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Abstrakt 
 

Detta examensarbete behandlar uppfattningar och erfarenheter av vad 

självvärdering och kamratbedömning kan ha för betydelse för elevens 

kunskapsutveckling. Fyra verksamma pedagoger som arbetar i årskurserna 1-9 

intervjuades i syfte att undersöka hur de motiverar och reflekterar kring 

resultatet av användandet av dessa metoder. Metoderna visade sig användas i 

formativa avsikter, vilket betyder att arbetet är framåtsyftande. Det främsta 

syftet är att eleven skall bli medveten om sin egen kunskapsutveckling. Eleven 

ses som ägare av lärandet och hon/han skall ges goda förutsättningar för det 

livslånga lärandet, detta genom att bland annat utveckla förmågan att själv 

kunna bedöma och urskilja kvaliteter i sin prestation.  

 

Tre av fyra pedagoger, i den kvalitativa forskningsstudie som inom ramen för 

detta arbete har utförts, anser att de har sett effekter av arbetet med 

självvärdering och kamratbedömning i sina klasser. En pedagog antyder sig 

inte ha gjort det. Detta skulle kunna ha förklaring i att den senare pedagogen 

inte har arbetat med metoderna tillräckligt länge. Viktigt i arbetet med dessa 

metoder är att planera och organisera arbetet noggrant, sedan låta eleverna 

arbeta med dem kontinuerligt under längre tid (Black, 2003; Jönsson, 2013; 

Lundahl, 2013; Topping, 2005). 

 

 

  

 

Nyckelord: Formativt arbetssätt, Kamratbedömning, Lärande, Reliabilitet, 
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 Inledning 
 

I och med att samhället förändras, förändras också synen på människan. Olika 

definitioner av kunskap växer fram. Ju fler förändringar vi går igenom desto 

fler synsätt presenteras och gör anspråk på att vara sanningar. Dagens 

samhälle ställer nya krav på individens kompetenser (Illeris, 2007). Samhällets 

utveckling och de nya kraven går att tyda i skolans läroplan Lgr11 (Lundahl, 

2013).  

 

Selghed (2011) förklarar att kunskap idag definieras som en kvalitativ aspekt, 

inte en kvantitativ som vi kan spåra till gårdagens skola. Skolans förändring 

från att arbeta med relativa betygsystem till ett mål- och kriterierelaterat 

system är något som kommunicerar hur syn på både lärande och individ har 

förändrats. Eleven skall nu, till skillnad från förr, vara aktiv och på egen hand 

kunna söka, granska och problematisera fakta. Kunskap ses nu inte som något 

mekaniskt utan som mänskliga aktiva handlingar. 

 

Det sociokulturella perspektivet är ett perspektiv som speglar skolans syn på 

både elev och kunskap. Perspektivet innebär att lärandet sker i sociala 

samspel, där individen är en aktiv varelse som konstruerar sin kunskap 

(Selghed, 2011). Ett naturligt inslag i skolan är att elevernas redovisade 

kunskap skall bedömas. Man har historiskt sett, analyserat hur 

kunskapsbedömning skall ske ut på bästa sätt. Traditionen bedömning av 

lärandet, vilken har summativa syften, har nu fått sällskap av formativ 

bedömning, vilken innebär att bedömningen är framåtsyftande. Denna form 

av bedömning kallas bedömning för lärande (Lundahl, 2013).  

 

Lärandet är inte något som tar slut efter skolan, utan vi talar om det livslånga 

lärandet. Den metakognitiva förmågan måste därför främjas; förståelse för hur 

vi lär blir allt mer viktigt (Jönsson, 2013). Där blir det också viktigt att kunna 

värdera och kritiskt granska den information som kommuniceras till oss 

genom olika medier (Selghed, 2011). Att kunna värdera och bedöma sina egna 

och andras prestationer lika så. Skolverket (2011) presenterar i skolans 

styrdokument, Lgr11, att: 

  
Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna 

(Skolverket, 2011, s.18). 
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Inom de formativa arbetssätten som erbjuds, presenteras bland annat 

självvärdering och kamratbedömning som två metoder att arbeta med för att 

utveckla förmågan att bedöma sina och andras prestationer (Lundahl, 2013). 

Genom att öva förmågan att urskilja kvaliteter och svagheter i förhållande till 

de mål som skall uppnås, menar man att eleven skall bli ägare av sitt eget 

lärande (Black, 2003). Detta kan sedan bidra till att eleven utvecklar sitt 

självreglerande förhållningssätt (Panadero & Jonsson, 2013). 

 

Som blivande pedagog kommer bedömning att vara en central del i mina 

arbetsuppgifter. Jag vill därför undersöka hur formativa arbetssätt kring 

bedömning, kan bidra till att påverka elevens kunskapsutveckling. Jag väljer 

att avgränsa mig genom att fokusera på metoderna självvärdering och 

kamratbedömning. Min problemformulering lyder: vilka uppfattningar finns 

om hur de formativa arbetssätten självvärdering och kamratbedömning kan 

främja elevens kunskapsutveckling? 
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 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den forskning och litteratur jag har 

tagit del av under arbetet med denna uppsats. För att göra det konkret och mer 

luftigt är texten indelad under olika rubriker. Först redogör jag för samhällets 

och skolans förändrade sätt att se på kunskap, för att sedan komma in på 

självvärdering och kamratbedömning. Där definieras begreppen och som 

läsare får du en bild av vad metoderna handlar om, hur man kan arbeta med 

dem och sedan vilka resultat man kan se då man har arbetat med metoderna. 

Validitet och reliabilitet är något som slutligen tas upp, då dessa begrepp ofta 

diskuteras vid bedömning.  

 

 

Forsknings- och litteraturöversikt  

 

Förändrad kunskapssyn – formativa arbetssätt och delaktiga elever 

 

Vi lever idag i ett informationssamhälle där förändringarna sker snabbt. Med 

dessa förändringar följer efterfrågan på andra kompetenser och kunskaper 

vilket i sin tur ställer andra krav på individen än tidigare (Lundahl, 2013). 

Mängder av olika medier kommunicerar hela tiden information till individen 

och kompetenser att kritiskt granska och värdera informationen blir allt 

viktigare. Med informationsteknikens revolutionerande framfart medföljer 

konsekvenser när det kommer till skola och utbildning. Om vi går till skolans 

verksamhet speglas också där samhällets förändringar. Under mitten på 1900-

talet förändrades synen på lärande och man gick i skolan från ett normrelaterat 

system till ett mål- och kriterierelaterat system (Balan, 2012; Giota, 2006; 

Selghed, 2011). 

 

Forskning om kunskap och lärande påverkar också arbetsformer och 

kunskapssyn skolan eftersträvar att förmedla. Definitionen av kunskap har 

gått från att enbart vara ett kvantitativt fenomen till att få en kvalitativ aspekt 

(Selghed, 2011).  Från att ha fokuserat på vad man lär i skolan, fick också 

vikten av hur vi lär större dignitet. Att vara medveten om hur man själv lär är 

en metakognitiv förmåga, en viktig egenskap som efterfrågas i samhället. 

Synen på hur människor tillägnar sig kunskap är att hon är aktiv och skapar 

sin förståelse, kunskap är en mänsklig konstruktion som sker i sociala 

sammanhang. Lundahl (2013) förklarar att kunskap inte längre innebär att 

eleverna skall känna till och räkna upp ett antal fakta. Hon/han skall nu på 

egen hand kunna söka, granska och problematisera fakta. Man efterfrågar 

självständighet och eleven skall vara aktiva i sitt kunskapssökande. 
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I skola och utbildning görs bedömning av kunskaper av utbildade lärare. Hur 

detta skall ske har under historien förändrats. Som sagt, har vi nu kommit till 

ett skede där skolans system är mål- och kriterierelaterat (Selghed, 2011). 

Lärande och bedömning ses nu inte som två skilda saker. Bedömningen 

används idag för fler syften än att enbart kontrollera vad eleverna har lärt sig 

och lyfts nu fram att vara en del av lärandet. Bedömningen skall inte enbart 

vara summativ, vilken syftar till att summera elevens visade kunskap, utan 

skall vara ett stöd för att hjälpa eleven vidare i sitt lärande. Den summativa 

bedömningen, som traditionellt har dominerat, har på senare tid ifrågasatts 

och en ny form av bedömning har tagits i bruk och skall användas i skolan. 

Vad, hur och varför bedömer vi, samt hur använder vi detta för att ge eleven stöd i 

sitt vidare arbete, är frågor som ses som centrala i denna form av bedömning 

(Jönsson, 2013).  

 

Den form av bedömning som idag diskuteras kallar man formativ bedömning. 

Panadero och Jonsson (2013) anser att detta arbetssätt är att föredra. Till 

skillnad från summativ bedömning, som enbart summerar elevens 

kunskapsläge och används som underlag vid betygssättning/omdöme, syftar 

den formativa bedömningen och det formativa arbetssättet till att främja 

elevens lärande. Den dimension som skiljer den formativa bedömningen från 

den summativa, är alltså hur bedömningen sedan skall användas för att stödja 

eleven i sitt vidare arbete mot målet (Giota, 2006). Elevens lärande sätts i fokus 

och läraren ses som en handledare som ger stöd, och lotsar eleverna framåt i 

sitt lärande. Formativ bedömning brukar definieras som bedömning av och för 

lärandet (Jönsson, 2013; Lundahl, 2013). 

 

Panadero och Jonsson (2013) menar att formativa arbetssätt ger eleven 

möjlighet att bli ägare av sitt lärande. Att arbeta med formativa arbetssätt, och 

ge återkoppling på olika sätt samt att vara tydlig med sina elever är viktiga 

framgångsfaktorer i elevernas kunskapsutveckling. För att eleverna skall ha en 

chans att påverka och förändra sitt arbete för att nå målen krävs det 

kommunikation mellan lärare och elev. Likaså hävdar Topping (1998) att 

denna arbetsform kan bidra till att eleven utvecklar ett förhållningssätt till sitt 

lärande som innebär motivation för sitt lärande och ökad prestation. Genom 

att involvera eleven i bedömningsprocessen blir han/hon aktiv i sitt lärande 

och arbetssättet kan leda till en medvetenhet om sitt eget lärande.  

 

Att försöka reda ut vilka teoretiska grunder som ligger bakom dagens 

kunskapssyn och syn på bedömning är komplext, då man kan finna aspekter 

ur olika teorier som går att passa in på olika sätt i olika dimensioner. De är ofta 

sammanflätade och svåra att urskilja. Andrei Balan (2012) refererar i sin 

avhandling till Lorrie Shepard, som anser att man ser en tydlig koppling 

mellan det ”traditionella” sättet att bedöma och det behavioristiska sättet att se 

på kunskap. Enligt det behavioristiska synsättet anses kunskap vara 

överförbart och eleven ses som passiv mottagare. Vidare tas upp, att det finns 

en distinkt koppling mellan det nya sättet att bedöma och konstruktivistiskt 
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samt sociokulturellt perspektiv (Balan, 2012), där lärandet är något som måste 

ske i meningsfulla situationer och eleven måste aktivt delta för att utveckla 

kunskap. Utgångspunkt i denna uppsats är att lärandet är en aktiv process där 

eleven måste delta, ett sociokulturellt perspektiv.  

