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Abstract 

”Man utvecklar sitt arbete när man har ett bollplank” är en kvalitativ studie där studiens 

syfte är att undersöka vilka erfarenheter elva gymnasieelever har av kamratrespons och 

hur de ser på att agera responsgivare och responstagare i ämnet svenska, samt vilka 

förväntningar eleverna har av hur kamratrespons ska se ut. 

Semistrukturerade gruppintervjuer utgör grunden till studien, och tidigare forskning 

presenteras och diskuteras tillsammans med intervjuresultaten. Studiens resultat visar att 

eleverna har positiva erfarenheter av kamratrespons men att det skiljer sig beroende på 

om de ska agera responsgivare eller responstagare. Deras erfarenheter innehåller en stor 

del känslor och de upplever det som jobbigt och svårt att agera responsgivare, eftersom 

de är rädda att responsen kan uppfattas som kritik. Samtidigt visar studiens resultat att 

de tycker kamratrespons är en metod som utvecklar deras lärande, och det finns en 

förväntan hos eleverna att få respons som innehåller reflektionsfrågor och utvecklade 

svar på vad de kan förbättra. 
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1 Inledning 

Kunskap och lärande uppstår i interaktion med andra människor i olika situationer. Vi 

diskuterar utmaningar vi ställs inför, vrider och vänder på problem för att hitta lösningar 

och kan genom stöttning enligt det sociokulturella perspektivet få hjälp av andra att ta 

oss vidare i vår kunskapsutveckling. I skolan används kamratrespons som en metod för 

elever att utvecklas med hjälp av en kamrat. De får agera responsgivare och 

responstagare med avsikten att ta sig vidare i sin kunskapsprogression. 

 

Kamratrespons går att integrera i flera delar av svenskämnet och i kursplanen för ämnet 

svenska på gymnasiet (Gy11) skildras följande i ämnets syfte: 

 

”Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera 

andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga 

framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd” 

          (Skolverket 2011a:1) 

 

Genom att involvera eleverna i att bedöma och ge respons på varandras uppgifter blir de 

själva insatta i hur bedömningsprocessen går till. Syftet med att använda kamratrespons 

är att eleverna själva ska lära sig bedöma sina uppgifter i förhållande till kursens mål 

och kriterier. Det är ett arbetssätt som fungerar som ett pedagogiskt verktyg där eleverna 

får se hur det går att lösa samma uppgift på olika sätt (Jönsson 2017:110). 

 

Forskning visar på att elever som använder varandra som resurs för utveckling av sitt 

lärande, bidrar till fördjupade kunskaper inom ämnet men även att de blir bättre på att 

kommunicera, lyssna och samarbeta (Topping 2007:643). Vidare menar han att det även 

främjar elevernas utveckling både på ett personligt och på ett socialt plan, men också 

deras förmågor i att kunna hjälpa andra. När elever sedan kommer ut i arbetslivet är det 

en viktig kompetens att kunna ge respons till andra men också att kunna hantera och 

själv ta till sig av respons. 

 

Som framtida svensklärare är det av intresse att få ta del av hur elever uppfattar och 

använder sig av kamratrespons i skolan, och om de anser sig se någon nytta i att ge och 

ta emot respons från en kamrat. Även verksamma lärare kan dra nytta av att få en 
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inblick i elevers erfarenhet av kamratrespons och fråga sig själva huruvida de använder 

metoden i sin egen undervisning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter elva gymnasieelever har av 

kamratrespons och hur de ser på att agera responsgivare och responstagare i ämnet 

svenska, samt vilka förväntningar eleverna har av hur kamratrespons ska se ut. 

 

För att svara på studiens syfte har tre frågeställningar konstruerats och presenteras 

nedan. 

 

• Hur ser elevers erfarenheter ut av att agera responsgivare? 

• Hur ser elevers erfarenheter ut av att agera responstagare? 

• Hur förväntar sig elever att kamratrespons ska se ut? 

 

 

2 Bakgrund 

Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk och bakgrund om kamratrespons. Det 

följs därefter av tidigare forskning inom ämnet. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin som 

handlar om att lärandet sker i interaktionen mellan människor, vilket stämmer överens 

med studien som undersöker elevers erfarenhet av att ge och ta emot respons av en 

kamrat. Inom den sociokulturella teorin innebär det att människans utveckling är en 

ständigt pågående process där människan tillägnar sig kunskap i olika situationer och 

oavsett ålder (Säljö 2017:260). Ett begrepp inom Vygotskijs sociokulturella teori som är 

relevant för denna studie är den närmaste proximala utvecklingszonen. Nedan beskriver 

Säljö hur kunskapsprogression ser ut baserat på den proximala utvecklingszonen 

(2014:122): 

 

Uppnådd kompetens UtvecklingszonFramtida kompetens 
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När människan behärskar en färdighet och har uppnått en kompetens, befinner den sig 

nära i utvecklingen (i utvecklingszonen) till att ta till sig nya kunskaper (Säljö 

2017:193). I denna studie är Vygotskijs syn på kunskapsprogession relevant eftersom 

eleverna interagerar vid användningen av kamratrespons, vilket kan ha en påverkan på 

deras utveckling och lärande. En individ med högre kunskaper, exempelvis en lärare 

eller kamrat, kan fungera som vägledare för den lärande att utveckla framtida 

kompetenser (Säljö 2014:120). Kommunikationen som sker i den här formen av 

pedagogisk process kallas för stöttning och den mer kunnige inom ämnet stöttar genom 

vägledande frågor som kan leda den andre vidare (Säljö 2017:261). I denna studie 

undersöks stöttning i avseendet kamratstöttning. 

 

2.1.1 Kamratrespons och dess innehåll 

Kamratrespons innebär förvärvning av kunskap genom att aktivt hjälpa och stödja 

kamrater (Topping 2005:631). Enligt givna kriterier ger eleverna respons på varandras 

uppgifter och prestationer med syftet att en kamrat kan hjälpa till att peka på 

förbättringar som eleven själv inte ser (Säljö 2017:544). När elever ger respons till en 

kamrat kan de se olika sätt att lösa samma uppgift men också utveckla sina egna 

ämneskunskaper (Jönsson 2017:121). 

 

Enligt Jönsson (2017:90) är det däremot ett problem att alla elever inte utnyttjar den 

respons de får med anledningen att responsen upplevs som oanvändbar eller att den inte 

är meningsfull. För att respons inte enbart ska ses som information behöver den brukas 

och eleverna ska få tillfällen att använda responsen i framtiden för att kunna utveckla 

sina kunskaper (ibid). Även Säljö menar att responsen behöver innehålla en god ton 

samtidigt som eleverna får förslag på hur innehållet kan förbättras, för att de ska kunna 

gynnas av kamratresponsen (Säljö 2017:544). Responsen ska ske i en lagom stor mängd 

så den blir hanterbar för eleverna, annars finns risken att responsen kan upplevas som 

överväldigande (Jönsson 2017:89). 

 

Responsgivning uppmuntras att arbeta med i olika former och implementeras i det 

dagliga arbetet i klassrummet. Hoel (2011) menar att det tar bort laddningen som kan 

finnas rörande responsgivning och vid utveckling av responskompetens går det att 

utvidga responsbegreppet till det som hon väljer att kalla för ”reaktion”. Det innebär att 

förutom det vardagliga arbetet omfattar det även läsning där eleverna uppmuntras att 
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ifrågasätta och kritiskt granska det som läses, alltså att reagera och ge en ”reaktion” 

utifrån texten (Hoel 2001:189). 

