även strukturella frågor t.ex. om skolan eller vilka årskurser som 
har hem- och konsumentkunskap innan inspelningen började. De informationer noterade jag hand-
skriftligt. Alla intervjuer transkriberade jag, varav de första tre var ordagrant. Efter tips från hand-
ledare och seminarium fokuserade jag i de resterande intervjuerna att transkribera de sekvenser som 
relaterade till mina forskningsfrågor och jag sammanfattade de andra delarna. De inspelade inter-
vjuerna var mellan 23 minuter och 37 minuter långa. 

Tidpunkten för enkäten låg i slutet av intervjufasen. Enkäten gjordes i google formulär, som är enkelt 
att fylla i, översiktligt i layouten och ofta känt för användaren ur andra sammanhang. För att få så 
många som möjligt att svara blev det en kort enkät med elva frågor och begränsade möjligheter till fria
svar. Sex frågor var flervalsfrågor med bara ett giltigt svar. Vid fyra frågor kunde man kryssa flera 
svar samt hade möjlighet att lämna ett fritt svar. En icke obligatorisk fråga hade bara frisvarsform. 
Enkäten lades ut på två ställen. Den skickades personligen till 14 kollegor i samma kommun, samt att 
den lades ut i en sluten facebook grupp för hem- och konsumentkunskapslärare. Målgruppen är tydlig 
för båda enkäter. Enkäten till kollegorna var öppen i tio dagar och fyra personer svarade. En kollegas 
mejladress var ogiltig, hen finns inte kvar i kommunen. Så svarsfrekvensen är fyra av 13. Facebook 
gruppen hade vid undersökningens tidpunkt 540 medlemmar. Det är oklart hur ofta medlemmarna 
använder sidan och om de är benägna att svara. Så jag kan inte yttra mig om hur många som verkligen 
fått möjligheten att svara och valde att inte göra det. Enkäten var öppet i nio dagar och enkäten gav 36 
svar.
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Intervjuarna bearbetades med ett tillvägagångssätt som kallas ”the constant comparative technique” 
(Hjerm et al., 2014) där man först skapar koder ur sina data och de sedan i ständig jämförelse inkokar 
(reducerar), därefter skapar man tema och till slut summerar man. På så sätt kristalliserade sig t.ex. 
fram ett tema som jag kallade trygghet, där det även befann sig koder som känsla, delaktighet eller 
språkbruk. I flera genomgånger befästades koderna och teman. 

Validitet och reliabilitet

Validitet, dvs frågan om man mäter det man tänker mäta och reliabiliteten, dvs. kunde en annan person
genomföra samma studie och uppnå samma resultat är begrepp som används inom nästan all forskning
men härrör från kvantitativa studier. För kvalitativa metoder sägs det är de inte på samma sätt 
användbara.

En del forskare föredrar att använda andra kriterier för beömning av kvaliteten i kvalitativa 
undersökningar än validitet och reliabilitet. Ett sådant kriterium är trovärdighet, som kan 
påvisas genom att visa att val av teoretiskt perspektiv och begrepp är relevanta för studiens 
syfte, att en tydlig beskrivning av hur studien genomförts finns och att syfte och 
frågeställningar har besvarats och diskuterats (Specialpedagogiska institutionen (2016), 
hämtat 16/4/2017).

Trovärdighet, tillförlitlighet och generalisering är de begrepp som används på kvalitativa 
undersökningar.

Genom förarbeten och de valda begrepp och den intensiva bearbetningsmetoden av datamaterial kan 
trovärdigheten av den kvalitativa analysen ökas, så att en annan person skulle kunna komma till en 
likartat kategorisering och tematisering. Tillförlitligheten för intervjuerna är något lägre pga. att res-
pondenterna i en semistrukturerad intervju har möjligheten att tala fritt. Däremot finns det möjlighet 
att efterfråga vid förmodat missuppfattning.

Enkäten har begränsningar i tiden och tidpunkten men även i det att som ovan nämnd svarsfrekvensen 
inte är känd.

Sammanfattningsvis är denna studie en beskrivning av de uppfattningar en mindre grupp hem- och 
konsumentkunskapslärare har om sin användning eller icke användning av metoder inom formativ 
bedömning.
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Syftet är att lära sig av varandra och tränar på att arbeta helt självständigt, och träna sig i att
anpassa en måltid efter individuella behov, så det är olika syften också vilka roller man har. 
[...] Och att det är ett syfte också att förstå kunskapskraven mer. De ska förstå vad jag tittar 
på som lärare sedan. Vad jag bedömer och att förstås utvecklas, att veta vad man kan 
förändra. Också vad som är bra av det man gör (L1).

[..] att de blir mer delaktig i lärandet på något sätt än om det är bara lärare som står och 
bedömer […] svårt för dem att veta vad det är vi tittar på. Då är det lättare för dem att förstå 
det, om man själv tränat på att bedöma (L4).

Respondenten L5 förstår under kamratbedömning att eleverna bedömer varandra. Däremot menade en 
annan respondent att 

De ska inte bedöma varandra, de ska hjälpa varandra att utvecklas och nå längre i sitt arbete.
De ska inte sätta betyg på varandra (L1).

Här visar sig svårigheten med begreppet bedömning och att ordet bedömning blir sammankopplat med
betygssättning. Två lärare är därför noga med att använda andra begrepp än kamratbedömning när de 
arbetar med metoden i sina klasser som t.ex. kamratrespons eller kamratfeedback. Mer om detta i 
avsnittet om svårigheter.

Tillvägagångssätt vid kamratbedömning

Analysen av intervjuerna visade att lärarna använder eller tänker sig använda olika sätt att genomföra 
kamratbedömning i hem- och konsumentkunskap. Mina intervjupartner nämnde sammanlagt följande 
tillvägagångssätt:

• observation av olika matlagningssituationer (hela processen),

• observation av delar av processen som planering, metodanvändning eller resultat,

• läsa av utvärderingar (matloggbok),

• läsa av uppgiftstexter t.ex. inom konsumentkunskap,

• kommentera muntliga redovisningar till olika tema,

• kommentera instruktionsfilmer (matlagning, tvätt),

• kommentera inspelning av praktiska moment och

• kökskontroll.

