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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur några elever diskuterar kring andra elevers 

texter och hur de bedömer dessa. Syftet var även att kunna få exempel på om eleverna kunde 

utveckla dessa texter formativt tillsammans i en diskussion. Forskningsansatsen för denna 

studie var kvalitativ och datainsamlingsmetoden genomfördes i form av 

fokusgruppsintervjuer. Tjugo elever i årskurs 6 deltog i 4 fokusgruppsintervjuer. Resultatet av 

vår studie visade att elevernas bedömning kännetecknades av att de hade svårigheter med att 

lyfta fram goda exempel i texterna på t ex textens struktur, grammatik mm. Vår studie visade 

även att eleverna hade lätt för att ge förbättringsförslag på de olika texterna av formativ 

karaktär. När eleverna sedan började ge texterna betyg av summativ karaktär försvann 

elevernas  formativa förbättringsförslag och eleverna fick svårt att motivera det betyg de gett 

de olika texterna. Resultatet analyserades sedan utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ett 

specialpedagogiskt perspektiv samt utifrån ett formativt synsätt. Resultatet diskuterades i 

relation till styrdokument och tidigare forskning.  

 

Nyckelord:  Formativ bedömning, kamratrespons, sociokulturellt perspektiv, 

specialpedagogik, summativ bedömning, återkoppling. 
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1 Inledning  

I vårt arbete som pedagoger är bedömningar en del av vardagen. Vi gör olika typer av 

bedömningar där vi utvärderar var våra elever befinner sig i förhållande till kunskapsmålen. 

Vi genomför nationella prov, betygsätter och  analyserar resultat. Under de senaste åren har vi 

uppmärksammat att ordet bedömning har fått ett större fokus, både i vår vardag och i den 

allmänna skoldebatten. Den traditionella summativa bedömningen har numera fått sällskap av 

den formativa bedömningen. Det som tidigare varit så självklart, att bedömningar var något 

som bara pedagogerna gjorde, har fått ge vika för ett bredare synsätt. Diskussionerna har 

många gånger handlat om syftet med bedömningarna och vad målet med bedömningen är. 

Stobart (2014) menar att genom att använda sig av formativ bedömning kan elevens 

metakognitiva förmåga utvecklas. Denna utveckling är en förutsättning för att eleven ska bli 

expert på sitt eget lärande. Genom att läraren stärker elevens motivation och självkänsla 

utvecklas elevens förmåga att själv värdera sitt arbete. Druid-Glentow (2006) menar att 

elevens självkänsla är extra viktig vid språk,- läs och skrivproblematik. Det är extra viktigt att 

dessa elever får uppleva en känsla av att de kan och att de förstår.  

 

Flera olika typer av bedömningar görs numera i skolan och dessa kan ha både positiva och 

negativa effekter för elevernas lärande och självkänsla. Lundahl och Fichtelius (2016) menar 

att man som lärare måste vara medveten om bedömningens konsekvenser för att kunna 

bedöma barn och elevers kunskaper på ett professionellt sätt. Det är inte bara bedömningar av 

elevers kunskaper som är i fokus, utan det görs även bedömningar av skolan och dess resultat. 

Resultatet kan sedan användas för att göra jämförelser mellan olika skolor och 

kommuner.  Denna bedömning kan leda till olika mått av resultat. Att sedan styra skolan med 

resultat, att presentera resultatet utåt, samt att diskutera skolan med fokus på elevers resultat 

kan skapa konsekvenser för det vardagliga arbetet och för elevers lärande.  

 

Ett av det moderna samhällets kännetecken är att systematiskt bedöma en individs förmågor, 

kompetenser och kunskaper. Samtidigt visar internationell forskning att summativa 

bedömningar som till exempel betyg och prov, kan ha hämmande och negativa effekter på 

elevers fortsatta lärande. (Harlen & Deakin Crick, 2002). Skolverket (2011) uppmanar därför 

lärare att arbeta med formativ bedömning genom att använda sig av en formativ 

bedömningsprocess. Denna bedömningsprocess innebär att läraren måste tydliggöra målet 

med undervisningen för eleverna. Det innebär att läraren måste ha god kunskap om var 



 

 

eleverna befinner sig i förhållande till kunskapsmålet samt att läraren behöver ge eleverna en 

återkoppling som talar om hur eleverna ska arbeta vidare mot kunskapsmålet. Wiliam (2013)  

menar att det finns fem viktiga strategier i att arbeta formativt. En av dessa är att läraren och 

eleven tydligt är insatta i vilka kunskaper eleven just nu har. Denna bedömning  är avgörande 

för att eleven tillsammans med läraren ska kunna sätta upp mål och få rätt sorts stöd och 

återkoppling för sin fortsatta utveckling. Därför är det viktigt att eleverna vet vilka           

kunskapsmål som finns och vad de förväntas kunna. Vidare innebär formativ bedömning, 

menar Wiliam (2013), ett elevaktivt arbetssätt. Elever ska se varandra som resurser vid 

bedömning för att kunna ge och få återkoppling. De uppmuntras även att bli självständiga i 

sitt eget lärande och kunna utvärdera, bedöma och utveckla sina egna förmågor och 

kunskaper.  

 

Wiliam (2013) menar att det finns fem strategier som är viktiga för att arbeta formativt: 

1. Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier.   

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

belägg för lärande.    

3. Ge återkoppling som för lärandet framåt. 

4. Aktivera eleverna som läranderesurser åt varandra. 

5. Aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande.  

 

Av Wiliams (2013)  strategier har vi valt att studera hur elever bedömer och ger  återkoppling 

i ett arbetssätt tillsammans med andra. Vår utgångspunkt i denna studie har varit Wiliams 

tredje punkt som handlar om återkoppling. Vi anser dock att återkoppling inte endast 

förekommer unders Wiliams tredje punkt utan även återfinns i de övriga punkterna. 

Skolverket (2017) menar att det är viktigt att elever oavsett bakgrund, får chansen att 

utvecklas och lära tillsammans med andra. Om eleven får tillhöra ett socialt sammanhang, 

skapas en känsla av tillhörighet.  

 

Vetenskapsrådet (2015) skriver att det gjorts få studier med elevperspektiv när det gäller 

formativ bedömning. Detta har lett till att vi med denna studie vill sätta eleverna i fokus. Vi 

vill studera hur elever bedömer och resonerar kring andra elevers texter samt hur de vill 

utveckla dessa texter.  
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Därför är en studie där elever tillsammans i en grupp samverkar, bedömer och ger 

återkoppling, intressant på flera sätt. Eleverna hamnar med denna studie i ett lärsammanhang 

där de tillåts vara aktiva och lära av varandra. Genom studien finns en chans att se vad 

eleverna bedömer och återkopplar, samt vilken process som leder fram till deras bedömning.  

 

2 Bakgrund 

I detta kapitel definierar vi begreppen formativ och summativ bedömning. Vi redogör sedan 

för den historiska bakgrunden till summativ- och formativ bedömning samt hur dessa begrepp 

används i lärmiljön. Kapitlet behandlar även tidigare forskning inom området samt 

kamratrespons och styrdokument.  

 

2. 1 Definition av formativ och summativ bedömning  

Skolverket (2011) förklarar formativ och summativ bedömning på följande sätt: Formativ 

bedömning används för att stödja elevens lärande och utveckla lärarens undervisning, medan 

summativ bedömning används för att beskriva en elevs kunskapsläge som underlag för 

omdömen och betyg. 

 

2.2 Summativ och formativ bedömning - Historia/bakgrund 

Lundahl och Fichtelius (2016) menar  att bedömningens utformning och dess syfte har sett 

olika ut under utbildningens historia. Brodin och Lindstrand (2010) beskriver hur 

intelligenstest som utformats ursprungligen av fransmannen Binet, kunde särskilja elever från 

varandra. Syftet med dessa summativa prov var att differentiera eleverna och skapa särskilda 

specialklasser. Testet användes för första gången i Sverige år 1920 och fick stor 

genomslagskraft. Intelligenskvoten avgjorde om en elev skulle placeras i hjälpklass eller inte. 

Fram till 1950-talet ansågs inte miljön vara en del av en elevs svårigheter. Man sökte därför 

endast svårigheterna hos barnet, till exempel i form av olika slags skador. Man ansåg att 

skadan kunde bli sämre eller bättre beroende på hur barnets behandlades. År 1944 startades 

Statens psykologisk-pedagogiska institut och de arrangerande kurser för lärare om hur de 

skulle genomföra olika test.  Elever med språk-, skriv och lässvårigheter klassificerades som 

ordblinda och hamnade i särskilda läsklasser. Lundahl och Fichtelius (2016) förklarar att 

mätpsykologin nådde sin topp under 1940-1960 talet.  
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Det växte efter hand fram kritik mot det alltför medicinska sättet att se på elevers svårigheter, 

menar Brodin och Lindstrand (2010). Att inte kunna lära sig läsa skulle även kunna ha andra 

förklaringar än enbart medicinska. Det handlar även om miljön och hur läsundervisningen gått 

till. Därför upplevde många testen som orättvisa som främst pekade ut elever som vuxit upp i 

kulturellt ostimulerande och fattiga miljöer. Efter det har konsekvensmedvetenheten ökat. 

Trots en ökad medvetenhet om bedömningars effekter sker dock fortfarande mycket 

bedömningar av individer. Ett exempel på detta är det lilla barnet som bedöms redan i början  

av sitt liv på BVC. I skolan bedöms eleverna ytterligare, vilket kan leda till att eleven skapar 

sig missvisande uppfattningar om sin egen förmåga och om vad kunskap är. Det är lätt att 

eleverna tappar sin självkänsla, vilket vidare kan leda till att de tappar lusten att lära.  

 

Begreppet formativ bedömning har funnits sedan 1950-talet och är därmed inget nytt begrepp. 

Dock har begreppets innebörd förändrats genom åren. Enligt Wiliam (2013) förklarade 

Michael Scriven år 1967 formativ bedömning som  ett verktyg för att utveckla undervisningen 

som då bestod mestadels av summativ bedömning. Benjamin Bloom utvecklade tanken och 

förklarade år 1969 att formativ bedömning skulle användas aktivt i undervisningens alla delar 

som ett sätt att ge återkoppling. Under 1990-talet har begreppet spridit sig i stora delar av 

världen. Denna spridning antas till stor del bero på en forskningsöversikt av Black och 

Wiliam (1998).  

