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Sammanfattning 
 

I detta arbete undersöktes användning av kamratbedömning i matematikundervisning med 

avseende på elevernas motivation i matematik. Studien riktar mot gymnasieelever som 

fick jobba med kamratbedömning i fyra veckor och har fått upplevelse av 

kamratbedömning i matematikundervisning för första gången. Motivation är ett komplext 

ämne som inte är mätbart men kan observeras i lärande domäner. För att ha 

motivationsbelägg observerades olika faktorer såsom kognition, påverkan och beteende 

(cognition, affect and behavior). Med hänsyn till ämnets komplexitet användes 

metodtriangulering för att öka resultatens trovärdighet. Enkätstudie och intervjustudie 

genomfördes. De tre faktorerna fördelades i olika kategorier för att analysera insamlat 

data. Efter resultatanalys kan den sägas att belägg finns att kamratbedömning påverkar 

elevernas motivation. Vidare forskning rekommenderas dock i området.  

 

Nyckelord: Formativ bedömning, Feedback, Motivationsbelägg, Gymnasieskola, 

Metodtriangulering. 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

I PISA-undersökningen presterade svenska elever alltid undergenomsnittet bland OECD-

länderna i matematiken. De negativa resultaten och trenden bröts 2015 och Sverige är nu 

tillbaka på samma nivå som 2009 (skolverket, 2018). Dessutom säger skolverket att 

bedömningskultur i klassrummet har stor betydelse för den enskilde elevens lärande. 

Enligt skolverket kan formativ bedömning betraktas som ett redskap för lärande inte bara 

för elever utan även för lärare, och det här redskapet kan påverka elevens motivation både 

positivt och negativt (skolverket, 2014). Det finns forskning som visar att formativ 

bedömning bidrar till att öka elevers matematiska prestation och motivation. Andersson, 

C. & Palm, T. (2017) presenterade forskning som visar att genomförandet av integrerade 

strategier för formativ bedömning påverkar positivt i klassrumpraxis och därmed att 

elevernas prestationer har förbättrats. Faber, J. M., Luyten, H. & Visscher, A. J. (2017) 

undersökte effektiviteten av användning av digitala formativa bedömningsverktyg på 

undervisning och lärande i matematik. Faber et al., och Andersson & Palm är överens om 

den positiva påverkan som formativ bedömning har på elevers prestation. Diskussionen 

om formativ bedömning har ökat kontinuerligt under senare år. Trots att där finns ganska 

mycket kritik mot PISA undersökningen men däremot kan en fråga vara huruvida 

formativ bedömning är en orsak till förbättring av PISA resultat. Det är svårt att svara ja 

till den frågan, men det finns ingen tvekan om att lärande sker snabbt när elever är 

motiverade. Då motivation är ett ämne som inte bara är viktigt i sig själv utan också har 

stark koppling till strategier och tekniker för formativ bedömning. Att ge specifik 

information om prestationer som är uppbyggda av uppmuntrande termer leder till ökad 

motivation och uthållighet, och uppfattas av elever som mer rättvisa och effektiva än 

vanligt beröm, belöningar eller betyg (Butler, R., 1987; Thorkildsen, T. A., Nolen, S. B., 

& Fournier, J., 1994). På grund av den betydelsen som formativ bedömning har i 

undervisning och lärande, skulle jag vilja undersöka närmare de faktorer i formativ 

bedömning som påverkar en ökning i elevers engagemang och motivation. I skolan där jag 

är på VFU används några nyckelstrategier för formativ bedömning1 i matematik. Jag 

tycker att det skulle vara svårt att hålla koll på påverkan av dessa strategier för elevernas 

motivation därför att eleverna redan är vana vid att använda dessa klassrumspraktiker. 

Därför blir det svårt för eleverna att komma på skillnaden, observera och beskriva sin 

                                                      
1 Se avsnittet 2.1 för nyckelstrategier. 
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upplevelse om motivation. En sak som är ganska nytt för eleverna är kamratbedömning, 

d.v.s. nyckelstrategi 4, något som hjälper lärare att lyckas aktivera eleverna som 

läranderesurser för varandra. Därför tycker jag att det är relevant och intressant att se 

djupare på vilken påverkan nyckelstrategi 4 (kamratbedömning) har på elevers motivation 

och engagemang. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att fördjupa kunskapen om användning av kamratbedömning 

i matematikundervisning med avseende på elevers motivation i matematik.  

Utifrån syftet har jag ställt upp följande frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning bidrar kamratbedömning i matematikundervisning till en 

ökning av motivation i matematik hos elever?  

2. Vad tror elever om sitt eget engagemang och sin egen motivation när 

kamratbedömning används som verktyg för formativ bedömning? 
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2 Teoretisk bakgrund  

Kamratbedömning kan ses som en del i formativ bedömning. Varken kamratbedömning 

eller motivation är isolerade begrepp utan förgrenar sig in i många andra. Det här avsnittet 

presenterar därför viktiga begrepp och forskning som anses vara relevanta för arbetet. 

Dessa är formativ bedömning, feedback eller återkoppling, kamratbedömning och 

motivation. 

2.1 Formativ bedömning  

Bedömning som många av oss känner till och använder i skolor är summativ bedömning 

något som används för att bedöma elevers prov och betyg. Det är faktiskt inte bara detta 

som bedömning egentligen betyder. Bedömning har en central position i undervisning, 

den är bron mellan undervisning och lärande (Wiliam, D., 2013: 61). Wiliam menar att 

lärare behöver ta reda på vad och hur elever lär sig för att förbättra undervisningen enligt 

elevers behov. (Wiliam, 2013: 63).  

På grund av det som Wiliam förklarade kan jag påstå att bedömning inte betyder att 

bedöma elevers betyg, utan det är en process att samla in information om elevers 

kunskaper och dra slutsatser baserade på en samlad information för olika syften. För 

enkelhet och bättre förståelse ges Wiliams (2013) definition för formativ bedömning 

enligt:  

”Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas 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 bevis inte hade funnits.” (Wiliam, 2013: 58) 

Wiliam förklarar att termen formativ i definitionen används för att beskriva att belägg från 

bedömningen verkligen hjälper att förbättra och anpassa undervisningen, snarare än 

bedömningen i sig. Det vill säga att ta ett prov i slutet av momentet, inte är formativ 

bedömning utan att lärare inte använder resultat och t.ex. ger feedback till elever för att 

motivera och stödja lärande. Forskning visar att bra feedback kan öka elevernas vilja för 

lärande2.  

Nyckelstrategier för formativ bedömning 

På grund av ovanstående beskrivning kan alla bedömningar vara formativa när dessa 

förbättrar undervisningen och därmed lärande. Det finns fem nyckelstrategier för formativ 

klassrumspraktik3 (Wiliam, 2013: 61).  

                                                      
2 Feedback tas i detalj i avsnittet 2.3.  

3 I texten betecknar formativ bedömning och formativ klassrumspraktik samma sak. 
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1. Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier. 

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

belägg för lärande. 

3. Ge feedback som för lärandet framåt.  

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra.  

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

2.1.1 Effekter av formativbedömning 

Det finns forskning (Black, P. & Wiliam, D., 1998; Andersson och Palms, 2017; Balan, 

A., 2012) som visar att formativ bedömning har positiva effekter på elevernas prestation 

och lärande.  

Black och Wiliams (1998) artikel är en forskningsöversikt som är gjord på ca 600 artiklar 

och studier. De inkluderade studier som undersöker olika strategier för att genomföra 

formativ bedömning, med och utan att ange namn för formativ bedömning. Författarna 

kom fram till att formativ bedömning förbättrar elevers prestationer och lärande. 

Balans (2012) forskning och den tidigare nämnda Andersson & Palms (2017) artikel är 

betydelsefulla och intressanta för det här arbetet p.g.a. två anledningar. För det första har 

båda inriktning mot matematiken och för det andra är båda svenska studier. Andersson & 

Palms artikel är baserad på ett stort projekt som genomfördes i Umeå för att undersöka 

effekter av lärare utvecklingsprogram ”Professional development programme (PDP)” i 

formativ bedömning. Studien syftade mot att se påverkan av den formativa 

klassrumspraktiken som genomförts av lärare i programmet på elevers prestationer samt 

på elevers matematiska kunskaper för att lösa matematiska uppgifter. Lärarna som 

utnyttjat PDP bytte klassrumspraktik till formativ och förbättrade därmed elevers 

prestationer samt deras kunskaper för att lösa matematiska uppgifter. Andersson och Palm 

framhåller dock att studiedesignen som undersöker effekter av kombination strategier inte 

möjliggör slutsatser om skillnaden mellan inverkan av enstaka/separat strategi.  

Slutsatser som Balan (2012) kommit fram till är inne på samma spår som Andersson och 

Palm, d.v.s. att elevernas prestation i matematik och deras problemlösningsförmåga har 

förbättrats i interventionsgruppen. Den största förbättringen har funnits kring hur eleverna 

använder matematiskt språk och hur de presenterade sina lösningar. Eleverna och lärarens 

uppfattningar tyder enligt Balan på att alla genomförda strategier bidrog till förbättrad 

inlärning. De olika komponenterna påverkade emellertid och har förstärkt varandra, vilket 

gjorde utvärderingen av varje enskild strategi omöjlig. 
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2.2 Kamratbedömning  

Med kamratbedömning avses i den här studien att bedöma en kamrats arbete i formativt 

syfte. Med kamrat menas elever som är på samma nivå, d.v.s. går i samma grupp eller 

klass. Den här definitionen stämmer överens med definitionen som används av Topping, 

K. (1998) i sin forskning kring kamratbedömning, men däremot betraktas kamratrespons 

som en del av kamratbedömning för det här arbetet.  