 

Ett problem när läraren ger respons till eleverna är att de inte alltid förstår innehållet 

eller vet hur de ska använda responsen för att kunna utveckla sina uppgifter (Jönsson 

2017:109). När eleverna bedömer varandras arbeten, kommunicerar de på en liknande 

nivå, vilket kan vara en förklaring till att de lättare förstår responsens innehåll (Jönsson 

2017:111). Skolverket menar på att arbete med kamratrespons gör att eleverna utvecklar 

en egen inre bedömningsgrad, vilken de kan applicera på sitt eget lärande (Skolverket 

2011b:74). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inom ämnet är uppdelad i två kategorier där den första som 

beskrivs är kamratresponsens möjligheter och hinder, och den följs av forskning om att 

agera responsgivare och responstagare. 

 

2.2.1 Kamratresponsens möjligheter och hinder 

Aktiviteter med kamratrespons i skolan kan ske på flera olika sätt med hänsyn till olika 

delar i kursplaner och i olika ämnen. Det går att använda kamratrespons på olika former 

av uppgifter som exempelvis skrivande eller muntliga framföranden och 

gruppkonstellationerna kan variera i att arbete i par eller i grupp (Topping 2009:21). 

Han påpekar däremot att respons mellan kamrater förekommer även utanför skolan och 

är något som används vid olika tillfällen genom hela livet, och att involvering av 

kamratrespons i undervisningen kan utveckla överförbara färdigheter för livet (Topping 

2009:21). 

 

Topping nämner vikten av att involvera eleverna i förarbetet med hur kamratresponsen 

ska användas praktiskt i klassrummet (2009:24). Han menar på att om man låter 

eleverna vara delaktiga i utvecklingen av kriterierna för kamratbedömning, minskar det 

elevernas eventuella ångest som kan finnas inför uppgiften. Topping har även kommit 

fram till att kamratbedömning kräver övning under bevakning av läraren. Om det görs 

med noggrannhet kan en utvecklingsprocess starta vilket kan leda till en rikligare 

respons som kan hjälpa eleverna att identifiera sina egna svagheter och styrkor (Topping 

2009:26). 
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En möjlighet gällande kamratresponsens vinster är att både responsgivaren och 

responstagaren kan utveckla flera förmågor av att använda kamratrespons. Topping 

(2010) diskuterar följande: 

 

The feedback is given while the learning is actually happening, helping students plan their 

own learning, identify their own strengths and weaknesses, target areas for remedial action, 

and develop metacognitive and other personal and professional skills. 

(Topping 2010:69). 

 

Han menar på att eleverna kan utveckla sina kunskaper om sitt eget lärande och 

identifiera sina egna styrkor och svagheter och områden de behöver åtgärda. De kan 

även utveckla sin metakognitiva förmåga genom att använda respons för sitt eget 

lärande. 

 

Kommunikationsförmågorna utvecklas hos både responsgivaren och responstagaren vid 

användning av kamratrespons. Nedan förklarar Topping (2010) hur kamratrespons 

fungerar ur den sociokulturella teorin: 

 

Peer assessment also makes heavy demands upon the communication skills of both helper 

and helped, and in so doing develops those skills. All participants might never have truly 

grasped a concept until they had to explain it to another, embodying and crystallizing 

thought into language – another Vygotskian idea, of course. Listening, explaining, 

questioning, summarizing, speculating and hypothesizing are all valuable skills of effective 

peer assessment which should be transferable to other contexts. 

(Topping 2010:64–65) 

 

Topping menar på att kamratrespons ställer krav på kommunikationsförmågan hos 

eleverna. Genom att de får förklara ett koncept för någon annan kan det bidra till att 

deras kommunikativa kompetenser utvecklas. 

 

Det kan ta lång tid för elever att få respons på inlämnade uppgifter från sina lärare, 

eftersom de ofta har en stor arbetsbelastning. Istället kan kamratrespons bidra till 

snabbare återkoppling som är mer anpassad till individen. Det beskrivs på följande sätt 

av Topping: 
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Perhaps the most significant quality of peer assessment is that it is plentiful. Because there 

are more students than teachers in most classrooms, feedback from peers can be more 

immediate and individualized than can teacher feedback. 

(Topping 2009:22). 

 

Topping (2009) menar på att kamratrespons är riklig eftersom det finns fler elever än 

lärare i de flesta klassrum som kan ge respons. Responsen mellan elever kan vara ske 

direkt och är mer individualiserad än vad lärarens respons är. Även Hattie och 

Timperley nämner tiden som en avgörande faktor vid responsgivning. De menar på att 

direktrespons är att föredra, men att senarelagd respons fungerar bra vid svårare 

uppgifter som behöver mer tid till fundering och reflektion (Hattie och Timperley 

2007:98). Likaså i Weavers (1995) undersökning om vilka uppfattningar hennes elever 

hade om kamratrespons, problematiserades tiden av eleverna. Det framkom att de 

uppfattade kamratrespons som ett sätt för lärarna att spara tid vid rättningsarbetet och att 

responsarbetet mellan kamrater gör intrång på lektionstiden (Weaver 1995:34). Även i 

Wyszynska Johansson & Henning Loebs studie (2015) med 70 gymnasieelever som 

läste på barn- och fritidsprogrammet, framkom det att inte alla elever är positivt 

inställda till att använda kamratrespons. Resultatet i deras studie visade på att 

majoriteten av eleverna var skeptiska eller hade en negativ inställning till 

kamratbedömning och att de var osäkra på vad de skulle ge respons på (Wyszynska 

Johansson & Henning Loeb 2015:18). Vidare ansåg eleverna att kamratrespons 

fungerade som en summativ bedömningsmetod, där de själva skulle imitera lärarens roll 

men att deras bedömning inte hade någon betydelse i slutändan. Eleverna menade på att 

deras uppfattningar om en kamrats arbete inte stämde överens med lärarens värdering 

(ibid). 

 

2.2.2 Att vara responsgivare och responstagare 

Tidigare antogs det att responsgivare skulle vara högpresterande elever som 

kunskapsmässigt låg närmast den professionella läraren. Det upplevdes däremot som 

understimulerande för dessa elever, vilket resulterade i att de inte utvecklades i sitt eget 

lärande. Nu har man kommit fram till att eleverna ska ligga mer lika kunskapsmässigt 

vilket gör att de blir utmanade i aktiviteten att ge varandra respons (Topping 2005:632). 

Hoel diskuterar även lärarens betydande roll för att ge elever en bra utgångspunkt vid 

användning av kamratrespons. Vid responsgivning fungerar läraren som en modell där 

eleverna härmar deras responsmodell när de själva ska ge respons (Hoel 2001:196). 
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Snowball och Mostert (2013) undersökte universitetsstudenters upplevelser av att 

använda kamratrespons när de ska skriva ett arbete. Resultatet visade att 71 % av de 453 

deltagarna svarade att ge respons och inta rollen som responsgivare upplevdes som mer 

lärorikt än att få respons från andra (Snowball och Mostert 2013:653). Sandström (2016) 

nämner även hon att responsgivning upplevs som mest lärorikt. Nedan beskriver hon en 

möjlig förklaring på varför en del individer tycker att responsgivning är mer givande än 

att ta emot respons: 

 

Attending to one’s own writing difficulties through review may partly explain why some 

individuals seem to find giving review more rewarding than receiving review. Rather than 

the text being the center of the review, the reviewer’s own learning is at the center, and any 

text can be a potential training ground. In focusing on her own problems, the reviewer 

practices spotting and attending to the weaknesses or preoccupations she claims are her 

own. 