Observation av matlagningssituationer nämns av alla sex intervjuade personer. En respondent avvisar 
tydligt helhetsobservationer och föredrar att fokusera på delar av processen. Hos de andra fem lärarna 
finns det eller är det tänkbart att ha observationer av hela matlagningen, åtminstone sa de inte uttryck-
ligen något emot det. Att kombinera matlagningsobservation med en annan uppgift är en effektiv 
metod som en lärare beskrev såhär:

De som ger respons, de ska både observera kamratens [läs: elevens] jobb, men det blir 
ganska lång tid och sitta en hel lektion med bara det. Så då får de också jobba med måltiden, 
[..], så ska de kolla om alla delar från tallriksmodellen är mer, hur man kan förändra. Ja för 
annars blir de ju lite rastlösa och tycker att de inte utnyttja tiden ordentligt. Jag hinner gå 
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igenom ordentligt med de vad dem inte har förstått och jag får också en liten koll på vad dem 
redan kan (L1).

Hon beskrev även en annan möjlighet, där hon kombinerar kamratbedömning med ett matlagnings-
prov. Medan hälften genomför det praktiska provet, observerar kamraterna de matlagande med 
utgångspunkt i några specifika kriterier som delgavs innan. Kamraterna observerar bara då och då och 
inte kontinuerligt under hela matlagningsprovet. Kamraterna har även andra (teoretiska) uppgifter att 
lösa.

Att använda kamratbedömning i redovisningssituationer  är en möjlighet som används av en lärare i 
intervjun och där hkk-lärarna vet att kollegor i andra ämnen använder sig utav. Även om situationen 
”redovisning” är känd så är det andra kunskapskrav som ska utvecklas i hkk än t.ex. i svenskan. En 
lärare kommenterar det så här:

Jag menar i konsumentkunskapen i åk 9, då är det ju mer framförandet och det är egentligen 
andra kunskaper: hur man framför och hur man presenterar ett ämnesområde, om man lär sig
något nytt och det kan heter att man läsa innantill eller om man talar fritt [..] det är mer såna 
kunskapskrav [paus] innehållsmässigt åt andra sidan också (L2).

Detsamma gäller egentligen även för instruktionsfilmer, som skulle kunna göras i olika ämnen. En 
respondent arbetar med instruktionsfilm i hkk och låter eleverna kamratbedöma dem. För att fokusera 
på hkk kunskapskrav använder hon sig av instruktioner som är grundläggande för filmen och för 
bedömningen. 

Vi kollar på en film i taget och så har vi en diskussion innan vi tittar på den nästa, vad de 
tyckte var bra med den […]. De har ju fått samma instruktioner, vissa saker som ska finnas 
med i filmen, om det är uppfyllt då och om de har följd instruktionen (L4).

En lärare (L5) benämner ”kökskontroll”, som en form av kamratbedömning, där en grupp kamrater 
kontrollerar ordning och städning i köket av en annan grupp och bedömer på en skala från ett till tre. 
Däremot är ”att läsa matloggbok eller texter kring olika uppgifter i hkk” samt ”kommentera inspel-
ningar av kortare moment inom matlagningen” idéer som framfördes av respondenter, men som inte 
används i kamratbedömningen aktivt vid intervjutillfället.

Kamrat-elev-konstellationer i bedömningssituationerna kan variera. Det finns en till en, dvs en elev 
koncentrerar sig i sin bedömning på en annan elev. Det förekommer i matlagningssituationer. Men 
denna situation används även så att en elev bedömer en grupp, alltså flera andra. Det förekommer även
att flera eller alla kamratbedömer en elev, t.ex. i redovisningar  konsumentkunskap. Några lärare 
berättar om filmandet och då kan kamratbedömning sker från flera elever till flera elever, om man har 
arbetat i grupp.

Matriser som ramar och stöd

Lärarna är överens om att det behövs ramar för bedömningsarbetet för både elev och kamrat i mening 
”vad det ska tittas på” och ”hur de ska framföra bedömningen”. Alla sex lärare nämner det i olika 
versioner. I vilken form eleverna får stödet i sitt kamratbedömningsarbete är däremot olika.

Eleverna får veta ”vad det ska tittas på” i form av muntliga instruktioner, begrepp på tavlan, dokument
via skolans plattform, via lärarens blogg, skriftligt förlaga eller affischer med kunskapskraven som 
sitter vid klassväggen. I samband med kamratbedömning nämns begrepp ”matris” och ”nivåer” när en 
lärare beskriver hur andra ämnen arbetar med metoden. Ingen av de intervjuade lärarna som genomför 
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kamratbedömning berättar om användandet av matris eller liknande. Även tankar om progression i 
prestationen eller prestationsnivåer berörs inte när det pratas om kamratbedömning. 

Angående framförandet av kamratbedömningen beskriver fyra lärare vikten vid att kamraten formu-
lerar positiva svar samt delger eleven vad som kan utvecklas. En av dem konkretiserar genom att 
benämna sättet ”två stjärnor och en önskning” (two stars and a wish) efter Wiliam (2013). En lärare 
koncentrerar sig mer på att ordval och tilltal i kamratens respons är anpassade, medan återkopplingen 
hos en är indirekt via läraren ”för att ingen ska bli knäckt”.

Återkopplingen i kamratbedömningen sker hos två respondenter muntligt från kamrat till elev, en an-
vänder en filtrerad variant från kamrat till läraren till elev (se ovan), hos en är återkopplingen i vissa 
fall muntlig, i andra skriftlig. De som inte använder kamratbedömning i nuläget nämner båda åter-
kopplingsformer.

