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Abstract 

This study examines how teachers view the use of peer assessment of pupils’ texts in 

grade 3. Six teachers were interviewed about how they work with peer assessment and 

the possibilities and challenges they see in using peer assessment in grade 3. The result 

showed that five of the teachers in the study worked with peer assessment by giving the 

pupils clear criteria for things they were supposed to respond to. The potential that the 

teachers saw in peer assessment was that pupils become aware of their own development 

and their learning. They also saw that the pupils’ social skills were positively affected by 

peer assessment. The greatest challenge the teachers saw lay in pairing the pupils together 

best as regards their zone of proximal development and ensuring that pupils developed 

through peer assessment. The conclusions of this study are that teachers need training in 

peer assessment so that they will feel comfortable using the method and be able to meet 

pupils’ development needs.  

 

 

English title 

Teachers’ views of peer assessment – An interview study of how six teachers view peer 

assessment in grade 3 
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1 Inledning 

Barn får ny kunskap och lär sig av andra människor i en social miljö (Vygotsky, 1978). 

När det gäller att lära sig hur man skriver texter kan elever hjälpa varandra med hjälp av 

kamratbedömning. Kamratbedömning är en process där elever utvärderar varandra och 

ger respons på varandras arbete (Li & Gao, 2016). Studier visar att det finns ytterst många 

fördelar med att arbeta med kamratbedömning i skolorna. Eleverna får syn på sitt eget 

lärande och engagerar sig i sin egen läroprocess. (Li & Gao, 2016; Berggren, 2003; 

Johansson, 2010). Trots detta finns det begränsat med forskning på ämnet i de lägre 

åldrarna. Den största delen av studier om kamratbedömning har genomförts på högskolor 

och universitet. Studierna har dessutom mest behandlat hur kamraternas bedömningar har 

överensstämt med lärarens eller hur respons har använts av mottagarna (Berggren, 

2003:108). Studier som fokuserat på yngre barn har studerat hur responsen ges av 

eleverna (Chrystal, 2005; Chrystal & Ekvall 2005; Ekvall, 2005).  

 

Trots att studier visar på många fördelar med kamratbedömning uttrycker lärare en 

osäkerhet när det kommer till effektivitet och den extra tid som det tar att använda sig av 

denna metod. Därför används kamratbedömning i ganska liten utsträckning i till exempel 

svenska högskolor och gymnasium (Berggren, 2003:106). 

 

Kamratbedömning och textbearbetning är ett förhållandevis nytt begrepp när det kommer 

till grundskolan. I och med den nya läroplanen, som kom 2011, infördes ett nytt 

kunskapskrav för årskurs tre. Kunskapskravet innebar att elever ska, utifrån givna frågor, 

kunna ge ett enkelt omdöme på både sina egna och på andras texter och sedan utifrån det 

bearbeta och förtydliga sina texter (Skolverket, 2016b:253).  Trots detta anser 

lärarstudenter vid Linnéuniversitetet att kamratbedömning inte använts, i så hög 

utsräckning, på deras VFU-skolor inom svenskundervisningen. Därför ansågs det vara 

intressant att undersöka hur lärare ser på arbetet med kamratbedömning i de lägre 

åldrarna. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka sex lärares syn på kamratbedömning av 

elevproducerade texter i åk 3. 

Studiens forskningsfrågor är: 

 Hur anser lärarna att de arbetar med kamratbedömning? 

 Vilka möjligheter och utmaningar ser lärarna med att arbeta med 

kamratbedömning? 

 

2 Bakgrund 

Det första som kommer presenteras är den teoretiska utgångspunkten (2.1) som studien 

tar avstamp i. Därefter kommer begreppet kamratbedömning definieras (2.2). Vidare 

kommer gällande styrdokument att presenteras (2.3) och slutligen kommer tidigare 

forskning angående möjligheter och utmaningar med kamratbedömning att läggas fram 

(2.4). 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Perspektivet 

utgår från att barn lär sig i sociala sammanhang och att de kan lära sig under vuxen 

vägledning, till exempel i form av lärarstöd, eller genom en kunnigare kamrat. En 

kunnigare kamrat är någon som har mer kunskap eller erfarenhet än vad den lärande 

parten har och kan till exempel vara en kamrat i klassen (Vygotsky, 1978:84–87; Säljö, 

2012:193–194). Detta stöd från lärare eller kamrat är något Säljö (2012) kallar för 

scaffoldning eller stöttning.  Inledningsvis kan eleven behöva mycket stöttning från den 

kunnigare kamraten eller läraren, men stöttningen avtar successivt allt eftersom eleven 

lär sig det nya begreppet eller färdigheten (Säljö, 2012:194).  

 

Vygotsky (1987:85–86) menar att om elever har samma fysiska ålder kan de ha kommit 

olika långt i sin utveckling. Elever behärskar således olika begrepp och färdigheter. När 

en elev behärskar ett begrepp eller en färdighet kan denne även lära sig närliggande 

begrepp eller färdigheter som denne har inom räckhåll (Säljö, 2012). Detta kallar 

Vygotsky (1978:85–86) elevernas närmaste proximala utvecklingszon.  Denna zon är 

något som lärare bör försöka finna hos eleverna för att de ska kunna utvecklas utefter sin 
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fulla potential. En elev som redan är bekant med begreppet eller färdigheten som en annan 

elev försöker lära sig kan ge den lärande eleven stöttning i form av kamratbedömning. 

 

2.2 Kamratbedömning som begrepp 

Kamratbedömning är en process där elever utvärderar varandras arbete och får stöttning 

av en kunnigare kamrat (Li & Gao, 2016). Eleverna bedömer varandras arbete och ger 

oftast en formativ respons. De kan även ge en summativ respons eller en kombination av 

båda (a.a.). Formativ respons går att definiera med att elever får en återkoppling som 

syftar på att de ska få stöd för vidare utveckling. Summativ respons innebär istället på att 

eleverna får en sammanfattande slutbedömning, ofta i form av poäng eller betyg 

(Håkansson & Sundberg, 2014:204). Eleverna både ger och får respons på sitt arbete. 

Tanken är att eleverna, utifrån given respons, reflekterar över sitt eget arbete och får en 

förståelse för hur det går att förbättra den. Eleverna kan även få olika metoder som de 

använder när de ska bedöma sina kamraters texter samt sina egna texter (Li & Gao, 2016).  