(Sandström 2016:146) 

 

Genom att granska andras texter kan en del se sina egna svagheter som skribent. Istället 

för att fokusera på texten blir det responsgivarens egen inlärning som hamnar i centrum, 

vilket blir en form av lärtillfälle där denne kan upptäcka och ta i itu med sina egna 

svagheter. 

 

Bergman-Claeson (2007) har i sin studie undersökt tre lärares perspektiv på 

kommentarer till elevtexter, men de undersöker även elevernas perspektiv på ämnet. Ett 

resultat som är av intresse för denna studie är elevernas erfarenheter av kamratrespons. 

Hos några av eleverna förekommer det en misstro mot sina kamrater vid kommentering 

av texter eftersom det är lärarens uppgift att värdera texten (Bergman-Claeson 2007:46). 

Vidare framkom det att eleverna tycker det är svårt att ge respons, särskilt att ge 

negativa kommenterar till en kamrat. Det anses som jobbigt att både ge och få kritik på 

personliga texter, även om några även ser nyttan i att använda kamratrespons (ibid). 

 

 

3 Metod och material 

För att söka svar på studiens syfte och frågeställningar används en kvalitativ 

undersökningsmetod bestående av semistrukturerade gruppintervjuer. Nedan 
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presenteras metodens olika delar i ordningen insamlingsmetod, urval, etiska 

överväganden, genomförande, analys och därefter följs en metodkritik. 

 

3.1 Insamlingsmetod 

Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter elever har av kamratrespons och hur 

de ser på att agera responsgivare och responstagare i ämnet svenska, samt vilka 

förväntningar eleverna har av hur kamratrespons ska se ut. Materialinsamlingen utgörs 

av de semistrukturerade intervjuerna som har utförts i grupper om 2 – 3 elever och inför 

gruppintervjuerna skapades en intervjuguide med semistrukturerade frågor (se bilaga 

B). Frågorna handlade om elevernas erfarenheter av kamratrespons i skolan och vilka 

erfarenheter de hade av att ge och ta emot respons, men även öppna frågor där eleverna 

själva fick utveckla sina tankar. I valet att använda gruppintervjuer istället för enskilda 

intervjuer finns möjligheten att höra fler alternativa röster, vilket i en gruppdiskussion 

kan bidra till att stödja eller argumentera emot olika synpunkter (Denscombe 2016:268). 

Tidsbegränsningen gjorde att det hade varit svårt att hinna intervjua elva elever enskilt. 

Då så pass många var intresserade av att deltaga i undersökningen, var gruppintervjuer 

ett alternativ som passade bra då alla fick deltaga och dela med sig av sina erfarenheter. 

 

3.2 Urval 

Urvalsprocessen tog sin början i ett bekvämlighetsurval där fyra gymnasielärare på två 

olika gymnasieskolor i södra Sverige kontaktades genom e-post. Lärarna var bekanta, 

däremot var eleverna inte kända sedan tidigare. Då tiden för undersökningen var 

begränsad var bekvämlighetsurvalet ett rimligt alternativ. Två lärare svarade att de med 

stor sannolikhet hade elever som skulle vilja deltaga i undersökningen. De andra två 

lärarna svarade att de inte jobbar med kamratrespons i sina klasser för tillfället. Ett 

kriteriebaserat urval som gjordes var att eleverna som skulle deltaga i undersökningen 

skulle läsa kursen svenska 2 eller svenska 3 för att eventuellt ha hunnit arbeta med och 

ha erfarenhet av kamratrespons. Det gjordes inte något urval gällande 

programtillhörighet eller kön då det inte var relevant för studien, utan de som visade 

intresse av att vilja deltaga i undersökningen fick vara med. Det resulterade i att elva 

elever ville vara med, bestående av nio flickor och två pojkar. Alla elever läser ett 

teoretiskt program och tillhör två olika klasser vid två olika skolor. 
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De elva respondenterna delades in i fem grupper med en bokstav mellan A – E. För att 

lättare följa med i citat och vem som säger vad, har varje respondent fått ett fingerat 

namn på samma bokstav som grupptillhörigheten. Nedan presenteras tabell 2: 

 

Tabell 2. Grupper. 

 

Grupp A  Grupp B  Grupp C  Grupp D  Grupp E 

 

Anna   Beatrice  Cecilia  Daniella  Erika 

Anders  Bertil   Carina   Desireé  Elin 

   Barbro 

 

 

3.3 Etiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). För att skydda respondenterna i 

undersökningen har individskyddskravets fyra delar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följts (Vetenskapsrådet 

2002:6). Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om undersökningen, 

vilken deras uppgift är i studien samt vilka villkor som gäller för dem (Vetenskapsrådet 

2002:7). Respondenterna fick information om undersökningen av sin lärare och därefter 

fick de frivilligt anmäla sitt intresse att medverka i undersökningen. Ett informations- 

och samtyckesbrev skickades via e-post till berörda lärare och elever där 

undersökningens syfte och etiska aspekter beskrevs (se bilaga A). Då alla elever var 

under 18 år behövdes vårdnadshavares underskrift för att få medverka i undersökningen. 

Innan intervjun genomfördes informerades respondenterna återigen om innehållet i 

informations- och samtyckesbrevet där det lyftes fram att de när som helst fick välja att 

avbryta sin medverkan i undersökningen. Därefter inhämtades respondenternas och 

vårdnadshavares samtycke enligt samtyckeskravet (2002:9). Uppgifter om 

respondenterna behandlades med största möjliga konfidentialitet enligt 

konfidentialitetskravet, och i studien har respondenterna fått fingerade namn. (2002:12) 

Enligt nyttjandekravet ska respondenterna informeras om att den insamlade data endast 

får användas för forskningsändamål, vilket framkom i informations- och 

samtyckesbrevet (2002:14). 
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3.4 Genomförande 

Inför intervjuerna med eleverna utformades en intervjuguide med semistrukturerade 

intervjufrågor. Strax före intervjuerna besöktes en av de två skolorna för att bestämma 

tid och plats med deltagarna i studien. Då intervjuerna skulle genomföras i grupp om 2 

– 3 elever var det lättast att ses ansikte mot ansikte för att hitta ett datum som passade 

alla. Läraren som jag haft kontakt med på den skolan ordnade klassrum som var till 

förfogande under intervjuerna. Den andra skolan besöktes direkt vid intervjutillfället då 

ansvarig lärare bestämde att intervjuerna kunde genomföras under dennes lektion. Alla 

deltagare i undersökningen fick information om hur intervjuprocessen skulle gå till 

innan genomförandet och de blev hänvisade till informations- och samtyckesbrevet de 

skrivit under (se avsnitt 3.3). Deltagarnas intervjuer spelades in via en applikation för 

ljudupptagning. 

 

Vid transkriberingen av ljudupptagningarna användes bastranskription som metod. 

Syftet med transkriptionsarbetet var att kunna koda materialet i en lättillgänglig form 

och en bastranskription med en grov återgivning fungerade bra (Norrby 2014:100). 