Ämnets speciella situation

En lärare uttalade sig om den speciella situationen med bedömning i hkk och det gäller delvis även för 
kamratbedömning i ämnet eftersom det handlar sig mest om vardagliga aktiviteter som sedan är förbi 
när man vill reflektera om de i motsats till resultat som kan finnas kvar i andra ämnen. En respondent 
sade:

Nu sist [..] då tog de lite kort med sin ipad, för det är så lätt att de glömmer bort det. Så när 
de redovisade sen på slutet av lektionen: ”Det var lite rörigt i ert kök, men ni fick till det på 
slutet och när ni sen satt ner och åt, då såg det väldigt bra ut på era arbetsplatser”. Ja, då tog
de ett litet kort med ipaden och så visar de det sen då. För eleven ser ju oftast bara resultatet, 
de ser inte under resans gång (L2).

Läraren säger vidare och hänvisar därmed på autentiska bedömningar:

Det blir ju liksom inget konstruerad. Det är ju faktiskt ett vardagligt situation i det praktiska 
arbetet och det är kanske det som är det mest positiva, att det finns ett mervärde. Vi 
konstruerar ju ingen situation för att kunna använda oss utav kamratbedömning utan vi har ju
den (L2).

Att man ska hinna med att göra rätt saker [..] kopplat till aktuellt forskning [..] när man 
skriver att eleverna lär sig bäst när de känner att det är på riktigt (L2).

Intervjupartners syn på självbedömning

Användandet och frekvens av självbedömning

Alla sex lärare utgav sig för att använda metoden självbedömning i sin undervisning. Fem av dem 
hänvisar till kunskapskravet där omdöme om arbetsprocess och resultat ska ges. Två lärare säger att 
omdöme om arbetsprocessen sker efter varje lektion, medan två är diffusa och säger ”vanlig” eller på 
”vissa lektioner”. Elever till en av lärarna utvärderar arbetsprocessen två till tre gångar per termin. En 
respondent yttrar sig inte angående det kunskapskravet eller utvärdering av arbetsprocess och resultat, 
men nämner andra självbedömningstillfällen. En lärare berättar att eleverna sätter betyg på sig själva 
utgående från kunskapskraven två gånger per termin. 

Frågan efter självbedömningen besvaras av fem respondenter med hänvisning till kunskapskravet 
”omdöme om arbetsprocess och resultat”. Självbedömning knyts av fem lärare ihop med självinsikt 
hur eleven själv ligger till i olika delar av ämnet. Det nämns av två lärare att det ger medvetenhet kring
det egna lärandet och kontroll över detta. En lärare formulerar :
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Där är det ju jätteviktig att de vet var de befinner sig och vad de ska utveckla och att de kan 
utveckla det. [..] att det är viktigt, att man [..] vet själv vad jag behöver bli bättre på och kan 
sätta ord på det (L3).

Angående eleven och självbedömning säger samma lärare att eleverna å ena sidan är osäkra på vad de 
kan och å andra sidan är de mera medvetna om vad de borde utveckla än tidigare.

Självbedömning är ju mycket mycket svårare. Därför att de flesta [..] tycker “jag kan 
ingenting och jag vet ingenting.“ Där gäller det att först stärka dem. Självbedömning tror jag 
kanske är att de är mera insatta i, de vet själva vad de ska förbättra. [..], för de frågar hela 
tiden “Vad kan jag göra, vad kan jag bli bättre på, vad kan jag göra för att få ett högre 
betyg”. Det tycker jag eleverna har blivit mycket, mycket bättre på de senaste åren. Så att där 
tror jag ändå att de har lite större koll på att jag behöver kanske jobba med det här. Men 
däremot så är det ju ganska långt, till att de gör som man säger (L3).

Tillvägagångssätt vid självbedömning

Majoriteten hänvisar främst till kunskapskravet om omdöme om arbetsprocess och resultat, så åter-
finns det flera sätt att genomföra just det. Det nämns av två lärare med ordet loggbok eller arbetsbok, 
de andra säger utvärdering till detta sättet. Därutöver beskrivs det andra sätt för självbedömning som 
målsättning med hjälp av tillbakablick på den gångna terminen där man utvärderar hur långt man har 
nått i respektive kunskapskrav eller ett ”spindelnät” med förmågor där eleven kryssar i vad de värderar
sig själv i olika förmågor inom ämnet eller så finns det elevens egna betygssättning där de under ter-
minens gång med hjälp av kunskapskraven betygsätta sig själv och gör en avstämning med läraren.

Frågor och elevexempel som ramar och stöd

För att stödja självbedömningen angående arbetsprocessen har fyra av respondenterna stödfrågor som 
”Hur gick det idag?Vad gick bra? Hur gick det att tillaga maten? Vad kan du förbättra nästa gång”. 
Här sägs det även av två lärare att de har elevexempel för att förtydliga olika nivåer, så att eleven kan 
orientera sig bättre.

Då har de också elevexempel på min blogg [..]. Vad är ett typisk e-svar från ett elev här, vad 
är ett c- svar, vad är ett a-svar. Så att de vet ungefär på vilken nivå de ska lägga sig när de 
börjar skriva (L4).

En lärare (L5) gör tydligt att det är synligt för eleverna vilka kunskapskraven är, eftersom de finns 
uppsatta på flera ställen i salen. 

Det antyds av en lärare att det inte riktig räcker till att se bara utvärderingen av arbetsprocessen som 
självbedömning, det verkar saknas något.

Men självbedömningen, det skulle jag nog ville göra mer. [..] de får ju göra det i sina vanliga 
utvärderingar “Hur gick din arbetsprocess? Finns det nånting du kan förändra? Vad tycker 
du är extra viktig att kunna när man steker?” Så det är ju ett slags, men om man - jag tycker 
det är så svårt,- om man hade alla kriterier de skulle bedömas utifrån, kriterierna som vi 
bedömer sen. [paus] Så skulle man kunna jobba men det har jag inte börjat än (L1).