 

2.3 Summativ och formativ bedömning i lärmiljön 

Den svenska skolan är sedan införandet av läroplanen Lgr 11 resultatorienterad, skriver Boo, 

Forslund Frykedal och Thorsten (2017). Det innebär att det tydligt är uttryckt vad eleverna 

förväntas lära sig i de olika ämnena uppdelat i stadier och skalor. Skolverket (2018) vill att 

lärarna ska värdera och kartlägga elevernas resultat genom att ha bedömningar, prov och 

betyg. Myndigheten menar att de nationella proven ska fungera som ett stöd för lärarna i den 

bedömningen. Dessa ska även säkerställa att betygen blir likvärdiga och rättvisa oavsett på 

vilken skola eleven går. De nationella proven genomförs i slutet på åk 3, 6 och 9 samt för 

vissa kurser i gymnasieskolan. Skolverket ser även dessa obligatoriska prov som ett sätt att 

kontrollera hur elever klarar måluppfyllelsen. Resultaten kan därför användas för vidare 

analys.  
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Myndigheten skriver att proven främst har en summativ funktion, men att de även kan 

användas formativt, då resultaten kan användas för att utvärdera elevernas kunskaper och  

synliggöra styrkor och svagheter. Vidare kan de fungera som ett sätt att utvärdera skolornas 

undervisning. Ett annat sätt som Skolverket vill att skolorna arbetar både summativt och 

formativt är med elevernas IUP, Skolverket (2017). Dessa individuella utvecklingsplaner är 

tänkta att ge information till vårdnadshavare och elev om elevens kunskaper i förhållande till 

målen. De ska även ha en framåtsyftande planering. Vidare skriver myndigheten att skolan 

har ansvar att fortlöpande informera vårdnadshavare och elev om hur det går för eleven i 

skolan. IUP har därför både en summativ och en formativ funktion. Omdömen som ges 

summerar elevens nuvarande kunskapsnivå och den framåtsyftande planeringen ger förslag på 

utvecklingsområden. Skolverket menar att dessa två hör ihop och ska diskuteras på det årliga 

utvecklingssamtalet. 

 

Jönsson (2017) förklarar formativ bedömning som ett sätt att arbeta vars mål är att utveckla 

elevers lärande, med betoning på vägen till kunskap. Att arbeta med summativa bedömningar, 

innebär att se det färdiga resultatet och kontrollera vad eleverna har lärt sig. Att arbeta 

formativt är att vara mer aktiv under hela processen och se att varje steg till kunskap ska följas 

och uppmuntras. Genom att läraren är aktiv och jobbar med formativa bedömningar utvecklas 

elevens självständighet och motivation. Detta till skillnad mot den summativa bedömningen 

som innebär att läraren ser det färdiga resultatet och kontrollerar vad eleverna lärt sig. Bell 

och Cowie (2001) förklarar formativt arbetssätt som att utlärning och inlärning är integrerade 

under tiden lärandet äger rum. Det är en aktiv process mellan alla deltagare.  

 

För att lyckas med att arbeta formativt krävs det enligt Boo, Forslund Frykedal och Thorsten 

(2017), att läraren skaffar information om var varje elev befinner sig kunskapsmässigt och 

tillsammans med eleven bestämmer nästa steg i utveckling. Detta utvärderas sedan 

kontinuerligt och ger läraren möjlighet att utvärdera både elevers resultat och sin egen 

undervisning. Det viktigaste är att eleverna själva får makt över sitt eget lärande. Den här 

medvetenheten, metakognitionen, utvecklar deras egna förmåga att bedöma sitt eget lärande.  

När eleverna upplever att de själva har makt och kontroll över sin utveckling, ökar deras 

motivation och självständighet. Boo m.fl. (2017) 
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Det är viktigt att läraren sätter upp mål med undervisningen. För att lyckas uppnå målen, 

måste eleverna också veta och förstå vad de förväntas lära sig. Detta arbetssätt har även som 

syfte för att lärare och elever ska kunna utvärdera arbetet. Har vi nått målen? Hur har arbetet 

fortgått? Vad har varit lätt och svårt? Ett vanligt sätt att mäta elevers utveckling är att ha 

kriterier vid arbetsmoment, t ex kan läraren använda sig av matriser och olika typer av mallar 

för bedömning.  Jönsson (2017) förklarar att det är viktigt att läraren ger nyanserad 

information till eleverna, där eleverna ser sina styrkor, men även vad de kan utveckla. För att 

kunna göra detta på ett sätt som motiverar eleverna, krävs det att målen är  

utvecklingsområden. Skolverket (2017) menar att dessa två hör ihop och ska diskuteras på det 

årliga utvecklingssamtalet.                                                                                                        

 

2.4 Formativ bedömning i tidigare forskning  

Formativ bedömning brukades som ett begrepp  på 1960-talet, förklarar Wiliam (2013), men 

kom då inte att användas i någon större utsträckning i praktiken. Efter hand startade olika 

studier för att närmare undersöka relationen mellan bedömning och undervisning och hur 

olika metoder påverkade detta samspel. Fennema (1996) genomförde tillsammans med sina 

kollegor, en studie i matematik med lågstadielärare. De ville undersöka om elevernas resultat 

kunde höjas om läraren anpassade sina metoder efter varje enskilt barns matematiska nivå.  

Framför allt ville forskarna se om lärarna med hjälp av återkopplande kognitiva samtal kunde 

uppmuntra och stödja elevernas matematiska tänkande vid problemlösning. Studien visade att 

lärarens sätt att ge återkoppling spelade stor roll när det handlade om elevernas utveckling i 

att tänka matematik. Återkoppling är i många fall relaterad till formativ bedömning.  

 

I en studie av Black och Wiliam (1998) gick forskarna igenom flera hundra vetenskapliga 

artiklar som berört formativ bedömning på något sätt. Trots att studierna genomförts på 

varierande sätt, kunde de se ett mönster att eleverna utvecklades av återkommande 

återkoppling. Dock fanns det inget tydligt begrepp vad formativ bedömning egentligen 

innebar i praktiken. Därför genomfördes en studie i England med 24 lärare som undervisade i 

matematik och naturkunskap. Eleverna som ingick var mellan 11 och 19 år. Syftet med 

studien var att hitta arbetssätt för hur detta skulle kunna göras i praktiken  (Black, Harrison, 

Lee, Marshall & William, 2004). 1999 genomfördes en stor metastudie som bl a behandlade 

formativ bedömning och återkoppling. I den studien framkom att återkoppling som gav 

information till eleverna om deras lärandeprocess mot ett bestämt mål, var mer effektivt än 

tex belöningar eller straff (Hattie & Timperley, 2007).                                                        10                                                                                                                  



 

 

Vetenskapsrådet (2015) sammanfattar svensk forskning om formativ bedömning som studier 

av skriftlig dokumentation som främst handlar om yngre barn. De menar att det finns för få 

studier av formativ bedömning i svensk skola, för att det ska vara möjligt att dra några 

slutsatser. De förklarar vidare att det kan med hjälp av forskning vara svårt att studera 

effekterna av formativ bedömning. Detta beror på det vida begreppet som innefattar mycket 

omväxlande  aspekter. Det innehåller till exempel tydliggörande av kriterier för lärande, 

upprättandet av en lärmiljö som involverar eleverna och skapar möjlighet för eleverna att visa 

så mycket som det är möjligt av sin kunskap.                                                                            

  

Även Taras (2007) lyfter fram att definitionerna ibland är otydliga när det gäller den 

formativa bedömningen. Även definitionen av bedömning finner hon otydlig. Taras (2007) 

menar att det finns en sorts osämja mellan den summativa och den formativa bedömningen. 

Om den summativa bedömningen av läraren uppfattas som någonting mindre bra, kan detta 

leda till att läraren vill övergå till att arbeta med formativ bedömning i stället. Det finns då en 

risk att läraren kan behöva göra två slags bedömningar. En för elevens fortsatta lärande och 

utveckling och en för att mäta elevens betyg. Detta för att läraren ska kunna skilja den 

summativa bedömningen från den formativa bedömningen och byta arbetssätt, vilket kan bli 

ett mycket tidskrävande arbete.  

 

Berggren (2015) har i sin studie visat hur högstadieelevers skrivförmåga kan utvecklas, endast 

genom att ge återkoppling på andra elevers texter. Elevernas texter blev fylligare och hade 

färre grammatiska brister. Genom att ge återkoppling utvecklades även deltagarnas eget språk. 

De blev enligt artikelförfattaren mer observanta på hur de själva skrev och kunde därmed 

korrigera sina texter på egen hand. Denna studie fokuserade på att studera enskilda elevers 

resultat, när de en och en gett återkoppling på andra elevers texter. I studien fick deltagarna 

ingen återkoppling på sina egna texter alls, de fick endast ge återkoppling.  

 

I internationell forskning när det gäller återkoppling är de flesta studierna gjorda med 

studenter, som te x Lundström och Baker (2009). Även i den studien studerades enskilda 

studenters resultat. Hattie och Timperley (2007) visade genom sin studie att återkoppling har 

stor effekt på elevers lärande. Dock visade studien att återkopplingen kan ha en både positiv 

och negativ effekt beroende på hur den ges och tas emot. Även återkopplingens form har en 

avgörande roll. 
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 Om återkopplingen ska gynna elevens lärande måste den ges i ett lärande sammanhang. 

Hattie och Timperley menade även att återkopplingen behöver vara riktad mot en uppgift och 

inte vara av för allmän karaktär.  

 

Reeve, Deci och Ryan (2004) menar i sin artikel att motivationen drivs av att vi vill känna en 

inre tillfredsställelse. När detta uppstår i lärsammanhang, blir eleverna engagerade i ämnet. 

De blir mer intresserade, nyfikna och vill veta mer. Reeve m.fl. (2004) menar att det finns tre 

behov som skapar inre motivation hos eleverna. Dessa är att känna sig självständig, 

kompetent och ha en känsla av samhörighet. I skolarbetet ska eleverna uppleva en känsla av 

att kunna samt att ha möjlighet att påverka sitt arbete i form av t ex ämnesfördjupning 

och/eller arbetssätt. Med rätt stöd och väl genomförda mål kan läraren träna elevernas 

självständighet och ansvarstagande, vilket är en förutsättning för formativ bedömning. 

 

Hattie och Timperley (2007) förklarar att formativ bedömning och återkoppling utvecklar 

lärandet mest om den är en aktiv del i lärandeprocessen. Den ska ta avstamp i aktuell 

förståelse och ge nycklar till fortsatt utveckling mot målet. Effekten med återkoppling är som 

störst, menar de, om målet är specifikt och utmanar till lärande. De betonar att det är stor 

skillnad mellan att ge en instruktion och att ge formativ återkoppling. Den senare ska ses som 

en del i lärandeprocessen och hjälpa till på vägen mot nästa steg.  

 

2.5 Kamratrespons - när eleverna blir läranderesurser åt varandra 

Enligt Wiliam och Leahy (2015) är idén om att eleverna lär av varandra ingenting nytt. 

