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Titel ”Vi kan lära oss av varandra och få tips” - en undersökning om hur 

texttriangeln kan fungera som ett stöd när elever ger respons till 

varandra och om elevers attityd till kamratrespons. 

Författare Marlene Berg och Madeleine Lygnestad 

Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

Sammanfattning På de nationella proven i årskurs 6, presterar eleverna sämst på delprov 

C, där de testas på sin skriftliga förmåga. Tidigare forskning visar att 

elever är vana vid att få summativ respons istället för formativ respons 

samt att elever saknar kunskaper om hur användbar respons ges. Det 

finns därför ett behov av att elever lär sig att ge lämplig och användbar 

kamratrespons. Syftet är att undersöka om texttriangeln kan fungera 

som ett stöd när elever i årskurs 4–6 ger kamratrespons på varandras 

instruerande texter, i svenskämnet. Vidare är syftet att undersöka vad 

elever har för attityder gentemot kamratrespons på varandras texter, 

mer specifikt, att besvara frågeställningarna: Vilka typer av 

kommentarer skriver eleverna i sin kamratrespons när de använder 

texttriangeln som responsmall? och Vilka attityder har eleverna 

gentemot kamratrespons? För att besvara frågeställningarna och uppnå 

studiens syfte har elevers kommentarer de gett i sin kamratrespons och 

svar på en internetenkät analyserats. Resultatet visar att eleverna ger 

fyra olika typer av kommentarer i sin kamratrespons och att det finns 

en positiv attityd bland eleverna gentemot kamratrespons från en 

klasskamrat.  

Nyckelord Attityd, kamratrespons, skrivutveckling, texttriangeln 

  

Handledare Anders Nilsson och Ole Olsson 
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Förord  

Ett stort tack riktas till de elever och lärare som deltagit i det här examensarbetet och gjort det möjligt 

för oss att genomföra. Ett tack riktas även till kurskamrater, deltagande handledare samt medbedömare 

och opponenter, ni har med er kritiska sida fått oss att utveckla texten ytterligare.  

  

Arbetsupplägget har bestått av gemensam planering vecka för vecka. Arbetsfördelningen har därför 

alltid fördelats jämnt mellan oss båda. I det här arbetet har även våra olika styrkor utnyttjats samt den 

nyvunna kunskapen om skrivning som process och vinsterna av kamratrespons. 

 
Våra förhoppningar med det här examensarbetet är att det leder till nya kunskaper för oss själva och 

framtida kollegor. 
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1 Inledning 

Det här arbetet är sista delen av något stort som påbörjades för snart ett halvår sedan. När 

examensarbete I skrevs, gjordes en kunskapsöversikt där resultat sammanställdes för att svara på vad 

tidigare forskning säger att lärare kan göra för att gynna elevers skrivutveckling. Forskningen ledde oss 

in på ett spår där tanken om att när elever arbetar tillsammans kan deras skrivutveckling gynnas. Med 

nya kunskaper om vad tidigare forskning visar, fann vi även ute i verkliga skolan ett behov att få elever 

att se på skrivning som en process. Eleverna ansåg allt för ofta att deras första utkast av text även var 

det som lämnades in för bedömning. Det fanns även ett behov av att utveckla hur elever kan lära av 

och med varandra. Det här ledde oss till nästa steg, att bedriva aktionsforskning med mål att utveckla 

elevers textskapande, där kamratrespons användes som hjälpande verktyg. Det här arbetet, 

examensarbete II, är sista steget, som knyter ihop och avslutar vår resa som forskande lärarstudenter. 

De tidigare utförda arbetena och egna erfarenheter har lett oss fram till det här arbetet, där 

kamratrespons i svenskämnet mellan elever på mellanstadiet har undersökts, i hopp om att leda till nya 

kunskaper om vad som kan hjälpa elever i deras skrivutveckling. 