I samband med självbedömning nämns av ingen respondent någonting om mallar eller matriser med 
kriterienivåer.
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Svårigheter och hinder 

Analysen av intervjuerna visade att lärarna identifierade olika faktorer som gör det svårare eller 
hindrar dem att genomföra kamrat- eller självbedömning. 

Trygghet

Trygghet är ett centralt tema i alla intervjuer. Det finns tre dimensioner när lärarna använder ordet 
trygghet eller liknande begrepp. För det mesta handlar det sig om trygghet i gruppen i samband med 
socialt samspel, med att våga eller med känslor. För det andra kan det vara trygghet i själva arbetet, att
man som elev kan det som bedöms eller känner till metoden kamratbedömning och att man inte 
behöver oroa sig. För det tredje handlar det sig om lärares förtrogenhet med metoden.

Eftersom kamratbedömningssituationen kan uppfattas som laddat eller pressad är trygghet i gruppen 
en grundläggande faktor för genomförande. I en trygg grupp vågar eleverna göra och även göra fel, 
man är snäll mot varandra och utnyttjar inte situationer för elakheter eller kränkande kommentarer. 
Saknas det trygghet i gruppen, uppfattar läraren utsatthet av någon eller känner läraren gruppen inte 
tillräckligt bra, då avstår alla från att genomföra kamratbedömning. Att hem- och konsumentkunskap 
har andra, oftast mer friare arbetsformer än andra skolämnen, gör att olikheter eventuellt syns tydligare
och att en förändrat gruppdynamik kan framträda. Detta gör genomförandet av kamratbedömning mera
känslig. 

Man märker att det är nån som kanske är lite utsatt [..] och särskild om man inte känner 
gruppen. Det har hänt om man tar över en ny nia, om man känner att det inte är en trygg 
stämning då kanske man inte gör den (L1).

Hos oss [läs: HKK] är det ju lite friare och det är inte så som om man sitter i ett klassrum i en
bänk. Där kanske man inte blir så utsatt om man [..] inte är riktigt som dem andra. Medan är 
man i hemkunskapen, där man ska hämta saker och allt ska ske så och man har kanske en 
diagnos, då kanske man blir annorlunda (L3).

Men som sagt, man måste vara tryggt i gruppen, det tror jag är det viktigaste. Men det är ju 
jättesvårt att veta hur man stärker en grupp så att man känner den här trygghetskänslan (L3).

Språkbruket är en faktor i trygghetskänslan och det yttras behov att tydliggöra sättet att ge återkopp-
ling med positiva kommentarer och utvecklingstipps istället för att påpekar fel och kommentera alltför 
kritiskt. 

Så har jag lagt det [instruktioner för kamratbedömning]. Och det är just för att komma undan
de annars elaka kommentarerna som kan sipprar ur en del elever (L2).

Jag tänker det beror på hur väl de känner varandra. Det är en sak och kommer att få 
kommentarer på det man skrivit. [..) de tänker inte så mycket på, de bara gör [i 
hemkunskapen]. Risken där är att det kan bli lite personligt, för personligt, mer personligt än 
när de skriver (L6).

Tid

En annan aspekt när det gäller svårigheter i användandet av framförallt kamratbedömning och som 
nämns av nästan alla intervjuade personer är tiden. En respondent ser inga tidsproblem än att det krävs
lite mer planering. De flesta utsagor om tid handlar om tidsbrist eller om för mycket att göra i den 
tiden man har till förfogande. Men det finns även några kommentarer om tidsbesparing eller effektivt 
användandet av metoden. 
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Tidsbristen nämns i förhållande till ämnets innehåll, alltså kursplanen med det centrala innehållet och 
kunskapskraven. 

För vi har ju så ont om tid, det ständiga problemet, hur ska vi vara så effektiv som möjligt och
ändå hinner med allting på bästa sätt (L4).

Så är det mest nog det där med kunskapsmålen. De är så pass hög satta att man är stressat, 
man vill hinna med så mycket som möjligt. Om man tänker sig man får ut i bästa fall 16 
lektioner under våren och 16 lektioner under hösten och då behöver man kanske en gång för 
introduktion och sen behöver man tillämpa det och nej tyvärr har jag inte riktig tid, ärligt 
(L2).

Därutöver anmärker andra respondenter strukturella betingelse som gör att tidsbrist kan uppstår, bland 
annat kan förändringar i skolans styre förändra förutsättningar i lektionslängd eller arbetsuppdrag som 
kräver ändrat tidsanvändning. Att hem- och konsumentkunskap tillhör de ämnen som undervisas 
maximalt en gång per vecka gör det under vissa tider av året extra känslig.

Sen tror jag att jag känner lite tidspress också. Ska det komma ytterligare nånting som jag ska
göra, eller som vi behöver gå igenom? Du vet själv nu börjar det ena efter det andra med 
nationella prov sen finns det ingenting kvar (L3).

Tidsbrist nämns även ur elevens synvinkel, så säger tre lärare att de upplever att eleverna blir stressad 
när det blir matlagning, utvärdering och kamrat- eller självbedömning på samma lektion. Tidsvinsterna
kommer jag belysa närmare vid kapitlet om möjligheter. 

Ingen vinst

Av fem lärare hörs det tveksamma uttalanden som berör ”vinsten” med att genomföra framförallt 
kamratbedömning. Säger man vinst så är det förhållanden mellan insats och resultat som ska stämmer 
överens. De lärare som inte genomförde kamratbedömning hittills är försiktiga, men även de som 
redan använde sig i mindre omfång är tveksam. 

”Men jag tror också kanske just det här, att de behöver ha de där tydliga ramarna från början
för annars så då [..] är det kanske en risk, ja det blir ju det, för att om jag inte vet målet själv 
då är det lätt hänt att det bara spretar ut såhär och sen får jag inget utav det (L3).