Funderingar  kring detta har funnits i många år. Det är dock under senare tid som det har 

uppstått tankar kring att eleverna ska kunna bedöma varandra formativt. Idén är att eleverna 

ska bedöma varandras arbeten för att förbättra dessa, inte för att döma. När eleverna hjälper 

varandra i bedömningen kan detta leda till förbättrade studieresultat både för eleven som får 

hjälp och för den som hjälper. Berggren (2015) visade i sin studie hur ungdomar som fick 

bedöma varandras texter, även utvecklade sitt eget språk. Nicol (2010) menar att  återkoppling 

av elevers texter helst ska göras i en dialog. Att få en skriftlig kommentar, från lärare till elev, 

ger inte samma utveckling som om återkopplingen sker i en dialog. Genom samtal måste 

deltagarna vara aktiva, vilket gynnar lärandet.  
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Det är viktigt vid uppstarten av kamratrespons att klassen har en gemensam syn på hur detta 

ska gå till. Med fördel kan läraren starta med att klassen tillsammans skapar vissa grundregler. 

Förhoppningsvis kan dessa regler även ge läraren tips på hur eleverna i klassen vill ha 

återkoppling. Det är även viktigt att läraren hjälper eleverna och ger förslag på vilka 

kommentarer man kan använda sig av, för att kommentera någon annans arbete. För vissa 

elever kan det vara en känsloladdad process att ge och ta emot återkoppling. Det kan därför 

vara bra, förklarar Wiliam och Leahy (2015), att eleverna får träna på att ge återkoppling på 

anonyma arbeten, innan de ger respons på en kamrats arbete. Denna teknik kan då övas 

tillsammans i helklass för att eleverna ska bli trygga med arbetsprocessen.   

                                               

Heyer och Hull (2014) menar att vid kamratbedömning får eleverna chansen att lära sig olika 

strategier av varandra för att arbeta vidare med en uppgift. Det är viktigt att alla eleverna i 

klassrummet är delaktiga i kamratresponsen. De elever som har uppnått en högre 

kunskapsnivå kommer att agera “hjälplärare”, medan de elever som har mycket frågor 

kommer att leda undervisningen framåt genom dessa. Många elever tycker att det är lättare att 

ta till sig bedömningen när den kommer från en kamrat. Anledningen till detta kan vara att 

bedömningen kommer ifrån en person som också befinner sig i en lärandesituation och inte 

från någon som redan vet det rätta svaret. Till exempel så visar en studie av Cho och 

MacArthurs (2010) att elever gjorde bättre revideringar av sina texter om de fått 

kamratrespons av sina klasskamrater, än om de endast fick återkoppling från läraren. Detta 

trodde man kunde bero på att alla lärare inte kan översätta och förtydliga mål och 

kunskapskrav så att alla elever förstår dessa. Man menade även att det ibland kan vara svårt 

för lärare och elev att förstå varandra, då man menar att elever och lärare ibland inte tänker 

lika.  

 

Johnson och Johnson (1994) förklarar att kamratrespons skapar en kooperativ lärandeprocess. 

Detta innebär att deltagarna känner ett ansvar att själva klara uppgiften och att hjälpa de andra 

i gruppen att lyckas. Eleverna blir personligt engagerade och denna interaktion mellan elever 

kan stimulera motivationen att lyckas. De menar vidare att kamratrespons hjälper eleverna att 

reflektera både över sitt eget och andras arbete. De lyfter även fram fördelar med att låta 

elever arbeta tillsammans i grupp eller par, för att få igång det kooperativa lärandet.  
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Kamratrespons kan användas på olika sätt. Deuchar (2009) visar i sin studie att i en årskurs 

tre, tyckte 87% av eleverna att de hade lättare för att inhämta ny kunskap, när läraren gjorde 

dem delaktiga och involverade dem i undervisningen.   Man fann att om skolan hade ett 

klimat där eleverna blev delaktiga hade detta stor positiv inverkan på eleverna. Man tittade då 

på faktorer som demokratiska värden, sinnelag, motivation och intresse. I likhet med detta 

visade Selberg (1999) i sin forskning att många elever vill ha större inflytande över sin 

skolsituation. Man menar vidare att elevernas trivsel och meningsfullhet blir bättre, om 

eleverna får ökat inflytande i skolan. Om eleverna får vara med och påverka sitt skolarbete 

ökar deras motivation och intresse att lära sig mera.                                                                                                              

 

2.6 Formativ bedömning i styrdokumenten  

I skollagen står följande om syftet med utbildning: 

 

4 §   Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns 

och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 

2010:800) 

 

Genom att arbeta formativt kan skolan främja elevernas lust att lära samt ta hänsyn till 

elevernas olika behov. Ett formativt arbetssätt kan bidra till att elever med språk-, läs- och 

skrivproblematik ges stöd och stimulans så att de kan utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Eleverna ska känna att de är delaktiga i sitt eget lärande (Druid-Glentow, 

2006). 

 

I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står följande 

skrivet: “Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat  
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 och  ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna” (Skolverket 2011, sid 18). Genom att läraren skapar tillfällen för detta får 

eleverna chansen att göra självbedömningar av sina egna insatser i skolan. Genom att arbeta 

med tex kamratbedömning får eleverna en chans att träna detta.  

                                                                      

I ämnet svenska finner vi även att: “Lärarens uppgift är att planera och strukturera 

undervisningen så att varje elev utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, både enskilt 

och tillsammans med andra” (Skolverket 2011, sid 247). Skulle elevernas förmåga att skapa 

och bearbeta texter utvecklas om läraren aktiverade eleverna som läranderesurser åt varandra, 

genom att t ex arbeta med kamratbedömning?  

 

2.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur några elever med och utan språk-, läs- och 

skrivsvårigheter diskuterar kring andra elevers texter och hur de bedömer dessa. Syftet är 

även att kunna få exempel på om eleverna kan utveckla dessa texter formativt tillsammans i 

en diskussion. Dessa syften har lett oss till följande forskningsfrågor: 

 

1. Vad kännetecknar en grupp elevers bedömning av utvalda elevtexter? 

2. Vilka förbättringsförslag ger eleverna på texterna av formativ respektive 

summativ karaktär? 

 

2.8 Teoretiska perspektiv 

Vi vill låta det sociokulturella perspektivet var en central del i vårt arbete. Detta på grund utav 

att det handlar om hur vi som människor lär oss nya saker, samt hur vi utvecklas. Det 

sociokulturella perspektivet behandlar även vad som är viktigt för att vi ska fortsätta att 

utvecklas och lära oss nya saker. Denna teori anser vi stämmer väl överens med ämnet 

specialpedagogik, då det är av största vikt att enskilda individer, både med och utan språk-, 

läs- och skrivproblematik ska kunna helt utifrån sina egna förutsättningar inhämta kunskap på 

bästa sätt. Denna studie fokuserar på hur elever lär av varandra i ett socialt sammanhang 

vilket gör att det sociokulturella perspektivet blir relevant. Vi har även valt att analysera vårt 

resultat utifrån teorin formativ bedömning samt ur det specialpedagogiska perspektivet.  
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Det sociokulturella perspektivet anses ha sina rötter i psykologen Lev Vygotskijs teorier. Han 

ansåg bland annat att det sociala samspelet var grunden för lärande. Säljö (2000) menar att när 

en individ som har mer kunskap utmanar en annan individ med mindre kunskap, kommer den 

lärande individen integreras i den proximala utvecklingszonen.  

 

Dessa två individer kommer då att lära sig i samspelet mellan varandra. Kommunikation och 

språkanvändning anses vara utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet då de anses 

utgöra länken mellan barnet och omgivningen. Säljö (2000)  menar även att samarbete och 

samspel är två av byggstenarna i det sociokulturella perspektivet. Han förklarar att barnets 

kognitiva kompetens utvecklas genom kommunikation och samtal med de som har mer 

kunskap. Därigenom menar han att kommunikation och delaktighet ger mer kunskap. 

Hagtvet, Frost och Refsahl (2016) förklarar den här teorin med idéen om att kunskap 

förmedlas, “medieras”, mellan en elev och en pedagog alternativt en mer kunnig kamrat. 

Detta sker i lärandesituationer som är anpassade och som stimulerar samarbete och samtal. 

Det kan t ex handla om att tillsammans förstå en text. Genom detta utbyte mellan varandra 

förmedlas kunskaper och nya tankar. Dessutom  lär sig deltagarna att använda olika strategier 

och nya sätt att tänka. Dessa mentala förmågor, som att resonera kring en text, lär sig eleven i 

sociala lärandesituationer.  

 

Ahlberg (2013) menar att historiskt sett har det sociokulturella perspektivets syn på lärandet 

oftast förknippats med att en pedagog utmanar en enskild elev till att nå ett mål. Men denna 

utveckling kan även ske när elever samarbetar med varandra. Om eleverna har olika förmågor 

kan de tillsammans skapa nya insikter och kunskaper.  

 

Ahlberg (2013) ser ur ett specialpedagogiskt perspektiv hur viktigt det är att varje elev får 

möjlighet att blir accepterad för den hen är och får känna delaktighet och gemenskap med 

andra. Skolan behöver stödja barn med läs-, skriv- och språksvårigheter för att detta ska 

uppnås. Detta stöd kan ges individuellt, men helst ska det ske inom den vanliga 

undervisningen. Denna inkludering, att alla får vara med i gemenskapen, främjar alla barn. Att 

elever är olika, ska därför ses som en tillgång. Att ha ett specialpedagogiskt perspektiv, menar 

därför Ahlberg, är att skolan ska jobba för att låta alla elever ska bli accepterade för det dem 

är. Alla, oavsett bakgrund och erfarenheter, ska ses som en tillgång. Det innebär att skolorna 

ska stödja eleverna som har svårigheter och stimulera till utveckling. Detta är ett demokratiskt 

viktigt uppdrag, där alla ska känna sig delaktiga och jämlika.                                                 16 



 

 

 

Fischbein (2014) skriver utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv att det för barn i behov av 

stöd, finns friskfaktorer som skolan bör beakta. Det handlar om bl a om att uppmuntra goda 

kamratrelationer, då detta kan påverka hur barnet mår och trivs i skolan. Hon menar därför att 

skolorna måste fundera väldigt noga, innan de utsatta barnen flyttas från den gemensamma 

gruppen, till att få stödinsatser på eget håll, alternativt i liten och utvald grupp. Här finns det 

en risk att eleven upplever ett utanförskap. Dessutom kan dessa grupper även uppfattas som 

stigmatiserande. Det finns en risk att det specialpedagogiska stödet upplevs som att bli 

utpekad och stämplad. Hon förklarar vidare att andra friskfaktorer för barn i behov av särskilt 

stöd, är att få uppmuntran och ingå i ett positivt klassrumsklimat. Det sociala lärandeklimatet 

innefattar allt från positiva kamratrelationer till rimliga arbetsuppgifter, lärarstöd och den 

egna känslan av att kunna påverka. Skolverket (2013) skriver om de två synsätt som finns 

inom specialpedagogiken. Det ena synsättet, kallad kroppsfunktionsmodellen, tas en elev med 

svårigheter till en specialist för att arbeta med det som individen har svårt med. Synsättet här 

är att det är de enskilda individen som ska förändras med hjälp av enskilt stöd. Det andra 

synsättet, den verksamhetsrelaterade modellen, ses eleven i ett helhetsperspektiv där den 

omgivande miljön hamnar i fokus. Här finns tankar om att eleven kan utvecklas med olika 

förändringar i lärmiljön. Detta specialpedagogiska perspektiv ser samspel och flexibla 

undervisningssätt som verktyg att utveckla inte bara elever med svårigheter, utan det gynnar 

alla elever.  