 

 

Självvärdering och kamratbedömning 

 

Som tidigare nämnts ställs andra krav på individen idag än förr. Bedömningen 

har gått från att vara något läraren gör för att summera elevens resultat, till 

något som eleven skall vara delaktig i och ha nytta av i fortsatt arbete mot 

målet (Balan, 2012). Att kunna värdera och bedöma kvaliteten på sina-, och 

andras kunskaper ses idag som nödvändiga färdigheter och efterfrågas både i 

skola och samhälle. Att vara medveten om hur du lär och ha goda strategier 

för ditt lärande, en metakognitiv förmåga, är också en viktig förmåga (Hattie & 

Timperley, 2007). Lundahl (2013) anser att dessa förmågor har fundamental 

betydelse för det livslånga lärandet, och citerar skolverket (PM 2005-03-08, s.1):  
 

Det är bara om man kan bedöma de kunskaper man redan har eller på vilken färdighetsnivå 

man just nu befinner sig, som man kan avgöra vad mer man behöver tillägna sig. (s.148) 

 

Självvärdering och kamratbedömning är två fenomen som blir allt mer 

populära arbetssätt i skolans verksamhet. Dessa metoder syftar till att stärka 

de ovan nämnda förmågorna (Lundahl, 2013; Topping, 2005). Att eleverna är 

delaktiga från planering av undervisning till bedömning av slutresultaten 

framhålls som viktigt. Kamratbedömning och självvärdering är elevcentrerade 

processer som bjuder in eleven till bedömningsprocessen. Delaktighet från 

början till slut kan göra eleven medveten om vad som efterfrågas och var 

eleven ligger till i förhållande till målet (Sung, Chang, Chang & Yu, 2010). 

Enligt Panadero och Jonsson (2013) ses självvärdering och kamratbedömning 

som metoder inom det formativa arbetssättet. Dessa arbetssätt skall stärka 

elevernas lärande och stötta dem vidare i kunskapsutvecklingen (Black & 

William, 1998).  

  

Att låta eleverna vara aktiva och delta i bedömningen kan bidra till att de lär 

sig att bedöma sina egna prestationer. Självvärdering används ofta synonymt 

med självskattning och självbedömning, och innebär att eleven värderar och 

bedömer sitt eget arbete och resultat i förhållande till de kriterier, mål och 

kunskapskrav som efterfrågats (De Grez, Valcke & Roozen, 2012). Detta är 

enligt Jönsson (2013) väsentligt. Genom att bedöma sin prestation i förhållande 

till mål och kriterier och lära att ge sig själva feedback, blir eleven mindre 

beroende av lärarens återkoppling. På så sätt kan eleven ta större ansvar för 

sitt eget lärande. Förmågan att kunna bedöma sig själv och sin insats blir då en 

nytta för livet och det livslånga lärandet. Självvärdering är alltså något som till 

största del görs för elevens skull. Genom att arbeta med självvärdering sätter 

man fokus på elevens specifika kvaliteter och svagheter. Black och William 



  

 

6 

 

(1998) antyder att eleverna bör få träna på självvärdering för att få en ökad 

förståelse för syftet med lärandet och vilka mål som skall uppnås. Black (2003) 

framhåller också att eleven blir medveten om sina behov. Jönsson (2013) 

påtalar att eleverna bör träna detta i samtliga ämnen, och styrker detta 

argument med att eleven i ett ämne kan lära sig att göra en god självvärdering, 

men att detta inte går att överföra i ett nytt ämne. Vidare menar han att 

självvärdering blir bundet till sin specifika kontext.  

 

Det finns olika tillvägagångssätt när det kommer till hur man kan arbeta med 

självvärdering. Lundahl (2013) framhåller att bedömningsmatriser eller 

enkäter kan vara ett bra alternativ till stöd för självvärdering. En 

bedömningsmatris strukturerar upp och tydliggör relationen mellan mål, 

kursplan och undervisning. Kriterier för den specifika uppgiften blir allt mer 

konkreta för eleven och det möjliggör att eleven kan planera för sitt eget 

lärande både själv och tillsammans med läraren. Brown och Willow (2008) 

presenterar metoden ”Quick Check Strategi”. Eleven får då ett papper med 

fyra cirklar som skall hjälpa eleven att skatta om de kan och hur mycket hjälp 

de behöver. Ungefär på samma sätt används Jönssons (2013) förslag 

trafikljusbedömning. Där rött betyder ”jag kan inte” gult ”jag förstår lite” och 

grönt ”jag kan det här”. Dessa metoder är enligt Brown och Willow (2008) 

”barnvänliga” och lätta att förstå för yngre elever. De kan underlätta för 

pedagogen i planering och individualisering av kommande undervisning. 

Portfolioarbete kan också vara ett sätt att göra eleverna medvetna om sin 

kunskapsutveckling (Jönsson, 2013). 

 

Eleverna kan också bedöma varandras prestationer och resultat, vilket kallas 

för kamratbedömning. Också här är det viktigt att eleverna bedömer sina 

kamraters arbeten utifrån mål och kriterier (De Grez et al. 2012). Black (2003) 

påtalar att elevernas motivation ofta ökar då de är medvetna om att en 

klasskamrat skall bedöma uppgiften. Det har också visat sig att elever många 

gånger föredrar sina kamraters återkoppling, då de talar ”samma språk”. 

Genom att få en kamrats återkoppling kan uppgiftens mening konkretiseras 

och elever som fortfarande är osäker på det som efterfrågas kan nu få detta 

utrett på ett språk som ligger närmre det egna. Genom att arbeta med 

kamratbedömning tydliggörs och synliggörs målet och eleverna kan få en 

bättre bild av det som efterfrågas. Jönsson (2013) anser att man i arbetet med 

kamratbedömning synliggör kriterier och eleverna får flera exempel på hur en 

uppgift kan lösas. Vidare menar Jönsson (2013) att kamratbedömning i 

förlängningen kan utveckla den självvärderande förmågan. Att bedöma sina 

egna prestationer och se kvaliteter i det egna arbetet har visat sig vara svårare 

än att bedöma en kamrats.  Eleven lär sig att identifiera styrkor och svagheter 

och ser kvaliteter i ett arbete. De får öva sig på att distanserat se på arbetet, 

vilket också krävs vid självvärdering.  

 

Kamratbedömning kan, på samma sätt som självvärdering, se ut på olika sätt. 

Lundahl (2013) redogör för några olika sätt man kan arbeta med 

kamratbedömning. Han menar att man kan arbeta med checklistor. På 
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checklistan finns kvaliteter för den specifika uppgiften, som eleven skall 

förhålla sig till. Innan eleven lämnar in sitt arbete för bedömning av läraren, får 

en kamrat studera arbetet och bedöma huruvida man har tagit hänsyn till de 

punkter som finns på checklistan och också påtala styrkor och svagheter som 

han/hon kan utläsa i arbetet. På liknande sätt talar Jönsson (2013) om matriser 

som stöd för bedömning. Vidare anser Jönsson (2013) att eleverna ser positivt 

på detta arbetssätt då matriser och checklistor ger en ”transparens”. Det är 

dock viktigt att eleverna med varierade medel får stöd att utveckla förståelse 

för vad som efterfrågas, konkreta exempel är viktigt, vilket de kan få när de ser 

en kamrats arbete. Ett annat sätt, kallar Lundahl (2013) för, läxhjälpstavlan. Då 

får eleverna delge varandra hur det har gått med läxorna, genom att skriva 

upp punkter eller uppgifter de har haft problem med på tavlan. Sedan får 

elever som har klarat dessa uppgifter gå upp och informera sina kamrater om 

hur han/hon har löst denna uppgift. På så vis synliggörs lärandet och 

lösningen på problemet för både kamraterna, läraren och eleven själv.   

 

Att bedöma sin egen eller andras insats är förmågor som måste utvecklas över 

tid. Det är ingenting som utvecklas i en handvändning (De Grez et al. 2012), 

och det kan vara svårt (Jönsson, 2013). Topping (2005) påtalar att det utvecklar 

elevens kritiska tänkande. Som pedagog krävs det att du organiserar och 

planerar arbetet med både självvärdering och kamratbedömning. Eleverna 

behöver tid att träna sina förmågor, vilket kommer att kräva tid från 

undervisningen (Black, 2003). Genom att låta eleverna arbeta med detta under 

tid, utvecklas förmågan och de blir bättre och bättre.  

 

Då man arbetar med kamratbedömning är det viktigt att kamraterna inte ger 

varandra kommentarer som sårar och det finns en tendens att eleverna är 

hårda när de bedömer sig själva och varandra, menar Lundahl (2013). Då 

eleverna kanske har liten, eller ingen vana av bedömning är det därför viktigt 

att pedagogen arbetar efter vissa principer för att förebygga detta. Lundahl 

(2013) presenterar då metoden two stars and a wish. Denna metod innebär att 

man skall belysa kvaliteter och utvecklingsområden i kamratens arbete. Man 

skall då finna två positiva aspekter i kamratens arbete och sedan komma med 

en önskan. Kamratbedömning och självvärdering som metoder handlar i första 

hand om att utveckla de metakognitiva förmågorna, inte om rena 

ämneskunskaper, anser Jönsson (2013).  

 

Black och William (1998) tar upp en aspekt, som är värd att nämna och jag vill 

påtala att den har en fundamental betydelse; klassrumskulturen. Det måste 

finnas ett tillåtande och uppmuntrande klimat där ifrågasättande och 

problematisering är lovligt. Det måste också vara tillåtet att göra misstag, att 

prova sig fram. Genom diskussioner med andra utvecklar vi våra egna 

tankegångar.  
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Resultat av arbetet med självvärdering och kamratbedömning 

 

Samtlig litteratur och forskning, som har tagits hänsyn till i ramen för denna 

uppsats, menar att både självvärdering och kamratbedömning påverkar 

elevernas lärande och prestationer. Dock verkar det vara svårt att helt kunna 

fastslå vilka resultat arbetet med metoderna har, samt hur starkt detta 

påverkar elevens lärande.  

 

Det tyder dock på att det finns en samstämmighet kring hur resultatet av 

arbetet med dessa metoder kan se ut, vilka alla känns relativt positiva. Nedan 

redogörs för vad några forskare anser om dessa fenomen och hur resultatet av 

arbetet med metoderna kan te sig. 

 

För att kamratbedömning och självvärdering skall vara effektivt krävs det att 

de används på rätt sätt. Som vi känner till, är tiden något de flesta pedagoger 

tävlar mot. Ovan nämnde jag att det krävs tid att implementera arbetet med 

både självvärdering och kamratbedömning (Black, 2003). Förmågorna är några 

som behöver utvecklas för att det skall ge någon form av resultat och för att de 

skall utvecklas behöver de övas (Topping, 1998). Jönsson (2013) föreslår att 

pedagogen bör arbeta med både självvärdering och kamratbedömning 

kontinuerligt, som en del av undervisningen. På så vis blir tidsåtgången 

mindre och att man tillslut kan se detta som en naturlig del av undervisningen 

samtidigt som eleverna blir bättre på att både bedöma sig själva och andra 

med tiden (Jönsson, 2013).  

 

Då eleverna är delaktiga i bedömningen anser Sung et al. (2010) att de ges 

möjlighet att vara aktiv i sitt lärande i flera dimensioner. Man ser en ökad 

delaktighet i lärandeprocessen, och eleven får en bättre förståelse för vad som 

efterfrågas och den kunskapssyn skolan förmedlar då dessa metoder studerar 

eleven kriterierna systematiskt (De Grez et al. 2012). Om eleven är medveten 

om vad som efterfrågas och vilken nytta kunskapen kan komma att ha, kan 

detta öka elevens motivation, och det finns forskning som tydligt visar hur 

motivation och prestation hänger ihop (Jönsson, 2013). Detta kan medföra att 

eleven blir ägare av sitt lärande. Om han/hon är medveten om sina styrkor och 

svagheter kan detta medföra ett självreglerat lärande, vilket ju egentligen är 

det pedagogen strävar efter; att ge eleven goda förutsättningar att styra sitt 

eget lärande – det livslånga lärandet (Panadero & Jonsson, 2013).  

 

Brown och Willow (2008) menar att eleverna genom självvärdering ökar sitt 

medvetande om hur de lär, den metakognitiva förmågan. Lundahl (2013) 

framhåller att både självvärdering och kamratbedömning främjar elevens 

lärande och metakognitiva förmåga, då hon/han systematiskt arbetar med 

bedömningskriterier och på så vis utvecklar en förståelse för det skolan 

efterfrågar. Lika så hävdar Topping (2005) att både självvärdering och 

kamratbedömning kan ge metakognitiva vinster.  Dessa metoder är reflexiva 

processer där eleven hela tiden går tillbaka till sig själv och tittar på sin egen 

prestation i förhållande till andras. Detta menar Jönsson (2013) är en vinning 
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när det kommer till kamratbedömning, eleverna får flera exempel och vidgar 

sina vyer när det kommer till hur man kan lösa uppgifter. 