Och ska man då lägga mycket tid på det och så bli det inte nåt resultat (L6).

Men jag vill ha mer på fötterna innan jag testar. Kanske höra från någon som ha gjort det, 
hur de har arbetat kring det och hur det har funkat, och saker som de i sitt arbete ha kommit 
på, det här var inte så bra det ska man undvika eller anpassa - tips. Och också vad de tycker 
vad kamratbedömning har gett, när man testar nån bra idé, gav det lika mycket som det 
kostade att planera och fixar, är det värd det? (L4).

De som redan genomför kamratbedömning reagerar om klassituationen förändras och framhävde 
anpassning vid behov, vad som kan betyder att de avstår under en termin från ett genomförande.

Lärarens roll

Denna kategori, som är i för sig rätt så liten, skapade jag efter några genomgånger av intervjuerna för 
det överraskade mig när jag märkte att små yttranden syntes mer och mer. Först var kategorin fristå-
ende men efter några vändningar förmodar jag en koppling till svårigheterna men även möjligheterna. 
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Alla intervjuade lärare lämnar en eller flera kommentarer om lärarens roll angående betyg och 
bedömning eller lärarens roll och sambandet med kamratbedömning. Sammanfattningsvis framträder 
läraren som den som vet, den som:

ser väldigt väl vad elever behärskar och inte behärskar [..] och till sist och slut sätter betyg 
som tjänsteman (L2). 

Eller läraren vet bättre för hen:

går runt och förklarar eller frågar varför de gör si eller så och [..] inte en elev ännu förstår 
[..] varför jag ställer de frågorna (L4). 

Lärarna bollar på olika sätt med sin arbetsuppdrag att sätta betyg. Yttranden hänger upp sig på 
begreppet kamratbedömning och att lärarna upplever att elever reagera olika på begreppet. De uttalade
sig sådär:

Då frågar eleven: ”Sätter du betyg eller sätter hon betyg?” (L1).

Jag avdramatiserar lite och gör det inte lika allvarligt (L4).

Det gör lärarna genom att byta till ordet feedback eller respons. 

Möjligheter och vinster

Det framkommer från intervjuerna att lärarna ser olika positiva sidor vad kamratbedömning och 
självbedömning kan åstadkomma. Så nämns det effekter för lärandet men även om små tidsvinster 
eller bättre effektivitet. Det som beskrivs mest är effekter för eleven respektive för kamraten och deras 
personliga utveckling, samt effekter som berör det sociala samspelet i klassen. Även vinster för läraren
själv nämns.

En lärare är tydligt med att elever tar kommentarer från jämngamla på ett annat sätt:

Det som jag upplever ha varit positivt, det är ju att de faktiskt att de tar kamraters omdöme 
kanske mer på allvar - nej det är fel ord att säga allvar, men dem tar den positiva och 
negativa kritiken på ett annat sätt än när jag säger det och där kan det finnas ett mervärde. 
[paus] Att det kommer från lika gamla eller med lika ord [paus] ja, lika ord eller riktig, mer 
riktig eller verklighetsnära (L2).

En annan respondent menar att med mer övning i metoderna blir de mer mogen och ”lär sig att ta till 
sig lärarens kommentarer på ett annat sätt ”(L4), samt att en tredje betonar att kamrater ser det från ett 
annat perspektiv. Att eleverna och kamraterna övar sig i att reflektera och blir bättre på det nämns 
liksom. 

Tidsmässigt så beskriver en lärare en tydligt förbättring med att använda kamratbedömning i en ett till 
ett metod, eftersom hen kan för det ena se bättre vad eleven kan i köket samt att kamraten har en 
mindre stressad situation att prestera i dem reflekterande kunskapskraven och kan till och med få mer 
hjälp av läraren. En annan lärare utnyttjar metoden för att aktivera elever som annars inte kunde delta i
undervisningen pga t.ex. snuva, hosta eller bruten arm. Att kamratbedömning kan vara ett tillfället att 
lära eller befästa ämnesbegrepp nämner en tredje respondent. 

Dubbelt så ofta beskriver respondenterna däremot vinster på en annan nivå nämligen för elevens eller 
kamratens personliga utveckling. Så kan eleven t.ex genom att få positiv feedback uppleva positiva 
känslor, hen kan få beröm och växa, hen kan börja våga visa sin kunskap men även våga visa saker 
som inte är helt perfekt. Med övning kan eleven bli mindre och mindre rädd för att bli bedömd av 

26



andra.Vinsten för kamraten och dess personliga utveckling ser lärarna i att öva att ge beröm, att ge 
positiv och konstruktiv kritik och att växa med uppgiften. Att genomföra kamratbedömning ser tre 
lärare kan gynnar gruppen/klassen som helhet och leda till en tillåtande klimat i klassen. Eller som en 
lärare formulerar: 

Man kunde ju tänka sig att om man väl vågar sig på det så skulle man ha andra vinster, det 
skulle liksom bli synergieffekter (L2).

Forskningsfrågor i samsyn mellan intervjuarna och enkäten

Angående utsträckning så är det i enkäten 65% av respondenterna som använder sig av både kamrat-
bedömning och självbedömning, i intervjuarna är det 4 av 6, dvs. 66%. Ingen genomför bara kamrat-
bedömning. Bara självbedömning genomför  20% av respondenterna från enkäten och 33% av dem 
intervjuade personer. 15% respektive 0% genomför varken kamratbedömning eller självbedömning. 
Pga den ringa mängden som blev intervjuade kan man säga att resultaten tyder åt samma håll. 