Som tidigare nämnts att kamratbedömning är en del i formativ bedömning. Den anses av 

Wiliam (2013: 147) som ett kollaborativt lärande sätt. Det betyder alltså att 

kamratbedömning är ett sätt att samarbeta. Vygotsky, L. (1978) lyfter fram i sin teori om 

lärande och utveckling att man kan komma längre i sin kunskapsutveckling i samspel eller 

samarbete med andra. Det faktum att det finns fler elever än lärare i ett klassrum innebär 

att klasskamrater kan vara ett stöd för varandras lärande (Hattie, 2009). Wiliam, D., & 

Leahy, S. (2015) betonar dock att kamratbedömning bör användas formativt annars kan 

det få allvarliga konsekvenser för elever. De menar att elever tillåts att identifiera styrkor 

och utvecklingsbehov i sina kamraters arbete bara för att de ska gå vidare i sitt lärande (s 

181,182), d.v.s. i syfte att hjälpa kamraterna att förbättra sina prestationer (Topping, 

1998). Kamratbedömning stödjer alltså att tillämpa nyckelstrategi 4 för formativ 

bedömning, d.v.s. att aktivera elever som läranderesurser för varandra. Syfte och mål för 

att använda den här nyckelstrategin är att öka elevernas lärande, motivation/engagemang, 

samt att öka elevernas välmående och förmåga som krävs i arbetslivet. Dessutom kan 

strategin komplettera lärarens bedömning och feedback och spara lärartid, men samtidigt 

kan den som ny aktivitet initialt kräva mer förberedelsetid (Wiliam, D., & Leahy, S., 

2015: 177,178).  

2.2.1 Effekter av kamratbedömning 

Balan (2012) fastställer i sin studie att eleverna är positivt inställda till kamratbedömning 

och upplever en positiv effekt av den. Dessutom ger kamratbedömning möjlighet till inte 

bara en djupare förståelse av problemet utan även ökad förståelse av elevernas egna 

styrkor och svagheter. Genom att arbeta i mindre grupper har eleverna fått möjlighet att 

diskutera problem och lösningar tillsammans och därmed blev de tvungna att motivera 

sina lösningar. Balan beskriver i ett senare arbete tillsammans med Jönsson, A. (2014) 

även effekter av kamratbedömning i sin kunskapsöversikt om bedömning för lärande 

utifrån aktuell forskning inklusive Topping (1998). Balan & Jönsson påstår att 

kamratbedömning hjälper elever att bli bättre på att identifiera sina styrkor och 

utvecklingsbehov. Dessutom visar studier i deras kunskapsöversikt att kamraters språk 
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känns mer begripligt för elever och därmed förbättras deras förståelse om olika begrepp 

genom feedback från en kamrat. Trots att feedback som elever får från sina klasskamrater 

inte är av lika hög kvalitet som en lärares feedback kompenserar denna feedback på grund 

av dess omedelbarhet, frekvens och volym (Topping, 1998). Enligt Balan & Jönsson 

(2014) är processen av kamratbedömning komplext men studier visar att elevers förmåga 

att förstå och ta till sig lärares respons/feedback förbättras och elever får även möjlighet 

att komma vidare i sitt lärande genom att få en vana att bearbeta kamraters feedback och 

det är syftet med kamratbedömning enligt Wiliam och Leahy (2015) något som nämnts 

ovan. 

2.2.2 Förutsättningar för effektiv kamratbedömning  

För att ha positiva effekter av kamratbedömning på lärande är det viktigt att aktiviteterna 

är integrerade i undervisningen. På så sätt upplevs aktiviteterna meningsfulla av elever och 

därmed känner eleverna sig motiverade (Balan, 2012). Feedback och bedömningar från 

elever bör vara förenad med argument och motiveringar av de synpunkter som framförs 

för att få till en förbättring i elevarbeten med hjälp av kamratrespons/feedback (Balan, 

2012; Balan & Jönsson, 2014). Andra förutsättningar som föreslås av Wiliam och Leahy 

(2015: 207) är att eleverna behöver träning i att förstå både bedömningskriterier och mål 

för undervisningen, att börja kamratbedömningsaktiviteter med bedömning av anonymt 

arbete, att bestämma grundregler för kamratrespons, t.ex. två stjärnor och en glödlampa, 

strukturerade protokoll för kamratbedömning, att börja med par och sedan går över till 

grupper samt att ge satsinledare för kamratrespons/feedback.  

2.3 Feedback eller återkoppling 

Feedback är typ av information som ges av någon eller något om någon aspekt av en 

prestation eller förståelse. Feedback är alltså en konsekvens av arbetsprestation enligt 

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). De beskriver feedback så här:  

“Information provided by an agent (e.g., teacher, peer, book, parent, self, experience) 

regarding aspects of one’s performance on understanding. A teacher or parent can 

provide corrective information, a peer can provide an alternative strategy, a book can 

provide information to clarify ideas, a parent can provide encouragement, and a learner 

can look up the answer to evaluate the correctness of a response” (Hattie & Timperley, 

2007).  

Enligt dem kan feedback ges vid olika tillfällen, exempelvis när elever svarat muntligt i 

helklass, när elever frågar enskilt eller när de gjort ett praktiskt eller skriftligt prov i syfte 

att minska skillnaderna mellan nuvarande förståelse/prestation och mål. Det innebär att 
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stödja elever i deras lärande, vilket är syftet med formativ bedömning. Det är nog därför 

vissa antar att feedback är samma som formativ bedömning, men det är den egentligen 

inte, utan feedback är ett nödvändigt steg och har en central roll i processen av formativ 

bedömning (Dylan Wiliam, 1999). Så endast feedback är inte formativ bedömning utan 

feedback som är formativ blir en del av formativ bedömning. Wiliam (1999) hävdar att 

feedback är formativ "only if the information fed back to the learner is used by the learner 

in improving performance. If the information fed back to the learner is intended to be 

helpful, but cannot be used by the learner in improving her own performance it is not 

formative".  

2.3.1 Effekter av feedback 

I Black & Wiliams (1998) presenterade forskning visar många studier att innovationer 

som syftar till att stärka den kontinuerliga återkopplingen som elever får om sitt lärande 

ger signifikanta inlärningsvinster, men det finns även forskning som beskriver negativa 

resultat med feedback (Black & Wiliam, 1998; Shute, V. J., 2008; Hattie & Timperley, 

2007). Feedback kan ges på olika sätt, av olika agenter och vid olika tidpunkter. Olika 

typer av feedback ger olika effekter, så, hur vi ger feedback är avgörande. Effektiv 

feedback innebär att ge elever användbar information om de önskade målen, de aktuella 

framstegen mot dessa mål och hur man kan minska klyftan mellan nuvarande och önskad 

nivå. Denna typ av feedback har visat en ökning inte bara i förståelsen utan även i 

elevernas ansträngning, motivation och engagemang (Hattie & Timperley, 2007). Det 

kräver mycket färdigheter för lärare att se elevers perspektiv och kommunicera tillbaka så 

att elever får värdefull feedback (Hattie, J., 2009:23), men ingen kan berätta för lärare 

vilka sätt som borde följas för att ge sådan feedback (Wiliam, 1999), därför påstår Hattie 

(ibid:4) att hänsyn måste tas till omständigheterna, d.v.s. klassrumsmiljö och elevers 

förutsättningar innan strategin för ökning av feedbacken appliceras i klassrumspraktiken. 

Att ändra typ av feedback som används i matematikundervisning kan ha mer påverkan än 

sammanställda initiativ av regeringen (Wiliam, 1999). 

2.4 Motivation 

Motivation – ”En psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin, motivation). Markku S. Hannula 

(2006) beskriver motivationen så här: 

 “A potential to direct behaviour that is built into the system that controls emotion. This 

potential may be manifested in cognition, emotion and/or behaviour”. For example, the 

motivation to solve a mathematics task might be manifested in beliefs about the 



 

8 
 

importance of the task (cognition), but also in persistence (behaviour) or in sadness or 

anger if failing (emotion)”.  

Det betyder att motivation är ett ämne som är viktigt i sig själv därför att den påverkar hur 

mycket och på vilket sätt elever lär sig. Den stora studien som genomfördes av Hattie 

visar att motivation har stor betydelse för elevers lärande med effektstorlek 0,48 (Hattie, 

2009: 48). Anledningen till detta beskrivs med att elever med hög inre motivation 

tenderade att lägga ner mer tid i lärande vilket bidrar till att höja deras kunskaper (ibid), 

d.v.s. att lärande går framåt. Ämnet motivation är också viktigt för att förstå en del av de 

strategier vi använder i formativ bedömning, alltså kamratbedömning. För att förstå 

anledningen som Hattie beskriver, är det värdefullt att förstå begreppen inre och yttre 

motivation. Innan dess är det dock viktigt att förstå andra relevanta begrepp. Det finns 

olika motivationsteorier som beskriver motivation ur olika aspekter och de aspekterna som 

ingår i self determination theory tas som grund för det här arbetet.   