 

2.3 Styrdokument 

Att elever ska bedöma sina egna samt varandras texter är en relativt ny företeelse. Det är 

något som inte har förekommit i tidigare läroplaner utan kom som ett kunskapskrav i 

årskurs 3 i och med den nya läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2016b:253). Kunskapskravet 

går ut på att elever ska utifrån givna frågor på ett enkelt sätt bedöma sina egna samt 

kamraternas texter och sedan utifrån den respons de får bearbeta sina texter (a.a.). 

Textbearbetning finns även med som en del av det centrala innehållet. Eleverna ska kunna 

göra enklare former av textbearbetning som att kunna gå igenom sina texter och förtydliga 

dessa. Det står även i kursplanen för svenska att undervisningen ska syfta till att elever 

får utveckla sin förmåga att skapa texter och att sedan bearbeta dem, både enskilt och 

tillsammans med sina kamrater (Skolverket, 2016b:247–252). 

 

Skolverkets kommentarmaterial för svenska (Skolverket, 2016a) skriver att 

textbearbetning finns med som innehåll i alla årskurser. För de yngsta eleverna börjar det 

med en enklare form av textbearbetning för att i senare årskurser fokusera på att eleverna 

ska kunna bearbeta sina egna texters innehåll och form. Eleverna ska även kunna ge och 

ta emot respons på sina egna texter. Genom detta förändras de metoder som används när 

eleverna bearbetar texter desto äldre de blir. Skolverket (2016a) menar att när elever 

bearbetar sina texter får de syn på sitt eget språk och förstår hur budskapet i texten kan 
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förändras genom de språkliga val som de gör. De hävdar även att det är viktigt att alla 

elever får lära sig hur en text kommer till och att en text alltid går att förbättra och utveckla 

(Skolverket, 2016a). 

 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Skrivinlärning 

Det är av stor vikt att eleverna känner att undervisningen är meningsfull när de ska befästa 

en ny färdighet. Berg (2011:33–41) menar att de behöver känna att de skriver för ett 

specifikt syfte, vilket kan ske genom att eleverna får producera en egen text. Eleverna får 

sedan presentera texten för andra, oavsett om den anses vara korrekt eller innehålla fel. 

Berg hävdar även att eleverna bör få möjlighet att samarbeta med andra elever för att 

eleverna ska kunna känna att de skriver till en mottagare och inte enbart skriver för 

skrivandets skull. Eleverna kan vidareutveckla sina kunskaper om de skriver texter och 

sedan får stöttning av sina kamrater. Det är samspelet mellan diskussion och lärande i 

denna sociala situation som har störst effekt på lärandet anser Berg. Eleverna lär sig därför 

mer genom att samarbeta med varandra, vilket de kan göra med hjälp av 

kamratbedömning (Berg, 2011:33–41).  

 

2.4.2 Möjligheterna med kamratbedömning 

Genom att arbeta med kamratbedömning och låta deltagarna aktivt delta i bedömningen 

får elever syn på sitt eget lärande och blir engagerade i sin egen lärprocess (Li & Gao, 

2016; Berggren, 2003; Johansson, 2010). Li och Gao (2016) menar att ett av de största 

målen med undervisning är att elever ska kunna reflektera, tänka kritiskt och kunna lösa 

problem. De menar att kamratbedömning kan hjälpa elever att få dessa förmågor. 

Johansson (2010:103–109) menar att det finns flera positiva effekter av 

kamratbedömning så som kognitiv utveckling, större förståelse för sitt självbestämmande 

och ansvarstagande, ökad motivation och att det ökar elevernas kritiska tänkande samt att 

de får en djupare förståelse för bedömningskriterier. Det har även visats att elever kan 

lära sig av varandra på ett helt annat sätt än om de lär sig av en lärare eftersom lärandet 

blir mer fördjupat och återkopplingsprocessen effektiviseras. När eleverna aktivt får delta 

i bedömningsprocessen, som de gör i en kamratbedömningsaktivitet, blir bedömningen 

ingenting som de utsätts för, utan det blir istället något som de blir en aktiv del av. 

Bedömningen blir en del av elevernas lärande (Johansson, 2010:103–109).  
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En fördel med att ge respons är att eleverna blir inspirerade av sina kamraters texter. Berg 

(2011:108–110) menar att elever, efter att ha givit respons, kunde ändra sina texter och 

utveckla dem då de tar efter sina kunnigare kamrater. Genom att läsa och ge respons på 

andras texter utvecklade eleverna sina kunskaper och blev mer medvetna om, till 

exempel, hur de skulle strukturera texterna. Eleverna ansåg även att de efter att de givit 

respons hade lättare för att se sina egna misstag i texter och att de således utvecklar sin 

förmåga till självbedömning (a.a.). Ekvall (2005) menar att under tiden ett responssamtal 

sker kan mottagaren själv poängtera nästan lika mycket i texten som givaren och att 

mottagarna själva föreslår ändringar. 

 

2.4.3 Utmaningar med kamratbedömning 

I en studie av Sandström (2016:187) ansåg doktorander som gav respons på andras arbete 

att det var väldigt lätt att haka fast i vad som var fel med arbetet, till exempel 

formuleringar som lät konstiga eller verkade vara fel. Doktoranderna letade inte aktivt 

efter detta utan de blev som en reflex att poängtera dessa ”fel”. Kunskapen som 

bedömaren redan hade blev triggad när de såg felen och de beskrev det som om de bara 

”poppade” upp ur texten och de som bedömde kände sig tvingade att kommentera dem. 

 

I en studie av Chrystal (2005) där elever från årskurs 1, 4, 7 och gymnasiets första år 

deltog kunde man tydligt se att elever sällan gav positiv respons till sina kamrater. I 

årskurs 1–3 var det så lite som 27 % av de texter som fick respons som då fick en positiv 

sådan. Det var även tydligt att ju yngre eleverna var, desto färre blev de positiva 

kommentarerna. En anledning till detta kan till exempel vara att det finns fler uppenbara 

fel i texterna som de yngre eleverna skriver, samt att de positiva kommentarerna oftast 

enbart var om texten som helhet. De yngre eleverna hade heller inte fått några modeller 

för hur man ger respons, vilket Chrystal (2005) antog att de äldre eleverna har fått. De 

yngre eleverna hade heller ännu inte förstått sig på balansen mellan negativ och positiv 

respons och de hade inte den hänsyn till kamraten som de äldre eleverna hade (Chrystal, 

2005). 