 

 

Kvalitet i arbetet med metoderna: validitet och reliabilitet 

 

Två centrala begrepp som brukar diskuteras vid bedömning är validitet och 

reliabilitet. Då vi tittar på all form av bedömning kan vi problematisera 

bedömningsformen genom att ställa det i förhållande till något av dessa 

begrepp. Som ovan nämns visar forskning på att självvärdering och 

kamratbedömning har positiva effekter på elevernas prestationer och 

motivation, men hur ser det ut med validitet och reliabilitet? Innan jag går in 

vidare på detta vill jag definiera dessa två begrepp. Validitet handlar om att 

bedömningen skall vara rättvis, de kvaliteter som efterfrågats är de, och enbart 

dessa, som skall bedömas (Lundahl, 2013). En elev måste därför vara 

medveten om vad hon/han ska titta på vid självvärdering eller 

kamratbedömning. Reliabilitet betyder att bedömningen skall vara tillförlitlig, 

man använder tillförlitliga metoder som mäter det som skall mätas (Jönsson, 

2013).  

 

Genom att studera dessa begrepp blir det tydligt att man, som ovan påtalats, 

måste planera och organisera arbetet med både självvärdering och 

kamratbedömning. Det är ingenting som eleverna bara kan göra utan det krävs 

arbete bakom för att det skall vara lyckat. För att eleven skall kunna bedöma 

sig själv och sina kamrater på reliabla och valida sätt, krävs det att han/hon är 

medveten om vilka kriterier som är aktuella att undersöka och hur detta skall 

gå till vid den specifika uppgiften. Givetvis krävs också träning. Som föreslogs 

ovan kan man använda matriser eller checklistor som stöd för eleven då han 

eller hon skall bedöma (Jönsson, 2013; Lundahl, 2013), vilket kan påverka och 

stärka både validitet och reliabilitet.  

 

Variabler som kan påverka kvaliteten i såväl självvärdering som 

kamratbedömning är något jag kortfattat skulle vilja redogöra för. Jag vill dock 

framhålla att jag är medveten om att det som jag här nedan redogör för inte är 

en allenarådande sanning, och utesluter inte att det kan vara tvärt om i andra 

fall. Att försöka komma med ett påstående om vad som ger låg respektive hög 

validitet är i princip omöjligt då dessa processer är både situations- och 

kontextbundna och det finns många faktorer som spelar in. Hur eleven 

bedömer en uppgift, när, var, varför och vilken typ av uppgift är sådana 

faktorer som har betydelse. Elevens vana att utföra bedömningar spelar också 

in såklart. Topping (1998) anser att reliabilitet och validitet kan skifta beroende 

på vad eleverna bedömer. Uppsatsskrivande, muntliga presentationer, 

gruppuppgifter m.m. ger olika resultat. Sung et al. (2010) anser att man ser en 

problematik då man börjar undersöka validitet och tillförlitlighet. Att jämföra 

självvärdering och kamratbedömning visar ofta på skillnader i förhållande till 
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pedagogens bedömning av elevernas kunskap (Chang, Tseng & Lou, 2012;De 

Grez et al, 2012; Sung et al, 2010; Topping, 1998; Topping, 2005).  

 

När det kommer till självvärdering finns det ett återkommande mönster i 

forskning. Giota (2006) menar i enlighet med Topping (1998) samt Brown och 

Willow (2008) att man ser en tendens att yngre elever skattar sig själv högre i 

förhållande till deras faktiska kunskapsnivåer. Vidare påtalar Topping (1998) 

att medelpresterande elever tenderar att skatta sig själv högre, medan 

högpresterande elever skattar sig själv lägre. Sung et al. (2010) antyder också 

att lågpresterande elever kan skatta sig själv högre som försvarsmekanism. 

Man har också kunnat utmäta att det kan skilja sig mellan killars och tjejers 

självvärdering, där killar tenderar att bedöma sina kompetenser högre och 

tjejer lägre (De Grez et al. 2012). Vid kamratbedömning finns andra faktorer 

som kan spela in på bedömningen. Bristen på anonymitet och en rädsla att 

skada relationer sinsemellan kan vara några faktorer som spelar in. Att 

bedöma grupparbeten har därför visat sig fungera bättre än bedömningar av 

enskild individ när det kommer till kamratbedömning (Sung et al. 2010). Enligt 

en studie som Topping (1998) utförde visade det sig dock att studenter som 

deltog ansåg att kamratbedömning var mindre ångestframkallande än 

självvärdering. Sung et al.(2010) påtalar också att mängden av bedömare i 

vissa fall kan påverka validiteten.  

 

Det finns också forskning som visar att dessa begrepp inte behöver vara 

viktiga när det gäller arbete med självvärdering och kamratbedömning. De 

Grez et al. (2012) påtalar att kvaliteten på feedback inte är det viktigaste, utan 

vad eleven gör med den. Lika så hävdar Topping (1998) att kvaliteten kanske 

inte är densamma som en lärarbedömning, dock kompenserar kvantiteten i 

feedbacken detta. Feedback är otroligt viktigt och har visat sig påverka elevens 

motivation i hög grad (Jönsson, 2013). Syftet med dessa former av 

bedömningar måste spela roll. Om syftet är att öka elevens förståelse dör 

skolans kunskapssyn så är reliabilitet och validitet av underordnad betydelse.  
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Syfte och Metod 
 

I detta kapitel redogörs för vilket syfte som ligger till grund för den studie jag 

har genomfört. Som läsare kommer du att få ta del av en presentation samt 

motivering till vilken forskningsmetod som har använts. Sedan beskrivs 

genomförandet av studien, samt förklaring kring hur urvalet av respondenter 

har gått till. Metoden kommer sedan att problematiseras under rubriken 

”validitet och reliabilitet” och till sist beskrivs proceduren av hur bearbetning 

av den empiri som har samlats in har gått till. 

 

 

Syfte 

 

I min studie vill jag utforska hur fyra pedagoger, i årskurserna 1-9, motiverar 

samt reflekterar över användandet av fenomenen självvärdering och 

kamratbedömning i praktiken. Frågeställningarna lyder: Vilka erfarenheter har 

pedagogerna kring arbetet med dessa metoder? Vilka arbetssätt används och 

vilka resultat uppfattar sig pedagogerna se av arbetet? 

 

 

Metod 

 

Min studies övergripande syfte var att undersöka fyra pedagogers syn på 

arbetet med kamratbedömning och självvärdering i praktiken. Genom studien 

ville jag skapa mig en bild av vilka uppfattningar dessa pedagoger har kring 

arbetet med dessa fenomen. Mina frågor syftade i att undersöka hur dessa 

pedagoger upplever arbetet med-, och vilket resultat de har erfarit vid arbetet 

med metoderna.   

 

Genom att arbeta med intervjuer kan vi föra samtal och jag kan få en god bild 

av vad pedagogerna säger om sina erfarenheter och kunskaper inom området.  

Då jag ville fokusera studien på vad mina respondenter delgav mig och inte 

var intresserad av att presentera någon form av statistik, valde jag en kvalitativ 

forskningsmetod vilken innebär att kvantitet och mängd är oviktigt. I den 

kvalitativa metoden fokuseras istället undersökningspersonen delgivanden 

och man söker finna precision och stringens i detta (Bryman, 2011). Det som 

tilltalar mig i en kvalitativ forskningsmetod är alltså att gå djupare in i, och 

försöka förstå fenomen, utifrån olika personers synsätt samt att försöka förstå 

världen utifrån dessa perspektiv. Genom att välja en kvalitativ studie kan jag 

låta mina respondenter berätta om sina personliga upplevelser, vilka här är det 

viktigaste (Backman, 2008). Detta hade jag inte kunnat göra i samma 

utsträckning i exempelvis en enkätundersökning (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Intervjuer ger mig också möjlighet att förstå fenomenen utifrån pedagogernas 

upplevelser. Jag valde därför en fenomenologisk ansats i min studie. 

Fenomenologisk teori, presenteras av Kvale och Brinkmann (2009) och syftar 

till att kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen (s.30). Fokuseringen 

ligger i undersökningspersonernas uttalanden, och som forskare skall jag söka 

förståelse kring temat utifrån deras perspektiv. Min studie syftar inte till att 

presentera sanningar, utan med min fenomenologiska ansats söker jag efter 

personliga uppfattningar. Jag anser att denna ansats passar min studie 

utmärkt, där jag vill skapa en förståelse kring fyra pedagogers olika 

föreställningar kring dessa två fenomen som ovan nämns.  

 

Den intervjuform jag valde att utgå från är en kvalitativ semistrukturerad 

intervju. En semistrukturerad intervju innebär att jag i förväg kommer att 

förbereda ett frågeschema (se bilaga 1) med utgångspunkt i specifika teman 

som intervjun kommer att kretsa kring (Bryman 2011). Detta schema måste 

dock inte att följas statiskt, utan frågorna kommer att anpassas och ställas där 

de passar in, vilket gör intervjuformen flexibel. Då individuella samtal kan ta 

olika riktningar vill jag inte bromsa eller påverka mina respondenters 

uttalanden när de berättar om sådant som i förväg inte kan presenteras i mina 

teman. Följdfrågor, pauser och sammanfattningar är också retoriska grepp som 

här faller sig naturligt när man vill söka efter mer utförliga svar samt reda ut 

om vi har förstått varandra.  

 

 

Etiska överväganden 

 

När man bedriver forskning finns det etiska principer man skall förhålla sig 

till. Bryman (2011) redogör för dessa etiska riktlinjer som rör de personer som 

deltar i studien. Dessa innebär frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 

anonymitet. Jag kommer här nedan att rapportera dessa etiska principer som 

gäller för bland annat svensk forskning:   

 

Informationskravet 

Deltagarna vid en studie skall informeras om den aktuella studiens syfte, samt 

hur den kommer att gå till. Deras medverkan är frivillig och de har rätt att 

själva besluta om sitt deltagande. Vid min första kontakt med berörda 

pedagoger informerade jag dem om min studie och vad den syftar till att 

undersöka. Jag förtydligade också att jag kommer att banda intervjuerna och 

att de uppgifter jag samlar in enbart kommer att användas till detta 

examensarbete och inte för några andra syften.  

 

Samtyckeskravet 

I en studie skall samtliga deltagare samtycka till sin medverkan. De har också 

rätt att bestämma på vilka villkor deras medverkan sker och de har rätt att 

avbryta sitt deltagande när som helst om så önskas. Detta är något jag också 
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informerade mina undersökningspersoner om vid vår första kontakt, men 

även innan i början av intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet  

Detta innebär att deltagarna i en studie garanteras anonymitet, och ingen 

utomstående skall på något sätt kunna identifiera vilka som har medverkat i 

studien. Pedagogerna informeras därför om att materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och att allt material, efter detta examensarbete 

kommer att tas bort. Vid redogörelse av uppsamlat data kommer jag att ge 

deltagarna fingerade namn för att skydda deras identitet, av samma anledning 

väljer jag att inte presentera vilka skolor mina respondenter arbetar vid.   

 

Nyttjandekravet 

Det material som samlas in får på inga omständigheter användas för andra 

syften än forskningsändamålet. Jag kommer därför, då arbetet är klart, att 

radera all insamlad data.  

 

 

Urval av informanter 

 

Med tanke på intervjuns syfte, är det viktigt att välja respondenter som har en 

koppling till det ämne man avser att undersöka (Bryman, 2011). Jag valde 

därför att vända mig till verksamma pedagoger som arbetar -, eller har arbetat 

med både självvärdering och kamratbedömning i sin undervisning. För att få 

variation i min undersökning valde jag pedagoger som arbetar vid tre olika 

skolor, detta för att det i olika arbetskulturer kan finnas olika synsätt på 

samma sak. Då jag studerar till grundskolelärare är det denna målgrupp jag 

riktar in mig på. Pedagoger som arbetar i årskurserna 1-6. I min kommun där 

jag genomför min undersökning är skolorna indelade i årkurserna 1-5 och 6-9. 