Enligt self determination theory har människor tre medfödda psykologiska behov och alla 

människor agerar eller är motiverade att göra saker för att uppfylla dessa behov. För det 

första har alla människor ett behov av att få uppleva en känsla av kompetens. Man 

kommer att vara motiverad att göra saker som gör att man känner sig kompetent och 

kommer inte att vara motiverad att göra saker när man känner sig okunnig eller dålig. För 

det andra har alla ett behov av att få uppleva autonomi. Det vill säga att var och en har ett 

behov av att känna att hen har en viss kontroll och kan styra sitt liv. Som konsekvens 

kommer elever att vara motiverade att delta i aktiviteter där de har möjlighet att påverka 

sin aktivitet. Det visar sig också att de mår bättre av att delta i sådana aktiviteter och även 

presterar bättre. För det tredje är behovet att alla människor i viss utsträckning vill tillhöra 

en typ grupp (familj, kompis, klass o.s.v.) (Ryan, R. M., & Deci, E. L., 2000). 

2.4.1 Motivation till lärande– inre eller yttre motivation 

Det finns ingen tvekan om att lärande sker snabbt när elever är motiverade. Därför är det 

viktigt hur mycket motiverad en elev är. Middleton, J. A. & Spanias, P. A. (1999) 

poängterar att det inte finns något sådant som ett omotiverat barn. De menar att elever 

alltid är motiverade. Då är det inte bara ’hur mycket motiverad’ som är viktigt utan även 

typ av motivation spelar roll. I litteraturen skiljer motivationstyper på inre motivation 

(intrinsic motivation) och yttre motivation (extrinsic motivation). Ryan, R. M., & Deci, E. 

L. (2000a) definierar inre motivation som hänvisar till situationer eller aktiviteter “which 

are performed out of interest and satisfy the innate psychological needs for competence 

and autonomy are the prototype of self-determined behaviour”. Det innebär att elever har 

en inre motivation när de genomför aktiviteter för att aktiviteterna upplevs som positiva, 
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roliga eller spännande. De drivs alltså av behovet att känna sig kompetent (Wiliam & 

Leahy, 2015: 233). Inre motivation förhöjs genom att stödja elevers behov av känsla av 

kompetens tillsammans med känsla av autonomi (Ryan & Deci, 2000).  

Yttre motivation enligt Ryan & Deci (2000a) beskrivs som aktiviteter eller situationer 

“that are executed because they are instrumental to some separable consequence-can 

vary in the extent to which they represent self-determination. Internalization and 

integration are the processes through which extrinsically motivated behaviors become 

more self-determined”. Det betyder att yttre motivation är att engagera sig i en aktivitet 

som ett medel att uppnå ett mål, t.ex. att välja att delta i en aktivitet för att det ska ge 

önskade utfall som belöning, beröm eller för att undvika bestraffningar. I skolans värld är 

yttre motivation så väl viktigt som inre motivation (Ryan & Deci, 2000a; Wiliam & 

Leahy, 2015: 232) eftersom elever stundtals behöver göra aktiviteter som de inte vill. 

Utmaningen är att få fördelarna utan att få nackdelarna med yttre motivation (Wiliam & 

Leahy, 2015: 233).  

2.4.2 Motivationsbelägg i matematik 

Elever med motivation till lärande i matematik lägger mer tid på uppgifterna men 

elevernas uppfattningar om framgång i matematiken är mycket inflytelserika för att bilda 

egna motivationsattityder. Då är det jätteviktigt att förse elever med möjligheter som 

bidrar till att skapa inre motivation i matematiken (Middleton & Spanias, 1999). Det är 

dock oklart när elever är motiverade eller ej och vilka som är orsakerna till ökad inre 

motivation. Ett problem är att motivation inte är mätbar, och kan inte heller observeras 

direkt. Motivation är observerbar endast om den visar sig i ’affect, cognition and behavior’ 

(påverkan, kognition och beteende)4 (Hannula, 2006). Hannula beskriver att motivationens 

manifestation är den medvetna lusten för något i kognition. Det kan också vara synen på 

sig själv som bra på att lösa matematiska problem. Påverkan och beteende är två av de tre 

lärande domänerna i utbildningsfält (se Thomas, K., 2004). Påverkan i matematik brukar 

delas i tre komponenter, känslor, attityder, och övertygelse (emotions, attitudes and 

beliefs) (Hannula, 2006). Den matematiska inlärningen påverkas mycket av känslor. 

Hannula poängterar att känslor har direkt koppling till motivation, något som antingen 

uppenbaras genom positiva (glädje, intresse) eller negativa (ilska, frustration) känslor. 

Vidare förklarar Hannula att emotioner/känslor även kan observeras delvis med 

kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Det innebär att för att ha bevis på elevers motivation 

måste man få reda på att lärande sker i de domänerna. Därför har jag tänkt använda mig av 

                                                      
4 I det här arbetet ersätts ’affect, cognition and behavior’ av påverkan, kognition och beteende.   
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kvalitativa insatser för insamling av data för den här studien för att jag undersöker frågor 

som relaterar framför allt till människors upplevelser och deras syn på motivation. (Mer 

om detta i kapitel 3). 

2.5 Kamratbedömning och motivation 

Som tidigare nämnts förgrenar sig kamratbedömning in i många andra begrepp. Det är 

tveksamt om det finns ingen forskning kring påverkan eller samband mellan 

kamratbedömning och motivation vilket är syftet med den här studien, men däremot 

lyckas jag inte att hitta någon sådan. Det finns emellertid forskning (t.ex Wiliam, 1998; 

Hattie & Timperley) som beskriver motivation i samband med feedback som i sig är en 

viktig del av kamratbedömning. Dessutom finns forskning som undersöker påverkan av 

formativ bedömning i matematik som helhet och kommer dels in på att kamratbedömning 

spelar roll, i synnerhet med motivation. I det här avsnittet försöker jag att tydliggöra vad 

som kan påverka motivation något som kan relatera till kamratbedömning eller 

kamratrespons, alltså feedback.    

Bland annat undersöker Balan (2012) hur elevernas intresse och motivation i matematik 

påverkas av formativ bedömning och visar att formativ bedömning spelar roll och 

påverkar positivt. I studien uppfattar elever även feedback från elever som mer givande än 

lärares för att den hjälper eleverna att förstå sina egna styrkor och svagheter. Det kan tyda 

på att kamratbedömning även spelar roll för att elever då får möjlighet att diskutera. 

Genom att få möjlighet att interagera ansikte mot ansikte kan deras motivation öka 

(Wiliam & Leahy, 2015: 180). 

Thorkildsen et al. (1994) undersöker praxis för vad som uppfattas av elever som rättvisa 

för att påverka motivation. De kommer fram till att elever värderar på olika sätt. En del 

elever värderar meningsfullt lärande och uppmuntrande praxis som främjar lusten att 

förstå nya idéer. Andra väger upp engagemang till utbildning medan en grupp elever 

tycker att yttre belöningar är värdefulla för att främja motivation. Det kan bero på mål som 

elever sätter upp i skolan. Målen kan klassificeras som antingen prestationsmål som syftar 

på hur det går eller bemästrandemål som syftar på om man lär sig. Studier visar att hur 

feedback ges påverkar sätt att välja mellan prestations-eller-bemästrandemål och att 

positiv och konstruktiv feedback hjälper elever att välja bemästrandemål (Wiliam & 

Leahy, 2015: 147). Att berömma intelligens skadar så väl motivation som prestation och 

på grund av negativ feedback anstränger elever sig mindre och när de oftast får höra om 

egna misstag kan de tappa motivation (ibid: 134, 149). Thorkildsen et al. (1994) föreslår 

att lärare bör behandla elever som tankeväckande agenter och diskutera med dem om 

rättvisan av strategier just därför att elever hyser så olika uppfattningar om 
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klassrumspraxis som påverkar motivation att lära. När det gäller att ge feedback är det 

bästa sättet att ge uppgiftsinriktad feedback istället för egoinriktad feedback vilket 

förbättrar resultat och även ökar elevernas intresse och attityd mot uppgift (Butler, 1987; 

Hattie & Timperley, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

3 Metod och genomförande 

Det här kapitlet presenterar hur kamratbedömningsaktiviteterna genomförts samt metoder 

som använts vid insamling av data / information som sedan används som belägg för 

motivation hos elever.  

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Svenning, C. (2003: 73) kallar kvantitativa data som ”hårda” och kvalitativa data som 

”mjuka”. Hårddataundersökningar ger svar på ”Hur många?”, medan man får svar på 

”Varför?” frågan på ett bättre sätt från mjukdataundersökningar, något som i enlighet med 

Trost, J. (2005: 14) tolkning är kvantitativ studie och kvalitativ studie. Enligt Svenning, är 

hårddataundersökningar mer precisa, generaliserbara och strävar efter reliabilitet och 

validitet, medan mjukdataundersökningar är mer sensibla, exemplifierade, strävar efter 

validitet dock inte nödvändigtvis reliabilitet (Svenning, 2003: 73). Som tidigare nämnts är 

motivationen inte mätbar, och jag är intresserad av elevernas upplevelse kring 

kamratbedömning och varför de tycker som de tycker. Därför är den här undersökning, 

enligt Svenning och Trost, en mjukdataundersökning – alltså kvalitativ undersökning 

enligt.  