 

Sandström (2016:191) menar att en utmaning med kamratbedömning kan vara att 

deltagarna har svårt att ge hård kritik till sina kamrater. I hennes studie visade det sig att 

doktorander som gav varandra kamratbedömning la ner mycket tid på att konstruera sin 

respons på ett sådant sätt att mottagaren inte skulle ta illa vid sig. Doktoranderna kunde 
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till och med känna oro för hur de skulle formulera responsen. Det var viktigt att framstå 

som snäll samtidigt som man skulle ge kritik.Dock visar en studie av Chrystal (2005) att 

de yngre eleverna inte kände denna oro. De yngre eleverna upplevdes inte heller ta illa 

upp vid hård kritik. Eleverna i årskurs 1–3 gav även fler helhetsomdömen istället för att 

anmärka exakt vad som var bra eller dåligt i texten. Det blev ofta kommentarer som ”Den 

var bra” eller ”Den var för kort” utan vidare anmärkningar på, till exempel, vad som var 

bra eller hur de kunde utveckla sina texter (a.a.).  

 

Forskning har visat att elever med olika utvecklingsnivåer påverkas olika av 

kamratbedömning (Li & Gao, 2016). I undersökningar som gjorts både före och efter 

kamratbedömningsprocessen visade det sig att de som utvecklades minst var elever som 

låg på en högre nivå. Elever som låg på en högre nivå uttryckte att de kände att 

kamratbedömning ibland inte hjälpte dem alls, då de inte hade gjort några fel i sina texter. 

De ansåg att de inte fick ut särskilt mycket av dessa aktiviteter. De som utvecklades mest 

av dessa typer av aktiviteter var dock de elever som låg på en lägre nivå, följt av de på en 

medelnivå då dessa elever kunde få bättre stöttning av sina kunnigare kamrater (Li & 

Gao, 2016). 

 

Vidare visar studier att vissa mottagare inte ansåg att andra var lämpade att ge respons på 

sådant som de inte hade kunskap om. Mottagare dömde responsen efter vem de fick den 

av. Trots detta tog de till sig av den mesta av responsen (Sandström, 2016:200). Detta är 

dock något som går att undvika om responsen ges anonymt, vilket även kan vara bra då 

responsen kan påverkas av vänskapsrelationer, fusk, egoism eller lågt självförtroende (Li 

& Gao, 2016).  

 

En del lärare kan dock känna en osäkerhet angående användning av kamratbedömning. 

Anledningen kan vara begränsning i form av tid (Berggren, 2003:110). Li & Gao (2016) 

menar att kamratbedömning kan ses som en ”skrämmande” metod då det krävs både 

mycket tid och engagemang från den som instruerar samt de deltagande. För den som 

instruerar, exempelvis en lärare, krävs en hel del tid, särskilt om deltagarna inte ska veta 

vem de ger respons på och vem som givit responsen. Av de deltagande, exempelvis 

elever, krävs det även här tid då de ska öva på att ge och ta respons, granska någon annans 

arbete samt ta till sig den givna responsen och se över sitt arbete. Trots detta visar 



  
 

7 

Berggrens studie (2003:110) att kamratbedömning kan vara både effektivt och 

genomförbart trots att det kan ta tid. 

 

3 Material och metod 

Det första som kommer presenteras är metodvalet (3.1) för denna studie. Sedan kommer 

urvalet och materialet (3.2) att läggas fram, följt av intervjuernas form och genomförande 

(3.3) samt etiska överväganden (3.4). Slutligen kommer analysmetoden (3.5) att 

presenteras. 

 

3.1 Metodval 

Studien grundar sig i kvalitativa forskningsintervjuer. Kvalitativa forskningsintervjuer 

strävar efter att förstå hur den som intervjuas förstår världen ur dennes synvinkel (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Metoden ansågs därför passa studien då lärarnas tankar kan komma 

fram genom intervjuerna. Denscombe (2014:267) skriver att intervjuer fokuserar på vad 

människor säger att de gör, tror på och har för åsikter och det är det som denna 

undersökning syftar på att undersöka. Nackdelar med intervjuer som metod kan vara, som 

Denscombe (2014) skriver, att informanten blir påverkad av forskaren och att detta i sin 

tur kan påverka informantens uttalanden. Intervjuerna spelades även in för att få ett mer 

naturligt samtal som inte stördes av att den som intervjuade var tvungen att anteckna. 

Ljudinspelning är även att föredra då skribenten kan återge informantens egna ord (Dalen, 

2008:33). Dock kan ljudupptagning påverka informanten så att denne blir nervös och 

hämmad (Denscombe, 2014). För att informanten inte skulle känna sig obekväm nämndes 

att intervjun enbart skulle höras av den som intervjuade samt att den skulle raderas efteråt. 

Lärarna fick även veta att deras namn skulle bli fingerade och att det inte skulle nämnas 

vilken skola de jobbar på. Intervjun fick gott om avsatt tid då informanten inte skulle 

behöva känna någon tidspress. 

 

3.2 Urval och material 

Materialet består av sex lärarintervjuer. De lärare som valdes ut för denna intervjustudie 

valdes genom ett kritikerbaserat urval. Detta kriteriet var att de ska ha arbetat i en årskurs 

3 med svenska, då de på detta vis skulle kunna ha erfarenheter som ger svar på 

frågeställningarna till denna studie. Lärarna har olika arbetslivserfarenhet och 

utbildningar (se Tabell 1). De har även olika erfarenheter av kamratbedömning. 
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Tabell 1. Översikt över studiens respondenter. 

Namn Utbildning Arbetserfarenhet 

Erika Grundskolelärare 1–7, 

inriktning svenska och so 

24 år 

Ingrid Grundskolelärare 1–7, 

inriktning svenska och 

matematik 

7 år 

Lisa Grundskolelärare 1–7, 

inriktning svenska och so 

23 år 

Nathalie Lärare i fritidshem, 

inriktning uteliv, hälsa och 

identitet. 