 

Även formativ bedömning kan ses som en teori. Perspektivet är att se lärandet som något som 

sker i en process, där alla deltagare är aktiva. Wiliam (2013) har utformat fem strategier som 

beskriver pedagogens och elevernas agerande mot ökat lärande. För att lyckas med detta är 

det viktigt att pedagoger och elever är insatta i den grundläggande idén med formativ 

bedömning. Lundahl (2014) menar att ett formativt synsätt innebär att se eleverna som aktiva 

i sina egna lärprocesser. Skolans uppdrag är att få eleverna att se och förstå vilka mål de 

arbetar mot. Genom att låta eleverna bli delaktiga och få mer inflytande, kommer de att ta mer 

ansvar. De kommer även att bli kreativa och få lust att lära. De blir nyfikna och vill lära sig 

mer.  Skolan ska uppmuntra varje barn och möta varje barn på dess nivå. Detta är en ständigt 

pågående process där elever och lärare arbetar tillsammans.  
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Det viktigaste med att bedöma är att få information, som kan användas för reflektion eller 

återkoppling. Målet med bedömningar är att stärka lärandet. Elever ska även se varandra som 

resurser och samarbeta genom bl a kamratrespons. Genom att samverka med andra, stärks 

demokratiska värderingar.  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan formativ bedömning gynna elever i behov av stöd, 

då perspektivet uppmuntrar varje elevs utveckling. Lundahl (2014) beskriver att elever i 

behov av stöd, ofta lär sig undvika det som är svårt. Det blir en ond spiral. Eleverna ska 

istället få stöd att bli aktiva i sitt eget lärande. Genom stöd och uppmuntran, stärks tron på den 

egna förmågan. Elever ska även ha återkommande återkoppling från lärare, vilka mål som har 

uppnåtts och vilka mål som eleven arbetar mot. För att lyckas med det, måste läraren vara väl 

insatt i vad eleven kan. Att arbeta formativt, innebär även att låta elever lära av varandra. 

Genom att samarbeta, lär sig eleverna hur andra tänker och de får inblick i olika 

studietekniker. Med bakgrund av dessa perspektiv vill vi se och tolka våra resultat.  

 

3 Metod 

Detta kapitel inleds med att forskningsansatsen för vårt arbete beskrivs. Detta följs av vårt val 

av fokusgrupper som datainsamlingsmetod samt urvalet till dessa. Vidare beskrivs studiens 

tillvägagångssätt, trovärdighet och etiska överväganden. Vi redogör slutligen för vår 

ansvarsfördelning och dataanalys.  

 

3.1 Metodval  

För Fejes och Thornberg (2009) innebär fenomenologisk ansats att det är människors 

uppfattning om hur något är, som är det väsentliga. Även Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att i de kvalitativa studierna är fenomenologi ofta ett begrepp som visar på ett intresse av att 

förstå sociala företeelser utifrån den intervjuades egna perspektiv. Forskaren vill även förklara 

världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den väsentliga verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är. Forskaren vill förstå människors upplevelser av olika fenomen 

i livet. Larsson (2005) förklarar att fenomenologisk forskning innebär att se ett fenomen utan 

att ha egna förutbestämda uppfattningar om det. Att se fenomenet som det är, utan att färgas 

av sin egen förförståelse. Eftersom vi ville fånga elevernas uppfattning om de skrivna texterna 

just där och då, ansåg vi att den fenomenologiska ansatsen kunde passa vårt arbete.  
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Då vi ville veta mer om hur elever uppfattar andra elevers texter, valde vi fokusgrupper som 

metod. Med denna metod fick vi möjlighet att lyssna på hur grupperna tillsammans 

resonerade kring de olika texterna. Gruppen kunde fritt uttrycka sina tankar kring de frågor 

som diskuterades. Fokusgruppssamtalen varade i ca 45 min. Skolverket (2018) menar att det 

är viktigt att elever utövar eget inflytande. Med detta kan menas att de får delta i ett 

sammanhang där deras röster blir lyssnade på av andra. Genom detta blir eleverna delaktiga 

och de får chansen att påverka sitt lärande utifrån de förutsättningar de har.  

 

Wibeck (2010) beskriver fokusgrupper som ett tillfälle där en grupp personer, 4-5 st träffas 

och pratar om bestämda  ämnen. Genom denna metod får forskaren möjlighet att studera 

gruppmedlemmarnas tankar, åsikter och argument. Det är i interaktion med de andra i 

gruppen som deltagarna även kan utveckla nya insikter och tankegångar. Sandström (2018) 

beskriver fokusgrupper som ett kvalitativt sätt att samla information om vad en viss grupp 

människor tycker och anser i ett ämne. Det kan även innebära att det under samtalet, under 

interaktionen, skapas ny information.  

 

3.3 Urval 

När vi började planera denna studie, fanns det tankar att skapa 4 fokusgrupper, varav en grupp 

skulle innefatta elever med skriv-, läs- eller språksvårigheter. Tanken var att kunna studera 

om den gruppen bedömde texterna på annat sätt, än de övriga 3 grupperna. Efter att ha 

samtalat med studiens två inblandade klasslärare, beslutade vi för att frångå den ursprungliga 

tanken. Båda klasslärarna tvekade till att sätta ihop en sådan grupp, med tanke på hur dessa 

elever skulle kunna uppfatta indelningen. Vi valde därför att sätta ihop grupper som hade 

elever med olika förmågor i svenska. Klasslärarna berättade att de medvetet valde ut elever 

som de trodde skulle vilja samtala i grupp. Nilholm (2012) menar att det är viktigt att skolan 

organiseras som samhället i det stora hela ser ut. Att inkludera människor är att se elevers 

olikheter som något självklart och bra. Skolverket (2013) skriver även att nivågrupperingar 

inte stimulerar elevers lärande, utan kan ha motsatt effekt. Elever i behov av stöd utvecklas 

mest om de får vara i blandade, heterogena grupper. Men för att dessa grupper ska ha en 

positiv effekt på lärandet, bör grupperna ha en god social sammansättning. Med detta i åtanke, 

fick klasslärarna stor valfrihet att sätta ihop en blandad grupp elever med och utan språk-, läs- 

och skrivsvårigheter. 

19 



 

 

I vår studie mötte vi 20 elever som gick i åk 6. Vi delade in dem i fyra fokusgrupper, skapade 

på två olika grundskolor i två olika kommuner. I varje grupp deltog 5 elever. Frågan om att 

delta, skickades till två klasslärare med elever som går i åk 6. Vi frågade även ansvariga 

rektorer för att få ett godkännande att genomföra våra samtal. Därefter lämnade klasslärarna 

ut missivbrev till alla elever i varje klass, där vårdnadshavare och elev godkände  deltagandet, 

se Bilaga 1. Vårt mål var att varje grupp skulle ha 5 deltagare. När missivbrev lämnats 

tillbaka till klasslärarna, bokade vi datum för att genomföra våra fokusgruppssamtal. Vi 

samtalade med berörda klasslärare hur grupperna skulle sättas samman. När vi sedan mötte 

eleverna betonade vi hur viktiga de alla var för studien och att vi var där för att lära oss av 

dem. Enligt Wibeck (2010) finns det en vinst med att eleverna känner att de är viktiga för 

studien, att de har något att bidra med.   

 

3.4 Tillvägagångssätt  

För att samtalen skulle fungera på bästa sätt, fanns vissa praktiska saker att ta hänsyn till. 

Wibeck (2010) framhåller vikten av att välja rätt miljö. Ett mindre rum med ett runt bord, är 

att föredra. Då kan deltagarna lättare se varandra. Detta kunde tillgodoses på våra båda skolor. 

Vi valde medvetet att sprida ut eleverna på bestämda platser runt bordet.  Det gjorde vi för att 

vi ville att de skulle sitta tillsammans och att vi medvetet placerade oss i utkanten av gruppen. 

 

Moderatorn ska också, menar Wibeck (2010), ha förberett så att samtalet kan spelas in. Då vi 

båda två deltog under samtalen, kunde en av oss vara den ledande moderatorn. Att vara 

moderator kräver stor känslighet. Wibeck beskriver rollen som opartisk, men engagerad. Med 

detta menas att vara lyhörd och öppen för vad som sägs, men att inte visa egna känslor eller ta 

ståndpunkt. Moderatorn ska inte delta själv i samtalet, men kan styra med hjälp av frågor. 

Uppdraget är att få igång samtalet och att lyssna aktivt. Den andra fick då som uppgift att 

anteckna vad som skedde och vem som sa vad. Att vara den drivande samtalsledaren innebär 

att i förväg ha förberett en intervjuguide. Wibeck förklarar det som att ha ett antal olika 

frågor, som har olika syften. Först finns frågor som öppnar upp samtalet. Därefter kommer 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor och nyckelfrågor. Samtalet bör även ha avslutande 

frågor. Sandström (2018) betonar vikten av att samtalet avslutas med frågor med 

sammanfattande karaktär. På det sättet ger forskaren gruppen möjlighet att kommentera om 

sammanfattningen är rätt eller om något saknas.  
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Våra samtal började med att vi presenterade oss och förklarade varför vi var där. Vi 

förklarade hur fokusgruppsamtalet skulle gå till och varför vi hade inspelningsutrustning med 

oss. Vi informerade deltagarna om att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta om 

de så önskade. Vi betonade även att det inte finns något rätt eller fel svar på våra frågor, utan 

vi ville lära oss hur de resonerar och bedömer  de här texterna.  