1.1 Konsekvenser av att inte kunna skriva 

Ämnet svenska och elevers skrivutveckling var ett självklart val när undersökningsområdet skulle 

bestämmas. Kan du inte skriva så har du berövats på något stort och viktigt. Att skriva är en frihet och 

att skriva är en rättighet. Garme (2010:13–15) lyfter vikten av att kunna kommunicera i skrift. Att 

skriva är ett sätt att få ordning på och utveckla de tankar som tidigare tänkts (Garme, 2010:2). 

Skrivandet kan även fungera som ett verktyg för att förbättra sitt lärande, genom reflektion, i skolans 

alla ämnen. När du skriver för du vidare din kunskap och har på så sätt möjlighet att utveckla 

kunskapen vidare (Garme, 2010:28). Ingen kan skriva åt dig, därför är det viktigt att själv behärska den 

förmågan. Dysthe, Hertzberg och Hoel (2011:12) understryker att skrivandet har många fördelar när 

det gäller lärandet. I en studie av Fouganthine (2012:238) där hon intervjuat tidigare elever, kommer 

hon i sitt resultat fram till att en bristande skrivutveckling i skolan, kan få negativa konsekvenser 

senare i livet. Deltagare i studien ser inte skolan som en hjälpande instans för utvecklingen, utan menar 

att skolan utgår från att eleven redan från början behöver vissa färdigheter för att klara utbildningen. 

Några deltagare i studien kopplar ihop deras livsstatus, att de står utanför arbetslivet, till deras 

misslyckade skolgång (Fouganthine, 2012:238). 

1.2 Nationella prov 

I Sverige genomförs nationella prov i alla skolor. Proven utförs bland annat i årskurs 6 i ämnena: 

svenska, matematik och engelska och dessa prov är obligatoriska. Proven är konstruerade av 

Skolverket med intentionen att alla elever ska få samma chans att visa sina kunskaper så att läraren 

lättare ska kunna ge en rättvis bedömning (Skolverket, 2018a). Enligt Garme (2010:19) är det i 

skolämnet svenska eleverna får lära sig tala, läsa och skriva och det är dessa tre olika delar som de 

nationella proven i ämnet svenska testar; 
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●  Delprov A: där elevers muntliga förmåga prövas 

●  Delprov B: där elevers läsförståelse prövas 

●  Delprov C: där elevers skriftliga förmåga prövas 

  

Från den senaste utgivna sammanställningen av provresultaten för årskurs 6, från läsåret 2017/2018, 

för samtliga skolor i Sverige, visar resultatet att i ämnet svenska är delprov C den del svenska elever i 

årskurs 6 presterar sämst i. Av de deltagande eleverna, blev 12,6 % inte godkända (Skolverket, 2018b).   

1.3 Sätt att arbeta med elevers skrivutveckling  

En framgångsfaktor för elever när de arbetar med skrivning är när läraren synliggör lärandeprocessen 

för eleverna och när läraren strävar efter att göra alla elever delaktiga under lektionen (Tjernberg, 

2013:230). En viktig faktor för om elever ska kunna utveckla sitt skrivande är att de har den kunskap 

som de behöver för att utvecklas vidare. Att ha en genrekunskap är viktigt när man skapar text, därför 

att textens olika byggstenar (enskilda ord och språkliga konstruktioner, grammatik) används på olika 

sätt inom olika textgenrer. Även Garme (2010:48) anser att ha en genrekunskap är och har alltid varit 

viktigt för människans skrivkunskaper. Ett sätt att göra eleverna delaktiga i sin skrivutveckling är att 

ge dem de kunskaper som krävs för att de ska få en förståelse för undervisningens innehåll. Dysthe, et 

al. (2011:13) skriver att elever även behöver kännedom om olika lärstrategier för att skrivandet ska 

underlättas samt att elever behöver en chans att få öva på att skapa text. Ett annat sätt att hjälpa elever 

att utveckla sitt skrivande på, kan vara genom att ge eleverna stöttande strukturer att följa. Dysthe, et 

al. (2011:41) tar upp texttriangeln som en modell att utgå ifrån när man skriver, där texten byggs 

utifrån olika textnivåer.  