 

3.5 Analysmetod 

Intervjumaterialet har analyserats enligt en tematisk analysmetod med en deduktiv 

ansats. Materialet kodades efter de två övergripande temana erfarenheter och 

förväntningar som har sin grund i studiens frågeställningar om elevers erfarenhet av 

kamratrespons och deras förväntningar på hur responsen de får ska se ut. Utifrån dessa 

teman kunde fem kategorier urskiljas ur materialet: känslor, egna initiativ, tid, önskemål 

och utveckling. Därefter kunde kategorierna brytas ned i nyckelord som var 

representativa för kategorierna. Nedan presenteras i tabell 3 de teman, kategorier och 

nyckelord som framkommit under analysarbetet: 
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Tabell 3. Teman, kategorier och underkategorier. 

 

Tema     Kategori     Nyckelord 

 

 

Erfarenheter    Känslor     Känsligt 

           Rädsla för kritik 

Lättare att få respons av en 

nära vän 

 

Egna initiativ Saknar genomgång 

 Ger respons på eget initiativ 

             

Tid      Snabb respons 

           Läraren sparar tid  

 

 

Förväntningar    

Önskemål     Självreflekterande frågor 

      Utvecklade kommentarer 

På en jämlik eller högre 

nivå än en själv 

 

Utveckling     Nya tankesätt 

     Andra perspektiv 

     Nytta i arbetslivet 

 

 

3.6 Metodkritik 

En risk med gruppintervjuer är att alla respondenter försöker tala samtidigt, vilket kan 

resultera i att det blir avbrutna meningar och svårt att transkribera ljudupptagningarna 

(Denscombe 2016:386). I studien inträffade det några gånger vilket är naturligt men 

respondenterna gav varandra utrymme att fortsätta svara på frågan, alternativt använde 

det som ett sätt att visa att de höll med den andra respondentens åsikter. 

Transkriberingsarbetet försvårades något av detta men det gick likväl att förstå 

innehållet och få fram det mest väsentliga. Vid intervjuer finns det även en risk att den 

som intervjuar påverkar deltagarna beroende på hur de uppfattar personen som 

intervjuar utifrån dess kön, ålder och etniska ursprung (Denscombe 2016:270). Det 

finns även en risk att respondenterna svarar på frågorna utifrån vad de tror att 

intervjuaren vill ha för svar. Intervjuareffekten kan ha spelat in vid deltagarnas svar 

under intervjuerna. För att respondenterna skulle känna sig bekväma eftersträvades ett 

tryggt klimat under intervjun och en lyhördhet gentemot deltagarnas intervjusvar. En 

neutral ställning togs där jag som intervjuare intog en passiv roll för att få 

respondenterna att öppna sig (Denscombe 2016:272).  
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Även analysprocessen kan påverkas av mina förkunskaper och värderingar vilket kan ha 

haft en inverkan på arbetet. I studiens analysprocess hölls ett kritiskt förhållningssätt till 

insamlade uppgifter. Däremot går det inte att komma ifrån att egna tolkningar alltid är 

subjektiva. 

 

Vad gäller överförbarheten av studiens intervjuer och om det går att generalisera dess 

resultat är svaret nej. Studiens respondenter består av elva elever vilket gör att det är få 

för deltagare för att kunna generalisera deras erfarenheter. Däremot är det inte studiens 

syfte att få fram ett generaliserbart resultat utan fokus ligger på dessa elva elevers 

erfarenheter. 

 

Validitet inom kvalitativ forskning handlar om att se om en metod undersöker det som 

den säger sig handla om (Kvale och Brinkmann 2014:296), vilket i denna studie handlar 

om elevers erfarenheter av att ge och få respons av en kamrat.  Validiteten i den 

insamlade datan stärks om intervjufrågorna är ställda på ett sätt som resulterar i att 

respondenterna ger djupa och innehållsrika svar (Dalen 2015:118). Något som stärker 

studiens trovärdighet i sökandet efter giltig kunskap är triangulering och användningen 

av en metodkombination. Studiens reliabilitet och dess tillförlitlighet handlar om 

huruvida dess resultat kan reproduceras av andra forskare vid andra tillfällen (Kvale och 

Brinkmann 2014:295). Det finns en risk att den som intervjuar påverkar resultatet 

genom hur frågorna är konstruerade och olika formuleringar vid en intervju kan leda till 

olika svar. Därför kan svaren skilja sig beroende på vem som gör intervjun och 

intervjuareffekten kommer alltid vara något som påverkar respondenterna, både 

omedvetet eller medvetet. 

 

4 Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat utifrån syftet att undersöka elevers erfarenheter av 

att agera responsgivare och responstagare i ämnet svenska på gymnasiet, samt de 

förväntningar som finns hos eleverna i hur de vill att responsen ska se ut. Resultatet 

baseras på citat från gruppintervjuerna, vilka har analyserats tematiskt och presenteras i 

tabell 3 - teman, kategorier och nyckelord (se avsnitt 3.5). 
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4.1 Erfarenheter 

I analysen av intervjuerna upptäcktes temat erfarenhet som fungerar övergripande för 

flera kategorier och nyckelord. Det är även en del av studiens frågeställningar som 

inkluderar elevers erfarenhet av att agera responsgivare och responstagare i ämnet 

svenska på gymnasiet. För att presentationen av resultatet ska bli tydligt har flera 

kategorier under temat erfarenhet konstruerats. Känslor är en central kategori som 

uppmärksammades i analysen och som är av betydelse för eleverna när det handlar om 

kamratrespons. Eget initiativ gällande att agera responsgivare och responstagare är 

något som uppmärksammades av eleverna och att tid är en viktig faktor. 

 

4.1.1 Känslor 

Gemensamt för alla elever i undersökningen är att kamratrespons väcker många känslor 

hos de inblandade. Att ge respons upplevs som känsligt eftersom det finns en risk att 

den som tar emot responsen ser det som kritik. Nedan talar Daniella om att inte ge för 

hård kritik till en kamrat och Beatrice talar om att hon inte vill bli kritiserad. 

 

[…] det är väl mest att det kan vara känsligt om man går på för hårt med responsen. Om 

man inte känner varandra […] Man borde veta vart gränsen går för att vara bra respons och 

att vara för mycket. (Daniella) 

 

Sen så vill man ju inte höra för hård kritik heller. Utan det handlar väl ganska mycket om 

hur man formulerar sig. Man vill ju inte heller höra att hela texten suger. (Beatrice) 

 

Det finns en gräns mellan hur mycket respons som anses vara lagom att ge till en 

kamrat som man inte känner. Det kan vara svårt för en del elever att känna av var 

gränsen går men där påpekar Beatrice att det handlar om att kunna anpassa responsen så 

den inte uppfattas som kritik. 

 

Det finns en rädsla för att ge konstruktiv kritik och Erika förklarar det som ”oftast tror 

jag inte folk riktigt vågar, alltså jag tror inte det är så många som far illa för om 

någonting är riktigt dåligt då säger man inte det”. Istället för att riskera att såra någon 

med responsen, blir utfallet att de istället endast säger småsaker som kan ändras. 