Jag har använt två olika metoder för insamling av data efter några tillfällen då eleverna 

fick arbeta med kamratbedömning. Dessa är enkätstudie och intervjustudie. Intervju är en 

populär metod inom kvalitativa studier då målet är att få kunskap om hur människor 

upplever sig själva och sin situation (Trost, 2005: 23). Jag vill undersöka frågor (särskilt 

när det gäller den andra frågeställningen) som relaterar framförallt elevers upplevelser och 

deras syn på verkligheten d.v.s. om motivationen, därför är kvalitativ metod – 

intervjustudie lämplig. Med en intervjustudie får jag en djupare förståelse av fenomen, 

men däremot är det omöjligt att intervjua alla deltagare. Det är inte heller meningen med 

kvalitativ undersökning att generalisera utan syftet med kvalitativ undersökning är att 

exemplifiera (Svenning, 2003: 68). Med kvalitativa datainsamlingsmetoder är man 

intresserad av att beskriva, tolka och förklara deltagarens djupinformation. Jag använder å 

andra sidan enkät som också används i många sammanhang nuförtiden. Enkätstudie 

används oftast då det behöver genomföras undersökningar om attityder, arbetsmiljöfrågor 

eller i ett experiment (Berntson, E., Bernhard-Oettel, C., Hellgren, J., Näswall, K., & 

Sverke, M., 2016: 11). Jag använder enkät för att ha samma typ av information som är 

syftet med intervju men bredare och med generellt perspektiv från många. Från enkäter 

kommer jag att söka svar på den första frågeställningen på ett mer generellt sätt genom att 

få in så mycket information och från så många elever som möjligt.  
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3.1.1 Reliabilitet och validitet – trovärdighet 

”Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi. I samband 

med kvalitativa studier blir dessa begrepp och termer en smula annorlunda” (Trost, 2005: 

113). Med kvalitativa studier utgör trovärdigheten ett problem d.v.s. att kunna visa läsaren 

att data och analyser är trovärdiga menar Trost.  

Metodtriangulering, d.v.s. att använda flera metoder ofta rekommenderas i kvalitativa 

studier (Svenning, 2003: 93–94). Genom att använda två olika metoder (enkätstudie och 

intervjustudie) har jag tänkt utnyttja metodtriangulering. Metoderna stöder varandra för att 

undersöka en frågeställning från flera olika håll och man får ett bredare perspektiv och 

därigenom ökar trovärdigheten (Anna Hedin, 2011; Svenning, 2003: 93).  

3.2 Urval 

3.2.1 Urval för kamratbedömning 

Eleverna som deltog i aktiviteterna ’kamratbedömning’ går andra året på 

naturvetenskapligt program och läser kursen matematik 3c. Klassen består av 30 elever 

(14 flickor och 16 pojkar). Det finns flera anledningar för att välja den här klassen för att 

genomföra kamratbedömningsaktiviteter. För det första är det som tidigare nämnts att alla 

i klassen läser samma program-naturvetenskap. Dessutom är de tillsammans från början 

av gymnasiet och känner till varandra. Det är viktigt för aktiviteter som kamratbedömning. 

För det andra är klassens storlek lagom, d.v.s. 30 elever. Därtill är eleverna inte helt nya 

inför kamratbedömning trots att de är nya inför kamratbedömning i matematik. De har 

jobbat med kamratbedömning i engelska en gång.  

3.2.2 Urval för enkätstudie och intervjustudie 

Alla elever som deltog i aktiviteterna då kamratbedömning genomförts fyllde i en enkät. 

En elev var frånvarande när enkäten fylldes i, således fyllde 29 elever i enkäten. Urvalet 

görs dock för intervjustudie, för att en intervju är tid-och-energi krävande aktivitet. Man 

kan inte genomföra intervju för 30 stycken under begränsad tid (en studie som ingår i en 

termin och jag har bara några veckor på mig för karatbedömning och samla in data). 

Svenning (2003) påstår dock att inga speciella regler finns för urvalet i kvalitativa 

undersökningar, t.ex. för en intervjuundersökning kan selektiva urval göras. Kvalitativa 

undersökningar används inte för att generalisera, utan dessa används i exemplifierande 

syfte (Svenning, 2003: 110, Hedin, 2011). I urvalet får man personer som man tror har 

mycket att berätta om området som ska beskrivas (Hedin, 2011).   

I fall av den här undersökningen finns risken med slumpmässig procedur att urvalet består 

av elever som har homogena egenskaper så som alla motiverade/ omotiverade. Dessutom 
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finns risken att tysta elever är utvalda och inte har så mycket att berätta. På så sätt kommer 

jag att inte få resultat eller information som jag skulle vilja ha – d.v.s. varierande 

funderingar och upplevelser hos elever. Därför följer jag Svenning-och-Hedins förslag för 

selektiva urval. Tanken är att inkludera så olika elever som möjligt (en heterogen grupp), 

t.ex. baserat på genus, deras motivationsnivå och intressen i matematik för att komma åt 

bredden i uppfattningarna, vilket är syftet med en kvalitativ undersökning (Hedin, 2011). 

Alla eleverna som deltog i aktiviteterna informerades och gav tillåtelse till medverkan i 

undersökningen genom att intervjuas (se bilaga 3).  

3.3 Genomförande 

3.3.1 Kamratsbedömning 

Som tidigare nämnts hade inte mina elever på VFU arbetat med kamratbedömning i 

matematik. Därför måste den här aktiviteten göras innan insamlingen av information om 

frågeställningen påbörjades. Hänsyn har tagits till de förutsättningarna som redan 

beskrivits i avsnittet 2.3.2 för effektiv kamratbedömning. Tre uppgifter som passade in i 

undervisningen konstruerades för att eleverna skulle kunna göra dem under sina ordinarie 

matematiklektioner (se bilaga 2). Tre aktiviteterna har genomförts vid sju tillfällen i fyra 

veckor. Varje elev löste en uppgift vid första passet i en vecka och lämnade in till lärare. 

Kodifiering har gjorts för att elevers lösningar ska vara anonyma, något som önskats av 

eleverna och rekommenderas av Wiliam och Leahy (2015: 183). Elevernas lösningar 

delades ut till eleverna på nästa pass efter kodifiering så att var och en fick en lösning som 

inte var sin egen lösning utan en kamrats lösning. Till den anonyma lösningen delades 

även ut en korrekt lösning och bedömningskriterier i form av en matris för att underlätta 

för vad eleverna förväntades bedöma i kamraters lösning. Matrisen har tagit från 

Andersson, C. (2016) med lite förändringar för att skriva motiveringen (se bilaga 1). 

Sedan fick de jobba i par/grupp av 3 (i fall av ojämnt antal) för att diskutera och bedöma 

lösningen. Trots att de arbetade i par eller grupp, hade varje elev huvudansvar för den 

lösningen som hen fick från lärare. Eleven bedömde först ensam och fick då diskutera och 

motivera sin bedömning med de andra i gruppen. Motiveringen skrevs på lösningens 

relevanta delar/på matrisen.  

3.3.2 Enkäter och intervjuer 

Efter de tre aktiviteterna, när eleverna fått arbeta med kamratbedömning och utnyttjat av 

kamratrespons, fylldes en enkät i av 29 elever (en elev var frånvarande). Enkäten bestod 

av olika slags frågor om kamratbedömning med fokus på motivationsaspekter. Några 

frågor gäller bakgrundsfakta, några är öppna frågor som är mycket användbara när det 
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gäller att följa upp frågor som har givna svarsalternativ för att få mer information och 

förståelse hur eleverna tolkade frågorna (Berntson et al., 2016: 94). När information 

behövs som gäller attityder eller variabler som inte är mätbara genom att fråga direkt, 

används latenta variabler (Berntson et al., 2016: 32–33; Svenning, 2003: 144). Faktorer 

som används för att få motivationsbelägg är något som nämnts tidigare, som påverkan, 

beteende och känslor (se kapitel 2.4).  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes för tre5 frivilliga elever, efter att de har gjort 

kamratbedömningsaktiviteterna. En person intervjuades på en gång vilket tog ca 40 

minuter. Under intervjun försökte jag skapa ett öppet klimat vilket är avgörande för att 

deltagare ska känna sig trygga (Hedin, 2011). Några huvudfrågor ställdes och deltagare 

lyssnades noggrann och uppmuntrades för att ställa följdfrågor som ledde till 

fördjupningar men hölls deltagare koncentrerad på ämnet (ibid). De tre intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant för att kunna genomföra en närmare analys av 

det inspelade materialet (Trost, 2005: 125–128).  

Det är märkbart att eleverna inte är medvetna om termer som formativ bedömning. Därför 

används dessa termer inte i enkät och genomgång av intervjuer med elever. Efter 

intervjuer och resultat från enkäter sammanfattas, tolkas och formuleras resultaten om 

motivationen av elever. De sammanfattande resultaten från enkäter och intervjuer 

jämfördes och presenteras sedan i kapitel 4 genom att se teman, kategorier, mönster eller 

typer som har kommits fram till (Hedin, 2011). 

3.4 Etiska överväganden 

Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar. Det blir dock ännu mer avgörande att ta 

hänsyn till dessa etiska aspekter i de kvalitativa undersökningarna (Hedin, 2011). I det här 

arbetet anses också etiska aspekter och fokuseras på fyra huvudkrav för etiska 

överväganden enligt Vetenskapsrådet, S. (2002). Dessa är nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eleverna har informerats på 

förhand kring allt som gäller etiska övervägande (se bilaga 3).  

 

 

 

 

                                                      
5 Första elevens intervju användes även som pilotintervju. 
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4 Analys och resultat 

I det här avsnittet presenteras resultat i två steg. Först används enkäter för att skapa en 

generell bild om kamratbedömning påverkat elevernas motivation på något sätt samt 

elevernas inställning till den. Sedan presenteras sammanfattande analys från intervjuer. 

Genom att använda både enkäter och intervjuer försöker jag att nå någon typ av slutsats. 