Jag väljer då att intervjua tre av pedagogerna på 1-5 skolor, och en på en 6-9 

skola.   

 

 

Genomförande 

 

I samråd med studiekamrater och pedagoger som jag kommit i kontakt med 

under arbete eller praktikperioder, undersökte jag först vilka pedagoger som 

kunde vara lämpliga deltagare i min studie.  Efter att ha fått vissa 

rekommendationer om pedagoger på olika skolor, kontaktade jag rektorer på 

de berörda skolorna för att få deras medgivande att utföra studien. Därefter 

kontaktade jag de avsedda pedagogerna och presenterade både mig själv och 

min studie med dess syfte samt de forskningsetiska krav jag förhåller mig till. 

Intervjuerna ägde rum på platser och under tider som pedagogerna själva fick 

välja. Samtliga intervjuer tog mellan 40-50 minuter. 
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Det är en fördel att vara väl insatt i ämnet då man skall genomföra en studie 

(Backman, 2008; Bryman, 2011). Inledningsvis fördjupade jag mig inom ämnet 

genom att ta del av tidigare forskning. Detta för att ha goda kunskaper inom 

området inför intervjuerna. Jag skapade sedan ett frågeschema utifrån de 

kunskaper jag hade inom ämnet och det jag ville undersöka. Till att börja med 

valde jag att ställa uppvärmningsfrågor, frågor med enkla svar som rör 

pedagogens yrkesroll, tid i verksamheten osv. För att sedan fortsätta med 

öppna frågor som inte har något enkelt eller entydigt svar. Jag ledde sedan in 

respondenterna på mina teman och valde att styra intervjun och byta ämne när 

jag kände mig färdig med svaret. Jag avbröt aldrig min respondent utan 

försökte hålla mig i bakgrunden. Ibland inflikade jag med följdfrågor eller 

sammanfattade det han/hon hade sagt.  

 

Jag valde att spela in samtliga av mina intervjuer som stöd för mitt minne. 

Bryman (2011) anser att det både finns fördelar och nackdelar med att använda 

sig av bandspelare. Fördelarna är att man under intervjun kan fokusera på 

personen, man kan vara lyhörd och ställa följdfrågor om relevanta saker som 

tas upp under samtalet. Respondenten behöver heller inte komma av sig då jag 

antecknar, utan får prata ”ostört” utan distraherande moment. Intervjun finns 

sedan kvar att lyssna på flera gånger och man kan upptäcka företeelser som 

man inte la märke till vid själva intervjutillfället. En nackdel kan vara att både 

intervjuaren och respondenten påverkas av att de spelas in. Stämningen kan 

bli spänd och svaren ansträngda. Detta var dock ingenting jag upplevde under 

mina intervjuer.  

 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

För att mäta kvaliteten på en studie används olika begrepp. De begrepp jag 

kommer att gå in på är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet/ 

överförbarhet. Bryman (2011) påtalar dock att det finns forskare som 

diskuterat relevansen för dessa begrepp i samband med kvalitativa 

undersökningar, man har därför försökt att finna andra begrepp/betydelser för 

att bedöma kvaliteten i en kvalitativ undersökning, jag skall därför försöka 

tillämpa problematisera min metod genom dessa alternativa betydelser. 

 

Reliabilitet innebär att metoden man har använt sig av är pålitlig, man skall 

vid ett annat tillfälle kunna använda materialet och replikera undersökningen 

och få samma resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Man kan dock se 

svårigheter i att bedöma reliabiliteten i en kvalitativ studie då det finns många 

faktorer som spelar in och kan påverka resultatet. En kvalitativ studie är 

bunden till sociala situationer och betingelser vilket gör att resultatet blir 

kontextuellt unikt. Detta är fallet då jag intervjuar ett fåtal pedagoger som 

påverkas av sin specifika kontext, resultatet kommer därför att bli unikt 

(Bryman, 2011). 
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Validitet, eller tillförlitlighet som Bryman (2011) föreslår, handlar om studiens 

giltighet; Mäter den metod du har valt att använda dig av det du avser (Kvale 

& Brinkmann, 2009)? Mitt frågeschema är det instrument jag använde mig av 

då jag genomförde studien. I förberedelserna inför intervjuerna utarbetade jag 

frågor som var relevanta för det jag ville undersöka (mitt syfte), detta för att 

försöka öka tillförlitligheten. Uppföljningsfrågor var svåra att förbereda då jag 

inte kunde förutse hur en respondent skulle svara i en viss fråga, dessa frågor 

kan dock ha kommit att påverka tillförlitligheten i studien. Men för att 

minimera risken med försämrad validitet har jag så grundligt jag kunnat, med 

hänsyn till den begränsade tiden och aktuellt forskningsläge, satt mig in i 

området. På så sätt tror jag mig kunde följa upp respondenternas svar med 

relevanta följdfrågor. Något som också var viktigt för mig var att sammanfatta 

och verkligen se till att jag hade förstått mina respondenters svar på rätt sätt. 

För att inte påverka mina respondenter sökte jag hålla mig i bakgrunden på ett 

objektivt sätt under intervjuerna.  

 

Generaliseringsbarhet eller överförbarhet är något som är intressant inom 

forskning. Dock framhålls detta som svårt inom kvalitativa undersökningar 

(Bryman, 2011). Omfattningen på min studie gör det tyvärr svårt att 

generalisera resultatet på större sammanhang. Mitt urval är inte representativt 

hållbart för något sådant och det är svårt att dra slutsatser från min 

urvalsgrupp till resten av populationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag kan 

dock utförligt redogöra för det jag har kommit fram till i min studie, och söka 

likheter/skillnader i mina respondenters yttranden både i förhållande till 

varandra men också till den forskning jag har redogjort för.    

 

 

Urval av samlade data – bearbetning 

 

Bryman (2011) påtalar vikten av att sovra när det gäller att bestämma vilket 

urval av det samlade data som skall användas. Vissa delar av intervjuerna kan 

komma att vara ointressanta och irrelevanta för det syfte man har haft med 

studien (Backman, 2008). Hela intervjun behöver därför inte transkriberas. 

 

Jag valde att följa Kvale och Brinkmanns (2009) samt Brymans (2011) direktiv, 

att lyssna igenom intervjuerna innan själva transkriberingen. Jag valde att 

lyssna igenom dem två gånger och skriva ned stödord för sådant jag ansåg var 

relevant och viktigt att ta med i resultatet. Då jag ville transkribera varje 

intervju så snart som möjligt, medan jag kom ihåg vad som sas men också hur 

något sas, valde jag att boka in intervjuerna med minst en dags mellanrum 

(dock inte på bekostnad att pedagogerna själva fick välja tid). Detta gjorde att 

jag efter varje intervju kunde lyssna igenom och transkribera utan att blanda 

ihop eller glömma bort något från den specifika intervjun. 
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Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna två gånger var det dags att 

transkribera. Jag följde då mina stödord och skrev ordagrant ned det som jag 

ansåg var intressant och viktigt. Delar som jag ansåg var oviktiga lyssnade jag 

igenom ändå, ifall jag skulle ha missat något de andra gångerna. Efter att ha 

transkriberat varje intervju läste jag sedan igenom var och en för sig noggrant 

och skrev också då, ned stödord för sådant som jag ansåg var särskilt 

intressant och viktigt. Då jag läst igenom de transkriberade intervjuerna 

skapade jag lämpliga kategorier/teman som kunde identifieras under 

läsningen. Sådant som var återkommande i samtliga av mina respondenters 

svar men också sådant som var avvikande. Detta skulle kunna sägas var en 

tematisk analys av min datainsamling (Bryman, 2011). Jag använde mig av ett 

tillvägagångssätt som Bryman (2011) kallar för framework där jag i en tabell-

liknande form ställde upp mina respondenters uttalanden i ett särskilt tema. 

Jag gjorde sedan en deskriptiv sammanfattning av samtliga respondenters 

uttalanden under varje rubrik där jag använde mig av större delen av mitt 

transkriberade material, detta för att underlätta analysarbetet för min egen del 

och kunna sammanställa resultatet på ett organiserat sätt (Backman, 2008).  
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Resultat  
 

I följande avsnitt redovisas resultatet av min studie och min insamlade empiri.   

Resultatet struktureras upp genom kategoriserande rubriker för att du som 

läsare lätt skall kunna skapa dig en förståelse för mitt resultat. Här presenterar 

jag min tolkning och analys av mina respondenters uttalanden. Resultatet 

presenteras och sammanfattas i kortare textstycken som styrks med citat ur 

intervjuerna. Jag vill här påtala att citaten är tagna ur sin kontext och helhet, 

men tanken har vid varje utvalt citat varit att inte förvränga dess betydelse 

utan har omsorgsfullt valts ut till textstycken som gör det lätt att förstå dess 

hemmahörande kontext. 

 

De kategoriserande rubrikerna går att likna med rubrikerna du finner i 

bakgrunden, detta för att det ska vara tydligt att sedan förstå kopplingar som 

görs i diskussionsdelen i arbetet. I likhet med bakgrunden presenteras först 

respondenternas syn på lärande, sedan deras syn på självvärdering och 

kamratbedömning. Där kommer det att presenteras anledningar till varför 

pedagogerna arbetar med metoderna, deras uppfattning kring arbetet med 

dem, vilket syfte de har samt vad de uppfattar att de ser för resultat av 

användandet. Validitet och reliabilitet är också två begrepp som här kommer 

att diskuteras. 

 

Genom att namnge mina respondenter är det lättare att få förståelse för att det 

är olika personer som uttrycker sig. Därför har jag valt att kalla dem som R1, 

R2, R3 och R4, där R står för Respondent. Ett förtydligande: R1, R2 och R4 

arbetar i skolor mot de lägre årskurserna, och R3 mot de äldre. 

 

 

Respondenternas syn på lärande 

 

För att du skall få en inblick i mina respondenters syn på lärande, öppnas 

resultatet med en kort sammanfattning av svar på frågor som rör lärande. 

Detta för att man skall få en helhetsbild av varje respondent och eventuellt 

tolka in detta i kommande redogörelse. Enligt mig ger det en mer rättvis bild 

och helhetssyn på respondentens uttalanden. Ett vanligt misstag tror jag är att 

vi många gånger glömmer bort att vi har olika syn på saker och därför 

egentligen inte förstår meningen i det som sägs.  
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Kunskapssyn – eleven, pedagogen och förskjutningen 

 

En pedagogs syn på lärande, eleven och sin egen roll påverkar sättet att arbeta 

och undervisa. Här presenteras respondenternas syn på lärande samt elevens 

roll i sitt lärande, men också den förändring som samtliga respondenter talar 

om. 

    
R1: Lärande är… att man upplever någonting nytt som man kanske inte har 

upplevt förut. Man kanske får ett sammanhang av något man inte har förstått, 

eller upptäcker något själv. För att man ska lära måste det vara roligt och 

lustfyllt, miljön runt omkring har en viktig betydelse och att jag förstår varför 

jag lär är viktigt. Jag ska utmana eleverna för att de ska utvecklas och hjälpa 

han/henne att hitta en individuell väg till lärande.  

     
R2: Lärande är när jag är nyfiken och vill förstå någonting, jag ser att jag har ett 

behov av kunskapen och jag måste vara intresserad. Som pedagog måste jag 

väcka elevernas intresse och fungera som vägledare eller ja… handledare… och 

inspiratör. Det viktigaste för mig är att jag triggar barnens nyfikenhet, de får ett 

behov av att veta mer. De känner att de behöver kunskapen och förstår varför vi 

gör det vi gör. 

 
R3: Lärande innebär för mig två saker, dels handlar det om påfyllnad av 

faktakunskaper men framförallt om att utveckla förmågor. Eleven måste själv bli 

ägare av sitt lärande och förstå vad och hur han/hon lär. Ta ett eget ansvar… 

som lärare fungerar jag som en handledare som ska förmedla skolans 

kunskapssyn och vad det är skolan är ute efter. 

      
R4: Lärande… det är när man inser vad man kan använda sina kunskaper till. 