Däremot talar både Barbro och Cecilia om att det finns nackdelar med att inte våga säga 

att en text behöver ändras för att bli bättre. 
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Det kan bli att, ifall det är en kompis, så säger man så här ”nej men det är bra” fast det 

kanske är grejer man vill påpeka egentligen. Man kanske inte känner personen ordentligt 

eller så känner man personen väldigt bra och vet att dem har stressat över den här 

uppgiften. Säger jag bara ”okej, den är bra” så är den färdig och dem kan skicka in den. Det 

kan ju vara en nackdel att man kanske inte riktigt är ärlig heller. (Barbro) 

 

Ibland kan det också vara om någon bara ger en bra feedback så kanske, även om det 

kanske inte är jättebra, så tror man ju att det är bättre än vad det egentligen är. Om någon 

t ex är rädd för att såra en.  (Cecilia) 

 

Genom att inte vara ärliga med vad de tycker om innehållet kan de istället för att hjälpa 

varandra göra varandra en otjänst, vilket betyder att de inte tar sig vidare i sin 

utveckling. Istället för att få reda på vad som kan förbättras blir de vilseledda av 

kamraten som säger att deras arbete är bra, även om det finns saker som de skulle kunna 

påpeka och förändra till det bättre. Det finns en tvekan i att agera responsgivare med 

hänsyn till elevernas känslor, men Daniella talar om att det är viktigt att förstå varför 

respons används och vad det kan resultera i om den används på rätt sätt. 

 

Ja, men sen också att förstå den, och förstå att det är respons, att det ska hjälpa dig. Och inte 

att det är motgång typ. (Daniella) 

 

Daniellas svar visar på att det finns en medvetenhet hos eleverna om att respons är 

någonting bra och att responstagaren inte ska ta det som ett personligt misslyckande.  

Vidare är det flera som nämner vikten av hur väl man känner kamraten när det kommer 

till att ge och ta emot respons. En av anledningarna till att det upplevs som jobbigt att ge 

respons till en kamrat, är att de inte känner varandra särskilt väl. Några elever beskriver 

skillnaden i hur kamratresponsen kan se ut om du känner eller inte känner personen du 

ger responsen till: 

 

De man känner är man ju ganska brutalt ärliga med. Man kanske är mer mjuk och försiktig 

med dem man inte riktigt känner. (Carina) 

 

Bertil – Man vågar inte ge konstruktiv kritik heller. Då blir det negativ respons. 

Beatrice & Barbro – Nej... 

Beatrice – Det beror på vem där är. 

Bertil – Är det någon du inte känner så vågar du inte. I kompisgrupper så vågar du för då 

känner man varandra bättre. 
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Det är lättare att ge respons till en kamrat som de känner väl och det går att vara mycket 

ärliga med varandra. Är det däremot respons som ska ges till en klasskamrat som de inte 

känner särskilt väl går de inte lika hårt fram. Vilken relation eleverna har med varandra 

påverkar därför interaktionen och vad responsen får för typ av innehåll. Anna är den 

enda eleven som under intervjun vänder på situationen och som nämner vilka positiva 

effekter responsarbetet kan få av att arbeta med någon hon inte känner. 

 

…sen tänker också jag på, när vi var helt nya i klassen och skulle kolla igenom varandras 

(arbeten) så blev det att man fick en insyn av vem personen är. […] man får en insyn i hur 

personen är som har skrivit den. Det kan hjälpa till en bättre kamratskap i klassen. (Anna) 

 

Hon menar på att kamratrespons kan bidra till en större förståelse för personen bakom 

ett arbete. Det blir tillfälle att lära sig mer om en kamrat, vilket skulle kunna bidra till en 

bättre gemenskap i klassen. Detta är ett biresultat av kamratresponsens eventuella 

sociala effekter. Eftersom denna aspekt inte är i fokus för studiens syfte kommer detta 

biresultat inte utvecklas ytterligare i studiens resultat. 

 

4.1.2 Egna initiativ 

Svaren på om elevernas lärare i svenska har pratat om kamratrespons skiljer sig något, 

där fyra av eleverna nämner att deras lärare har pratat kamratrespons vid något tillfälle. 

Sju elevers erfarenhet är att deras lärare inte har pratat om begreppet. I en diskussion 

mellan Bertil och Beatrice säger de följande: 

 

Intervjuare – Har er lärare pratat med er om kamratrespons? 

Bertil – Nej, det får man inte veta. 

Beatrice – Jag tror inte jag har hört det ordet innan. 

Bertil – Det är väl bara någonting som finns? 

 

I denna diskussion mellan de två eleverna framgår det att de inte är bekanta med 

begreppet kamratrespons sedan tidigare. Elin och Anna saknar en riktig genomgång av 

vad kamratrespons innebär och vad bra respons ska innehålla när de ska använda 

kamratrespons i svenskämnet. 

 

Vi har fått göra egen kamratrespons men jag tycker inte att lärarna har gått igenom hur man 

gör det eller vad man ska tänka på när man gör det heller. (Elin) 
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[…] nu så tycker jag väl att lärarna borde ta en lektion och sitta ner med oss och ”hur ska 

du ta emot respons och hur ska du ge bra respons”. (Anna) 

 

Elin upplever det som en brist att lärarna inte har gått igenom hur kamratresponsen ska 

användas för att de ska kunna hjälpa varandra på ett bra sätt och Anna uttrycker en 

önskan i att få rätt redskap i hur hon ska använda kamratrespons på ett bra sätt. Alla elva 

elever i undersökningen, oavsett om deras lärare har pratat om kamratrespons eller inte, 

är positiva till att använda det. Carina beskriver det som ”det är ju den här diskussionen 

man har hela tiden som är väldigt bra” där hon är positiv till att samtala om sitt arbete 

med en kamrat.  

 

Tio av elva elever talar om att de själva tar initiativ till att ge respons till en kamrat, 

vilket kan vara att de läser igenom någon annans arbete och ger en kommentar. Daniella 

och Desirée ser nyttan i att frivilligt dela sitt arbete med en kamrat. 

 

Daniella – Jag tycker det är jätteskönt. det är väl därför vi delar våra dokument frivilligt 

utan att någon behöver säga till. Man kan se vad andra har gjort bra och sedan kan man få 

kommenterar typ ”kolla lite extra på det här” eller ah. 

Desireé – Men jag tycker det är bra. Det är lite skönt att få input från en kompis för det blir 

inte så allvarligt. 

 

På eget initiativ kan de få respons på sina arbeten och hjälpa varandra med hur de ska 

förbättra sina arbeten. Desireé nämner att det finns en skillnad i att få respons från en 

kamrat jämfört med läraren. Kamraten bidrar till att responsen blir mer lättsam, vilket 

kan ha att göra med att två kamrater befinner sig närmare varandra rent 

kunskapsmässigt, än en lärare och elev.  

 

4.1.3 Tid 

En annan erfarenhet som uppmärksammades i intervjuerna, var att kamratrespons 

bidrog till snabbare återkoppling än om eleverna behövde vänta på respons från läraren. 

Här följer två citat som understöder denna uppfattning: 

 

För det tråkiga är ju när man skriver en text och sen direkt lämnar in det. Och så får man 

”det är fel på det här och det är fel på det här”, och ”det här var bra”. Men det är typ 

skönare att tidigare få hjälp av kompisar för att sedan kunna lyckas bättre.  

(Daniella) 
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Jag är inte den personen som gillar att sitta och vänta på att få ett svar på hur man gjorde 

som man gjorde för en månad sen. Och när man har skrivit en analys av något och sedan 

som sagt, en månad senare, får rättningen tillbaka då har man redan börjat på en ny analys. 

Kanske har man redan lämnat in en ny analys och man har gjort exakt samma fel igen.  