Som analysmetod används metoden som beskrivits av Hedin (2011). Tolv kategorier 

utformades från insamlat data fördelade på fyra teman. Samma teman används för analys 

av enkäter och intervjuer.  

Tabell 1: Presentation av teman och kategorier som bildades för analys av insamlade data. 

 

Teman 

Motivationsbelägg  

Elevernas 

upplevelser  

Kognition Påverkan Beteende 

 

 

 

 

Kategorier 

Förståelse av 

matematiska problemet 

Känslor från 

feedback 

Beteende 

mot 

matematik 

Från 

kamratbedömning 

som helhet 

Problemlösningsförmåga Attityd mot 

matematiken 

 Från 

kamratbedömning 

med avseende på 

egen motivation och 

sitt eget 

engagemang 

Resonemangsförmåga Övertygelsen    

Matematiska 

kommunikation 

Självförtroende    

Kunskaper i matematik    

 

4.1 Enkäter  

Frågor i enkäten är av olika slag. Bakgrund/sakfrågor ställdes för att hålla koll på elevens 

motivationsnivå/generell information om elevens tidigare ställning till matematiken. De 

andra frågorna kommer att mäta faktorer som synliggör motivationen, vilket beskrivits i 

kap 2.4.2, d.v.s. i form av kognition, påverkan och beteende. När det gäller frågorna där 

eleverna behöver välja eller ta ställning till en faktor, används likert skala (Svenning, 

2003: 145) från 1 till 5 vilket betecknar instämmer inte alls till instämmer helt. Några 

öppna frågor finns också för att ha ett bredare perspektiv genom att få veta elevernas 
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upplevelser och vad som är motiveringar till denna. Resultaten presenteras enligt teman i 

Tabell 1 i avsnitten 4.1.2, 4.1.3 och 4.1.4. Medelvärde i tabellerna 2, 3 och 4 beskriver 

genomsnittsvärde av de värdena som eleverna har valt på en 1 till 5 skala, där 1 motsvarar 

instämmer inte alls och 5 motsvarar instämmer helt.   

4.1.1 Elevernas motivation och ställning mot matematik innan 

kamratbedömningsaktiviteter 

För att kolla vart eleverna befinner sig med avseende på motivation i matematik 

analyseras frågor om de känner sig motiverade under hela året i studier och i 

matematiklektionerna samt deras betyg från förra året, målbetyg och om de förväntar sig 

att få målbetyget. Det är intressant att se att alla utom en elev känner sig mer motiverad 

under matematiklektionerna under hela året i jämförelse med de andra ämnena. Figur 1 

visar betygsfördelning d.v.s. målbetyg (fördelade i tre kategorier A/B, C/D, E) av en elev i 

jämförelse med tidigare betyg (A, B, C, D och E). De som är högpresterande elever har 

sitt mål på samma spår. Där kan ses variation mellan elever som är mitt emellan, d.v.s. har 

betyget C från före kursen men sätter sitt mål på varierande sätt. En liten variation kan ses 

i lågpresterande elevers målsättning. När det gäller elevernas förväntningar för att få sitt 

målbetyg är genomsnittsvärdet 4,0 för alla 29 elever på en 1 till 5 skala där 1 är instämmer 

inte alls och 5 är instämmer helt, något som visar ganska höga förväntningar.  

 

Figur 1: Jämförelse av fördelning mellan betyg från före kursen Mat2c (A, B, C, D, E) och målbetyg för Mat 

3c kurs (A/B, C/D, E). 

4.1.2 Motivationsbelägg i form av kognition 

Nedan presenteras i Tabell 2 de frågor från enkäten som bidrar till att observera 

motivation i relation till kognition samt medelvärde av elevernas val på en 1 till 5 skala. I 

tabellen presenteras även antal elever vid varje val på skalan.  
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Tabell 2: Resultat från frågor som täcker motivationsbelägg i form av kognition. 

Motivations belägg i form av kognition 

Utvalda frågor från enkät vilka täcker 

ingående kategorier 

Medelvärde Instämmer inte alls-                   instämmer helt 

 

1 2 3 4 5 
 

Totalt  Flickor Pojkar Antal elever på skalan 

Att bedöma en kamrats uppgift är ett sätt att 

öka mina kunskaper i matematik. 

2,7 

 

2,6 2.8  

2 13 8 4 2 
 

Att bedöma en kamrats uppgift förbättrar min 

förståelse av det matematiska problemet. 

2,8 

 

2,8 2,8  

5 7 5 12 0 
 

Feedback på min egen lösning från en kamrat 

ökar mina matematiska kunskaper. 

2,8 

 

2,4 3,1  

5 8 7 6 3 
 

Feedback på min egen lösning ökar min 

problemlösning förmåga och förståelse av det 

matematiska problemet. 

2,9 

 

2,7 3,1  

5 4 10 8 2 
 

Feedback på mitt arbete ger mig möjlighet för 

att förbättra min resonemangförmåga och 

användning av det matematiska språket. 

3,1 

 

2,9 3,4  

4 4 5 15 1 
 

 

Det är tydligt från värdena i Tabell 2 att de flesta eleverna är positivt inställda när det 

gäller förbättring i resonemangsförmåga och användning av det matematiska språket på 

grund av feedback (16 av 29 elever har valt 4 eller 5 på skalan). Det finns även en positiv 

inställning från fler elever (12 av 29 elever) till förbättring i förståelse av det matematiska 

problemet genom kamratbedömning. Resultaten från ökning i matematiska kunskaper 

visar emellertid på en negativ inställning från fler elever. Angående fråga 3 och 4 i tabell 

2, har en stor andel elever valt ’3’ det mittersta valet på skalan, vilket är svårt att tolka. 

4.1.3 Motivationsbelägg i form av påverkan  

I tabell 3 presenteras de frågor från enkäten som bidrar till att observera motivation i 

relation till påverkan, d.v.s. i relation till känslor, övertygelse och attityd mot 

matematiken. I tabellen presenteras även medelvärde av elevernas val på en 1 till 5 skalan 

samt antal elever vid varje val på skalan.  

De första två frågorna i tabell 3 handlar om där finns någon förändring i attityd samt 

beteende mot matematiken eller ej. Resultaten tyder på att fler elever tycker att det första 

påståendet stämmer med mer än 50% sannolikhet men blandade resultat ses från det andra 

påståendet. Däremot tycker mer elever att kamratbedömning varken hjälper dem att 

hantera misslyckande i matematik eller att öka självförtroendet att lösa problemet. Svar till 

frågan om att arbeta om med uppgiften är svårt att tolka trots att de fick arbeta om med 
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bara en utav de tre uppgifterna som de gjort under kamratbedömningsaktiviteterna. 

Resultaten från frågorna (6–10 i tabell 3) som relaterar till feedback visar att de flesta 

elever är tydligt positiva inte bara till positiv feedback utan även till negativ feedback.  

Tabell 3: Resultat från frågor som täcker motivationsbelägg i form av påverkan  

Motivations belägg i form av påverkan (attityd, känslor, övertygelse) 

Utvalda frågor från enkät vilka täcker 

ingående kategorier 

Medelvärde Instämmer inte alls-                   instämmer helt 

 

1 2 3 4 5 
 

Totalt  Flickor Pojkar Antal elever på skalan 

Genom kamratbedömningsaktiviteterna har 

jag lärt mig att vara tydligare när jag redovisar 

så att läsaren kan följa mina tankar 

2,9 

 

2,8 

 

3,0 

 

 

5 7 4 11 2 
 

Jag har utnyttjat mig av min kamrats 

feedback/kommentarer. 

2,8 2,2 3,0 

 

 

5 8 5 9 1 
 

Kamratbedömning bidrar till att öka min 

förmåga att hantera misslyckande i matematik. 

2,4 1,8 

 

2,9 

 

 

9 7 5 7 1 
 

Genom kamratbedömning ökar mitt 

självförtroende för att lösa matematiska 

problem. 

2,4 

 

2,1 

 

2,6 

 

 

9 7 6 7 0 
 

När jag arbetar om min uppgift genom att 

utnyttja mig av min kamrats feedback känner 

jag mig säkrare. 

2,6 

 

2,2 

 

2,8 

 

 

4 7 9 6 1 
 

Positiv feedback väcker positiva känslor hos 

mig. 

4,3 4,5 4,2  

0 1 3 11 14 
 

Positiv feedback ger mig positiv energi till att 

använda mina matematiska styrkor. 

3,9 

 

4,0 

 

3,8 

 

 

1 1 7 11 9 
 

Positiv feedback ökar känslan av tro på mig 

själv att göra liknande matematiska uppgiften. 

4,0 

 

4,1 

 

3,9 

 

 

1 1 6 11 10 
 

Att påpekanden om mina svagheter/förslag att 

utveckla vissa matematiska förmågor från en 

kamrat gör mig ledsen.  

2,0 

 

2,2 

 

1,8 

 

 

12 8 7 2 0 
 

Att påpekanden om mina svagheter/förslag att 

utveckla vissa matematiska förmågor från en 

kamrat tydliggör för mig det matematiska 

området där jag behöver göra förbättringar. 

3,2 

 

3 

 

3,3 

 

 

3 5 7 12 2 
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4.1.4 Motivationsbelägg i form av beteende  

Nedan presenteras resultaten på samma sätt som resultaten för motivationsbelägg i form 

av kognition och påverkan. Tabell 4 består av frågor från enkät vilka täcker teman 

beteende mot matematiken, medelvärde av elevernas val på en 1 till 5 skalan samt antal 

elever i varje val på skalan.  