 

Vi använde samma intervjuguide vid varje samtal, se bilaga 4. Dock skiftade vi i uppdrag så 

att vi båda var moderator vid två samtal och observatör vid två. Samtalen kom att kretsa kring 

de av oss utvalda elevtexterna. Elevtexterna vi valde hämtade vi från Skolverket arkiv av 

gamla nationella prov, se Bilaga 2. Vi kontaktade Skolverket för att få ett godkännande att 

använda dessa texter i vår studie. Texterna fick användas med motiveringen att de var 

frisläppta och därför inte längre lydde under sekretess. Vi valde två texter från Skolverket 

skrivna av elever i åk 6 i nationella prov i svenska. Uppgiften var att skriva en berättande text 

utifrån frågor och en bild. På Skolverkets provbank fanns fler elevtexter att välja mellan. Vi 

valde att använda oss av två som var bedömda med olika betyg. Vi använde oss av dessa 

texter för att kunna se hur eleverna skulle bedöma dessa texter. Vi valde medvetet dessa två 

då de var lika långa. Den första texten bedömde Skolverket att den inte nådde upp till 

kunskapskraven, då den inte når E på matrisens alla delar. De största bristerna fann 

Skolverket i behandlingen av pronomen. Den andra texten bedömde Skolverket som helhet 

som D, men vissa delar högre. Framförallt lyfte Skolverket fram att texten var väl kopplad till 

uppgiften och att innehållet fungerade väl, t ex med att förmedla upplevelser och händelser. 

Dessa två texter fick eleverna ta del av och resonera kring med hjälp av våra frågor.  

 

3.5 Trovärdighet 

För att intervjuerna skulle få samma upplägg, valde vi att utgå från en intervjuguide. När en 

av oss intervjuade, deltog den andra som observatör och antecknade. Vårt upplägg med att 

skifta i roll som moderator och observatör kan påverka resultaten på olika sätt. Även om vi 

ställer samma frågor, kan vi ändå förmedla olika saker, vilket vi är medvetna om. Att vi är två 

personer som genomför denna studie, kan dock även vara en fördel då vi kritiskt kan granska 

resultat och argument.  
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Denscombe (2016) menar att forskaren alltid har tolkningsföreträde i den kvalitativa 

forskningen. Det är därmed viktigt att vara medveten om sina egna åsikter och värderingar, 

för att dessa inte ska påverka resultatet. Wibeck (2010) menar att för att fokusgrupper ska 

fungerar så bra som möjligt, bör de sättas ihop med noggrannhet. Våra fokusgrupperna var 

heterogena och innehöll  elever med och utan språk-, läs- och skrivsvårigheter samt var 

ihopsatta av läraren. Att studien genomfördes på två skolor i två olika kommuner kan öka 

trovärdigheten.  De resultat vi fick fram i de olika grupperna, stämde väl överens med 

varandra, vilket kan tolkas som tillförlitligt. Vi vill med vår studie belysa hur elever med och 

utan språk-, läs- och skrivsvårigheter kan resonera kring andra elevers texter.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra olika huvudkrav inom forskningsetiska principer. 

Informationskravet innebär att de deltagande i forskningsprojektet vet på vilka villkor de 

deltar i projektet. Deltagarna ska även vara medvetna om att de när som helst har möjlighet att 

avsluta sitt deltagande samt att deltagandet är frivilligt. Ett missivbrev, se bilaga 1 skickades 

hem till elevernas föräldrar. Här fick föräldrarna ge sitt godkännande till att barnet fick delta i 

studien. I missivbrevet framkom studiens syfte och föräldrar och elever blev informerade om 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver ha deltagarnas samtycke, även föräldrarnas 

samtycke är nödvändigt när yngre deltagare medverkar. Detta samtycke fick vi genom vårt 

missivbrev där föräldrarna fick lämna sitt godkännande till att deras barn fick delta i 

studien. Konfidentialitetskravet handlar bland annat om hur personuppgifter bör förvaras 

säkert och utom räckhåll för obehöriga personer. Vårt material har förvarats inlåst när vi inte 

har arbetat med detta, då vi inte ville att någon obehörig skulle kunna ta del av vår 

information. Alla namn på eleverna i fokusgruppssamtalen avidentifierades, likväl 

kommunernas och skolornas namn. Avslutningsvis behandlar nyttjandekravet vad forskaren 

får lov att använda sina uppgifter till. Vårt insamlade material ska endast använda till den 

givna studiens syfte. Creswell och Poth (2018) betonar vikten av att ha med det etiska i varje 

delmoment under studien som t ex hur deltagarna väljs ut och behandlas.  För oss innebar det 

att vi behövde vara noga med hur vi bildade våra fokusgrupper. Här använde vi oss av 

elevernas egna lärares kunskap om eleverna för att sätta ihop fungerande grupper där eleverna 

kunde känna sig trygga med varandra.  
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3.7 Ansvarsfördelning 

Då vi har haft förmånen att kunna träffas har båda kunnat bidra till studiens alla delar. Vi har 

tillsammans tagit del av tidigare forskning och litteratur för att kunna sammanställa 

bakgrunden till detta arbete. Vår insamling av data genomfördes i form av fokusgruppsamtal i 

vilka vi båda närvarade. Transkriberingen av dessa fokusgruppsamtal har vi gjort tillsammans 

samt att presentera och analyserat resultatet.  

 

3.8 Dataanalys 

Våra fokusgruppsamtal genomfördes med stöd av en intervjuguide och samtalen spelades in. 

En av oss hade rollen som moderator, medan den andra observerade och förde anteckningar. 

Efteråt renskrevs anteckningarna och det inspelade materialet transkriberades. Centrala teman 

i materialet urskiljdes och belystes, till exempel det formativa och det summativa. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att när materialet transkriberas blir även strukturen tydligare och 

materialet blir lättare att analysera vidare. Utskriften blir starten för en vidare analytisk 

process. Vidare förklarar de att det är vanligast att koda eller kategorisera arbetet vid 

dataanalysen. Det är viktigt att hitta nyckelord då dessa kan hjälpa till att strukturera 

materialet. Wibeck (2010)  betonar vikten av att ha studiens syfte i fokus, när materialet kodas 

och delas upp.  

 

Halkier (2010) använder kodning, kategorisering och begreppsbildning som verktyg för att 

bearbeta fokusgruppsdata. Med denna strategi började vi strukturera vårt material. Först 

kodade vi materialet i teman. Alla svar från de fyra samtalen, som berörde våra 

forskningsfrågor, fick en viss färg och en tematisk rubrik. Detta hjälpte oss att strukturera den 

stora mängd utskriven text, från våra fyra samtal. Nästa moment, kategoriseringen, hjälpte oss 

att se om gruppernas svar liknade varandra, eller om de hade olika åsikter om ämnet. Vi 

noterade om det fanns samstämmighet i gruppernas svar, eller om någon grupp hade 

avvikande åsikter. Vi gick helt enkelt djupare in i materialet, ner på detaljnivå. Det sista 

verktyget, begreppsbildning, innebär att se data igen i förhållande till de valda teorierna eller 

till andra undersökningar. Vi analyserade vårt material utifrån de teorier och perspektiv vi 

hade valt.      
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4 Resultat och analys 

Under följande rubrik presenteras resultatet av våra insamlade data, utifrån våra två 

forskningsfrågor. Resultaten bygger på fyra fokusgruppsamtal där fem elever deltog i varje 

grupp. Alla elever i fokusgrupperna var elever i åk 6 blandade flickor och pojkar med 

varierande språk-, läs- och skrivförmåga. Vårt resultat kommer sedan att diskuteras och 

analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet och det specialpedagogiska perspektivet. 

Även formativ bedömning kommer att användas som ett perspektiv för analys. Resultatet 

delas upp utifrån elevernas diskussion kring text nr 1 och text nr 2.  

 

4.1 Elevernas bedömning text 1 

Elevernas bedömning kan kännetecknas av två teman, det innehållsmässiga och det 

grammatiska. Eleverna fick börja med att diskutera vad som var bra med den här texten. I tre 

av fyra grupper valde eleverna att börja kommentera det positiva som hände i berättelsen. 

Grupperna kommenterade att pojken i berättelsen blev glad att han fick en hund. En grupp 

kommenterade även att det var bra att pojken var ute och lekte, och inte var inne och lekte 

med en mobil eller dator, samt att det var pojkens bästa dag i hans liv. En av dessa grupper 

var tysta länge innan de började lyfta fram positiva saker om texten. De hittade endast en sak 

som var bra med texten och det handlade om handlingen. De menade att det var bra att pojken 

i texten fick en hund.  

 

En av grupperna valde istället att direkt börja kommentera grammatiken. En elev började, och 

de andra byggde vidare på elevens resonemang. De kommenterade att det var många stavfel 

och särskrivningar.   

 

“Jag vet inte, det var mycket som var fel i texten tyckte jag.” 

“Ja det var många stavfel.” 

“Ja så är det så många ord som egentligen är sammansatta. Men som här har många 

mellanrum.” 

 

Efter dessa inledande kommentarer fortsatte alla fyra grupperna att diskutera de grammatiska 

brister som fanns i texten. De kommenterade att skiljetecken inte var på rätt ställen, att eleven 

blandade stor och liten bokstav och att det förekom särskrivningar och stavfel.  
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Flera av grupperna lyfte fram att ordet klart har stavats kart  och att ordet polis har stavats 

polic.  

 

Två av fokusgrupperna samtalade om att vissa meningar i texten var lite konstiga. “Jag tycker 

att det är lite konstigt det här med form. Det står att det är pojkens födelsedag. Sen står det jag 

gör…” En av grupperna kommenterade att texten är skriven i dåtid och i nutid. ” Han skrev i 

dåtid och i nutid. Då var det så och nu är det alltså så här. Han hoppade också ibland” 

 

4.2 Elevernas bedömning av text 2 

I samband med elevernas bedömning framkom följande teman: textens handling, språk och 

upplägg. Även här fick eleverna börja att samtala om vad som var bra med texten. Två av 

grupperna valde att lyfta fram handlingen. De tyckte t ex att det var bra att föräldrarna inte 

tänkte skilja sig och att föräldrarna blev överlyckliga när barnen kom tillbaka hem.  

 

Två fokusgrupper valde istället att direkt kommentera språk och upplägg. De lyfte fram att 

eleven använde skiljetecken på ett bra sätt. De tyckte att den här texten hade en tydlig struktur 

med styckeindelningar. De tyckte handlingen var lätt att förstå, då den hade en röd tråd.  

 

När eleverna skulle samtala om vad som var mindre bra med den här texten kommenterade tre 

av fyra grupper grammatiska detaljer som t ex felstavningar, särskrivningar, punkt och stor 

bokstav. En grupp kommenterade att eleven valt att skriva med talspråk istället för skriftspråk. 