Resurs 3 år 

Rut Grundskolelärare F– 6, 

inriktning svenska, 

engelska, matematik och 

no. 

3 år 

Annika Grundskolelärare 1–4 32 år 

 

3.3 Intervjuernas form och genomförande 

Efter att syfte och forskningsfrågor hade formats, samt att relevant tidigare forskning 

studerats kontaktades lärare via mejl för att informera om studien samt se om dessa lärare 

ville delta. Detta visade sig bli problematiskt då flertalet lärare inte ville delta då de ansåg 

att de inte arbetade med kamratbedömning och att de därför inte ville eller kunde bidra 

till studien. Slutligen bestämde sig sex lärare för att delta i studien (se Tabell 1) varav fem 

hade arbetat med kamratbedömning tidigare. Detta i sin tur kan påverka resultatet då fyra 

av dem som deltog aktivt arbetade med kamratbedömning och således hade en positiv 

inställning till det studerade ämnet. Trots detta ansågs respondenterna lämpliga för 

studien då de kunde besvara studiens intervjufrågor och komma med intressanta svar.  

 

Den första intervjun som genomfördes var en pilotintervju. Pilotintervjun användes för 

att säkerhetsställa att de frågor som ställdes gav tillräckligt med material för att svara på 

frågeställningarna (Dalen 2008:40). Efter intervjun lyssnades den igenom och 
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analyserades. Efter att ha analyserat intervjun bedömdes den ge tillräckligt med material 

för att svara på frågeställningarna och har därför inkluderats i denna studie. 

 

Intervjuerna är semistrukturerade, vilket betyder att en intervjuguide följs (se bilaga B), 

och att det även förekommer följdfrågor till dessa beroende på svaren (Denscombe, 

2014:266). Frågorna innehåller både kontrollfrågor, om t.ex. utbildning samt mer öppna 

frågor för att få ett mer nyanserat svar. På detta sätt fick alla informanter samma 

grundfrågor samtidigt som följdfrågorna gav plats för diskussion.  

 

Intervjuerna transkriberades med hjälp en bastranskription (Norrby, 2014:100–101). 

Detta innebär att transkriptionen är på en basnivå och fokus läggs inte på hur enskilda ord 

sägs eller om informanten tar pauser. På så sätt kan man transkribera en större mängd data 

då fokus läggs på vad som sägs istället för hur det sägs (Norrby, 2014:100–101). 

 

3.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) ställer olika krav på hur en forskningsstudie ska genomföras. 

Dessa krav kallas nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

informationskravet. De intervjuade har blivit informerade via informationsbrev om 

studiens syfte samt att de har rätt att avbryta intervju och medverkan. De samtyckte även 

till att medverka i studien (se Bilaga A). Genom detta uppfylldes informationskravet och 

samtyckeskravet. Lärarnas namn är fingerade och arbetsplatserna nämns inte i studien, då 

de inte ska kunna identifieras, vilket gör att konfidetialitetskravet uppfylls. I enlighet med 

nyttjandekravet används det insamlade materialet endast för forskningsändamål och 

lärarna har blivit informerade om att studien kommer publiceras i DiVA. 

 

3.5 Analysmetod 

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av meningskoncentrering (Kvale 

& Brinkmann, 2014:245–249). Meningskoncentrering innebär att informanternas 

uttalanden koncentreras och dras ihop till kortare formuleringar. Huvudinnebörden av 

dessa uttalanden pressas då samman i en kortare formulering. Med hjälp av 

meningskoncentrering kan omfattande och komplexa intervjuer analyseras genom att 

finna meningsenheter och utveckla deras huvudtema. Sedan analyseras och tolkas dessa 

teman för att kunna få fram ett resultat. Dock är det viktigt att tolkningarna är nyanserade 
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och att intervjuarens egna teorier inte påverkar analysen (Kvale & Brinkmann, 2014:244–

249).  

 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis redovisas hur lärarna anser att 

de arbetar med kamratbedömning (4.1). Därefter presenteras vilka möjligheter lärarna ser 

med kamratbedömning (4.2), följt av vilka utmaningar de anser finnas (4.3). 

 

4.1 Att arbeta med kamratbedömning 

Av de sex lärare som medverkade i denna studie hade fem av dem arbetat med 

kamratbedömning. Lärarna arbetade med kamratbedömning på olika sätt, men de olika 

arbetssätten kunde ändå liknas vid varandra. Lärarna arbetade antingen i par eller i grupp 

med eleverna och det var lärarna som noggrant parade ihop dem. En av lärarna, Annika, 

lät även eleverna ge respons på texter i helklass. 

 

Fem av lärarna berättade även att eleverna arbetade utefter förutbestämda frågor, kriterier 

eller matriser, som eleverna använde när de analyserade kamraternas texter. Vissa lärare 

använde sig av simpla frågor eller kriterier som eleverna skulle använda, medan vissa 

lärare använde sig av mer komplexa bedömningsmatriser. Rut beskriver sin matris på 

följande sätt: 

Barnen har en matris de går efter när de ska bedöma varandras texter som de följer uppifrån 

och ned för att se så kompisen har med de kriterier den ska. Det är inte alltid lätt för de lite 

svagare eleverna att både bedöma och veta vad som ska bedömas samtidigt och det är 

därför det är bra att de har en matris att gå efter. Jag ser då också tydligt vilka kriterier 

eleverna når upp till i sina texter och vad jag som lärare behöver lägga mer vikt på i min 

undervisning. […] när de bedömer så kan ingen elev heller gå ifrån denna [matrisen] och 

rätta saker som inte ska rättas. Det är jag som bestämmer vad som skall kollas på vid varje 

tillfälle och ingen får olika respons, för att undvika att någon blir utpekad som sämre än 

någon annan. 

 

Lisas klass hade tydliga strukturer för hur eleverna skulle arbeta med bedömningen. 

De [eleverna] ska titta på den röda tråden, läsa igenom första gången och se ”förstår du vad 

den handlar om?” Så läser du igenom en andra gång för att se så det är stavat ordentligt. 