Eller man ser en nytta med det man lär sig och förstår vad man kan använda det 

till. Man kan också dra referenser till saker som man redan kan. Jag måste hela 

tiden finnas där för eleven, och stötta upp och hjälpa till att föra han eller henne 

framåt i sin utveckling.   

  

Dessa ovanstående citat tyder på att det verkar råda konsensus om att lärande 

måste vara betydelsefullt för individen och man skall vara medveten om vad 

man lär och varför. Lärande ses som något som är elevens, och pedagogens roll 

verkar vara att handleda och stödja eleven framåt i sitt lärande. Den föråldrade 

synen om att läraren är kunskapsförmedlare och att lärande är något eleven tar 

emot, verkar inte vara aktuellt vilket också visar sig genom att detta är något 

som är återkommande i mina respondenters svar.  De påtalar alla att man har 

gått från en kunskapssyn till en annan i skolan. Vidare talar de om 

förskjutningen från att fokus ska ha legat på rena faktakunskaper till att öva 

förmågor. Processen mot målet är lika viktiga som att ha nått målet. De menar 

att detta har påverkat deras roll som pedagoger samtidigt den syn och de krav 

som skall ställas på eleverna. Så här uttrycker sig R3 i frågan: 
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Som du säkert sett är ju kunskapskraven alla uttryckta i förmågor. //…// Om 

man går tillbaka till Lpo94 ser man där en skillnad. Det var mer målstyrt då, nu 

har man istället flyttat fokus mot processen istället. Hur eleven ska nå 

kunskaper är lika viktigt som vad de skall lära sig, ansvarstagandet i lärandet 

har större betydelse.   

 

För att göra eleverna delaktiga och ansvarstagande i sitt lärande, uttrycker 

samtliga pedagoger vikten av att förmedla syftet med undervisningen till 

eleverna. Lgr11s mål är något man ”bryter ned” och ”översätter” för att kunna 

kommunicera dessa med eleverna på begripliga sätt. Man talar om målen, 

sätter upp dem på tavlan, visar exempel på elevarbeten som uppnår – och som 

inte uppnår målen, låter eleverna bedöma sitt eget, men också kamraternas 

arbete under processen och efteråt. Man menar att ju mer man jobbar kring att 

medvetengöra skolans krav för eleverna, desto lättare får eleven att själv 

utveckla sin förmåga att tolka och förstå dessa krav och kriterier och sedan 

prestera utifrån detta.  R3 i frågan om elevens medvetenhet om varför man gör 

det man gör: 

 
Där ligger delvis nyckeln till framgång. Ju högre delaktighet och medvetenhet 

du har bland dina elever, desto större blir framgångarna bland eleverna.  

 

Detta är logiskt, är du medveten om målet, är det lättare att styra arbetet i 

riktning mot målet. Detta går att likna vid en karta och en slutdestination. 

Vägen dit kan givetvis te sig på olika sätt, något som kommer på tal i vissa 

intervjuer, och där är det också viktigt att eleverna får se hur olika det kan se 

ut. I arbetet med kamratbedömning är detta något eleverna ges möjlighet till. 

 

 

Självvärdering och kamratbedömning 

 

Här presenteras respondenters synsätt kring arbetet med kamratbedömning 

och självvärdering som metoder i klassrummet. Först presenteras anledningar 

till varför man arbetar med dessa metoder samt vad man vill uppnå. Sedan 

följer en redogörelse för de uppfattningar som finns kring resultatet av arbetet 

med metoderna och där presenteras effekter man ser med detta. Begreppen 

validitet och reliabilitet kommer att tas upp.  

 

 

Valet – intresset för metoderna 

 
Det här håller jag på att jobba med och de får ge feedback till sig själva och nu 

ska de börja göra det till varandra också, ge omdömen på varandras arbeten. Det 

står klart och tydligt i läroplanen att de ska kunna förhålla sig till både till sitt 

arbete men också andras arbeten. 
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Så uttrycker sig R2, då vi talar om anledningar till valet av arbetet med dessa 

metoder i klassrummet. Vidare kommer R2 in på att det i skolans verksamhet 

finns trender som kommer och går, kamratbedömning och självvärdering är 

aktuella trender i skolans arbete. I likhet med övriga respondenter talar R2 om 

hur dessa metoder tas upp i samband med formativa arbetssätt. Det uttrycks 

då att arbetet med metoderna till största del handlar om att föra dem framåt i 

sin egen kunskapsutveckling. I samstämmighet med forskningen talar 

pedagogerna om metodernas positiva effekter, detta som en stor motivator till 

arbetet med dem. Respondenterna konstaterar att om man arbetar 

kontinuerligt med metoderna och gör inslagen naturliga, så kan man se goda 

möjligheter att ge eleverna bättre förutsättningar till lärande, ökat ansvar och 

delaktighet. Blir det ett naturligt inslag och något som eleverna vänjer sig vid, 

behöver det heller inte ta allt för mycket tid. Tiden är något pedagogerna hela 

tiden brottas med, de är överens om att tiden skulle kunna vara en anledning 

till att inte arbeta med dessa metoder. 

 

Samtliga respondenter yttrar att de genom sin skola har blivit inbjudna till 

föreläsningar där dessa metoder framställts som framgångsrika. 

Föreläsningarna har delvis varit frivilliga, men några också obligatoriska. 

Föreläsningarna visar sig ha betydelse, då respondenterna menar att de har 

blivit inspirerade av föreläsare som har målat upp och visat olika exempel på 

hur de har arbetat med detta samt visat vilka effekter det har kommit att ha på 

eleverna. R4 säger att: 

      
Det sista som hände på föreläsningen var att föreläsaren visade upp ett 

Youtube-klipp som heter Austin’s butterfly //…// Ett jättebra klipp! det har jag 

visat för mina elever och sedan har vi gjort på liknande sätt. 

 

Mina respondenter anser också att Lgr11s implementering har påverkat både 

arbetssätt och synsätt som finns i skolan. Det står skrivet i läroplanen att 

eleven skall utveckla förmågan att kunna värdera sitt eget och andras arbete. 

Detta ser pedagogerna som en viktig anledning till att de arbetar med dessa 

metoder. En av skolorna i den kommun där studien genomfördes, har gjort en 

satsning på dessa metoder genom att lägga det som en obligatorisk punkt i 

samtliga pedagogers arbetssätt, vilket respondenten (R1) vid denna skola har 

positiv attityd till: 

     
Det står klart och tydligt i läroplanen att eleverna ska kunna bedöma sig själv 

och sina kamrater. Därför blir metoderna meningsfulla för eleverna att använda. 

//…// Att kunna bedöma sig själv är jätteviktigt och också att klara av att ta… 

både ta och ge kritik från kompisar. Det händer hela livet. Vi måste förbereda 

dom för sådant.  

 

Sammantaget kan man se att trender och forskning är något som påverkar 

pedagogerna och deras val av arbetssätt. Som R4 uttryckte sig: 

 
Det här ligger verkligen i tiden och det finns mängder av föreläsningar och 

böcker där man kan läsa om detta.  
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Fortbildning och föreläsningar är alltså inspiratörer till arbetet med dessa 

metoder. Där får pedagogerna ta del av aktuell forskning och se exempel på 

hur man kan arbeta. Dessutom menar man också att styrdokumenten tar upp 

förmågor som tränas i dessa metoder och på vissa skolor har man till och med 

blivit instruerade uppifrån. 

 

 

Tankar, erfarenheter och syfte med självvärdering 

 

Till min studie valdes pedagoger som alla är, eller har varit, aktiva i arbetet 

med både självvärdering och kamratbedömning. Dessa fyra pedagoger arbetar 

just nu aktivt med metoderna och har mycket att delge mig om sina 

erfarenheter. De arbetar på olika sätt och menar att arbetssättet måste anpassas 

beroende på vilken grupp och årskurs man jobbar med.  

 

När det kommer till självvärdering har de pedagoger som arbetar i de lägre 

årskurserna lite skiftande åsikter om när det är lämpligt att påbörja arbetet 

med detta. De alla är överens om att ju mer man arbetar med metoderna och ju 

tidigare man börjar, desto bättre blir eleverna på att skatta sin egen och andras 

förmåga. R1 menar att eleverna redan i årskurs ett skall börja bedöma sitt eget 

arbete. R2 och R4 menar däremot att eleverna är för små för att kunna göra 

någon bedömning av sig själva redan under årskurs ett. Eleverna måste mogna 

och kan inte göra en trovärdig bedömning förrän de har gått i skolan ett tag 

och skapat en förståelse för skolan. R4 säger att: 

 
När de går i ettan är de väldigt små, vissa vet ju inte ens varför de är i skolan. I 

den här gruppen var de inte mogna redan i årskurs ett i alla fall.  

 

Medan R1 dock menar att: 

 
Man ska inte underskatta eleverna och tro att de inte klarar av någonting bara 

för att de är små. De kan och förstår mer än vi tror. 

 

R3 som arbetar i de högre årskurserna anser: 

 
Om eleverna är vana vid att arbeta på detta sätt, så kan det fungera ganska bra. 

De är ärliga, för de vet att bedömningen görs för deras egen skull… och är inte 

underlag för deras betyg. (skrattar) 

 

Hur man väljer att arbeta med självvärdering är individuellt och påverkas av 

en rad faktorer. Det blir tydligt att respondenterna menar att elevernas 

mognadsgrad spelar in. Två av mina respondenter som arbetar med yngre 

elever, menar att eleverna är för små när de går i årskurs ett. Samtidigt menar 

de att man borde börja så tidigt som möjligt. Jag tror att de föreställningar samt 

det syfte man har med användningen av metoden här spelar in. Då jag själv 

inte har arbetat med metoderna i praktiken med yngre elever är det svårt att 
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själv uttala sig i frågan. Men jag tror, att vilken nivå man väljer att lägga 

arbetet med självvärdering och hur man arbetar har betydelse för resultatet. 

R1, som är för att arbeta med metoderna redan i årskurs ett säger att: 

 
Man måste ju utmana dem på deras nivå så klart och göra detta på rimliga sätt 

beroende på vilken grupp eller årkurs man jobbar med. 

 

Som tas upp i bakgrunden, har det visat sig att yngre elever många gånger 

skattar sig själv högre, men beroende på vilka metoder och hur man arbetar 

kring detta tror jag att man kan komma runt detta problem. Sedan handlar det 

också om vilket syfte man har med att använda metoden. Har man ett 

formativt syfte, att ta reda på var eleven ligger till och om han/hon förstår, eller 

har den ett summativt syfte – att ta med elevens skattning i den egna 

bedömningen av eleven.  

 

En samstämmighet finns kring hur arbetet skall gå till, det måste vara 

organiserat och det är ingenting som bara kan slängas ut till eleverna. På 

samma sätt som den övriga undervisningen krävs det att pedagogen planerar 

och organiserar arbetet för att det skall ge någonting. Vidare hävdar samtliga 

att eleverna måste träna på detta och göra det kontinuerligt för att det skall 

visa någon form av resultat. Man kan inte lära sig någonting utan att träna 

ordentligt. Respondenternas syfte med att arbeta med självvärdering går i 

förlängningen att påstå vara densamma. R1 menar att material samlas in, och i 

den klassen som R1 jobbar i jobbar man med portfolios. Då får eleverna välja 

ut arbeten som de är särskilt nöjda över och sätta in detta i portfolion samt 

motivera varför detta just är så bra. På så sätt, kan man efter en period, gå 

tillbaka och se sin kunskapsutveckling. Likaså hävdar R4 att man måste arbeta 

med detta under tid för att eleven tillsammans med pedagogen skall kunna gå 

tillbaka och se på kunskapsutvecklingen. Tillsammans med eleven kan man 

studera materialet och analysera vad som har gått bra eller inte. På så sätt kan 

man stärka eleven i den mån att man har bevis för hans/hennes utveckling och 

lägga upp en plan för hur vidare arbete skall gå till. R1: 

 
Du ser inte utvecklingen om du inte vet var du har varit. Därför att man vänjer 

sig väldigt snabbt med vad man kan just nu och tycker kanske att ”jag har inte 

blivit nå bättre”. Men titta här, då sitter det kvar där i portfolion. Titta vad 

duktig du har blivit! 