(Anna) 

 

Tidpunkten för när responsen sker i arbetsprocessen beskrivs som en bidragande faktor 

till att få bättre förutsättningar för att kunna utvecklas. Anna uppmärksammar en viktig 

poäng i att få hjälp tidigare i arbetsskedet, vilket kan göra att upprepningar av misstag 

går att undvikas. Eftersom det finns fler elever än lärare i klassrummet kan kamraterna 

användas som tillgång för varandras utveckling, och eleverna behöver inte lägga tid på 

att vänta på återkoppling från läraren. 

 

4.2 Förväntningar 

Det andra temat som gick att urskilja i analysen var elevernas förväntningar gällande 

innehållet i responsen de får ta emot av en kamrat. Två kategorier konstruerades med 

fokus på elevernas önskemål och om de föredrar att få ta emot respons av en elev på en 

högre eller lägre nivå än de själva befinner sig på. Den andra kategorin fokuserar på 

utvecklingsprocessen och hur responsen ska se ut för att hjälpa dem vidare i sin 

kunskapsutveckling. 

 

4.2.1 Önskemål 

En fråga som diskuterades under intervjuerna var om eleverna upplevde någon skillnad i 

responsen, huruvida de fick respons från en kamrat som låg på en högre eller en lägre 

nivå än de själva. Majoriteten tyckte det var en stor skillnad i att få respons av någon 

som låg på en högre eller lägre nivå än en själv. Nedan presenteras två diskussioner 

mellan elever i grupp D och mellan elever i grupp B. 

 

Daniella – Ja det är jättestor skillnad. Om man får respons av någon som inte ligger på 

samma nivå eller högre, som är sämre än en själv, så är det oftast dålig respons. 

Desireé – Men det är väl rätt rimligt? 

Daniella – Om jag rättat en A text i engelskan då kan inte jag se det som är dåligt i den när 

jag inte ligger på den nivån. Så jag tycker att om man ska ge kamratrespons ska man väl 

hitta folk som är relativt jämlika? 

Desireé – Ja det blir lite svårt om man har någon som inte ligger på samma nivå. 



 

 20 

 

Beatrice – Men det kanske ibland är svårare att ge till någon en som är på en högre nivå, 

alltså bra respons, för då kanske man inte har de kunskaperna som behövs. För då kanske 

det som inte är bra, att man kanske inte ser det. 

Barbro – Jag kan tänka mig att man kanske ska vara på samma nivå? 

Bertil – Det kanske är smidigast. 

 

Daniella och Beatrice har båda samma teori om varför det är svårt att ge respons till en 

person på en högre nivå. Om en elev har lägre kunskaper, blir det svårt för denne att 

kunna ge användbar respons till någon som befinner sig på en högre nivå. Eleverna 

anser även att de ska vara på en jämlik kunskapsnivå för att utvecklas, men enligt 

proximalzonsteorin behövs en kamrat som ligger något högre kunskapsmässigt för att 

kunna hjälpa den andre vidare. Nedan talar Barbro om att en elevs kunskapsnivå har 

betydelse för responsens trovärdighet, och Anna berättar att elever på lägre nivå vill 

prestera bra inför en kamrat på högre nivå. 

 

Jag tror man känner sig bättre om man får respons från en som är på högre nivå än någon 

som är på en lägre nivå än sig själv. För jag tror man litar mer på dem som är på en högre 

nivå, även om inte det alltid stämmer, de kan ju säga helt fel grejer också givetvis. Jag tror 

man tänker så automatiskt. (Barbro) 

 

Jag skulle också säga att det kräver mod. Att kunna ge en bra respons. För vissa, om man är 

på en lägre nivå som ska ge respons till en på högre nivå, så vill man ju prestera bra. För 

man vill inte se ut som en ”IQ-befriad” i slutet. (Anna) 

 

Tidigare nämndes att flera elever känner en oro över att ge och ta emot respons av en 

kamrat eftersom risken finns att bli kritiserad. Det är därför intressant att eleverna själva 

(enligt Barbro och Annas citat) verkar upphöja elever som befinner sig på en högre nivå 

och vill prestera bra inför dessa. Det innebär att responsgivning skulle stärka elevernas 

självkänsla ifall de både får ge och ta emot respons av en kamrat på en högre nivå. 

Enligt Anna verkar det däremot vara rädslan för att skämma ut sig som gör henne 

drivande i responsarbetet. 

 

Vidare diskuterar de två eleverna Desireé och Bertil att de vill lära sig mer om 

kamratresponsens användningsområden. 
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Hur man får ut det bästa inom responsen för att kompisen ska nå ett bättre resultat.  

(Desireé) 

 

Jag vill använda mig av kamratrespons för att utveckla mig och mina arbeten inom skolan. 

Jag vill också, på ett effektivare sätt, kunna ge och ta emot responsen jag får. (Bertil) 

 

Det finns en vilja hos eleverna att lära sig ge respons på ett effektivt sätt vilket kan 

hjälpa andra att komma vidare i sin kunskapsprogression. Det handlar inte bara om hur 

de själva kan nå ett bättre resultat, utan hur de gemensamt kan gå till väga för att hjälpa 

varandra nå dit.  

 

Vidare diskuterade eleverna om de föredrog att agera responsgivare eller responstagare 

och svaren skiljde sig något åt mellan eleverna. Nedan presenteras en tabell över vilken 

responsroll eleverna föredrog: 

 

Tabell 4. Responsroll som eleverna föredrar. 

 

 

Antal elever  Föredrar att ge respons  Föredrar att få respons  Båda 

 

11   4     2     5 

 

 

Elevernas åsikter skiljer sig åt där fem av eleverna vill att det ska vara ett jämnt utbyte 

mellan att få och att ge respons. Tätt efter föredrar fyra av eleverna att ge respons och 

endast två elever föredrar att få respons framför att ge respons. 

 

4.2.2 Utveckling 

Gemensamt för alla elever i undersökningen är att de föredrar mer utvecklade svar när 

de tar emot respons. De tycker att korta svar med innehållet bra eller dåligt inte är 

givande i deras kunskapsutveckling, utan vill gärna få frågor där de själva kan reflektera 

över svaren. Desireé, Elin och Anna har liknande tankar gällande vilken respons de vill 

få av en kamrat. 

 

Jag skulle nog mer vilja ha typ ”hur tänkte du där”? Så att man får reflektera själv men det är den 

andra personen som ställer frågorna. (Desireé) 
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Och sen när man ger respons är det bra om man vågar skriva lite också. Så det inte blir bara ”det är 

bra”. (Elin) 

 

Jag vill gärna ha mer utvecklade svar. Jag vill gärna se att min text kan bli bättre. Och även då som 

sagt få synvinklar på hur jag kan göra den bättre. Kanske ”du kan utveckla den här meningen” 

eller ”hur menar du med den här meningen” och förklara varför du valde det här. Istället för ”den 

här meningen är lite oklar”. (Anna) 

 

Fler synvinklar och andras perspektiv är något som flera diskuterar och ser som ett mål 

med kamratrespons. Trots att många upplever det som jobbigt att ge respons med risken 

att kamraten tar responsen som kritik vill alla i undersökningen ha utvecklade 

kommenterar på sina arbeten. Det kan vara att de fastnar i sitt arbete och inte kommer 

vidare, något som Cecilia väljer att beskriva som ”Ibland har man grävt ner sig i ett hål 

och ser inte vägen ut, man tänker bara på ett visst sätt då behöver man ett nytt 

perspektiv”. 