 

Garme (2010:44) anser att ett sätt att göra elever delaktiga i textskapandet och skrivutvecklingen är 

genom kamratrespons, vilket innebär att elever får hjälpas åt att bedöma varandras texter. Även Berg 

och Lygnestad (2019:18–19) har i sin forskningsöversikt kommit fram till att kamratrespons är ett 

verktyg som lärare kan använda i undervisningen för att gynna elevers skrivutveckling. Phillips och 

Soltis (2014:92) skriver i sin bok att skrivandet ses som en kognitiv process som sker inom en men 

trots det visar Berg och Lygnestads (2019:18–20) resultat att elevers skrivutveckling kan gynnas i en 

social kontext. Bearbetning av en text kan ske i en interaktion med andra då en text kan bearbetas med 

hjälp av en kamrat som stöd. För att elever ska utveckla sin förmåga att skriva menar Gustavsson 

(2013:66) att elever behöver få hjälp med att utveckla innehållet i sina egna texter. Utifrån de 

elevtexter hon studerat ser hon att eleverna bara hjälper varandra med att hitta stavfel och sätta ut 

punkt, när de ger kamratrespons till varandra. Det kan bero på att eleverna inte har vanan att ge 

respons av innehållet i texten och därför bara hittar synliga fel i texten (Gustafsson, 2013:94).   

1.4 Förutsättningar för att lära  

Wiliam (2013:164) skriver att motivation och tro på sin egen förmåga att lyckas tenderar att minska 

under skolåren, men ett sätt läraren kan motverka detta på är genom att arbeta med konstruktiv 

feedback i klassrummet. Kamratrespons är en typ av konstruktiv feedback som ges mellan eleverna 

med intentionen att hjälpa varandra vidare (Jönsson 2013:109). Även om kamratrespons ges av 

klasskamraterna tar Kroksmark (2011:84) upp att det är läraren som ska ha kompetens nog för att 
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skapa förutsättningar för att ett lärande hos eleverna ska ske. Stensmo (2008:125) skriver att om 

elevers intresse tillgodoses i klassrummet ökar elevers ansträngning. Elevers intresse påverkar deras 

attityd till uppgiften och Lindahl (2003:52–53) skriver att begreppen attityd och intresse ibland 

används synonymt, intresse och attityd berör båda känslor och värderingar. Lindahl (2003:52) menar 

att attityden påverkar vad individen gör för handlingar och yttrar sig i ord. Hon skriver att om eleverna 

upplever att något är svårt och de inte förstår eller kan, blir uppgiften mindre intressant. Hon fortsätter 

förklara att det blir en negativ spiral neråt, är eleven inte intresserad upplever den sig inte heller duktig 

vilket bidrar till att uppgiften upplevs svårare att bemästra (Lindahl, 2003:231). Vad som får eleven till 

att faktiskt ta sig an en uppgift och utföra den ordentligt är enligt Wiliam (2013:162) följderna av den 

utförda uppgiften. En förbättrad text efter hjälp från klasskamrater kan vara den följd som får eleven 

att anstränga sig och känna intresse för uppgiften läraren presenterar.  

1.5 Vad säger läroplanen? 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018c) innehåller 

riktlinjer för att säkerställa att alla elever i svensk grundskola inhämtar och utvecklar de kunskaper och 

förmågor som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (Skolverket, 2018c:11). Efter 

genomgången grundskola ska varje elev kunna använda det svenska språket i såväl tal som skrift på ett 

nyanserat sätt (Skolverket, 2018c:11). Skolans mål är även att varje elev ska utveckla sin förmåga att 

bland annat ställa andras bedömning i relation till de egna prestationerna och förutsättningar 

(Skolverket, 2018c:16). Eleverna ska även få möjlighet att utveckla sitt intresse och sin förmåga att 

kommunicera i bland annat skriftspråk (Skolverket, 2018c:19). 