 

Man kan också få syn på sådant som man måste jobba hårdare med, kanske 

sådant som det inte har skett så stor utveckling med. Då kan man diskutera 

och analysera detta tillsammans med eleven och fundera över varför det ser ut 

som det gör. Detta kan vara ett bra stöd för kommande undervisning menar 

man här. 

 

R2 menar att målen tydliggörs för eleven och sedan får eleven se sin egen 

kunskap i förhållande till målet. De får en insyn i sitt lärande och blir ägare av 

sin kunskap. R3s syfte med arbetet är att höja elevens förståelse för skolans 

kunskapssyn och att eleven skall kunna se sin kunskap och kvaliteter i den. 
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Som jag förstår det är huvudsyftet alltså att eleven skall synliggöra sitt lärande 

för sig själv i första hand. 

 

 

Tankar, erfarenheter och syfte med kamratbedömning 

 

Kamratbedömning handlar om att bedöma, värdera eller skatta en kamrats 

arbete. Jag skall här redogöra för tankar kring arbetet med just denna metod. 

Också när det kommer till denna metod är mina respondenter överens om att 

det krävs tid. Både när det gäller att förbereda hur detta skall gå till, men också 

för eleverna. De behöver tid att utveckla förmågan att kunna bedöma andras 

arbete, att komma med konstruktiv kritik och också att ta konstruktiv kritik. 

Det är därför viktigt att man organiserar arbetet och pratar om hur konstruktiv 

kritik kan se ut. Respondenterna jobbar alla med matriser, enkla framställda 

för att eleven lätt skall kunna bedöma sin egen och andras insatser. R1 menar 

att kamratbedömning kan vara svårt i årskurs ett. Då är de självcentrerade och 

har ingen annan än sig själv för ögonen: 

 
Det finns de elever som säger fel saker: ”Vad ful din blev, titta på min istället”.  

 

Något som tas upp under flera tillfällen är alltså att eleverna behöver se 

exempel på hur man kan ge feedback. Här har pedagogen en viktig roll som 

förebild. Något som kan vara bra att skola in eleverna i är metoden ”two stars 

and a wish” som i bakgrundsdelen förklaras ytterligare. Samtliga respondenter 

använder oftast denna form för att eleverna skall få en god uppfattning om hur 

fördelningen av beröm och konstruktiv kritik kan se ut. R2 menar att: 

 
De kan ju få omdömen från mig till en början. Då ser de hur jag gör och då får 

de en förebild. Det blir som ett mantra. Så när de ska börja med det här själva så 

vet de redan hur man gör fast de inte har gjort det. 

 

När vi går in på syfte med kamratbedömning kan man se att det inte skiljer sig 

så mycket bland de respondenter som arbetar i de lägre årskurserna. 

Värdegrundsaspekter är något som är centralt. Sådant som kommer upp är 

socialt beteende, exempelvis hur man talar till varandra, att visa ödmjukhet 

och respekt för varandra. Som går att förstå ur citaten ovan, är detta en viktig 

aspekt. R4 menar att vad en kamrat säger har annan betydelse än det läraren 

säger, därför är det viktigt att se till att man uttrycker sig på ett sådant sätt som 

inte sårar. De respondenter som representerar de lägre årskurserna talar om att 

man genom detta arbetssätt kan se vinning i att de sociala färdigheterna också 

utvecklas. Detta går att se på längre sikt när man har arbetat med metoden 

under en tid, hur eleverna uttrycker sig i vardagliga situationer så som ute på 

rasten påverkas exempelvis. Så här uttrycker sig R2: 

 
Jag kan se hur det här påverkar barnen också ute på skolgården. Där deras 

språkbruk också förändras när man arbetar med det här. 
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R3, som arbetar mot de högre årskurserna talar inte alls om denna dimension, 

vilket kanske kan ha att göra med elevernas åldrar. Äldre elever har trots allt 

gått i skola längre, vilket gör att de har tränat den sociala förmågan under en 

längre tid. Sedan kan detta givetvis variera beroende på den grupp man har att 

arbeta med. Det R3 menar är viktigast är att hjälpa eleverna att förstå vad som 

skall bedömas. Tillsammans med eleverna kan man innan ett arbetsområde 

arbeta fram bedömningsaspekter, så att de förstår vad de kommer att bedömas 

efter. För att de skall få en djupare förståelse för den syn på kunskap skolan 

förmedlar, kan man sedan låta dem bedöma varandras arbeten. R3 menar att 

man genom att eleven jämför sina kunskaper i förhållande till skolans mål och 

kriterier kan de också utveckla förståelse för vad skolan är ute efter och förstår 

vad han/hon måste göra för att nå upp till målen. En förhoppning, bland de 

äldre eleverna, är då att de skall bli medvetna om hur de kan identifiera 

kraven som ställs på dem (också när det gäller andra ämnen). 

 

I sin helhet kan man se att respondenterna är eniga om att man i 

kamratbedömning kan lära av varandra. Man får ta del av andras arbete och se 

olika lösningar av samma uppgift. Något som tas upp är att det är viktigt att 

eleverna ser att vi alla är olika, tänker olika och att vi kan lära av varandras 

olikheter. Vi kan hjälpa och stödja varandra och få tips på hur man själv kan 

utveckla sina färdigheter och kunskaper genom att ta del av andras sätt att 

tänka. I arbetet med kamratbedömning studerar eleven en eller flera kamraters 

arbeten, ofta med sitt eget arbete i bakhuvudet. R3 menar att 

kamratbedömning på så sätt är bättre än självvärdering där man tappar just 

denna funktion: 

 
När du bedömer andras arbeten, gör du det med ditt eget arbete i bakhuvudet. 

Du jämför dig själv med andras arbeten. Och bedömer du dig själv blir det 

samma effekt i att förstå skolans kunskapssyn, men du tappar effekten att få 

goda exempel. 

 

Uppfattningar om resultat av arbetet med självvärdering och 

kamratbedömning  

 

När det kommer till vilka resultat man kan se av arbetet med både 

självvärdering och kamratbedömning ser det olika ut hos mina respondenter. 

Detta kan bero på att de arbetar på olika sätt, har olika syften med arbetet och 

att eleverna är olika vana vid att arbeta med metoderna vilket visar sig när 

man ser till resultatet. R3 menar att: 

 
Jag tycker inte att jag ser något resultat i den här klassen, men det kan ju bero på 

att jag inte har hållit på så länge. Jag tror att det måste få ta lite längre tid.  

 

Trots detta fortsätter R3 arbetet med metoderna i sin klass och menar alltså att 

man måste ge det tid. Något som samtliga pedagoger har uttryckt och varit 
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eniga om, är just att de tror att man måste arbeta under en längre tid för att 

eleverna skall utveckla förmågorna i att kunna bedöma sin egen och andras 

insatser. Detta går också att spåra till den forskning som ovan har redogjorts 

för. Samtidigt är det rationellt att tänka så. Vi lär oss kanske snabbt, men för att 

vi ska bli riktigt bra på någonting krävs det mycket träning. Eleverna behöver 

tid att praktisera metoderna, men det också mycket tid av pedagogen att 

planera och organisera aktiviteterna i förväg, något som ses som en negativ 

aspekt i det hela. Tid är ingenting pedagogerna anser sig ha i överflöd så att 

säga, och de menar att tidsaspekten kan vara en anledning till att flera av deras 

kollegor inte arbetar med exempelvis dessa metoder.  

 

När jag ser till de övriga respondenternas svar, finner jag liknande förklaringar 

som det gjorts i forskningen till vilka resultat de kan se med arbetet. I arbetet 

med självvärdering menar man att eleven synliggör sitt lärande för sig själv 

vilket leder till motivation. De får en insyn i sin egen utveckling. Om eleven 

vet var han/hon befinner sig i förhållande till målet, var han/hon har varit och 

vart han/hon ska brukar detta sporra eleven att arbeta vidare. Respondenterna 

menar att om man ser att man kan, vilket man gör när man kan följa sin 

kunskapsutveckling, så vill man lära sig mer och bli ännu bättre. Eleverna får 

utveckla förmågan att se sitt eget lärande, den metakognitiva aspekten. 

Givetvis krävs det att man är med eleverna och utmanar dem för att det över 

huvud taget skall bli något resultat och ge någon form av resultat och vara 

meningsfullt. R1:  

 
Ja man måste ju, utmana dem så att det inte stagnerar. Så kan det ju vara, att de 

kanske gör enklast möjliga. 

 

Medan man i de yngre årskurserna mest fokuserar på nuet och menar att 

eleven blir medveten om det som krävs just här och nu – och presterar 

därefter, arbetar man i de högre årskurserna för mer långsiktiga mål. 

Respondenterna, som arbetar i de yngre årskurserna, menar på att yngre 

elever har svårt att arbeta långsiktigt då framtiden känns för avlägsen. Små 

barn lever här och nu. Man måste hela tiden utmana dem på en lämplig nivå. 

Då brukar det ge effekter, de ser sitt lärande. R3 menar att man i de högre 

årskurserna jobbar långsiktigt och vill att eleverna skall lära sig att tolka mål 

och kriterier för att kunna bli självgående i allra högsta grad. 

 

Också när man tittar på kamratbedömningarna så ser man att eleverna blir 

motiverade att förbättra sitt arbete när de har fått feedback från kamraterna. 

Detta är något som R1,R2 och R4 alla håller med om. Många gånger blir 

eleverna sporrade att förbättra sitt arbete och vill sätta igång med detsamma. 

R4 i ett uttalande om kamratbedömning: 

 
De tycker att det är roligt, de vill fortsätta och göra bättre. Nästa gång vill de inte 

höra att de säger samma saker igen. Så det är ju en effekt, ett 

medvetandegörande av sin egen utveckling och kunskap. 

 



  

 

26 

 

Självklart är det svårt att uttala sig om att metoderna gynnar samtliga elever. 

Det är svårt att säga eftersom alla elever är olika. Däremot menar 

respondenterna att metoderna tränar viktiga förmågor och det kan ge andra 

effekter än lärande. Självvärdering kan exempelvis leda till bättre 

självförtroende och självinsikt. Kamratbedömning tränar den sociala förmågan 

och vi kommer återigen in på värdegrundsaspekter. Klassrumsklimatet är 

viktigt och kan påverkas i positiv riktning. Sedan menar pedagogerna att man 

kanske skall undvika arbete med kamratbedömning om man inte har ett 

tillräckligt tryggt klassrumsklimat. Arbetet kan skapa en slags kultur i 

klassrummet, men man måste också ha en viss kultur för att arbetet skall vara 

framgångsrikt. Man tränar förmågan att både ge och ta konstruktiv kritik och 

feedback, vilket kan vara känsligt. R1 menar att sådant är något vi kommer att 

få möta hela livet och därför är det viktigt att träna på detta. Där menar R2 att: 

 
Både sändare och mottagare blir stärkta, de växer. De ser hur man kan säga 

saker på olika sätt och att man måste acceptera att andra kanske tycker 

någonting om det som är mitt. 

 

En annan aspekt i det hela, är att man kan lära sig genom att läsa någon 

annans arbete. Både när det handlar om tekniker och metoder för att göra en 

uppgift men också när det kommer till faktakunskaper.   

 

 

Föreställningar om validitet och reliabilitet i arbetet med metoderna 

 

Begreppen validitet och reliabilitet är några mina respondenter inte lägger så 

stor vikt vid när det gäller arbetet med metoderna. Ingen av pedagogerna har 

som syfte att elevernas bedömning av sitt eget eller andras arbete skall ligga 

till grund för den egna bedömningen av elevens arbete. R3 säger att: 

 
Själva bedömningen i sig spelar inte sådan stor roll. Det kan ju jag göra och 

mycket bättre. Den bedömning som eleverna får av mig blir mer utförlig, 

djupare och ja… bättre. 