Tabell 4: Resultaten från frågor som täcker motivationsbelägg i form av beteende  

Motivations belägg i form av beteende 

Utvalda frågor från enkät vilka täcker 

ingående kategorier 

Medelvärde Instämmer inte alls-                   instämmer helt 

 

1 2 3 4 5 
 

Totalt  Flickor Pojkar Antal elever på skalan 

Genom kamratbedömnings aktiviteterna har 

jag lärt mig att vara tydligare när jag redovisar 

så att läsaren kan följa mina tankar 

2,9 

 

2,8 

 

3,0 

 

 

5 7 4 11 2 
 

Jag har utnyttjat mig av min kamrats 

feedback/kommentarer. 

2,8 2,2 

 

3,0 

 

 

5 8 5 9 1 
 

Kamratbedömning bidrar till att öka min 

förmåga att hantera misslyckande i matematik. 

2,4 

 

1,8 

 

2,9 

 

 

9 7 5 7 1 
 

Det känns meningsfullt att få möjligheten att 

förbättra min uppgift med hjälp av min 

kamrats feedback/kommentarer innan 

inlämning till lärare 

2,7 

 

2,5 

 

2,9 

 

 

6 6 7 6 3 
 

Positiv feedback ger mig positiv energi till att 

använda mina matematiska styrkor. 

3,9 

 

4,0 

 

3,8 

 

 

1 1 7 11 9 
 

Att påpekanden om mina svagheter/förslag att 

utveckla vissa matematiska förmågor från en 

kamrat tydliggör för mig det matematiska 

området där jag behöver göra förbättringar. 

3,2 

 

3,0 

 

3,3 

 

 

3 5 7 12 2 
 

 

De första tre frågorna i Tabell 4 är som tidigare presenterade i tabell 3 och tyder på positiv 

förändring i beteende mot matematiken men inte så mycket förändring i självförtroende 

och att hantera misslyckande i matematiken enligt fler elevers uppfattningar om 

kamratbedömning. De feedbackfrågorna är också presenterade tidigare. Den enda skilda 

frågan från tabell 3 är ”Det känns meningsfullt att få möjligheten att förbättra min uppgift 

med hjälp av min kamrats feedback/kommentarer innan inlämning till lärare” vilket är 

svår att tolka p.g.a. relativt uniform fördelning av elevernas val.  
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4.2 Intervjuer 

Analys för intervjuer genomfördes enligt tema schemat i Tabell 1. Eleverna som 

intervjuades ges namn elev A, elev B och elev C för det här arbetet. 

4.2.1 Elevernas motivation och ställning mot matematik innan 

kamratbedömningsaktiviteter 

Eleverna som intervjuades har positiv inställning mot matematiken. Alla tycker att 

matematiklektioner i skolan är bra men anledningen som de gav till detta var lite olika. 

Elev A’s uppfattning grundas på att hen tycker om matematik generellt och lägger ner tid 

hemma för att se Youtube klipp om olika matematiska områden. Hen gillar att se ett 

matematiskt problem från olika vinklar men vill inte lägga ner tiden för att arbeta med 

uppgifter som finns i boken. Hen är nöjd med sina resultat och medveten om att hen kan få 

högre betyg genom att lägga ner mer tid men gör däremot inte det. Hen bryr inte sig om 

betyget men vill ha kunskap och utmanande matematiska uppgifter. Elev A har typ 

bemästrandemål enligt Wiliam & Leahy (2015), något som beskrivits tidigare i avsnittet 

2.5.  

Matematik är inte det starkaste ämnet för elev B. Elev B är inte mest intresserad av 

matematik men upplever lektionerna som bra p.g.a. tydlig utlärning, alltså enkel att följa. 

Hen är medveten om att hen skulle kunna ha gjort mer men är nöjd ur ett personligt 

perspektiv för att hen prioriterar andra saker och inte vill lägga jättemycket tid på att 

räkna.  

Elev C tycker att matematik är kul. Hen tycker även att de flesta ämnena i skolan är roliga 

men tydlighet, struktur och bra planering gör skillnad för matematiken. Hen funderar på 

sin utveckling från både betygmässigt och kunskapsmässigt håll. Hen vill veta allt och 

lägger ner jättemycket tid för att göra så mycket som möjligt, blir stressig när hen inte 

hunnit saker och inte hänger med.   

4.2.2 Motivationsbelägg i form av kognition  

Eleverna har blandade uppfattningar om deras matematiska kunskapsutveckling påverkats 

av kamratbedömningen. När de efterfrågades direkt om kamratbedömningsaktiviteterna 

bidrog till deras matematiska utveckling svarade två av de tre eleverna att de inte tror det 

p.g.a. två olika anledningar medan den tredje eleven hade motsatt uppfattning. En del av 

deras svar är: 

Elev A: ”Enbart aktiviteterna tycker jag var bra men för mig den [kamratbedömning] 

gjorde inte så mycket. //…//. Ja, den [kamratbedömning] är en grej som kan bidra till 

matematiska utvecklingen men just för mig gjorde den inte så mycket”. 
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Elev B: ”ja, [kamratbedömning aktiviteterna bidrar till] lite grann i alla fall”.  

Elev C: ”jag tycker inte det men det beror på att jag inte får kritik på mina uppgifter så 

jag inte vet hur jag kan förbättras”.   

Trots att eleverna A och C tyckte att aktiviteterna var bra och nyttiga påstod de att det inte 

innebar förbättringar i deras kunskapsnivå. Däremot var alla överens om att förståelse av 

matematiska problem förbättras av aktiviteterna. De framhöll när man diskuterar med 

andra och förklarar och motiverar bedömningar att den då gör positiv skillnad i lärande.    

4.2.3 Motivationsbelägg i form av påverkan 

Den beskrivning från elever vilken kan täckas under den här rubriken är kring feedback. 

Bedömning i form av skriftlig feedback beskrevs av elev A som en tryggare rättning men 

lite för petigt. Det är dels på grund av påpekande kommentarer på information i lösningen. 

I överensstämmelse med elev A kände elev C sig tryggare om ett område efter en aktivitet 

men däremot är orsaken för trygghet för elev A att få möjlighet att checka av hur mycket 

man kan. Elev B och C skildrade kamratbedömningsaktiviteter som en provsituation 

utifrån uppgifter de fick. Därmed ökade självförtroendet att man kan.  

Angående förändring i tro eller övertygelse, attityd och beteende mot matematiken, tack 

vare kamratbedömningsaktiviteterna har de också lite olika funderingar.  

Elev A: ”Ingen förändring i min tro eller övertygelsen men för andra kan det vara så 

tycker jag. Jag alltid tyckte om matte. Jag kan tänka mig att folk kan tänka det. För mig 

gjorde ingenting men för andra kan det göra”. 

Elev B: ”Jag blir mer uppmärksammat än vanligt, inte så att jag tycker om det mer eller 

mindre, det är bara neutralt eller ju det är kanske lite roligare att göra det här och det 

blir mer positiv inställning. Ja, jag har lite ändrat”.  

Elev C: ”jag känner inte skillnad för att jag alltid är positiv till matte. Jag vet inte. Jag 

tyckte personligen att kamratbedömning var lite jobbig eller jag känner jobbigt för att ngn 

skulle läsa min uppgift som inte är lärare. Men jag vet inte långsiktigt, att det har 

förändrat”. 

Alla tre elever sa direkt att de inte har utnyttjat feedbacken som de fick. En anledning som 

de angav var att de inte fått så mycket feedback från kamrater men däremot upptäckte de 

efteråt att de försökte ta del av kommentarerna som de fick.  Dessutom är alla positiva mot 

feedbacken och tar inte negativ feedback personligt. Negativ feedback som är relevant och 

ger möjlighet att utvecklas gjordes elev B fundersam. Enligt elev B ökar feedback från en 

kamrat förståelsen över vad som borde utvecklas innan inlämningen till lärare sker. 
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4.2.4 Motivationsbelägg i form av beteende  

Eleverna tog feedback positivt och försökte dra fördel av de kommentarer som de fått. 

Elev A beskrev att det beror på typ av feedback om hen ville förändra eller ej. Uppgifterna 

som de fått under kamratbedömning aktiviteterna upplevdes som bra och lärorika.  

Elev A: ”Du vet att du skickar vidare [uppgiften] och ska få tillbaka. Man blir mer inne i 

frågan i sig. Det är inte så stor uppgift ingen stor fråga, men egentligen man kan skriva en 

hel sida om det. Det är inte bara uppgift i sig utan hur uppgiften fungerar, hur talen 

fungerar, hur typen av matte fungerar. Man får väldigt liksom bra överblick hur talar man 

t.ex. en 90 grader”.   

Elev B: ”Det är förberedelse till provet för att man lär sig mest från uppgifterna i boken 

hur formlerna funkar och jag är slarvig och otydlig när jag skriver i boken, vill bara få 

fram för att kom fram ett svar. Det är liksom en provuppgift. Man vill jättetydlig skriva 

alla steg information.”  

Bedömningssätt6 när de inte fick lösning var enligt alla tre bättre än när de fått rätt lösning 

för att bedöma kamrats uppgift.  

Elev C: ”Jag tycker att det är bättre när man bedömer utan lösning men å andra sidan det 

var svårt om det var jättenytt område. //… // Jag kollade inte lösning först. Jag kollade 

kamrats uppgift först och sedan kollade lösningen, så för mig funkar de båda men jag 

tycker att jag lär mig mest när jag pratar, och förklara saker. Jag tycker att det var bra 

när man får frågor, då förstår jag bättre”.  