 

Flera elever anser att kamratrespons är en bidragande orsak till att deras arbeten 

förbättras. I följande citat nämner Desireé, Carina och Cecilia positiva aspekter med att 

få hjälp av en kamrat. 

 

Det är verkligen stor skillnad. Jag tycker inte det är något fel med att få bättre resultat 

genom att ha använt respons från kompisar. Det är ändå rätt rimligt för du kommer ju inte 

kunna bli bäst på allting om du bara tänker på vad du själv gör. Du måste ju jämföra dig 

med andra, du måste hitta inspiration från andra för att utveckla dig. (Desireé) 

 

Carina – […] Man kan utveckla sig själv och man utvecklar sitt arbete när man hela tiden 

har ett bollplank. 

Cecilia – Ja. Man får fler idéer, fler lösningar och det är också en väldigt bra övningsgrej. 

För det är ju någonting som sedan händer på t ex arbetsplatser och sånt. 

 

Desireé tar upp något viktigt, hon problematiserar nämligen att andra kan tycka det är 

fusk att få bättre resultat genom kamratrespons. Hon är inne på spåret att andras arbeten 

kan ligga till grund för inspiration och att det därmed kan hjälpa andra att ta sig vidare i 

deras lärande. Utveckling sker när människor interagerar med varandra och Cecilia 

lyfter att responsarbete är något som även sker på arbetsplatser. Det innebär att hon har 

tänkt ett steg längre och kan se nyttan inför framtiden i att träna på att ge respons. 

 



 

 23 

5 Diskussion  

Nedan förs en diskussion med utgångspunkt utifrån undersökningens resultat, som även 

sammankopplas med studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. Därefter följs 

diskussionen av didaktiska implikationer och vidare forskning. Det ska förtydligas att 

studiens metod fokuserar på de erfarenheter och den uppfattning de elva eleverna har av 

kamratrespons och därför inte ger en objektiv sanning om det som sker i praktiken. 

 

5.1 Oärlighet kan ge en negativ bild av kamratrespons 

Studiens resultat visar att eleverna har positiva erfarenheter av kamratrespons men att 

det skiljer sig beroende på om de ska agera responsgivare eller responstagare. Deras 

erfarenheter innehåller en stor del känslor och flera upplever det som jobbigt att agera 

responsgivare, eftersom det finns en rädsla i att responsen kan uppfattas som kritik. 

Samtidigt visar den här studiens resultat att eleverna tycker kamratrespons är en metod 

som utvecklar deras lärande, och det finns en förväntan att få respons som innehåller 

reflektionsfrågor och utvecklade svar på vad de kan förbättra. 

 

Elevernas misstro till att agera responsgivare och deras rädsla att denna respons kan 

komma att tolkas som kritik, kan av svaren i studien, ge följderna av att 

responsgivningen inte är sanningsenlig. Eleven Cecilia påpekar risken med oärlig 

respons. Denna form av oärlig respons skulle kunna resultera i att eleverna blir besvikna 

när de väl får respons av läraren, och att de får en negativ bild av kamratrespons. 

Eftersom responsgivning upplevs som jobbigt för flera av eleverna, kan det enligt 

forskning vara en god idé att införa kamratrespons tidigt och göra eleverna delaktiga i 

utformning och kriterier för kamratbedömning (Topping 2009). Den eventuella ångest 

som kan finnas inför att använda kamratrespons skulle kunna minska, eftersom eleverna 

blir insatta i vad som krävs av dem vid responsgivningen (Topping 2009).  

 

5.2 Eleverna efterfrågar handledning av läraren 

Flertalet elever i undersökningen uppger att de själva tar initiativ till responsgivning 

mellan kamrater för att förbättra sina arbeten. Tvärtemot resultatet i Wyszynska 

Johansson & Henning Loeb studie (2015), är eleverna i den här undersökningen positivt 

inställda till kamratrespons, trots att det finns en osäkerhet hos dem i hur responsarbetet 

ska genomföras på ett bra sätt. Det framgår att eleverna saknar genomgångar av 
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kamratrespons av läraren och flera elever lyfter att de vill ha en tydligare handledning 

för att både hjälpa sig själva och sina kamrater vidare i lärandeprocessen. Läraren är 

utbildad och har erfarenhet av att arbeta med respons och metoder för att hjälpa elever 

att tillägna sig ny kunskap. Därför använder elever ofta läraren som en modell för hur 

responsgivning ska gå till, menar Jönsson (2017), och det är därför viktigt att läraren är 

tydlig och delar med sig av sina kunskaper till dem. Även om det är fokus på eleverna i 

denna studie, blir det tydligt att läraren har en viktig funktion för att kamratresponsen 

ska fungera och bli effektiv i klassrummet.  

 

5.3 Tidpunkten har en betydande roll 

I studiens resultat visar sig även att tiden för när responsen sker har en avgörande roll 

för eleverna. Kamratrespons gör att de kan få respons i ett tidigare skede i sina arbeten 

vilket gör att de har möjligheten att göra ändringar för att lyckas bättre. Eleven Anna 

uppmärksammar ett problem med att få respons för sent i arbetet och problematiserar 

risken med att elever hinner gå vidare i arbetsprocessen utan att dra nytta av responsen. 

Även Hattie och Timperley (2007) och Topping (2009) problematiserar tiden som en 

viktig faktor i sin forskning och hur den påverkar eleverna. Topping ser möjligheten i 

att det finns fler elever i klassrummet än lärare och att de är en resurs som ska utnyttjas, 

då responsen från en kamrat kan ske snabbare. Weavers (1995) elever var däremot av 

åsikten att kamratrespons tog upp viktig lektionstid och tyckte att det var en metod för 

läraren att slippa lägga tid på rättningsarbete. Som tidigare nämnt har forskning visat på 

att läraren behöver lägga tid på utformning av kamratresponsens kriterier och göra 

eleverna delaktiga. Läraren behöver lägga mycket tid på förarbetet för att hjälpa 

eleverna, men de kan möjligtvis spara tid på längre sikt, när eleverna är mer säkra och 

självgående i responsarbetet. 

 

5.4 Skillnad i respons beroende på kunskapsnivå 

Flera av eleverna anser att det mest effektiva utbytet vid kamratrespons blir om båda 

parterna ligger på samma nivå eller högre rent kunskapsmässigt och de vill få frågor om 

sina arbeten som gör att de själva får fundera och reflektera. Det stämmer överens med 

Vygotskijs teori om att lärande och tillägnandet av kunskap sker i samspel med andra 

människor (Säljö 2017). Desirée sätter ord på detta när hon berättar att hon vill ha frågor 

som ”hur tänkte du där?” där hon själv får förklara för en kamrat hur hon har tänkt. När 
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Desirée får sätta ord på sina inre tankar och förklara dem för någon annan blir 

kommunikationen mellan dem en möjlighet till lärande. 

 

Beatrice beskriver responsgivning till en kamrat på högre nivå som svårt, då hon själv 

inte besitter tillräckligt höga kunskaper för att kunna hjälpa sin kamrat vidare i 

lärandeprocessen, något som stärks av forskning som visar på att eleverna ska ligga mer 

lika kunskapsmässigt för att kunna bli utmanade i aktiviteten (Topping 2005). Flera 

elever i undersökningen upplever att nivåskillnader hos klasskamraterna syns vid 

responsgivning och kopplar det till den kunskapsklyfta som kan finnas mellan eleverna. 