  

Lika så menar R4 att eleverna i sina kamratbedömningar eller självvärderingar 

inte tar upp sådant som R4 själv inte har sett i elevens arbete. Det blir tydligt 

att själva bedömningsresultatet inte har så stor betydelse, utan det är mer 

processerna och förmågorna som är det viktigaste. Att kunna värdera andras 

och sina egna arbeten samt att skapa en förståelse för sitt eget lärande samt 

vad skolan efterfrågar. Respondenterna påpekar dock att för att arbetet skall 

vara meningsfullt och givande, krävs det att det är organiserat och planerat. Är 

arbetet förberett, och det är tydligt för eleven hur han/hon skall göra får du ett 

annat resultat än om du bara slänger ut en uppgift utan att tydliga 

instruktioner. I sådana fall skulle resultatet kunna bli förödande. Vid 

kamratbedömning skulle fel saker kunna påtalas vilket skulle resultera i 

konflikter, sådant vill man undvika.  
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Som ovan påtalats talar två av respondenterna från de lägre årskurserna om att 

elever i årskurs ett inte kan ge en tillförlitlig bedömning av sina kunskaper då 

vissa av dem inte ens vet varför de är i skolan. Detta är erfarenheter som två av 

respondenterna delar med sig av samtidigt som den sista respondenten som 

arbetar i de lägre årskurserna menar att eleverna visst kan göra bedömningar 

av sin kunskap under organiserade former.  

 

Sammanfattning 

 

Pedagogerna verkar alla ha en övervägande positiv attityd kring arbetet med 

dessa metoder och de lyfter detta som en anledning till varför de arbetar med 

självvärdering och kamratbedömning. Efter att ha tolkat deras uttalanden 

kring arbetet med både självvärdering och kamratbedömning ser jag en 

antydan till att det viktigaste med arbetet inte handlar om att eleven skall 

utvecklas kunskapsmässigt och då syftar jag på rena faktakunskaper. Det man 

i första hand vill uppnå är att eleven skall synliggöra sin kunskapsutveckling 

för sig själv. I förlängningen vill man att eleven skall förstå den kunskapssyn 

som skolan förmedlar, att de skall kunna skatta sitt eget arbete och andras 

arbeten samt att kunna ge och ta konstruktiv kritik. Sammanfattningsvis skulle 

jag vilja konstatera att samtliga respondenter menar att syftet med arbetet är 

att eleven skall se sina kunskaper, sin utveckling och förstå vad skolan kräver, 

bedömningens resultat är i mångt och mycket oviktigt, utan processen är 

mycket viktigare. 
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 Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer du som läsare att få ta del av mina slutsatser och 

diskussioner. Diskussionen inleds med en metoddiskussion där val av metod 

problematiseras och motiveras ytterligare. Därefter följer ett avsnitt med 

resultatdiskussion samt en presentation av likheter såväl avvikelser i min 

studie i förhållande till den forskningsbakgrund som har redogjorts för. Sedan 

följer en avslutande diskussion där jag återkopplar till det problemområde 

som jag i inledningen presenterade. Slutligen kan du läsa om mina förslag på 

vidare forskning inom ämnet.     

 

Metoddiskussion 

 

För syftet av min studie anser jag att den kvalitativa forskningsmetoden jag 

har använt mig var lämplig. Det jag ville undersöka var hur fyra pedagoger 

motiverar samt reflekterar över användandet av fenomenen eller metoderna 

självvärdering och kamratbedömning i praktiken. Genom att arbeta med 

intervjuer istället för enkäter kunde jag av mina undersökningspersoner få mer 

utförliga svar.  Till skillnad från en enkätundersökning, kunde jag nu ställa 

öppna frågor för att få mer deskriptiva, stringenta och mer precisa svar 

(Bryman, 2011). Då intervjuerna sker i realtid, och inte genom enkäter, kunde 

jag också ställa följdfrågor för en ännu mer utvecklad förklaring eller 

förtydligande. Genomförandet av intervjuer gör också att jag får ta del av mina 

deltagares uppfattning, vilket ju faktiskt var det jag avsåg att undersöka, 

istället för att göra min egen tolkning av intervjupersonernas svar i en 

kvantitativ studie (ibid.).  

 

Ett problem med att göra en kvalitativ undersökning är bland annat att det är 

svårt att generalisera eller överföra det resultat man får fram som någonting 

allmängiltigt(Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011), vilket nämns i 

metodavsnittet. Då jag utförde min studie var jag medveten om detta. Det som 

presenteras i min studie är enbart pedagogers uttalanden om de erfarenheter 

och uppfattningar de har. Vilken påverkan de ser att metoderna ger är ju 

enbart deras syn på det hela – vilket ju inte behöver vara en sanning. Dock så 

vill jag påtala att en pedagogs relation till eleven borde innebära att dennes 

uttalanden går att använda. En pedagog har insyn i elevens 

kunskapsutveckling; var eleven har befunnit sig, ligger till och bör jobba med 

kunskapsmässigt för att nå det mål som avses att nå.  

 

En annan svårighet som lyfts fram är också att det är svårt att replikera 

undersökningen och komma fram till samma resultat eftersom 

undersökningspersonerna oftast påverkas av sin kontext, resultatet blir då 
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unikt och ofta kontextbundet (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). För 

mig blev det därför viktigt att utförligt beskriva min metod, vilket bidrar att en 

annan forskare åtminstone skulle kunna försöka att göra en liknande studie. 

Det föll sig naturligt att välja pedagoger som arbetar med, eller har arbetat 

med metoderna, då får jag åtminstone ta del av information från lämpliga 

deltagare. En pedagog utan erfarenheter inom området skulle ha svårt att 

delge sina personliga erfarenheter av arbetet med metoder som han/hon aldrig 

har arbetat med.  

 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att den är subjektiv och att forskaren är 

impressionistisk, vilket innebär att studien påverkas av forskarens nära 

relation till undersökningspersonen samt personliga uppfattningar om vad 

som är viktigt och betydelsefullt (Bryman, 2011). Genom att hålla mig till mina 

frågor, som jag anser är relativt objektiva, tycker jag att jag lyckades hålla mig 

så objektiv som möjligt under mina intervjuer och inte dras åt något håll. 

Givetvis är jag medveten om att mina personliga tolkningar, min förmåga att 

genomföra intervjuerna samt mina ambitioner med denna uppsats på visst sätt 

har kommit att påverka resultatet i någon riktning, vilket skulle kunna skilja 

mitt resultat från andras om studien görs om. Jag valde medvetet att inte 

bestämma mig för hur jag skulle analysera intervjuerna förrän efteråt, genom 

att göra på det sättet hade jag egentligen inga mer ramar att förhålla mig till än 

mitt frågeschema, vilket inte gjorde att jag kände mig låst vid någonting eller 

styrde mig i någon viss riktning. 

 

Då jag hade olika relationer till mina respondenter, vissa kände jag mer och 

andra mindre, är jag ytterst medveten om att detta också kan ha påverkat 

intervjuerna, jag försökte dock att inta samma förhållningssätt under samtliga 

intervjuer. Frågeguiden var det jag utgick från under samtliga intervjuer, alla 

deltagande pedagoger fick själva bestämma tid och plats. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Kunskapssyn, formativa arbetssätt och delaktiga elever 

 

I den forskning som tagits hänsyn till i detta arbete, påtalas att formativa 

arbetssätt och metoder skall främja elevens lärande (Jönsson, 2013; Lundahl, 

2013; Panadero & Jonsson, 2013). Synen på eleven är att hon/han skall vara 

delaktig i undervisningens alla delar; planeringen, genomförandet och 

bedömningen (Sung et al. 2010). Kunskap ses som mänskliga konstruktioner 

och det sociokulturella perspektivet går att spegla då man talar om individen 

som aktiv i sitt lärande och att sociala interaktioner är viktiga (Selghed, 2011). 

Då jag går tillbaka till min egen studie kan jag dra slutsatser om att denna syn 

råder även bland mina respondenter. De alla arbetar aktivt med både 

självvärdering och kamratbedömning på formativa sätt, där syftet är att föra 
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eleven framåt i sin kunskapsutveckling. Därför är bedömning för lärande något 

de alla arbetar med, en så kallad formativ bedömning. Den syn som finns 

angående pedagogens roll är att hon/han skall fungera som en handledare – 

det blir då tydligt att eleven ses som ägare och huvudperson i sitt lärande.  

 

Genom att anta ett synsätt att eleven är aktiv i sitt lärande, och att kunskap är 

mänskliga konstruktioner blir det för mig uppenbart, varför mina pedagoger 

arbetar som de gör med dessa metoder. Panadero och Jonsson (2013) påtalar 

att de formativa arbetssätten kan ge eleven förutsättningar att bli ägare av sitt 

lärande, vilket samtliga respondenter i min studie strävar efter att förverkliga. 

Genom olika arbetssätt försöker de göra eleven delaktig och ansvarstagande i 

lärandet och skapa förståelse för de mål och kriterier skolan eftersträvar. Där 

får metoderna självvärdering och kamratbedömning viktiga betydelser då 

kriterierna tydliggörs och syftar till att bli begripliga för eleven, arbetet med 

kriterier och mål är systematiskt. Eleven får också i arbetet chansen att 

reflektera över sitt lärande vilket utvecklar den metakognitiva förmågan och 

ger goda förutsättningar för det livslånga lärandet (Lundahl, 2013; Topping, 

2005).  

 

Samhället speglar skolans läroplan och kunskapssyn (Giota, 2006). Läroplanen 

skall ligga till grund för det arbete en pedagog utför på skolan. Hur läroplanen 

formulerar kunskap och förmågor är något som påverkar pedagogens 

arbetssätt och val av metoder, vilket kom till uttryck i min studie. Lgr11 tar 

upp att eleven skall utveckla förmågor i att bedöma och värdera sitt eget och 

andras arbeten (Skolverket, 2011), vilket eleverna ges förutsättningar av mina 

respondenter genom arbetet med kamratbedömning och självvärdering.  

 

Självvärdering och kamratbedömning – i praktik och i forskning 

 

Genom att arbeta med självvärdering och kamratbedömning ges eleverna 

möjlighet att utveckla förmågor som nämns i ovanstående stycke men också 

uttrycks i skolans läroplan (Jönsson, 2013; Lundahl, 2013). Detta är något som 

respondenterna i min studie är överens om. Man ser metoderna som möjlighet 

att utveckla förmågorna och därför blir arbetet med metoderna meningsfulla 

att arbeta med. Genom att ha tagit del av forskning och föreläsningar har 

respondenterna för studien blivit inspirerade till att själva arbeta med 

metoderna. Lika som den forskning, som i detta arbete presenteras, ser de att 

arbetet med både kamratbedömning och självvärdering kan ge goda effekter. 

Ett syfte är att driva eleverna vidare i sin kunskapsutveckling. R1 uttrycker att 

om man ser sin utveckling, både var man har varit, var man är och vart man 

skall, så kan detta motivera eleven till att jobba vidare, när man jobbar med 

självvärdering och portfolio.  

 

Något som tidigare nämnts är att mina respondenter menar att lärandet blir 

meningsfullt om eleven förstår vad kunskapen ger för nytta. Det är därför som 

Jönsson (2013) säger att det är viktigt att kommunicera detta till eleverna på 
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lämpliga sätt. Om de förstår varför de gör någonting och vad det är de skall 

uppnå är detta mer motiverande. Genom att arbeta med självvärdering och 

kamratbedömning blir eleven mer delaktig i sitt lärande, och hon/han jobbar 

närmre kriterierna och kunskapskraven. På så sätt kan eleven utveckla 

förståelse för det som skolan efterfrågar (Lundahl, 2013).  

 

 

Resultat av självvärdering och kamratbedömning? 

 

För att arbetet med självvärdering och kamratbedömning skall ge något 

resultat krävs det att arbetet är organiserat och väl planerat (Black, 2003). Det 

är ingenting som eleverna lär sig genom att praktisera en gång, utan arbetet 

kräver tid. Pedagogerna menar i enighet med forskning att arbetet kräver god 

planering och förarbete för att det skall vara givande, samtidigt som arbetet 

måste ske kontinuerligt. Om eleverna utvecklar en vana att bedöma sin egen 

och andras prestationer kommer det med tid att bli lättare att arbeta med 

metoderna, på samma sätt som man vänjer sig vid andra saker efter att ha 

jobbat med dem kontinuerligt.  