4.3 Elevernas upplevelser från kamratbedömning aktiviteter som helhet och 

med avseende på eget engagemang och sin egen motivation 

Figur 2 visar elevernas uppfattningar (utifrån enkätresultat) om kamratbedömnings-

aktiviteter. Det kan ses att kamratbedömning upplevdes som tråkiga av nästan lika många 

elever som tyckte att den var intressant. Det finns även en del elever som tyckte att den 

var motiverande. Andra kände sig oroliga för att kamratbedömning tog för mycket tid, 

alltså tid som de ville lägga ner på egen räkning. Denna del bekräftades även vid 

intervjuer.  

                                                      
6 Eleverna gjorde kamratbedömning aktiviteterna på två sätt. För första två bedömningar fick de rätt lösning 

när de bedömde kamrats uppgift medan för tredje aktiviteten fick de ingen lösning utan de behövde bedöma 

själv helt och hållit genom att diskutera i gruppen.   
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Figur 2: Fördelning av elever enligt hur de klassificerar kamratbedömningsaktiviteter. 

 

I intervjuer betecknades kamratbedömning som ”clever idea”, ”bra koncept” och ”de 

(kamratbedömningsaktiviteterna) är bra som de är”. Trots att de upplevde aktiviteterna 

som nyttiga var två av de tre eleverna oroliga för att det tog jättemycket tid från egen 

räkning.  

För elev A var aktiviteterna tråkiga men resultat som man får kan vara bra utifrån 

uppgifterna man fick. Att få olika typuppgifter, alltså annorlunda frågor utanför egen 

lärobok är skönt, tankegång och lärorikt, beskrev elev A. Däremot kändes bedömning som 

ett extra moment som tog tid från sin egen räkning.  

Elev A: ”… för mig att göra den här typ aktiviteterna det blir väldigt liksom tråkig vad får 

man svar, bedömer andra, fokuserar mycket på samma grej hela tiden. Jag tycker att man 

fick bra förståelse av matten i sig”. 

Elev B upplevde kamratbedömning som intressant och motiverande speciellt med 

feedback. Elev B kände sig lite mer engagerad och involverad i begrepp och förståelse av 

matematiskt problem. Enligt elev C beror det dock på uppgiften att kamratbedömning blir 

intressant, tråkig, känslig eller motiverande.  

Elev C: ”Första kamratbedömningen tyckte jag var motiverande för att jag kände vad 

skönt att jag kan. När jag har lärt mig nya saker. Men sista kamratbedömning tycker jag 

var jobbig för att jag kände att jag inte har förstått. Då kände jag mig så där. Jag kände 

hårt mot mig själv, kände mig dålig. Så den sista tyckte jag var lite känslig för att jag 

tyckte det var svårt. I slutet när man förstått var den motiverande”.  

Däremot bekräftade alla att ökning i förståelsen av matematiskt problem genom att 

diskutera med andra leder till ökning i engagemang i matematik.  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Jag har försökt att komma på svar på mina frågeställningar genom att de två olika 

datainsamlingsmetoderna, den första - enkätstudie och den andra – intervjustudie. Trots att 

enkäter ger numeriska data men mäter även kvalitativa egenskaper. Kvalitativa ansatser 

ger möjlighet att undersöka fenomen lite djupare som är svårt att mäta direkt. Jag har 

försökt att ta reda på om användning av kamratbedömning kan vara en anledning till att 

öka motivation. Exempelvis positiv feedback på prestation vilken är en viktig del av 

kamratbedömning, kan förstärka känslor av kompetens (Ryan & Deci, 2000), och därmed 

ökar motivationen. Som jag tidigare nämnts är motivationen ett komplext ämne och är inte 

direkt mätbar men däremot kan det observeras i relation till lärande domäner (kognition, 

beteende, påverkan). Med hänsyn till komplexiteten användes därför två metoder i syfte 

att öka tillförlitligheten. Trots att båda ansatser samlar in kvalitativa egenskaper, ger dessa 

dock möjlighet att titta på samlingar med olika synvinkel och synsätt. Det innebär att där 

finns skillnader mellan metoder även om det finns många gemensamma problem och 

egenskaper hos både ansatserna.  

Det finns fördelar och nackdelar för att använda de här ansatserna som ger kvalitativa 

data. Nackdelarna är att för det första behöver kvalitativa forskningar att forskare själv har 

redskap att samla in och tolka data och kan skilja sina åsikter och vad som är information 

från deltagare (Hedin, 2011). Information som fås från enkäter är enklare att byta till 

resultat i jämförelse med intervjuer som kräver mycket för att se mönster i alla intervjuer 

och att använda den för att tolka och formulera resultaten. För det andra är det inte möjligt 

i kvalitativ forskning att generalisera med ett fåtal deltagare, medan man med ett större 

urval kan öka generaliserbarheten. ”En kvalitativ undersökning är mer exemplifierande än 

generaliserande” (Svenning C: 68). Därtill är intervjuer tids och energi krävande så som 

kamratbedömningsaktiviteterna är. Dessutom är motivation i sig så komplext att mäta så 

tolkning och sammanfattning av information från enkäter blir svårt.  

Fördelarna med kvalitativa forskningar är att forskares förhållningssätt i kvalitativ 

forskning är bra på att se relation mellan olika händelser och aktiviteter. Det finns nära 

kontakt mellan subjekt / deltagare och forskare och därmed har vi rikt och djupt data. Den 

kontakten och relationen finns i en intervjustudie men det är inte lika mycket som kan 

finnas i observationsstudie. Forskarens hållningssätt och synpunkter i förhållande till 

subjekt / deltagare är som insider. Eftersom jag genomfört aktiviteterna själv och har varit 

med klassen under hela perioden tycker jag i synnerhet med vad som sagts att jag är en 
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lämplig person för att genomföra båda metoderna – enkät och intervju. Forskningsstrategi 

i intervjuer var ostrukturerad och öppen då ger det möjlighet att lägga till enligt rådande 

omständigheter, om det behövs.  

När det gäller lämplighet av metoder, tycker jag att de metoder som jag använt är väl 

lämpliga för att få svar på frågeställningarna men däremot påverkar andra ramfaktorer så 

att det blev svårt att genomföra kamratbedömningsaktiviteterna på ett nyttigt sätt och 

därmed påverkas hela undersökningen. Det finns ingen tvekan att det är oerhört svårt att 

finna bevis på elevernas motivation. Hur man mäter motivation blir en viktig fråga. När 

det gäller intervjuer tycker jag att det är ganska nyttigt att få bevis på sådana frågor men 

däremot är det önskvärt att mer intervjuare inkluderas. Minst fem planerades i början. 

Detta hanns dock inte med p.g.a. ramfaktorer, bland annat tid. Eleverna kände stress och 

press för många pågående aktiviteter, nationella prov i matematik och andra ämnen. En 

del var redan oroliga för att kamratbedömningsaktiviteterna tog tid från deras egen 

räknetid och ville inte lägga ner mer tid genom att medverka i en intervjustudie. Dessutom 

är det ansträngande att intervjua och därför har jag disponerat tiden och gjorde en intervju 

om dagen med ljudinspelning. Därför fick jag tid att skriva rent denna information innan 

nästa intervju. Det blev ännu viktigare då första intervjun användes som pilotintervju. Då 

fick jag chans att omformulera frågor och ersätter med förbättrande frågor (Hedin, 2011). 

När det gäller enkätstudie så är det också önskvärt att ha stort urval men det är beroende 

på klassens storlek som gjorde kamratbedömningen i det här fallet.  

Andra kvalitativa metoder kan också användas så som observationsstudie, men både 

intervjuer och observationer blir mer tid och energikrävande och var inte möjligt under 

VFU:s begränsade tid. Som en tanke tror jag dock att en kvantitativ forskning kanske 

skulle ha hjälpt att få bevis på motivationen, särskilt när det gäller den första 

frågeställningen.  

5.1.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder att en mätning är stabil och resultaten ska vara tillförlitliga medan 

validitet innebär att instrument, alltså frågor i en studie, mäter de som den avser att mäta 

(Trost, 2013: 61,62). För det här arbetet har hänsyn tagits till både validitet och reliabilitet. 

Validitet försöks möta genom att lägga fokus på syfte och frågeställningar i både enkät 

och intervjuer. Frågor i enkäten ställdes med fokus på att ha information som tydliggör 

olika motivationsaspekter. Dessutom hade flera frågor formulerats för att mäta samma sak 

så att tillförlitligheten kan ökas (Svenning, 2003:69). Tillförlitlighet för intervjuer ökades 

genom att använda enkla begrepp och klara definitioner (ibid: 68). Reliabilitet i 

intervjustudien kan även ökas genom att låta eleverna läsa transskript/ sammanfattning av 
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intervjun och lägga till något om den saknar det (Hedin, 2011). Detta var önskvärt för det 

här arbetet men kunde inte göras utifrån tidsbrist hos både eleverna och mig. Som nämnts 

ovan är trovärdigheten enligt Trost ett av de största problemen med kvalitativa studier 

(2005:113) och metodtriangulering i sig någonting som ökar trovärdigheten av resultat. 