De har rätt i att det blir en klyfta, om de kunskapsmässigt befinner sig långt ifrån 

varandra, men vad händer om eleverna är jämlika? Enligt den proximala 

utvecklingszonen behöver en elev ligga lite högre än den andra för att den genom 

stöttning ska kunna hjälpa eleven vidare i sitt lärande. Alla elever utnyttjar heller inte 

den respons de får med anledning av att responsen upplevs som oanvändbar (Jönsson 

2017). En möjlig orsak skulle kunna vara att eleverna befinner sig på olika 

kunskapsnivåer vilket gör att kunskapsutbytet för att ta sig vidare uteblir. 

 

5.5 Eleverna vill bli utmanande i sitt lärande 

I resultatet framkommer det att eleverna har tydliga bilder av vad de vill att responsen 

ska innehålla för att de ska kunna utvecklas. Ingen vill ha korta svar innehållandes bra 

eller dåligt, utan de vill själva få förklara hur de har resonerat när de skrivit en text. 

Eleven Carina beskriver det som att ”man kan utveckla sig själv och man utvecklar sitt 

arbete när man hela tiden har ett bollplank” vilket innebär att hon vill diskutera sitt 

arbete med en kamrat för att kunna förbättra sig. En fördel med att elevers 

kommunikationsförmågor tränas när de får lyssna, diskutera och reflektera, vilket 

stämmer väl överens med den sociokulturella teorin, är att det kan resultera i att elevers 

metakognitiva förmågor kan utvecklas (Topping 2010).  

 

Som tidigare nämnts vill eleverna att responsen de får ska innehålla utvecklade svar och 

frågor där de blir utmanade i sitt eget lärande, trots risken att kunna bli kritiserade. Det 

är intressant eftersom det kan upplevas som något motsägelsefullt då de är rädda för att 

ge kritik, men gärna vill få innehållsrik och ärlig respons. I resultatet framkom det att 

fyra av eleverna föredrog att ge respons och två av eleverna föredrog att ta emot 

respons. En förklaring till att en del elever föredrar att ge respons kan vara att 
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granskning av andras texter kan hjälpa eleverna att se och upptäcka sina egna svagheter 

som skribenter och den egna inlärningen hamnar därmed i centrum (Sandström 2016). 

Eleverna får på detta sätt se hur andra löser en uppgift och det är möjligt att de kan få 

nya synvinklar på hur de själva kan förbättra sina egna arbeten, och utveckla sina egna 

ämneskunskaper när de får se olika sätt att lösa samma uppgift (Jönsson 2017). Fler 

synvinklar och andras perspektiv är också något som eleverna själva anser som en 

fördel med kamratrespons och som kan hjälpa dem att utvecklas och förbättra sina 

arbeten. 

 

Eftersom studien är av kvalitativt slag och syftet har varit att undersöka elva elevers 

erfarenheter, har målet aldrig varit att kunna generalisera något resultat, utan detta är 

elva gymnasielevers erfarenheter och förväntningar på kamratrespons. 

 

5.6 Didaktiska implikationer 

Studien har lyft frågan om elevers perspektiv av att använda kamratrespons och 

läraryrket kan ha nytta av att få ta del av elevernas tankar och åsikter. Då det framkom i 

resultatet att eleverna känner en rädsla och osäkerhet inför att ge respons kan det vara av 

värde att implementera kamratrespons tidigt för att göra eleverna mer trygga i 

situationen. Läraren behöver vara tydlig i hur kamratrespons fungerar och i att förklara 

fördelarna med att både agera responsgivare och responstagare, samt på vilket sätt 

metoden kan hjälpa eleverna vidare i deras lärandeprocess. 

 

5.7 Vidare forskning 

Vid sökning av information om tidigare forskning gällande kamratrespons upplevde jag 

det som svårare att hitta forskning om elevers erfarenheter av att agera responstagare. 

Responsgivning ansågs som mest givande enligt den forskning som studerades, 

(Snowball och Mostert 2013) och (Sandström 2016) men det är möjligt att det finns en 

kunskapslucka om elevers erfarenhet av att agera responstagare och som framtida 

undersökningar kan studera vidare. Studiens resultat handlar till viss del om vilka 

förväntningar som finns hos elever om hur responsen ser ut och att de gärna vill ha 

utvecklande kommenterar och reflektionsfrågor. I framtiden kan det därför vara av 

relevans att genom observationer i klassrummet, undersöka hur responsgivandet och 

responstagandet går till, och även undersöka vad responsen innehåller. 
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Ytterligare en forskningsaspekt för vidare forskning är att studera elevers arbeten före 

och efter responsgivning över en längre period, för att undersöka om det går att se 

någon utveckling. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Informations- och samtyckesbrev 

 

Jag heter Maria Stroka och studerar till ämneslärare i svenska och geografi vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag skriver just nu mitt examensarbete i ämnet svenska och 

jag vill undersöka vilka erfarenheter du har av kamratrespons i ämnet svenska på 

gymnasiet. 

 

Jag skulle därför vilja intervjua dig som läser svenska 2 eller 3 om dina erfarenheter av 

att agera responsgivare och responstagare i ämnet svenska. Intervjun uppskattas ta ca 

20–30 minuter och kommer att spelas in. Ljudinspelningen kommer sedan att 

transkriberas och transkriptionen kommer enbart att ses av mig samt eventuellt av min 

handledare och examinator. De delar av transkriptionen som är relevanta för studien 

kommer att ingå i uppsatsen och presenteras på ett sätt som gör att du, orten eller skolan 

inte kan identifieras. Efter att uppsatsen är färdig kommer ljudinspelningen att raderas. 

Uppsatsen kommer senare att laddas upp i DiVa som är digital plattform för 

forskningspublikationer och studentuppsatser. 

 

Intervjuerna kommer att ske i grupp om 2–3 personer. Om du är under 18 år behöver 

din vårdnadshavare skriva under informations- och samtyckesbrevet för att du ska 

kunna medverka. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta din 

medverkan i studien. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig för mer 

information. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Stroka 

ms223ke@student.lnu.se 

 

 

Jag ger mitt godkännande att delta i undersökningen 

 

_________________________________  _______________________________ 

Underskrift       Målsmans underskrift 

 

_________________________________ 

Ort och datum 
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 II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Vad tänker du när du hör ordet elevrespons (kamratrespons)? 

 

Har er lärare pratat om elevrespons? 

 

Hur har ni använt er av elevrespons i ämnet svenska? 

 

Vilka upplevelser har du av att ge respons till en klasskamrat? 

 

Kan du nämna något exempel på när du givit respons? 

 

Kan du nämna något exempel på när du fått ta emot respons? 

 

Vilka upplevelser har du av att ta emot respons av en klasskamrat? 

 

Ser du några fördelar med att använda elevrespons? 

 

Ser du några nackdelar med att använda elevrespons? 

 

Föredrar du att ge eller att ta emot respons? 

- Varför? 

Vilka kunskaper/verktyg tror du att man behöver ha för att kunna ge respons till en 

kamrat? 

 

Vilka kunskaper/verktyg tror du att man behöver ha för att kunna ta emot respons av en 

kamrat? 

 

Upplever du att dina kunskaper i ämnet har förbättrats efter att ni använt er av 

elevrespons? 

- Om ja eller nej, vad tror du att det beror på? 

Övrigt - Finns det något som du skulle vilja ta upp eller lägga till? 