Och så läser du igenom en tredje gång för att se att det är hela meningar. 
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De lärare som använde sig av specifika kriterier förklarade att det oftast är olika kriterier 

de kollar efter under olika lektioner. Kriterierna kan vara allt från handstil, stor bokstav 

och stavning till delar av innehållet så som inledning, problem, lösning, slut och olika sätt 

att börja meningar, förklarar Annika. Erika säger även att eleverna brukar få använda sig 

av frågor så som ”använder kamraten stor bokstav och punkt.” Annika berättade även att 

hon ibland använt sig av olika kamratbedömningsmetoder till exempel ”Två stjärnor och 

en önskning”, vilket innebär att eleverna ger respons på två positiva saker i texten samt 

någonting de vill att eleven ska förbättra. Dock hon anser att det blir svårt för barnen att 

ge respons på någons text om eleverna inte har tydliga kriterier att följa. 

 

Det som genomsyrar samtliga lärares svar är att de anser att det är viktigt att 

kamratbedömningen är en positiv aktivitet för eleverna. Erika anser att eleverna först 

måste kunna fokusera på det positiva i elevernas texter: 

Eleverna måste kunna tala om för sina kamrater både positiva saker och saker som man 

behöver förändra, men att man lägger fokus på vad det är som du gör bra. Att man börjar 

med det och sen kan man jobba mer med vad kan du kan förbättra. 

 

Lärarna ansåg att responsen skulle låta mer positiv än tillrättavisande och att eleverna 

skulle kunna känna sig nöjda efteråt. Flera av lärarna arbetade flitigt med att introducera 

eleverna för hur de skulle ge en bra respons. Det handlade mycket om hur de skulle säga 

saker och hur de uttryckte sig. Det var viktigt för lärarna att eleverna kunde se att alla 

elever är olika och att de accepterar varandras olikheter. 

 

Erika och Lisa började arbeta tidigt med kamratbedömning med eleverna, då redan i 

årskurs ett. De började på en väldigt enkel nivå med sina klasser. De arbetade i helklass 

och bedömde vad klassen hade gjort. Sedan började de med enkla utvärderingar som 

”Blev det här bra?” ”Har vi med det vi skulle?” och gick in tillsammans på hur texten ska 

se ut. Lisa beskriver att det kan vara lite tufft i början:  

Ja det är ju ett hiskeligt liv, men åh andra sidan, man får ju börja någon stans. Hade vi 

börjat i trean så hade det varit i trean som det är lite stökigt. 

 

Något som dök upp under intervjuerna var hur viktigt det var för lärarna att verkligen 

tänka till innan de satt ihop grupperna eller paren. Lärarna hade olika strategier för hur de 

parade ihop eleverna.  

 



  
 

12 

De lärare som arbetat med kamratbedömning ansåg att eleverna låg på olika nivåer. De 

ansåg att det var av stor vikt att ha nivåanpassade par så att eleverna hade nästan samma 

proximala utvecklingszon. Detta för att ingen skulle känna sig sämre än någon annan eller 

som om de inte kommit lika långt i sin utveckling. I vissa fall parade de även ihop en elev 

som låg på en högre nivå med någon som låg på en lägre nivå, så att den på en lägre nivå 

kunde ta hjälp av en kunnigare kamrat. Nathalie poängterade även hur viktigt det var att 

läraren inte parade ihop elever som var allt för nära vänner då detta kunde resultera i att 

eleverna blev för snälla i sina bedömningar. Hon ansåg att eleverna bör vara objektiva i 

sina bedömningar. 

 

Lisa berättar istället att i hennes klass arbetar de inte i par utan i grupper med tre till fyra 

elever. Dessa grupper har de i fem veckor innan de byter igen och hon försöker blanda så 

att samtliga i gruppen har olika proximala utvecklingszoner. Hon anser att detta gör 

eleverna trygga och att de som bedömer även kan jämföra arbetet med elevens tidigare 

arbeten. Lisa, liksom Rut och Annika, berättar även om att de arbetar mycket med 

gruppfrämjande övningar och sammarbetsövningar så att grupperna och paren ska bli så 

trygga som möjligt.  

 

Samtliga lärare var överens om att det viktigaste i arbetet med kamratbedömning är att 

det finns en trygghet i klassen. Eleverna måste känna att de kan ge både positiv respons 

och respons på sådant som kamraten behöver förändra. Lärarna arbetade mycket med att 

eleverna skulle kunna säga saker på rätt sätt och att de förstod att alla elever är olika. 

Annika beskrev det så här: 

Viktigast för mig är att gruppen känner sig som en grupp, att eleverna förstår att de lär sig 

mest när de samarbetar. Att de är beroende av varandra och har ansvar för varandra. 

Eleverna måste vara vana vid att samarbeta. De måste ha respekt för varandras olikheter 

och det måste vara tillåtet att göra fel. Eleverna måste ha förståelse för att ”göra fel” är det 

bästa sättet att lära sig. 

 

Lärarna ansåg att tryggheten i klassen och ett öppet och tryggt klassrumsklimat där alla 

fick säga sin åsikt inte bara var viktigt när de jobbade med kamratbedömning, utan att det 

även var en av de viktigaste punkterna i deras undervisning. Även Ingrid, som inte arbetat 

med kamratbedömning, ansåg att det viktigaste innan man började arbeta med denna 

metod var att få en så trygg grupp som möjligt där eleverna kunde ge respons utan att den 

andra tog illa vid sig. Hon ansåg även att en av anledningarna till varför hon inte arbetade 
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med kamratbedömning var att hon inte arbetat länge i årskurs tre och därför inte riktigt 

kunde känna sig helt trygg med att släppa in eleverna i denna metod. 

Nathalie berättade även att de hade testat kamratbedömning i två olika klasser, varav de 

fick bättre resultat i den ena klassen. Hon ansåg att detta berodde på att eleverna i den ena 

klassen hade mer tolerans till varandra. De hade ett bättre kamratskap och mindre 

konflikter än den andra klassen. Hon berättar även att de fick lägga ner projektet med 

kamratbedömning efter en termin därför att eleverna inte hade trygghet i klassen. 

 

Ingrid, hade ännu inte arbetat med kamratbedömning. Anledningen till detta var att det 

var andra gången hon arbetade i en trea. Hon hade ansett att eleverna i hennes förra klass 

inte riktigt var redo för kamratbedömning då de hade fullt upp att arbeta med sitt eget. 