Att sammanföra data ur enkät och intervju angående hur ofta metoderna används (forskningsfråga 1) 
är inte möjligt eftersom frågan i intervjun inte ställdes men även inte var tänkt att ställas, 

Den andra forskningsfrågan om på vilket sätt metoderna används ställdes bara i intervjun (forsknings-
fråga 2). Medan enkäten svarar på frågan om svårigheter uppdelat mellan kamratbedömning och själv-
bedömning, är den inbäddad i varandra vid enkäterna. Man kan rangordna de olika yttrande till viss 
del och får då följande rangordning hur ofta de har nämnds respektive koderna återfinns:

Tabell 1. Rangordning av svårigheterna med kamrat- och självbedömning.

Självbedömning (enkät) Kamratbedömning (enkät)
Själv- och kamrat-
bedömning (intervju)

1) tid

2) otrygg/trygghet

3) egen osäkerhet

4) ineffektiv

1) trygghet

2) tid 

3) egen osäkerhet

4) ingen effekt 

1) trygghet

2) tid 

3) ingen vinst

4) lärarens roll

Tiden och tryggheten finns antingen på plats ett eller två och är de stora faktorer, medan vinsten med 
metoderna eller lärarens egna roll inte så tydligt framställs. 

Rangordnar man informationerna från enkäten och intervjun angående möjligheterna eller vinsten efter
hur ofta de har nämnds eller blev kodade får man nedanstående ordning.

Tabell 2. Rangordning av möjligheterna med kamrat- och självbedömning.

enkäten intervjun

1) positiv för elevens lärande 

2) tidsvinst för läraren

3) vinst för lärarens arbete 
(observationsmöjlighet, informationer)

1) personliga utveckling av eleven/ 
kamraten/ klassen

2) lärandet 

3) tidsvinst för läraren
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Eftersom det i enkäten fanns fasta svarsmöjligheter, medan i intervjun ställdes frågan mindre ledande 
så är svaren inte att jämföra med varandra. Synligt är att intervjurespondenterna hade en fokus på 
tryggheten och den personliga vinsten elever kunde åstadkomma. 
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Diskussion och slutsatser

Metoddiskussion

Datainsamlingen började med intervjuarna men det märktes snart att det behövs en komplettering med 
en enkel enkät för att kunna besvara frågan om utsträckningen av användandet av kamrat- och själv-
bedömning. Därför genomfördes enkäten och resterande intervjuerna parallellt. Enkätfrågorna gyn-
nades lite av att ha haft intervjuarna innan eftersom jag då hade några kriterier att fråga om, som 
tidsåtgången eller tryggheten. Det kunde ha varit av fördel att intervjupersonerna även hade gjord 
enkäten för att basera vidare frågor på deras svar. 

I enkäten själv missade jag några informationer på grund av att jag ledde respondenterna efter ett nej 
på frågan om självbedömning förbi en motivering varför de inte gör detta. Här kunde jag ha fått mera 
intressanta svar. Detsamma gäller efter frågan om kamratbedömning, där ett nej förde respondenten till
dem två sista allmänna frågorna.

Antal intervjuarna kändes som tillräckligt. För det ena var det en tidsfråga inom studiens omfång. För 
det andra kändes det att nya insikter och synvinklar avtog inom dem sista två intervjuarna. En viss 
mättnad var nått som det nämns bland annat hos Kvale och Brinkmann (2014).

Som relativ ny användare av intervjutekniken finns det en hel det att förbättra. Så gäller det att 
kontrollera tekniken flera gångar innan användandet. I den intervjun som jag behövde anteckna var 
kontakten till respondenten mycket sämre än i dem andra. Det behövs mer övning i att avväga bättre 
mellan frågor som inte är ledande och att komma till alla relevanta forskningspunkter, t.ex. ville jag 
inte använda ordet matris i mina frågor men jag ville veta hur eleverna blir stötta i genomförandet av 
metoderna. Men även att ställa bara en fråga i taget samt att ställa korta frågor skulle kunna förbättras.

Användandet och frekvens

Av dem tillfrågade respondenter anser 85% av respondenterna från enkätsvaren respektive 100% från 
intervjuarna att de genomför självbedömning i hem- och konsumentkunskap. Intervjusvaren visar att 
den höga förekomsten av självbedömning kan bero på att respondenterna kopplar det till kunskaps-
kravet om omdöme om arbetsprocess och resultat som finns i ämnet. I intervjuerna nämns även kun-
skapskravet som skälet att det genomförs mestadels mer än en gång och det stämmer bra överens med 
behovet av självbedömning som integrerad del i undervisningen som Jönsson (2013) formulerar, om 
metoden ska vara effektiv. 

Att kamratbedömning genomförs i mindre utsträckning visade sig såväl i enkäten än i de intervjuerna. 
Frekvensen räcker från inte alls tills en gång per läsår av dem intervjuade. Enkätrespondenterna anger 
att använder metoden mer än fyra gånger per termin. Även i kamratbedömningen benämner forskare 
att effekten höjs genom en regelbunden användning (Balan & Jönsson, 2014; Jönsson, 2013). Därmed 
skulle jag på grund av den genomsnittlig låga frekvensen hos de intervjuade ifrågasätta om metodens 
användning har effekt på elevens lärande. Den rätt höga siffer av enkätsvaren i jämförelse med inter-
vjurespondenternas väcker intresse för efterfråga eller kan det tyda på en missuppfattning av antingen 
frågan eller kamratbedömningen. 

Undersökningen visar att en del lärare använder metoden självbedömning men inte kamratbedömning.
Detta är intressant med hänsyn att såväl Wiliam (2013) än Jönsson (2013) beskriver att kamratens 
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feedback kan vara ett steg att utveckla självbedömningskvaliteter. För mig ställer sig frågan om kraven
i kursplanen efter omdöme av arbetsprocess och resultat sätter en sorts tvång på lärarna medan inte 
samma tvång finns angående kamratbedömning.