En grupp lyfte fram en negativ sak i handlingen att pojken inte stannade kvar och lyssnade på 

sina föräldrar, utan sprang till kojan.  

 

4.3 Analys kopplad till våra teoretiska utgångspunkter 

Efter elevernas diskussion kring bedömning av texterna funderade vi på vad det är som 

kännetecknar elevernas bedömning av dessa texter. Vårt resultat visade att eleverna hade svårt 

för att kommentera bra saker i texterna, förutom positiva saker som utspelade sig 

i  handlingen. Detta gällde framför allt text nr 1. Vad var det som gjorde det så svårt för 

eleverna att komma på bra saker att säga om texterna?                                                          25 

 

 

 



 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle detta kunna tolkas som att eleverna inte är vana med 

att ge varandra återkoppling på detta sätt. Säljö (2000) menar att det kan ta tid för elever att 

lära sig regler för olika sammanhang. Även Wiliam och Leahy (2015) menar att det är av stor 

vikt att eleverna får träna sig i att ge varandra feedback för att arbetet ska bli formativt.  

 

Det som blev tydligt när vi lät eleverna diskutera texterna, var att de i gruppen tillsammans 

var väldigt samstämmiga. Det var ingen som argumenterade emot någon annans åsikt.  Detta 

skulle även kunna tolkas som att eleverna lärde sig av varandra när de diskuterade i sina 

grupper. Säljö (2000) menar att kommunikationen är en stor del i lärandet. Lärandet förs 

vidare genom kommunikation och samverkan med andra. Vi märkte tydligt att när någon elev 

sa något var någon annan elev oftast snabb på att bekräfta och föra vidare resonemanget. 

Detta skulle kunna tolkas som att eleverna inte är vana vid att tillsammans med andra utmanas 

i sitt lärande och tänkande. Hagtvet m.fl. (2016) menar att vid rätt lärandesituation stimuleras 

elevernas samarbete och de förmedlar nya tankar och ny kunskap till varandra. Vi kan tolka 

vårt resultat som att eleverna är snabba med att bygga vidare på varandras resonemang.  

 

Ahlberg (2013) lyfter fram att ur ett specialpedagogiskt perspektiv, är det viktigt att alla barn 

får känna delaktighet och gemenskap. I vår studie så märkte vi att delaktigheten var mycket 

viktigt, då alla eleverna spann vidare på varandras resonemang. Detta kan enligt Fischbein 

(2014) tyda på att arbetsuppgiften var rimlig för alla elever i gruppen med och utan språk-, 

läs- och skrivsvårigheter. Att grupperna var heterogena, kan enligt Skolverket (2013), 

stimulera elever i behov av stöd, då de genom sociala samspel lär sig av varandra.  

 

4.4 Elevernas betygssättning av text 1 

Tre av fyra grupper bedömde text 1 med betygen E och D. De motiverade betygen med att 

berättelsen var kort och hade grammatiska brister. I de här tre grupperna samtalade och 

reflekterade eleverna om vad som är viktigt och vad som betygssätts i en text.  

 

“Jag skulle kunna ge honom ett E, fast inte ett helt E. Jag hade gett den delen som han hade 

gjort bra D” 

“Jag tyckte texten var D, typ men att stavningen var ett E”.  

“Men alltså är grammatiken så viktig? Ja om man går i 6-an, så tycker jag att man ska veta när 

man använder punkt”                                                                                                               26 



 

 

En grupp valde att ge texten betyg 7 av 10. När vi sedan kommenterade att man får ge texten 

betyg F-A valde gruppen att ge texten betyg C, med motiveringen att texten vara ganska bra 

och att eleven hade löst uppgiften den fick.  

 

“Och hur motiverar ni det betyget C?” 

“Bra.” 

”Att den är bra?” 

“Att den är så här ganska bra.” 

 

4.5 Elevernas betygssättning av text 2 

Alla fyra fokusgrupper valde här att ge text 2 ett högre betyg än text nr 1. De flesta gav 

förslaget att den borde få C eller D i betyg. Flera grupper motiverade detta med att texten var 

längre och hade mer innehåll. De framhöll att texten handlade om ämnet och att den  hade en 

bra grammatik. I en grupp diskuterade eleverna att texten var okej för en elev i åk 6, men att 

den inte hade varit godkänd för en elev i åk 9. “Eller menar vi...vi vet inte vilken klass eller 

årskurs de här går i. För om man jämför med niorna...hade det här varit niornas hade den fått 

F, för dom har ju gått mer.” 

 

En grupp diskuterade vad som ingår i en bedömning. De ifrågasatte t ex om användning av 

talspråk har stor påverkan på betyget. 

 

4.6 Analys kopplad till våra teoretiska utgångspunkter 

Vi upplevde här att eleverna var väldigt snabba med att bedöma texterna med att ge dem ett 

betyg. De hade dock sedan svårare för att motivera varför de gett dessa betyg. Eleverna hade 

svårare för att driva diskussionen framåt efter att de gett texterna betygen. Enligt Wiliam m.fl. 

(2014) är det en stor fara ur ett formativt synsätt att skriva ut ett betyg på en uppgift. Detta 

kan då innebära att eleverna inte tar emot resten av återkopplingen som ges, utan endast 

fokuserar på sitt betyg. Eleverna tar ofta betygen personligt och det finns stor risk att detta 

påverkar deras självkänsla. Eleverna riktar då sin uppmärksamhet inåt. Det kan leda vidare till 

att elevens självbild påverkas negativt och att eleven då tappar motivationen till att arbeta 

vidare. Ur ett formativt synsätt skulle detta kunna tolkas som att  eleverna kanske hade svårt 

för att motivera betygen de satt för att de var så fokuserade just på betyget och inte på 

återkopplingen.                                                                                                                     27 



 

 

Vidare menar Säljö (2000) ur ett sociokulturellt perspektiv att eleverna behöver se lärandet 

som ett behärskande av ett samband. Han menar att eleverna behöver redskap för att kunna 

behärska sin skolmiljö. Betygssystemet skulle då kunna ses som ett sådant redskap. Dessa 

redskap behövs för att göra det möjligt för eleverna att tolka och fungera som komponent i 

nya lärandesituationer. Detta skulle kunna ligga till grund för att eleverna var väldigt snabba 

med att ge texterna ge ett betyg. Kanske var det så att betyget fungerade som ett redskap för 

lärande för dessa elever? Att eleverna i denna situation var snabba med att ge texterna betyg 

skulle kunna tolkas som att de ser betygen som ett redskap som underlättar och förenklar 

deras lärande i nya situationer.   

 

Vår analys av elevernas betygssättning av text nr 1 och nr 2 är att eleverna var snabba med att 

sätta ett betyg, men sedan avstannade i sitt resonemang i att motivera betyget. Detta hade 

eleverna väldigt svårt för. Ur ett formativt synsätt ser vi detta som att diskussionerna kring 

texternas betyg blir väldigt kortfattade och ytliga. Vi tolkar detta som att eleverna hade svårt 

för att använda sig av sin bedömning formativt i samband med att vi talade om betyg. 

Diskussionerna kring betygen blir väldigt summativa.  När eleverna satte ett betyg på 

texterna, hade de svårt att motivera betyget.  

 

Eleverna diskuterade även kring vad det egentligen är som ingår i ett betyg. Detta tolkar vi 

som att eleverna inte är insatta i läroplanens kunskapskrav för de olika betygsstegen. Detta 

kan ur ett formativt synsätt tolkas som att eleverna inte vet var de är på väg i sitt arbete. 

(Wiliam & Leahy, 2015) visar på att om man vill arbeta formativt är det viktigt att eleverna 

vet vart de befinner sig i förhållande till kunskapskraven. Eleverna behöver även veta vad 

nästa steg i undervisningen är samt vad målet med uppgiften.  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv ser vi faran med att låta elever betygsätta varandras 

texter, då vi såg att diskussionen kring varför en text var värd ett visst betyg var väldigt 

knapphändig. Vår analys av detta är att det finns en risk med att eleverna dömer varandras 

texter istället för att bedöma dessa. Detta anser vi kan drabba elever med språk-, läs- och 

skrivsvårigheter, då dessa elever särskilt behöver konstruktiv återkoppling för att komma 

vidare i sitt arbete.  
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4.7 Elevernas förbättringsförslag text 1 

Alla fyra fokusgrupper tog upp att texten skulle få högre kvalitet om eleven gjorde texten mer 

beskrivande. ”Jag tycker att han borde vara lite mer detaljerad och använda mer svåra ord. För 

att det betyder att man har ett bättre ordspråk och då kan man förbättra sin text mycket mer”.  

 

Med mer detaljer menade grupperna att det är lättare att få en bild av historien i huvudet. De 

ville ha mer detaljer i form av att t ex veta hur hunden såg ut, hur vädret var och hur kojan såg 

ut som pojken sprang till. Två av fokusgrupperna föreslog att eleven ska tänka på att ha en röd 

tråd i sin berättelse för att det ska bli en tydligare handling.  

 

Alla fyra grupper betonade vikten av att läsa igenom texten innan den lämnas in. De var 

tveksamma till om eleven i det här fallet hade gjort det. De menade att om eleven hade läst 

igenom texten hade hen säkert upptäckt en del grammatiska fel, t ex skiljetecken, särskrivning 

eller meningsbyggnad. Två av grupperna föreslog att eleven kunde ha använt en ordbok, om 

den var osäker på stavning. “Det känns som om den här som har skrivit den här texten 

bara har skrivit den lite snabbt och inte varit så noggrann med den” 

 

4.8 Elevernas förbättringsförslag text 2 

Här var fokusgrupperna helt överens om att eleven ska vara noga med att kolla igenom sin 

text innan den lämnas in. “Jag tror att om personen hade tittat igenom den en extra gång så 

skulle den kunna bli felfri”.  
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Två av grupperna föreslår att texten skulle utvecklas  om eleven hade beskrivit miljön mer 

utförligt.  

 

För om man tänker på en koja, då kan man om man t ex är inne 

hela tiden och man aldrig har byggt en koja i hela sitt liv. Då 

tänker man kanske mer på vad man har sett och alla kojor som 

man bygger, dom kan se helt olika ut. Vissa kan bygga utan tak 

och vissa bygger med tak. Vissa bygger på marken och vissa 

bygger i träd. Om du inte har byggt en koja men kanske har sett 

en film, där de har en koja, så är det den man refererar till. Det 

är den enda man har sett. 

 

Grupperna gav olika förslag på förbättringsområden. En grupp tyckte att eleven skulle 

använda sig av tankekarta.  