Ingrid kände även att hon var ny i rollen, men nu när hon har en trea för andra gången 

känner hon sig tryggare. Hon förklarade att det eventuellt berodde på en osäkerhet och att 

hon inte riktigt har vågat prova kamratbedömning än. Dock ansåg Ingrid att desto mer 

hon jobbar som lärare, desto säkrare blir hon och vågar prova mer. Ingrid ansåg även att 

det är lite tidigt att börja med kamratbedömning i årskurs 3 då eleverna har fullt upp att 

fokusera på sitt eget. Att då ta det ytterligare ett steg ansåg hon kunde vara svårt för 

eleverna. Dock var hon öppen för att testa kamratbedömning. Hon ansåg att även om hon 

inte riktigt var säker på metoden så skulle hon kunna testa och det skulle säkerligen ge 

goda resultat i slutändan. 

 

4.2 Möjligheter med kamratbedömning 

Av de lärare som intervjuades ansåg samtliga lärare att de såg många möjligheter med 

kamratbedömning. Det lärarna ansåg vara den största möjligheten var att eleverna blir 

mer medvetna om sitt lärande och om sin egen utveckling. Eleverna blir även mer 

medvetna om sina egna texter och att de faktiskt skriver till någon. Rut ansåg att det 

stärkte både eleven och elevens arbete: 

Eleven får ökat självförtroende för de ser att deras arbeten faktiskt har en mottagare som 

ger respons. Och responsen gör att arbetet blir bättre och elevens kunskaper utvecklas. 

 

Lärarna ansåg att det var av stor vikt att eleverna blev medvetna om sin egen utvecklig 

för att de själva skulle veta vad som krävdes av dem för att de skulle kunna ta sig vidare 

i sin utveckling. De blev medvetna om att de inte bara skriver för att läraren har gett dem 

en uppgift, utan för att de ska lära sig något för att sedan kunna nå upp till 
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kunskapskraven. Annika ansåg att eleverna lärde sig att granska sina egna och andras 

arbeten efter de kriterier som hon använde sig av och att sedan bearbeta sina texter. 

Således gav kamratbedömning eleverna möjlighet att nå kunskapskravet för årskurs tre 

som behandlar textbearbetning (Skolverket 2016b:253). En annan möjlighet som lärarna 

såg med kamratbedömning var att eleverna kunde lära av varandra. Lärarna ansåg att 

eleverna får kunskap av varandra och att de lär sig i en social miljö. När eleverna fick 

möjlighet att få stöttning av varandra lärde de sig bortom sin utvecklingszon. 

 

Erika ansåg även att genom att eleverna blir mer medvetna om sitt lärande och utveckling, 

öppnas vägarna till självbedömning. Hon hade till exempel sett elever som senare hade 

jämfört sina tidigare arbeten med vad de skrev idag och då kunde få syn på sin utveckling 

på ett annat sätt. Eleverna kunde även jämföra varandras tidigare texter och se hur mycket 

de båda utvecklats i sin skrivning. Rut beskrev det som att: 

De blir uppmuntrade av att andra ger respons och berömmer deras texter. De blir även extra 

pushade till att göra det bättre nästa gång. De utvecklar sina arbeten utan att de själva ens 

vet om det. 

 

En annan möjlighet som lärarna såg med denna metod var att eleverna fick större 

förståelse för att alla är olika, lär sig på olika sätt och utvecklas på olika sätt. Eleverna får 

en större öppenhet och förståelse för varandra och att alla elever har olika proximala 

utvecklingszoner. Lärarna som arbetat med kamratbedömning hade inte heller sett att 

eleverna gav några elaka kommentarer till varandra, utan de ansåg att eleverna var väldigt 

hänsynsfulla mot varandra. Om det var någon som gav elaka kommentarer ansåg Lisa att 

det var elever som låg på en medelnivå som försökte hävda sig för eleverna som låg på 

en högre nivå. Dock ansåg vissa lärare att detta försvann om eleverna fick en tydlig mall 

att gå efter så att de visste vad de skulle ge respons på. Annika anser även att det är bra 

att eleverna lär sig att ta emot respons: 

Eleverna är oftast inte rädda för att ge kritik. Det är utvecklande att se kritik som en 

möjlighet att lära sig och att se kamraterna som hjälp. De lär sig att formulera sig medvetet, 

att se fel som ett lärandetillfälle och de tränar uthållighet när de bearbetar texterna. 

 

Lisa ansåg att det inte enbart var de elever som var mottagare som fick nya kunskaper av 

kamratbedömningen, utan även de elever som gav respons. Hon ansåg att många elever i 

trean kan ha svårt att se sina egna fel., eftersom när de läser sin text står det så som de 
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tänkt att det ska stå. Dock hade hon märkt att eleverna lättare kan se när andra gör fel. På 

så sätt upptäcker de stavningen på ett annat sätt genom den andres text. 

 

Nathalie påpekade att kamratbedömning kunde underlätta för läraren. Hon ansåg att det 

kunde vara svårt för lärare att gå in på djupet i elevernas texter. Eftersom hon kunde ha 

runt 25 elever blev det oftast att hon bedömde de punkter som hon satt upp, medan en 

elev som har mer tid på sig kunde gå in på djupet och öppna för en diskussion om texten. 

Eleverna har alltså tillgång till mer tid än vad läraren har för att gå igenom texten och att 

kritiskt granska den. På det sättet får eleverna respons på sådant läraren inte skulle ha gett 

respons på till exempel hur eleven tänkte när de skrev ett visst stycke. 

 

4.3 Utmaningarna med kamratbedömning 

En del av utmaningarna som lärarna som arbetat med kamratbedömning hävdar finns är 

att få eleverna att bedöma rätt saker. Lärarna vill till exempel inte bara att de säger att 

texten var bra, utan de vill veta vad med texten som var bra. Nathalie beskriver att det till 

exempel kan vara extra svårt att ge bedömning på en kamrats berättelse eller saga då det 

kan bli en del missförstånd. Författaren av texten kan ha en tanke medan den som 

bedömer kan ha en annan. Dock har detta gjort att eleverna blivit mer uppmärksamma på 

att de faktiskt skriver till någon, vilket lett till att eleverna har arbetat med hur man skriver 

för att någon inte ska missuppfatta. 