 

“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och 

tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk 

är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts.” 

 

Detta citat inleder kapitlet “svenska” i läroplanen (Skolverket, 2018c:257). Det är i svenskämnet elever 

ska få möjlighet att utveckla sitt språk och läroplanen lyfter vikten av att hantera detta redskap. Enligt 

det centrala innehållet i samma kapitel, för elever i årskurs 4–6, står det att eleven ska få utveckla sin 

förmåga att bearbeta egna texter samt arbeta med hur respons på texter ges och tas emot (Skolverket, 

2018c:259). Till det centrala innehållet finns det ett kunskapskrav som elever i årskurs 6 ska testas på. 

Kravet testar i vilken grad eleven kan ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta 

texter mot ökad tydlighet och kvalitet. Eleverna blir även testade på hur väl de kan skriva olika slags 

texter och i vilken mån de använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.  

1.6 Problemområde 

Elevers skrivförmåga är en viktig del i deras skolgång. Trots vikten av att kunna skriva visar de 

nationella provresultaten att det är delprov C, för elever i årskurs 6 i ämnet svenska, svenska elever 

presterar sämst i (Skolverket, 2018c). Elevers tilltro till sig själva minskar under skolgången och får 

elever inte det stödet de behöver i deras skrivutveckling, kan de få negativa konsekvenser senare i livet 
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(Wiliam, 2013:164; Fouganthine, 2012:238). Lindahl (2003:231) skriver att om eleven upplever att 

hen har bristande kunskaper om något eller känner att en uppgift är svår, upplevs uppgiften mindre 

intressant, vilket leder till att uppgiften upplevs ännu svårare. Forskning visar att elever inte har vana 

att ge respons på innehållet i en text utan ger istället kommentarer om språkhanteringen, när de ger 

kamratrespons (Gustafsson, 2013:94). Elever får därför inte den hjälpen de behöver för att utveckla 

innehållet i sina texter (Gustavsson, 2013:66).  

1.7 Syfte 

Syftet är att undersöka om texttriangeln kan fungera som ett stöd när elever i årskurs 4–6 ger 

kamratrespons på varandras instruerande texter, i svenskämnet. Vidare är syftet att undersöka vad 

elever har för attityder gentemot kamratrespons på varandras texter.  

1.8 Frågeställningar 

●  Vilka typer av kommentarer skriver eleverna i sin kamratrespons när de använder 

texttriangeln som responsmall? 

●  Vilka attityder har eleverna gentemot kamratrespons? 

2 Bakgrund 

2.1 Betyg och bedömning 

Betyg och bedömning är en stor del i skolan. Skolan är mål- och resultatstyrd och samma mål och 

principer gäller på samtliga skolor i landet (Eklöf, 2011:67–68). I läroplanen (Skolverket, 2018a:7) står 

det att “Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden”. Ett sätt att kontrollera så att varje enskild elev har inhämtat och utvecklat den 

kunskap som läroplanen syftar till är genom betyg och bedömning. Jönsson (2013:169) skriver att 

själva bedömningen i sig är för att undersöka var eleven befinner sig i relation till de uppsatta målen. 

Information om detta ska senare användas för att hjälpa elevens fortsatta resa mot att nå längre fram. 

Det var under början av 2000-talet som relevansen för fortsatt lärande genom bedömning nådde ut till 

skolorna, det började ses skillnad på bedömning av och bedömning för lärande (Hult och Olofsson, 

2011a:19). Även synen på kunskap förändrades, numera ses lärande och kunskap som dynamiska, 

komplexa och socialt situerade processer (Eklöf, 2011:74). Genom betyg och bedömning kan staten 

kontrollera att skolorna aktivt arbetar mot att alla elever ska nå de uppsatta mål och kunskapskrav som 

finns skrivna i den svenska skolans läroplaner och kursplaner. Statens mål är att alla elever minst ska 

få betyget godkänt (Eklöf, 2011:75). 