Sättet att använda metoderna

Undersökningen visar att det finns många sätt hur lärarna använder metoderna, i likhet med det vad 
Topping (2009) och Balan och Jönsson (2014) säger. Möjligheten till autentiska bedömningssitua-
tioner, t.ex matlagning, är en fördel i hem- och konsumentkunskap och den används. Alla intervju-
respondenter nämner kamrat- eller självbedömningssituationer i matlagning i någon form. 

För genomförande av självbedömning ger hälften av lärarna stöd i form av skriftliga frågor till sina 
elever, dem tillhandahålla även elevexempel där olika prestationsnivåer är synligt. Att använda sig av 
kriterier beskrivs som en förutsättning för fungerande själv- eller kamratbedömning av olika forskare 
(Balan & Jönsson, 2014; Wallberg 2013). I studien återfinner man inom kamratbedömningen två 
exempel där lärare benämner att de har kriterier som eleverna ska bedöma efter. Sammanlagt är det 
mycket lite fokus på mallar och matriser med kriterier och bedömningsnivåer, men just det är enligt 
Jönsson (2013) en möjlighet att underlätta bedömningen enorm. 

Eftersom hem- och konsumentkunskapens kunskapskrav spretar mellan praktiska och språkliga 
förmågor gäller det att med bedömningsinstrumenten själv- eller kamratbedöma dem olika kunskaps-
kraven vid olika tillfällen, dvs inte bara tillagningen men även konsumentekonomi eller hållbar 
utveckling. Här kan användandet utvecklas mycket. 

En av kamratbedömningens pluspunkt, nämligen den tidsnära och mer frekventa återkopplingen 
(Lundahl, 2014), nämns inte i studien. Däremot beskriver två lärare att elevernas samtal med varandra 
sker på lika villkor än om läraren ger feedback. Detta kan ha mer effekt för lärandet, så som Jönsson 
(2013) säger. Metoderna har sammanfattningsvis mycket mer potential än vad som utvinns just nu.

Svårigheter och hinder för genomförandet

Studien visar att det finns stort försiktighet av lärarna innan eller när de använder kamratbedömning i 
samband med frågan om dem sociala strukturerna i klassen, hur eleverna känner inför och under en 
bedömningssituation och hur kommentarerna av eleverna komma att vara. För att minimera miss-
uppfattningar pratar några lärare om kamratrespons eller kamratfeedback istället. Flera forskare 
betonar att det behövs en god stämning i gruppen (Lundahl, 2014; Wallberg, 2013). Metoder som 
”Två stjärnor och en önskning” används och beskrivs i undersökningen som fungerande och positiv 
för eleverna. 

Som störst hinder nämns av alla lärare tidsbristen. De beskriver att det är redan ont om tid med få 
undervisningstimmar och omfattande kursplan och att metoderna behöver en tidskrävande introduk-
tionsfas. Detta är i överensstämmelse med Jönsson (2013) som därutöver betonar vikten av övning i 
metoderna. Topping (2009) rekommenderar att samarbeta med kollegor vid implementering. Studien 
visar att samarbetet angående själv- eller kamratbedömning är mycket svagt, ofta vet respondenterna 
inte hur det står till med kamrat- och självbedömning på den egna skolan. Topping (2009) rekommen-
derar vidare att använda kamratrespons som ersättande inte som kompletterande respons. Det finns 
exempel i studien att precis det sker, läraren samlar in kamratens återkoppling för att ge den sedan till 
eleven eller att eleven får en kommentar från kamraten och en kommentar från läraren. Förutom att 
kamraten inte får träna sin förmåga att ge feedback och därmed även går miste om en lärandesituation,
kommer denna arbetssättet att kräva mer tid av läraren.
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Vinster eller möjligheter med genomförandet

Även om vinster eller möjligheterna med metoderna nämns mindre ofta än svårigheter eller hinder så 
finns det olika motiv. Framförallt positiv nämns den personliga utvecklingen eleverna kan åstad-
komma genom kamratbedömning men även genom självbedömning. Detta stämmer överens med 
Toppings definition av syftet av kamratbedömning, där han (2009) bland annat nämner elevers per 
sonliga förmågor. Lärarna hänvisar på mognad men framförallt på en positiv självkänsla genom 
positiv återkoppling av klasskamrater. Att även grundstämningen i klassen kan vinna är ett extra plus. 
Detta kan leda till att eleverna vågar ännu mer och kan nå en större utveckling. Vidare nämns det av 
lärarna att eleven mognar med övning i uppgiften i själv- och kamratbedömning och genom detta även
kan ta till sig lärarens feedback bättre, som Jönsson (2013) formulerade.

Reflektioner och vidare forskning

Arbetet med analysen visade en del angränsande frågor som kunde vara av intresse att fördjupa. Så 
kunde kunskap om elevens syn angående metoderna i praktisk-estetiska ämnen vara av intresse. I 
denna riktningen skulle man kunna fråga: Vilka andra synergieffekter kan uppstå ur intensivt arbete 
med kamratbedömning på en skola?. En lärare nämnde sin egen reflektion och vidareutveckling ur 
arbetet med kamratbedömning och här uppstår för mig frågan om lärares lärande?

I samband med trygghetsfrågan och med ordet ”bedömning” nämns det av flera respondenter i inter-
vjun att läraren har att utfylla en viss roll i skolan. Läraren nämns som den som sätter betyg, den som 
bedömer, den som ställer frågor och noterar, den som vet. Att lära eleverna i kamrat- och självbedöm-
ning och göra de till ägare över det egna lärande är som Wiliam och Leahy (2015) säger målet med 
skolan. Men det betyder samtidigt att göra sig mindre viktig som lärare. Jag undrar om detta kan leda 
till en viss motstånd att införa kamratbedömning.