 

En annan utmaning är att det finns de elever som har svårt att ta till sig responsen. De kan 

till exempel ha svårt att samarbeta eller kan ta respons på fel sätt. Lärarna ansåg att det 

var viktigt att en vuxen får vara med och ge dem stöttning. Lärarna ansåg även att man 

måste känna klassen väl innan man börjar arbeta med denna metod så att man känner 

eleverna och vet hur de reagerar på respons. 

 

En av de största utmaningarna med kamratbedömning som lärarna såg var hur 

gruppkonstellationerna skulle konstrueras. När de lärare som arbetat med 

kamratbedömning delade in eleverna i grupper eller par var det främsta de tänkte på vad 

för proximal utvecklingszon eleverna hade. Det var viktigt för dem att veta på vilken nivå 

barnen låg och var de befann sig i sin utveckling. Som tidigare nämnts tänkte lärarna lite 

olika när det kom till att gruppera eleverna. Antingen såg de helst att elever med samma 

proximala utvecklingszon arbetade tillsammans, eller så såg de att elever med olika 
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proximala utvecklingszoner arbetade med varandra så att de kunde ta hjälp av en 

kunnigare kamrat. Dock ser Erika, Lisa och Nathalie att det kan bli problematiskt att para 

ihop elever på lägre nivåer med elever på högre nivåer. De ansåg att eleven på en lägre 

nivå kan lära sig av en kunnigare kamrat, samtidigt som de ansåg att det blir problematiskt 

när elever på en lägre nivå ska ge respons på elever på en högre nivå. Många av lärarna 

tyckte att det var viktigt att eleverna inte kände sig sämre än de andra eleverna. Det löd 

även delade meningar om hur pass mycket eleverna på den högre nivån fick ut av att få 

respons på sina texter, då speciellt av någon på en lägre nivå.  

Det är svårt. För de [elever på en lägre nivå] tycker bara att det kompisen har gjort är 

jättebra. Så om man nivågrupperade inför kamratbedömningen så skulle man egentligen få 

iväg dom duktiga ganska mycket längre, men de som är svaga behöver ju förebilder, så 

därför blandar vi. (Lisa) 

 

Lisa valde alltså att blanda elever med olika proximala utvecklingszoner för att eleverna 

skulle kunna lära sig av en kunnigare kamrat. Dock ansåg Lisa att trots att de eleverna 

som låg på en högre nivå inte fick ut så mycket av att få respons, så kunde de lära sig av 

att ge respons. Dessa elever hade oftast inga fel själva eller väldigt få fel. De kunde då få 

syn på till exempel stavning genom att rätta någon annans text och då bli mer medvetna 

om sin egen stavning. För eleverna på en lägre nivå fanns det både möjligheter och 

utmaningar med att bedöma en text producerad av en elev på en högre nivå. Enligt Lisa 

kunde eleverna känna att det var jobbigt att få bedöma någon på en högre nivå då de till 

exempel kunde se att de skrivit betydligt kortare text än sina kamrater. Hon ansåg dock 

att eleverna ändå kunde se detta i den övriga undervisningen. Nathalie ansåg däremot att 

trots att det blev problematiskt för eleverna på en lägre nivå så kunde de få hjälp och 

stöttning genom att ha kriterier för vad de skulle ge respons på. 

 

Lisa ansåg även att för att få kamratbedömningen att fungera optimalt hade det behövts 

mer tid. Hon beskrev det som att hon nu enbart kunde flyta runt ovanpå och se till att det 

fungerade på ett ungefär. Ibland kunde hon göra ett nedslag i en grupp och då lyfta vad 

eleverna sa för att kunna ge dem möjlighet att få i gång dialoger. På detta sätt kunde hon 

se att den som tar emot bedömningen har förstått vad hen ska ändra på. Lisa hävdade även 

att många elever behövde lite extra stöttning från läraren för att komma vidare. Lisa 

beskrev det som en utopi att kunna hinna med att sitta hos alla elever och hjälpa dem och 

ansåg att det hade varit underbart att få ha fler sådana stunder. 
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5 Diskussion 

De intervjuade lärarna i studien arbetade med kamratbedömning på olika sätt, eller så 

hade de inte börjat arbeta med kamratbedömning.  Fem av lärarna arbetade efter matriser 

eller med att eleverna skulle få kriterier att använda sig av är de gav respons. Lärarna hade 

själva bestämt vilka kriterier som skulle användas samt konstruerat sina egna matriser 

och arbetssätt. Det finns många utmaningar med kamratbedömning, till exempel att de 

som gav responsen hakade fast i stavfel som de inte skulle bedöma (Sandström, 2016), 

att eleverna gav lite positiv respons eller att deras respons inte pekade på vad de skulle 

utveckla (Chrystal, 2005). Dessa utmaningar kunde dock med hjälp av matrisen 

minimeras. Det fanns inget i resultatet som tydde på att lärarna hade fått någon utbildning 

i hur de skulle arbeta med kamratbedömningen. Detta kan bli problematiskt då man kan 

se att en av lärarna i studien kände sig osäker till hur hon skulle arbeta med 

kamratbedömningen.  Skolverket (2016b:253) skriver även att eleverna ska kunna ge 

respons utifrån givna frågor, men hur lärarna ska konstruera dessa frågor framgår inte helt 

tydligt. Lärarna skulle eventuellt behöva fortbildning i hur de ska lära eleverna att ge och 

ta emot respons samt att vissa lärare skulle underlättas av ett färdigt läromedel eller 

matris.  

 

Lärarna såg många möjligheter med kamratbedömning. Den största möjligheten enligt 

dem var att eleven blir medveten om sitt lärande och sin egen utveckling, vilket även 

tidigare forskning visade (Li & Gao, 2016; Berggren, 2003; Johansson, 2010). Lärarna 

ansåg att när eleverna blir medvetna om sin egen utveckling får de förståelse för hur de 

ska komma vidare i sin utveckling. Eleverna lär sig vilka mål de ska nå och hur de ska nå 

dem. De får större medvetenhet om sina egna texter och att det som de skriver har en 

mottagare som ska kunna läsa och förstå texterna. Lärarna ansåg likt Berg (2011) att 

kamratbedömningen öppnade upp för självbedömning och eleverna kunde således börja 

bedöma och rätta sina egna texter. Lärarna såg även att eleverna påverkades socialt av 

kamratbedömningen. Eleverna fick större förståelse för att alla elever är olika och att alla 

elever når målen på olika sätt. De får upp ögonen för att elever har olika proximala 

utvecklingszoner och att alla elever inte ligger på samma nivå. Lärarna ansåg även att 

eleverna får ökad förståelse för att de kan hjälpa varandra att utvecklas genom att ge 

stöttning och att det inte bara är läraren som kan ge respons utan att de, som en kunnigare 

kamrat, kan hjälpa sina kamrater. Även läraren som inte börjat arbeta med 
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kamratbedömning kunde se många möjligheter med metoden. Trots detta hade hon ännu 

inte arbetat utefter detta arbetssätt.  Detta kan troligtvis bero på att lärare även har hört 

om de många utmaningar som anses finnas med kamratbedömning. 