5.2 Resultat diskussion 

Resultaten för enkäterna presenteras i avsnitt 4.1 på två olika sätt. Tabeller 2, 3 och 4 

består av medelvärde för alla elevernas val på en 1 till 5 skala samt antal elever i varje 

skalas nivå för alla frågor. Enkät är vanligtvis använd i kvantitativa insatser och då är 

medelvärde ett vanligt sätt att sammanfatta och tolka enkätresultat (se Trost, 2012:150), 

men däremot tycker jag att den inte tydliggör så mycket i mitt fall. Det är kanske därför 

medelvärde eller summa är främst användbara i kvantitativa forskningar och i den här 

studien behövs kvalitativ tolkning av frågor. Därför tycker jag att det är mer begripligt att 

använda antal/andelen elever på olika skal nivå för att ta reda på fenomen som finns. För 

kvalitativa studier är det inte viktigt att få fram ett resultat i form av siffror utan tolkning 

av fenomen är mer avgörande.  

Resultaten från både enkäter och intervjuer visar motivationsbelägg i relation till alla tre 

faktorer (kognition, påverkan, beteende) i viss utsträckning. Enkätresultaten visar 

upplevelse från fler att kamratbedömningsaktiviteterna har positiv påverkan på förståelse 

av matematiska problem samt användning av det matematiska språket. Intervjuer tyder på 

likadana uppfattningar när det gäller förbättring i förståelsen av matematiska problem 

p.g.a. aktiviteterna, så den kan ses som ett tillförlitligt resultat. Dessutom stämmer 

resultatet överens med resultat från Balans (2012) studie. I sin stora studie om formativ 

klassrumspraktik drar Balan slutsatsen att den största förbättringen fanns kring hur 

eleverna använder matematiskt språk och hur de presenterade sina lösningar.  

Ett till trovärdigt resultat kommer i form av feedbackseffekt. Det visar sig att positiv 

feedback påverkar elevernas känslor positivt. Det visar även att negativ feedback tas av 

eleverna för att utveckla sina matematiska förmågor vilka anses som syften med bra 

feedback (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). Orsak till att feedback ansåg som en 

positiv faktor är i överensstämmelse med tidigare forskning att det var i form av 

kommentarer (Wiliam, 1998). 

Attityd och beteende mot matematiken känns förändrade. Eleverna känner att de är mer 

engagerade och anstränger sig mer. Anledningen till dessa var dels uppgifterna de har fått 

och dels sättet att göra uppgifter – eleverna känner att uppgifterna är provlika. De 

genomförde aktiviteterna för att de upplevde aktiviteterna som roliga och intressanta. Det 

innebär alltså, som tidigare nämnts, att de känner inre motivation (Wiliam & Leahy, 2015: 



 

28 
 

233) och deras behov av en känsla av kompetens uppfylldes genom kamratbedömnings-

aktiviteterna (Ryan & Deci, 2000). Å andra sidan upplevde elever även att 

kamratbedömning är tråkigt. Anledningar som de gav var att den tog jättemycket tid men 

gjorde inte så mycket skillnad för dem. Deras känsla kan bero på att de eleverna har 

prestationsmål istället för/tillsammans med bemästrandemål (Wiliam &Leahy, 2015).  

5.3 Slutsats 

Mot bakgrund av det som har beskrivits vill jag säga att det finns motivationsbelägg i 

resultaten av den här studien på grund av kamratbedömning men jag understryker att 

generalisering inte kan göras utifrån begränsningar av arbetet och det är inte heller syftet 

med kvalitativa undersökningar (Svenning, 2003). Balan (2012) och Andersson & Palm 

(2017) studier som tidigare nämnts, visar att varje enskild strategi spelar roll till förbättrad 

inlärning men samtidigt påstår de att de olika genomförda komponenterna förstärker 

varandra, och att utvärderingen av en enstaka strategi inte kan göras p.g.a. dessa studier. 

Det här arbetet bidrar dock till att tillhandahålla bevis i viss utsträckning om påverkan av 

den enskilda strategin - alltså kamratbedömning. Trots att det finns andra faktorer som 

påverkar finns det bevis att elever upplevde positivt i relation till kognition, känslor, 

beteende och attityd mot matematiken. Den faktor som verkar påverka mest är feedback 

eller respons från kamrat i form av kommentarer. Slutsatser som kan dras från arbetet är 

att kamratbedömning spelar roll i ökning av elevernas motivation samt att den upplevs 

som positivt av många som deltog i aktiviteterna med avseende på eget engagemang men 

däremot är det svårt att bestämma utsträckningen av ämnet. Därför rekommenderas vidare 

forskning i området. 
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7 Bilagor 
Bilaga1 – Matris för bedömning av skriftlig lösning. 
 

Skriftlig redovisning av uppgiftlösning Kunskapskvalitet 

         Lägre                                                   Högre 

Redovisningens struktur  

 

- lösningens olika delar visas i logisk 

ordningsföljd 

 Vissa delar av 

lösningen visas i 

logisk 

ordningsföljd 

Alla delar av 

lösningen visas i 

logisk 

ordningsföljd 

Motivering/kommentarer 

 

 

 

 

 

Redovisningens fullständighet 

  

- problemet formuleras (vad ska jag ta 

reda på?) och svar skrivs med rätt enhet  

- variabler definieras (längd, vikt)  

- ingående värden anges (8 cm)  

- formler redovisas (A= b. h)  

- beräkningar redovisas (17+5=22)  

- svar anges med lämplig enhet (m) 

Redovisar 

delar av 

informationen 

Redovisar större 

delen av 

informationen 

Redovisar 

informationen 

fullständigt 

Motivering/kommentarer 

 

 

 

 

 

Matematiskt språk  

 

- begrepp, symboler, figurer / bilder och 

överenskommelser används korrekt (t.ex. 

likhetstecknets användning, 2+3=6–1) 

Matematiska 

språket är 

ibland korrekt 

Matematiska 

språket är till 

större delen 

korrekt 

Matematiska 

språket är korrekt 

Motivering/kommentarer 

 

 

 

 

 

Generell feedback 

• Det är bra 

• Det är också bra 

• Den behövs utveckla 

HUR? Förslag! 
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Bilaga2 – Uppgifter för kamratbedömning aktiviteter 
 
Uppgift 1: 

En kropp rör sig i en rät linje. Kroppens hastighet 𝑣(𝑡) i m/s ges av ekvationen             

𝑣(𝑡) = 18𝑡2 − 12𝑡3, där 𝑡 är tiden i sekunder.  

a) Bestäm funktionen 𝑠(𝑡), om 𝑠(0) = 0  

b) Hur långt hinner kroppen, då hastigheten är högst? 

 

Uppgift 2: 

En vattentank innehåller 2000 liter vatten. Genom en läcka i tanken börjar 𝑦 liter/min 

vatten rinna ut, där 𝑦 = 100 ∙ 𝑒−0,24𝑥,och 𝑥 minuter är tiden sedan läckan uppstod. 

 
a) I figuren finns grafen till funktionen 𝑦 = 100 ∙ 𝑒−0,24𝑥 ritad. Beräkna den 

markerade arean under kurvan. Avrunda svaret till heltal.  

b) Tolka vad denna area betyder för exemplet med vattentanken. 

Uppgift 3: 

a) Ordna följande tal i storleksordning:  

a = sin 34°, b = cos165° och c = sin165°  

Motivera ditt svar. 

b) I figuren nedan finns en enhetscirkel. 

1) Ange koordinaterna för punkten P i figuren.  

 
2) Punkten P speglas i y-axeln. Vilka koordinater får den speglade punkten? 
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Bilaga3- Informationsbrev och samtycke 
 

Informationsbrev till Naturvetenskaps elever i åk 2 (Mat3 Na2) 

Jag heter Saima Naz och läser Kompletterande Pedagogisk Utbildning med inriktning mot 

matematiklärare vid Umeå Universitet. Jag gör en vetenskaplig studie (examensarbete) 

som ingår i utbildningen. Syftet med studien är att undersöka hur elever upplever 

kamratbedömning i matematik. Studien går till så att vid några tillfällen genomför jag 

tillsammans med er, kamratbedömning i matematik (Mat3). I samband med dessa tillfällen 

vill jag göra intervjuer med några elever.   

Vill du medverka i en intervjustudie som undersöker hur elever upplever 

kamratbedömning i matematik? 

Om du deltar, är det viktigt att informera dig om att:  

• Intervju kommer att genomföras vecka 17 / 18. 

• Intervjun genomförs på Midgårdskolan och kommer att ta omkring 25 – 30 minuter.  

• Intervjun spelas in på ljudfil. Inspelningen kommer att raderas efter 

sammanställningen av resultaten och rapporten är klar. 

• Intervjumaterialet behandlas anonymt och inga individer kommer att kunna 

identifieras i det färdiga resultatet.  

• Den skriftliga rapporten för examensarbete kommer att publiceras elektroniskt på 

Umeå universitet. 

• Det är frivilligt att delta i studien och du kan avbryta när som helst utan att berätta 

någon orsak. 

• Inför intervjun behöver jag att du skriver under att du tagit del av ovan information 

och samtycker till att jag intervjuar dig.  

Hälsningar 

Saima Naz 

saima.arfi@gmail.com 

Handledare: 
Madelen Bodin. Naturvetenskap och matematikens didaktik, Umeå universitet 

madelen.bodin@umu.se 
 
 

”Samtycke till medverkan i intervjustudie” 

Jag är informerad om syftet med intervjun. Jag är medveten om hur intervjun ska 

genomföras, lagras och handlas. Jag är även medveten om att jag när som helst om jag vill 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. Härmed samtycker jag till att intervjuas 

och medverka i studien: 

Datum:____________  

Elevens namn: ____________________________________________                

Namnteckning: ___________________________________________ 
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