 

”Det är alltid bra att skriva en tankekarta innan man börjar skriva. För att man glömmer bort vad man 

ska skriva och man tror att man har skrivit alla detaljer, fast man inte har gjort det”. En annan grupp 

tyckte att texten skulle bli bättre med ett annat slut. “Dom hade kunnat ändra så att pojken stannade 

kvar och redde ut det med sina föräldrar”.  

 

I diskussionerna framkom även andra saker att tänka på när man skriver en bra text. Dessa var 

inte kopplade direkt till text nr 1 eller 2, utan gällde texter över lag. Eleverna diskuterade att 

det är viktigt att texterna innehåller en rubrik och att den ska ha tydliga stycken. De ville även 

att texten skulle vara spännande och innehållsrik. 

 

Att lyssnaren förstår att den ska kunna få en bild inom sig i 

hjärnan. Och att den som lyssnar inte vet någonting om det här 

som vi berättar om.  

 

I samtalen framkom att en bra text ofta har en inledning och ett avslut. Under samtalen 

diskuterad eleverna nyttan med att läsa andra elevers texter och vad de kan lära sig av detta.  
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Det som framkom i alla fyra fokusgrupper var, att de blev medvetna om vilka misstag som de 

själva ville undvika att göra. De trodde t ex att dessa elever inte varit noga vid en sista  

genomläsning och det är något som de lyfte fram. Det var något de själva ville vara noga med 

vid nästa inlämning. En grupp samtalade om att när man skriver sin text så finns bilderna 

redan klara i huvudet. Därför kan det vara bra att låta någon annan läsa igenom texten.  

 

 

Man har ju liksom inte hört den här innan och då ser man 

det mycket lättare. Istället för att när jag skriver texter 

tänker jag hela berättelsen genom huvudet. Det är lättare 

när man inte vet vad det ska handla om. Då har man ett 

annat perspektiv.  

 

Det framkom i samtliga grupper att de inte var vana vid att göra kamratbedömningar och läsa 

varandras texter. De har gjort det vid något enstaka tillfälle tidigare.  

 

4.9 Analys kopplad till våra teoretiska utgångspunkter 

Eleverna hade väldigt lätt för att komma med förbättringsförslag som kunde göra texterna 

bättre. Vi ansåg att eleverna hade en tydlig bild över hur texterna såg ut just nu, men samtidigt 

tydligt såg vilka förbättringsförslag som skulle kunna göra texterna ännu bättre. Vi tolkar det 

som att eleverna hade ett tydligt mål med hur de skulle kunna förbättra texterna. Att eleverna 

var snabba med att komma med förbättringsförslag, kan liknas menar Wiliam och Leahy 

(2015) att när eleverna får diskutera skillnader i kvalitet mellan olika arbeten bör det som sägs 

sedan användas för att skapa framgångsfaktorer för arbetet. Ur ett formativt synsätt tolkar vi 

det som att eleverna hade lätt för att komma med förbättringsförslag efter att de diskuterat 

skillnader i texterna.  

 

Wiliam (2013) menar ur ett formativt synsätt att det inom den formativa bedömningen är 

viktigt att eleverna vet var de befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och hur de ska nå 

det. Vi tolkar elevernas resonemang om förbättringsförslag som att eleverna har en klar bild 

över hur de ska nå målet med en bra text. Wiliam  menar även att träning i självbedömning 

och kamratrespons är två viktiga delar som ingår bland de fem nyckelstrategierna. Detta gör 

att vi kan tolka det som att våra elever är i en formativ arbetsprocess när de tränar sig i att ge 

respons på andra elevers arbeten.                                                                                              31 



 

 

Alla grupper kom fram till att text 1 skulle utvecklas om den blev mer beskrivande. Denna 

samsyn i diskussionen, kan ur ett sociokulturellt perspektiv, ses som att grupperna genom 

samtal lyssnade och lärde sig av varandra. Säljö (2000) förklarar det som att människor i en 

grupp lär sig av varandra om de får samarbeta och samspela. Detta kan liknas med Vygotskijs 

tanke om den proximala utvecklingszonen.  Om någon eller några kan lite mer, drar de med 

sig de andra i gruppen och lär dem nya sätt att tänka och resonera.  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv finns det stora vinster, menar Ahlberg (2013), att låta 

elever i behov av särskilt stöd t ex elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter ingå i 

lärsammanhang, där de kan känna gemenskap och delaktighet. Skolverket (2013) skriver att 

dessa elever utvecklas bäst om de får vara i heterogena grupper med bra socialt klimat. Vårt 

resultat visar på ett stort engagemang hos eleverna, när det gällde hur texterna kunde 

utvecklas.  

 

5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår metoddiskussion. Resultatet diskuteras sedan 

utifrån våra två forskningsfrågor. Arbetet avslutas med en reflektion och tankar kring vidare 

forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra vår studie med hjälp av fokusgrupper då vi ville ta del av hur flera 

elevgrupper samtalar om ett fenomen. Det var den interaktionen vi ville ta del av, hur eleverna 

tillsammans diskuterade texterna. Vi upplevde grupperna som mycket integrerade med 

varandra. Alla elever i alla grupper var delaktiga. Wibeck (2010), menar att när en grupp sätts 

samman, kan de ställa frågor inom gruppen och gemensamt utveckla nya tankar och insikter. 

Denna gruppdynamiska process passade även våra forskningsfrågor om formativ bedömning. 

Eftersom eleverna precis hade genomfört de nationella proven i svenska, var ämnet aktuellt 

för alla.  

 

Som moderator var vår roll att initiera samtalen, men samtidigt låta eleverna prata fritt. Kvale 

och Brinkmann (2014) förklarar att det kan uppstå en maktstruktur mellan forskaren och de 

personer som ska intervjuas. För att minska det glappet valde vi att inleda våra samtal med att 

vi var där för att lära oss av dem i gruppen.                                                                              32 



 

 

Vi betonade även att våra frågor inte hade några svar som var rätt eller fel, utan att vi var 

nyfikna på hur de tänkte kring det här. Vi valde även medvetet att placera oss lite vid sidan 

om för att låta gruppdeltagarna sitta tillsammans.  

 

Till vår hjälp hade vi en intervjuguide med huvudfrågor och följdfrågor, se bilaga 4. Dessa 

använde vi för att leda in grupperna till de ämnen vi ville studera. De var även ett stöd för att 

få intervjuerna likvärdiga, då vi bytte roll som moderator och observatör efter två genomförda 

samtal. Dock är vi medvetna om att våra personligheter kan ha påverkat samtalens 

utformning. Fejes och Thornberg (2009) menar att kvalitativa forskningens styrkor handlar 

om se forskaren, med sina erfarenheter och insikter, som ett viktigt redskap. Svagheten är 

dock att forskaren kan tolka och värdera resultaten mycket beroende på sina egna inre 

färdigheter. Detta försökte vi motverka genom att tillsammans kontinuerligt diskutera våra 

tankar och föreställningar.  

 

Våra samtal med grupperna spelades in och transkriberades. Vi valde att transkribera två 

samtal var och detta gjorde vi strax efter att vi genomfört samtalen. Dessa utskrivna samtal 

kodades i olika kategorier, utifrån våra forskningsfrågor. Då fokusgruppssamtal handlar om 

det som är gemensamt, markerade vi svar som återkom i de olika grupperna. Vi har även 

noterat det som särskilt grupperna och även varit observanta på att vissa uttalanden, kommit 

från en enskild elev och inte gruppen gemensamt. Kvale och Brinkmann (2014) menar att vid 

kvalitativ analys är det viktigt att hitta det viktigaste i materialet och särskilja det som studien 

handlar om. För att underlätta detta har vi samarbetat i alla moment. Vi har haft möjligheten 

att träffas fysiskt vid många tillfällen och arbetat ostört dessa dagar. 

  

Vi är nöjda att vi valde fokusgrupp som metod då vi fick ta del av elevernas tankar var för sig, 

men även följa processen i samverkan med andra. Då flertalet andra studier, som handlat om 

elevers bedömning av andra elevers texter, genomförts enskilt med en elev i taget t ex 

Berggren (2015), var denna studie intressant då den även la till ett sociokulturellt perspektiv. 

Vi fick möjlighet att studera hur eleverna lärde sig av varandra under samtalen.  

 

Vi är medvetna om att den här forskningsstudien bygger på ett litet och begränsat underlag. 

Syftet med studien är att belysa exempel på hur elever bedömer och utvecklar andra elevers 

texter.   
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5.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras vårt resultat utifrån våra två forskningsfrågor.  

 

Elevernas bedömning 

Vår studie visade att elevernas bedömning kännetecknades av att de hade svårigheter med att 

lyfta fram det som var bra i texterna. Enligt Boo m.fl. (2017) är det viktigt att låta eleverna ha 

verktyg som stöd för bedömningen de gör. Det kan t ex vara kriterier för olika moment i 

skrivande. Vi reflekterar därför om studiens resultat hade varit annorlunda, om vi hade gett 

eleverna verktyg för att leta efter bra saker i texterna? Ett verktyg skulle kunna ha varit en 

matris med olika kriterier för skrivande. Även Wiliam och Leahy (2015) menar att det är 

viktigt att läraren hjälper eleverna genom att t ex ge  förslag på kommentarer man kan 

använda sig av för att göra bedömningar av andra elevers arbeten. De framhäver även vikten 

av att eleverna får träna på att ge respons på anonyma arbeten i helkass. Vi kan därigenom 

tolka vårt resultat som att eleverna inte är tränade i att bedöma andras texter. I vår nuvarande 

läroplan finner vi att eleverna ska lära sig hur de ger och tar emot respons på texter 

(Skolverket 2011).  

 

Vi insåg att om vi hade valt att låta eleverna diskutera en kamrats text som låg på samma 

språkliga nivå som den från Skolverket, hade återkopplingen inte blivit positiv, då eleverna 

starkt fokuserade på textens brister. Här anser vi att det finns en fara för den enskilde 

individen, om återkopplingen från kamraterna betonar det negativa. Enligt Hattie och 

Timperley (2007) kan återkopplingen ha både positiva och negativa effekter beroende på hur 

den ges.  