 

Kamratbedömningen kan ses som en ”skrämmande” metod och lärare kan känna en 

osäkerhet angående användandet av kamratbedömning i klassrummen (Berggren, 

2003:110; Li & Gao, 2016). Den största anledningen till detta är att det krävs mycket tid 

och engagemang från både lärarna och eleverna (a.a.). Dock ansåg lärarna i min studie att 

trots att förberedelserna inför kamratbedömningen kunde vara tidskrävande, underlättade 

kamratbedömningen för dem. Istället för att läraren själv skulle gå igenom hela klassens 

texter kunde eleverna ge respons på kamraternas texter. När eleverna dessutom endast 

skulle gå igenom en text kunde de ge en mer djupgående respons än om läraren skulle 

gett respons på hela klassens texter. Lärarna ansåg dock att för att få kamratbedömningen 

att fungera optimalt hade de behövt mer tid.  

 

Den största utmaningen som lärarna såg vara hur de skulle para ihop eleverna. De ansåg 

att de elever som låg på en lägre nivå kunde med fördel få stöttning av en kunnigare 

kamrat. Dock blev det problematiskt när en elev på en lägre nivå skulle ge respons till 

någon på en elev på en högre nivå. Lärarna uttryckte att elever på en högre nivå inte fick 

ut så mycket av att få den responsen då de sällan gjorde några fel i sina texter. Detta 

överensstämmer även med Li och Gaos (2016) studie. Dock ansåg lärarna i min studie att 

eleverna som låg på en högre nivå istället kunde lära sig mer om till exempel stavning 

genom att ge respons. Lärarna ansåg emellertid att dessa elever behöva mer stimulans i 

kamratbedömningsaktiviteterna för att kunna utvecklas ännu mer. En tanke är att de 

högpresterande eleverna skulle kunna få respons från elever i högre klasser och att 

kamratbedömningen skulle kunna ske mellan de olika åldrarna. 
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6 Slutsats 

Studiens resultat visar att mer utbildning om kamratbedömning skulle behövas för att alla 

lärare ska kunna känna sig bekväma med att arbeta med denna typ av metod. Lärarna i 

denna studie har själva tagit fram de olika matriser och kriterier som de arbetar med och 

om någon lärare inte vet hur de ska ta fram liknande matriser kan osäkerhet uppstå hos 

läraren. 

 

Lärarnas syn på möjligheterna med kamratbedömning överensstämmer med vad tidigare 

forskning visat. Lärarna i denna studie kunde även se att eleverna sociala färdigheter 

påverkades positivt av kamratbedömningen, då de fick mer respekt för varandras 

olikheter. Exakt hur eleverna påverkades går dock inte helt utläsa ur detta resultat. 

 

Den största utmaningen som lärarna såg var hur de skulle para ihop eleverna för att alla 

elever skulle utvecklas av kamratbedömningen. Liksom tidigare forskning visat, hävdade 

lärarna att högpresterande elever ofta inte utvecklas av dessa typer av aktiviteter. En 

slutsats som går att dra är att lärare skulle behöva mer kunskap om hur de får med alla 

elever i dessa aktiviteter och hur de kan hjälpa alla elever att utvecklas av 

kamratbedömning.  

 

Förslag på fortsatt forskning utifrån denna studie är att undersöka hur elever påverkas 

socialt av dessa typer av kamratbedömningsaktiviteter, samt hur lärare ska arbeta för att 

alla elever ska utvecklas av kamratbedömningen.   
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 

Hej!  

Jag heter Amanda Elofsson och studerar vid Linneuniversitetet i Kalmar till grundlärare 

med inriktning F-3. Jag skriver just nu mitt första självständiga arbete inom svenska och 

har valt att skriva om kamratbedömning. Syftet med arbetet är att undersöka lärares syn 

på kamratbedömning av elevtexter i åk 3.  

 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också  

för avsikt att ta hjälp av er verksamma lärare genom intervjuer. Därmed vill jag intervjua 

dig, som har tankar kring kamratbedömning som är värdefulla för mig och mitt arbete. 

Intervjun beräknas ta mellan 15–20 minuter. Jag hoppas att du vill och har möjlighet att 

delta.  

 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer.  

Det innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst under intervjun har 

möjlighet till att avbryta intervjun och där också din medverkan. Resultatet kommer 

enbart att användas i forskningsändamål. Arbetet kommer att publiceras på DiVA-

portalen, som är ett öppet arkiv för publicering av studentuppsatser. 

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig för mer 

information. Tid och plats för intervjun bestämmer vi tillsammans. Intervjuer sker helst 

under v.47–49. 

 

Jag hoppas att vi ses!  

Med vänliga hälsningar  

Amanda Elofsson  

ae222mv@student.lnu.se 

 

Ja, jag vill delta i undersökningen 

 

___________________________________________ 

Underskrift 

 

_____________________________________________ 

Ort och datum 
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II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Använder du eller har du använt dig av kamratbedömning i din svenskundervisning? 

Om nej varför inte? 

4. Vad ser du för möjligheter med kamratbedömning? 

5. Vad ser du för utmaningar med kamratbedömning? 

6. Hur jobbar du med kamratbedömning av elevtexter? 

7. Har du några speciella strategier när du arbetar med kamratbedömning? 

8. Vad tycker du spelar in för att främja arbetet med kamratbedömning? Vad behövs i 

klassrumsmiljön? 

9. Hur anser du att kamratbedömning kan hjälpa eleverna i sin utveckling? 

10. Anser du att kamratbedömning är en bra metod att arbeta med? Varför/Varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