 

R3 ansåg sig inte ha sett något resultat och motiverade detta uttalande med att 

arbetet inte hade skett under en så lång tid. Om möjligheten hade funnits hade 

jag gärna tagit reda på om R3 ser någon påverkan efter en längre period, vilket 

tyvärr inte ges tillfälle till inom ramen för denna uppsats. Något annat som 

skulle kunna vara en anledning tror jag är hur skolans system fungerar i min 

kommun. R3 arbetar i en årskurs 6-9 skola och undervisar sin klass i några 

ämnen, inte alla. Övriga respondenter är klasslärare i årkurser mellan 1-5 och 

undervisar sin klass i samtliga ämnen. Detta möjliggör att man i de senare 

fallen kan arbeta med metoderna inom flera ämnen och allt oftare. Något jag i 

efterhand skulle kunna ha frågat R3 är om fler lärare som har denna klass 

arbetar med metoderna och sedan fråga dessa om de kan se något resultat. Om 

så var fallet hade intressanta slutsatser kunnat spekuleras kring.  Dock så hade 

kanske sådana slutsatser ändå inte hade kunnat leda någon vart, då Jönsson 

(2013) menar att arbetet är kontextbundet. Bara för att det fungerar bra i ett 

ämne och ger effekter där kanske det inte gör det i ett annat ämne.  

 

En insikt om att arbetet med metoderna inte har givit något större resultat, 

tillsammans med uppfattningen om att metoderna är tidskrävande, skulle 

kunna leda till att arbetet med metoderna upphör. Som blivande pedagog, tror 

jag att det är viktigt att ge eleverna tid, då de skall utveckla kunskaper och 

förmågor enligt skolans riktlinjer. Att R3 väljer att fortsätta arbeta med 

metoderna, kan därför anses som ett gott beslut. Detta kan också styrkas med 

tidigare forsknings yttrande om att metoderna måste få ta tid.   

  

Att försöka uttala att vissa arbetssätt eller metoder alltid påverkar eleverna i 

sin kunskapsutveckling är omöjligt. Det finns många faktorer som spelar in på 

allt arbete i skolan och då man arbetar på olika sätt med metoderna, under 
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olika omständigheter och tider med olika elever är det svårt att hitta någon 

sanning. Den forskning som presenteras i detta arbete visar på att metoderna 

ger resultat, men det är svårt att fastslå vilket. Sung et al. (2010) och Lundahl 

(2013) menar att en effekt man kan se är att eleven blir mer delaktig i sin 

lärprocess, detta genom att man studerar kriterierna och krav på ett mer 

systematiskt nära håll. De respondenter som arbetar i lägre årskurser, menar i 

likhet med föregående uttalande, att eleverna blir varse om sitt lärande och ser 

sin kunskapsutveckling genom att de på olika sätt samlar in material under 

olika tillfällen för att sedan jämföra och se utvecklingen. Också när det 

kommer till arbetet med kamratbedömning uttrycker R4 att eleven blir 

motiverad att fortsätta arbeta och prestera ännu bättre. När eleven ser sin 

utveckling blir hon/han motiverad och vill fortsätta arbetet framåt menar man, 

och som Jönsson (2013) visar på går motivation och prestation hand i hand.  

 

Värdegrundsaspekten lyfts och respondenterna i min studie talar om ett 

tillåtande och gott klassrumsklimat. Man menar både att det krävs att klimatet 

är tillåtande, men också att arbetet med kamratbedömning kan bidra till ett 

bättre klassrumsklimat. Detta är något som Black och William (1998) också 

talar för. Om det klimatet inte tillåter ifrågasättande och problematisering och 

det inte är lovligt att göra misstag, kanske man inte skall arbeta med 

metoderna. Jag tycker dock inte att man skall vara rädd för att prova, under 

organiserade arbetsformer kanske man rent av kan vända klassens attityder 

och skapa ett bättre klimat. Respondenter från lägre årskurser påtalar att de ser 

en skillnad i elevernas sätt att uttrycka sig mot varandra ute på rasterna då de 

har arbetat med kamratbedömning. Vidare talar man också om att det är 

viktigt att belysa allas olikheter, att vi skall förmedla till våra elever att 

olikheter är någonting värdefullt och mycket lärorikt. I arbetet med 

kamratbedömning ges eleverna möjlighet att se hur vi tänker olika och löser 

uppgifter på olika sätt. Detta är också en dimension av lärandet, som har 

väldigt tydliga kopplingar till det sociokulturella perspektivet (Selghed, 2011).  

 

 

Kvalitet i arbetet med metoderna: validitet och reliabilitet 

 

Det syfte man har med bedömning påverkar hur man ser till dessa två begrepp 

som detta avsnitt avser att diskutera. När det gäller självvärdering och 

kamratbedömning finns det faktorer som påverkar såväl validitet och 

reliabilitet (Chang et al., 2012; De Grez et al., 2012; Jönsson, 2013; Lundahl, 

2013; Topping, 1998). Ett organiserat och väl planerat arbete tycks vara av 

fundamental betydelse för att eleven skall kunna genomföra en bedömning av 

sina eller andras kvaliteter. Att medvetengöra för eleven vad det är hon/han 

skall titta efter och på vilket sätt detta skall gå till kan ge bättre kvalitet i 

processen och slutresultatet av elevens bedömning (Jönsson, 2013). Inom 

ramen för min studie var det väl ungefär det som påtalades allra mest när det 

gäller kvalitet av bedömningen, samt att eleven behöver tid att utveckla 

förmågan. När det kommer till själva resultatet verkade detta vara relativt 
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oviktigt, eftersom respondenterna i min studie hade andra avsikter med 

arbetet än att använda elevernas bedömning av sina egna och andras arbeten 

som underlag för sin egen bedömning av innehållet i uppgifterna. Att det finns 

en diskrepans mellan pedagogens och elevens bedömning av sitt eget eller 

någon annans arbete (Chang et al. 2012), är inget mina respondenter lägger så 

stor vikt vid.  Själva processen och att utveckla förmågan att kunna identifiera 

kunskap var allt mer viktigt. Den kvantitet av feedback som eleverna får är 

också något man kan se vinning i menar de i likhet med De Grez et al. (2012). 

 

Forskning som presenteras i detta arbete visar att yngre elever har en tendens 

att skatta sina förmågor högre (Brown & Willow, 2008; Giota, 2006; Topping, 

1998). Ålder, tycks vara något som de deltagande i min studie, i likhet med den 

forskning som i detta arbete presenteras, är något som spelar in. Några av 

mina respondenter uttrycker att eleverna inte är mogna att utföra 

självvärdering redan i årskurs ett eftersom de då är så små. Det uttrycks att 

vissa av eleverna inte ens vet varför de är i skolan och då inte kan göra en 

tillförlitlig bedömning av sina kunskaper. En annan respondent anser dock att 

om arbetet läggs upp på ett visst sätt och om man ställer rimliga krav på 

eleverna kan de visst göra en bedömning av sin kunskap som överlag 

överensstämmer med deras faktiska kunskapsnivå. Mycket beror nog på hur 

pedagogen lägger upp arbetet med självvärderingen, hur man instruerar 

eleverna samt vad man har för avsikt med arbetet. 

 

 

Avslutande reflektion 

 

Jag skulle här vilja återgå till min problemformulering: Vilka uppfattningar finns 

om hur de formativa arbetssätten självvärdering och kamratbedömning kan främja 

elevens kunskapsutveckling? Det är svårt att fastställa att arbetet med dessa 

metoder påverkar elevens kunskapsutveckling. Elevens resultat och syn på sitt 

eget lärande kan vara svåra att härleda som resultat av de formativa arbetet. I 

klassrummet finns en mångfald elever som alla har olika behov, lärstilar och 

strategier. Det som fungerar bra i en situation för en elev kanske fungerar 

sämre i en annan. Samma resonemang går att överföra på gruppnivå, 

toleransnivån eller klassrumsklimatet kanske inte är på en sådan nivå att 

metoderna kan ge något större genomslag. Det är därför svårt att dra någon 

slutats om att metoderna bidrar till att stärka alla elever i sitt lärande, eller 

främjar elevens förmåga att kunna se sin egen och andras kvaliteter. Det som 

presenteras här kan alltså inte anses vara en allenarådande sanning.  

 

Efter arbetet med denna studie skulle jag vilja påstå att arbetet med 

kamratbedömning och självvärdering i första hand inte handlar om att 

utveckla elevens kunskapsutveckling i det avseende när det gäller 

faktakunskaper. Man kan istället säga att metoderna främjar elevens 

metakognitiva förmågor, det vill säga ägandet av sin kunskap och att kunna 

identifiera och kritiskt granska sin egen kunskap, detta för att ge eleven goda 
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förutsättningar för det livslånga lärandet. Det verkar dock finnas 

förhoppningar om att eleven ”på köpet” av kamratbedömning skulle kunna 

utveckla sina faktakunskaper genom att ta del av andras arbeten, men detta 

verkar dock ses som ett steg längre bort. 

 

Tre av fyra pedagoger som ingår i min studie antyder att de ser dessa metoder 

som framgångsrika för elevens kunskapsutveckling. I enighet med den 

forskning som jag har tagit del av i mitt arbete, menar de att resultat som 

nämns i ovanstående stycke är något som kan synas i deras klasser. Jag kan 

därför med säkerhet säga att arbetet med metoderna visar sig ha framgång för 

vissa elever.  

 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Detta arbete är det största jag har arbetat med under hela min utbildning. Jag 

vill dock påtala att den tidsbrist jag upplevde bidrog till att jag var tvungen att 

avgränsa mig. Mitt arbete mynnade ut i något som egentligen var en bråkdel 

av det jag skulle vilja ha undersökt. Med tanke på det jag har kommit fram till, 

att självvärdering och kamratbedömning i första hand används för att stärka 

elevens metakognitiva förmågor vore det intressant att studera problemet ur 

detta perspektiv. Studien skulle kunna genomföras med två klasser i samma 

årskurs under en längre tid, och syfta till att jämföra, bland annat, elevernas 

resultat då den ena gruppen arbetar med metoderna och den andra inte. Mitt 

intresse skulle då ligga i att undersöka om jag kunde se markanta skillnader i 

elevens medvetenhet om sitt eget lärande. En svårighet skulle här vara att 

härleda resultatet till arbetet med metoderna när det finns många aspekter som 

spelar in i elevernas kunskapsutveckling. 
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BILAGA 1: Frågeguide 

 

”UPPVÄRMNINGSFRÅGOR” 

Utbildning, inriktning, tid i verksamheten, ålderskategori m.m. 
 

KUNSKAPSSYN 

- Vad innebär lärande för dig? 

- Vad anser du om elevernas delaktighet i sitt lärande? 

- Kan du berätta om hur du ger eleverna möjlighet till 

detta? 
 

INGÅNG TILL KOMMANDE TEMAN 

- I din undervisning använder du dig av självvärdering och 

kamratbedömning som metoder. Vad innebär detta? 

- Hur kommer det sig, var fick du idén från? 
 

TANKAR KRING KAMRATBEDÖMNING  

- Vad är ditt motiv till att arbeta med kamratbedömning?  

- Vad vill du uppnå? 

- Kan du ge konkreta exempel på hur detta går till?  

- Kan du se något resultat av arbetet kring 

kamratbedömning? 

- Ser du några fördelar med att arbeta så här? 

- Kan du se problem med detta arbetssätt? 
 

TANKAR KRING SJÄLVVÄRDERING 

- Vad är ditt motiv till att arbeta med självvärdering?  

- Vad vill du uppnå? 

- Kan du ge konkreta exempel på hur detta går till?  

- Kan du se något resultat av arbetet kring 

kamratbedömning? 

- Ser du fördelar med att arbeta så här? 

- Kan du se några problem med detta arbetssätt? 
 

AVSLUTNINGSFRÅGOR 

Bästa tips/råd till mig hur jag skulle kunna arbeta med detta? 

Något att tillägga? 