 

Elevernas förbättringsförslag 

Vår studie visar att eleverna har lätt för att ge förbättringsförslag på de olika texterna av 

formativ karaktär. När eleverna sedan börjar ge texterna summativa betyg avtar elevernas 

bedömningsförmåga  och eleverna har svårt för att motivera det betyg de ger de olika 

texterna. Deras diskussion avstannade i och med att de enats om ett betyg. Wiliam och Leahy 

(2015) menar att kamratbedömningar blir formativ om eleverna får diskutera kring varandras 

arbeten, komma med kommentarer om dessa, vilka sedan kan leda vidare till ett beslut om 

nästa steg i undervisningen. Beslutet om nästa steg i undervisningen bör vara mer välgrundat 

än det beslut som eleverna hade fattat om de inte haft diskussionen om texterna. 
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Vi kan tydligt se att eleverna kommer med olika förbättringsförslag som kan ses som 

formativa då de vill använda dessa förbättringsförslag för att utveckla texterna. Vi kan dock 

inte veta vilka förbättringsförslag eleverna hade kommit med om vi bad om dessa enskilt utan 

att eleverna fått diskutera texterna tillsammans med varandra. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

menar Säljö (2000) att kommunikation och delaktighet utvecklar mer kunskap. Vi kan genom 

detta tolka det som att elevernas förbättringsförslag hade sett annorlunda ut om de inte fått 

diskutera dessa i grupp. 

 

Skolverket (2017) menar att den summativa bedömningens syfte är att ge en bild av elevens 

nuvarande kunskapsnivå, för att därefter ge framåtsyftande utvecklingsområden av formativ 

karaktär. Eleverna har tillsammans bedömt och summerat elevtexternas styrkor och 

svagheter.  Detta kan ses som en summativ kontroll, där elevens nuvarande kunskapsnivå 

stäms av. Med detta som grund ger eleverna därefter förbättringsförslag som hjälper till att 

utveckla texterna mot en högre nivå. Detta skulle kunna ses som en formativ process, där 

eleverna tar avstamp i tidigare kunskap för att sedan arbeta vidare mot nästa kunskapsnivå.  

 

Vi såg i vår studie att eleverna var väldigt snabba med att ge texterna betyg. De hade dock 

svårare för att motivera de betyg de gav texterna. Wiliam (2013) menar att det är viktigt att 

elever har kunskap om vad som förväntas av dem. Genom att lyssna på elevernas diskussion 

kring betygen, kunde vi höra att eleverna hade en viss förståelse kring att bedömningen 

innehåller många olika delar att ta hänsyn till. En grupp resonerade om att texten var okej för 

en elev som går i åk 6, men att den inte hade varit godkänd för en elev i åk 9. Genom detta 

uttalande kan vi se att eleverna är införstådda med att lärandet fortsätter under hela skoltiden 

och att det är en progression. Hattie och Timperley (2007) menar att lärandet ska ses som en 

process där återkoppling skapar den största utvecklingen. 

 

Eleverna diskuterade nyttan av att läsa andra elevers texter och vad de kan lära sig av det. 

Genom liknande samtal kan elevernas egna medvetenhet om sitt egna lärande öka. 

Metakognitionen hjälper eleverna förstå sitt eget lärande, förklarar Boo, Forslund Frykedal 

och Thorsten (2017). De kan t ex bli uppmärksamma på hur viktigt det är att läsa igenom sin 

text för att upptäcka eventuella fel. Det intressanta är att det är bristerna som eleverna 

fokuserar på, och som de vill undvika. Ingen grupp nämner något positivt från texterna som 

de tar med sig och inspireras av. Kan detta ha att göra med någon slags vana från den 

summativa svenska skolan, som handlar om att bli bedömd efter ett resultat?                       35 



 

 

Är det den respons de har mest fått genom åren, den röda pennan som markerar fel? Har 

läraren mest fokuserat på det som har gjorts fel än det som har gjorts bra?  

 

5.3 Avslutande reflektion 

Efter vårt genomförande av denna studie har vi förstått att vi som blivande speciallärare har 

ett stort ansvar att fylla gällande de elever som har olika typer av språk-, läs och 

skrivsvårigheter. Det engagemang som vi såg hos eleverna i våra fokusgruppsamtal tycker vi 

tyder på en vilja att använda sig av kamratrespons som ett arbetssätt. Med en väl genomtänk 

sammansättning av en elevgrupp, och ett medvetet val av en elevtext tror vi att detta arbetssätt 

kan gynna många elever. Vi anser att vi i vår kommande yrkesroll kan använda oss av 

formativ bedömning som ett arbetssätt  med elever, både med och utan språk-, läs och 

skrivproblematik. För att det formativa arbetssättet ska gynna alla elever anser vi att tekniken 

med bland annat kamratbedömning behöver tränas. Om eleverna lär sig denna teknik kan 

denna metod fungera som träning inför t ex nationella prov.  Med utgång i Vygotskijs tanke 

om den proximala utvecklingszonen samt  det sociokulturella perspektivet där lärandet 

tillsammans med andra är en central utgångspunkt, anser vi att kamratbedömning kan gynna 

elever med språk-, läs och skrivsvårigheter. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv finns det 

många vinster med att låta elever lära av varandra.  

 

5.4 Vidare forskning  

För att blicka framåt vill vi peka på ett område som kan ligga till grund för vidare forskning. 

Då vår studie tyder på att våra elevgrupper valt att fokusera på vad som inte var bra med 

texterna, finns frågor om en text som bedömts av Skolverket som A, kunnat ge eleverna mer 

egen inspiration till det egna skrivandet? Eller hade eleverna kunnat hämta bra saker från våra 

valda texter, om de hade förberetts för uppgiften på annat sätt? Om vi hade haft mer tid för 

vår studie hade det även varit intressant att vägt samman lärares syn på kamratbedömning. 

Detta för att skapa en mer heltäckande bild över hur arbetet med kamratbedömning går till, 

samt vilka fördelar och nackdelar arbetet kan ge.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Missivbrev  

 

Hej alla vårdnadshavare med elever i åk 6! 

Vi heter Jessica Hammarlund och Lina Lindblom och läser vårt sista år på 

speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. 

Det har nu blivit dags för oss att skriva vårt självständiga arbete. Vi vill med detta arbete 

undersöka hur elever i åk 6 resonerar och tänker kring andra elevers skrivna texter. 

För att undersöka detta skulle vi vilja att ditt barn deltar tillsammans med några andra elever 

från samma klass i en fokusgruppsintervju. Eleverna får i  intervjun chansen att diskutera 

texterna med varandra. Ljudupptagningen från intervjuerna kommer att spelas in och 

användas i syfte att analysera elevernas diskussioner. 

Barnets, skolans och kommunens namn kommer att avidentifieras. 

Ni och ert barn kan när som helst välja att avbryta er medverkan i studien och deltagandet är 

helt frivilligt. 

Genom detta brev vill vi be er vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn medverkar i studien. 

Vänligen kryssa i det alternativ som gäller för dig och ditt barn. Återsänd sedan detta till 

skolan. 

▢ Jag som vårdnadshavare ger mitt tillstånd till att mitt barn får delta i studien. 

▢ Jag som vårdnadshavare ger inte mitt tillstånd till att mitt barn deltar i studien. 

Datum------------------- 

Vårdnadshavarens underskrift ----------------------------------------------------- 

Om ni har frågor eller funderingar kontakta oss gärna via mail eller telefon: 

Lina Lindblom. lindblom.lina@hotmail.com 07395958200 

Jessica Hammarlund jessicahammarlund@msn.com 0725449275 

Handledare Margareta Sandström margareta.sandstrom@mdh.se 

 

Stort tack! Mvh Lina Lindblom & Jessica Hammarlund 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Elevtext nr 1  

 

Pojken med den nya hunden 

Det är pojkens födelse dag och han har vaknat tidigt för att det är hans födelse dag. 

Hans familj kommer in och sjunger för honom Men var är hans pappa? Jag frågar 

inte men sen kommer han efter dom andra sjungit kart. Pappa har en hund med sig 

ser han! Jag blir överlycklig och hoppar upp ur sängen och springer fram till honom. 

han säger att han vill gå ut och leka med hunden. Han klär på sig ytte kläder 

och sätter på hunden kopplet som han fått i present. Vi springer ut på framsidan 

och leker och har kul Det här är hans bästa dag i hans liv 

 

Elevtext Nr 2 

 

Pojken som rymmde 

Han tog hunden och bara sprang och sprang. Han sprang och sprang ända tills han 

kom fran till kojan han byggt. 

Han kunde inte stanna hos sina föräldrar. Inte efter vad som hänt. 

– Hur kan dom skilja sig, hur kan dom och så ska dom bråka hela tiden och han vill 

inte bo hos bara en av dom. 

Han tänkte bo i kojan! 

Efter att han hade vart borta i en hel dag så blev hans föräldrar jätte oroliga. 

Så dom ringde policen. 

Dom letade överallt efter pojken. 

Men dom visste inte vart dom skulle leta. Dom frågade föräldrarna vart pojken 

kunde vara, dom hade aldrig lyssnat när han försökte prata me dom. 

Sen kom mamman att tänka på en koja som pojken berättat om. 

Poliserna åkte dit och dom hittade pojken där. Dom tog med honom hem till sina 

föräldrar. Föräldrarna blev överlyckliga över att se pojken. 

Dom tänkte inte längre skilja sej och dom tänkte leva lyckliga livet ut. 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Instruktion till elevtext 

 

BEDÖMARTRÄNING – SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK ÅRSKURS 6 

Skrivuppgift – Berättande text 

 

Titta på bilden och fundera över vad du ser. Vad händer på bilden? Vem är personen som 

springer? Vad har hänt innan? Vad kan hända efteråt? Skriv sedan din berättelse till bilden. 

Din text kan bli en del i en utställning i skolan där bilden visas upp tillsammans med din 

berättelse. 

Sätt valfri rubrik på texten. 

Tänk på att: 

 Det ska gå att förstå hur bilden och texten hör ihop. 

 Du ska skriva en berättelse med tydlig handling. Berättelsen ska ha en 

 genomtänkt inledning och avslutning. 

 Du ska använda dig av skiljetecken på rätt sätt. 

 Läs igenom din text innan du lämnar in den. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Intervjufrågor till fokusgrupperna 

 

1 Hur bedömer eleverna texterna? 

Vad tyckte ni var bra med texterna? Varför? Kan ni ge exempel? 

 

Vad tyckte ni var mindre bra? varför? Kan du ge exempel? 

 

Vad tycker ni om innehållet? varför? Kan ni ge exempel? 

 

Vad tycker ni om grammatiken? Varför? Kan du ge exempel? 

 

Vilket betyg hade ni gett texterna? Varför? 

 

Vad gör att den första texten får ett högre/lägre/samma betyg som den andra texten? 

 

2. Hur vill eleverna utveckla dessa texter formativt? 

 

Hur kan texterna göras bättre? 

 

Vad hade ni gett författarna till texterna för tips för att göra texterna bättre? 

 

Vad tycker ni är viktigt när man ska skriva en bra text? 

 

Kan ni i gruppen enas om “two stars and one wish” att skicka med till författaren till texten? 

Har jag förstått er rätt…? 

 

Är det något mer ni vill tillägga? 

 

 