Slutsats

Kamrat- och självbedömning är metoder som används och är mycket användbara i hem- och konsu-
mentkunskap. Det finns många situationer i ämnet som är lämplig och många sätt att genomföra 
metoderna. Att implementationen är tidskrävande är en av de två största hinder, där skulle samarbete i 
skolan och över skolgränser vara av nytta. Det andra stora frågetecken är trygghetskänsla i gruppen 
och där spelar värdegrundsarbete i skolan en viktig roll. Formativ bedömning i sin helhet behöver hela
skolan.
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Bilagor

bilaga 1 - intervjuguide och intervjufrågor

Frågeområden Frågor 
(jag ställer frågorna när respondenten inte ha berört områden)

Självbedömning och 
kamratbedömning, allmänt
i skolan, 

Har ni jobbat med formativ bedömning i skolan?
Har du en idé, om det används självbedömning i andra ämnen?
Vet du om kamratbedömning sker på din skola?
Vad tycker du har eleverna för erfarenhet med de här metoderna?
Är det en skillnad mellan klassrumsämnen och praktiska ämnen?

Självbedömning och 
kamratbedömning i andra 
praktisk-estetiska ämnen

Genomförs självbedömning eller kamratbedömning i andra praktisk estetiska 
ämne? 
Hur är det med dem andra praktiskt estetiska ämnen?

Självbedömning och 
kamratbedömning i HKK 

Har du genomförd självbedömning och eller kamratbedömning i dina klasser?

I vilka årskurser?

genomförande i 
undervisningen

Hur har du genomförd självbedömning/kamratbedömning i dina klasser? Hur 
skulle självbedömning/kamratbedömning se ut i en av dina grupper?
Hur går det till när du introducerar själv- eller kamratbedömning?
Gör du någonting ytterligare?
Hur har ni lagt upp det, i slutet? under arbetets gång?
Brukar ni göra det i andra delar också än bara det praktiska delar? Finns det 
andra situationer i hkk än matlagningen där man skulle kunna använda själv- 
och kamratbedömning?

användning av resultaten Hur tycker du det fungerar när de utvärderar sig själva?
Hur tycker du det fungerar när de kamratbedöma varandra?
Använder du resultat/informationer från kamratbedömning, självbedömning?

Använder du dig av det du hör i din egen bedömning?

fördelar, vinster, 
möjligheter

Vad ser du för fördelar med att göra självbedömning och kamratbedömning?
Vad är det för vinst för dig att genomföra självbedömning resp. 
kamratbedömning?
Vad tänker du kan självbedömning/ kamratbedömning ge eleverna?
Är du nöjd med vad kamratbedömning ger dig och eleverna?
Tänker du att genomföra/fortsätta, med kamratbedömning/självbedömning?
Varför?
Vad fungerar bra när de utvärderar sig själva?
Vad fungerar bra när de bedöma varandra?
Har de någon nytta av självbedömning?

svårigheter, hinder, 
nackdelar

Ser du nackdelar med kamratbedömning eller självbedömning?
Hur tas metoderna upp från eleverna? Elevernas syn.
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Kan det finnas hinder att man som lärare använder  kamratbedömning eller 
självbedömning?
Vad ser du för svårigheter om de inte är trygg med varandra?
Hur ser du på tidsåtgången?

ändringstankar och 
önskningar

Vad skulle det underlätta för dig att genomföra kamratbedömning eller 
självbedömning?
Skulle du önskar dig där nån mer information eller tips kring kamratbedömning 
eller självbedömning eller bedömningssituationen i hkk?.
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bilaga 2 - enkätfrågor 

Självbedömning och kamratbedömning i hem- och konsumentkunskap (hkk)

Enkäten genomförs i samband med ett examensarbete och ska hjälpa att få en överblick om och hur 
det används själv- och kamratbedömning i ämnet hem- och konsumentkunskap. Där självbedömning 
ses som reflektion över det egna lärande samt jämförelse med uppsatta kriterier/krav och 
kamratbedömning ses som återkoppling av klasskamrater om en uppgift med hänsyn till uppsatta 
kriterier/krav.

Enkäten samlas in anonymt, det går inte att föra dina svar tillbaka till dig som person. 

Frågorna:

 1. Genomför dina elever självbedömning i ämnet hkk?
 a) Ja 
 b)Nej (→ fråga 5) 

 2. Hur ofta per termin?
 a) 1-2 ggr 
 b) 3-4 ggr 
 c) flera ggr än så 

 3. Vilken vinst ser du i självbedömning?
 a) eleven får självinsikt
 b) eleven vet vad den ska utveckla
 c) det hjälper mig i min bedömning
 d) tidsvinst för jag kan enklare återkoppla till de
 e) fritt

 4. Vilka svårigheter ser du med självbedömning?
 a) tar tid 
 b) har ingen effekt
 c) otryggt för eleven
 d) jag känner mig osäkert med metoden
 e) fritt

 5. Genomför dina elever kamratbedömning i ämnet hkk?
 a) Ja  
 b)Nej   (--> fråga 11) 

 6. Hur ofta per termin?
 a) 1-2 ggr 
 b) 3-4 ggr 
 c) flera ggr än så

 7. Vilken vinst ser du i kamratbedömning?
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 a) Den som blir bedömd vet vad den ska utveckla
 b)Den som blir bedömd får snabb återkoppling
 c) Den som bedömer förstår (bedömnings)kriterierna bättre
 d)Den som bedömer ser andra/olika sätt att göra uppgiften
 e) Det ger en tidsvinst  (precisera gärna i fråga 9)
 f) fritt

 8. Vilka svårigheter ser du med kamratbedömning?
 a) Det tar tid. 
 b)Det har ingen effekt.
 c) Det kan vara otrygg för eleven/eleverna
 d) Jag känner mig osäkert med metoden
 e) fritt

 9. Precisera ditt svar från fråga 17 om tidsvinst : (fritt svar)

 10. Sedan hur länge undervisar du i ämnet?
 a) 1-2 år
 b) 3-8 år
 c) mer än 9 år

 11. Är du legitimerad i ämnet hkk?
 a) ja
 b) nej
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