  

Från och med 2010 ska alla lärare ha skriftligt underlag på den bedömning de ger till eleverna. I skolan 

sätts betyg på elevers uppvisade kunskaper från första terminen i årskurs 6, enligt skollagen (Jönsson, 

2013:176). Viktigt att beakta är att elever enbart ska jämföras mot de uppsatta mål och kunskapskrav 

som finns, inte jämföras med varandra (Eklöf, 2011:74). Att betygsätta elever görs av olika syften. 

Eklöf (2011:67) skriver att det finns fyra syften till varför betygsättning görs på elever:  
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1. Betygen syftar till information - de synliggör elevers kunskapsutveckling och var eleven står i 

förhållande till kunskapsmål.  

2. Motivation - betygen motiverar eleven att vilja lära sig mer.  

3. Urval - när eleven söker högre utbildningar fungerar betygen som urval för vem som ska komma in 

var.  

4. Kontroll - på en central nivå kan skolans verksamhet utvärderas gällande hur väl eleverna når målen. 

2.1.1 Summativ bedömning 

En typ av bedömning läraren kan göra på elevers kunskaper är summativ bedömning. Det är elevens 

prestation på prov och provens resultat som i huvudsak ligger till grund för det betyg eleven senare ges 

(Hult och Olofsson, 2011b:164). Enligt Jönsson (2013:169) är summativ bedömning en summering om 

var eleven befinner sig rent kunskapsmässigt, det är inte någon återkoppling som hjälper eleverna 

framåt i deras kunskapsutveckling. Summativ bedömning syftar till att ge en nyanserad bild av 

elevernas kunskaper i förhållande till mål och krav (Jönsson, 2013:171).  

2.1.2 Formativ bedömning 

Formativ bedömning är en form av lärande bedömning som syftar till att stödja elevers fortsatta 

lärande (Jönsson, 2013:14). Det krävs att eleven har ett mål att röra sig mot, och med lärarens hjälp 

(formativ bedömning) ska eleven ta sig fram till målet. Jönsson (2013:16–17) skriver att när formativ 

bedömning ges till en elev ska tre frågor tas i beaktande; 

• Vart ska eleven? 

• Var befinner sig eleven i förhållande till målet? 

• Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet?  

Det är svaret på dessa frågor som ska ligga till grund för lärarens återkoppling. 

  

För att en bedömning ska vara formativ skriver Jönsson (2013:18) att bedömningen är formativ först 

när den faktiskt stödjer elevens kunskapsutveckling. Det är alltså inte tillräckligt att eleven får en 

bedömning om den sedan inte får möjlighet att arbeta med just de förmågor eller uppgifter som 

bedömningen gällde, eleverna måste få synpunkter på sitt arbete samtidigt som lärandeprocessen 

fortgår (Hult och Olofsson, 2011:19).  

2.2 Modeller för skrivutveckling  

2.2.1 Cirkelmodellen 

Cirkelmodellen består av fyra olika faser som gås igenom när elever introduceras för en ny textgenre. 

De fyra faserna är: Bygga upp kunskap om ämnesområdet, Studera texter inom genren för att få 

förebilder, Skriva en gemensam text och Skriva en individuell text (Gibbons, 2013:103). 

Varje fas har ett bestämt undervisningssyfte för att ge eleverna bästa möjlighet att behärska en ny 

genre (se figur 1):  
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Fas 1: Bygga upp kunskap om ämnesområdet handlar om att ge 

eleverna en stadig grund med bakgrundskunskap om ämnet de ska 

skriva om. Här ligger fokus på textens innehåll och stort fokus 

ligger på att tala, lyssna, samla information och anteckna.  

Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder handlar om 

att eleverna ska få bekanta sig med texttypens syfte, struktur och 

språkliga drag. Fokuset i den här fasen ligger på textens form och 

funktion.  

Fas 3: Skriva en gemensam text skriver läraren och eleverna en 

gemensam text så att eleverna får se hur texten byggs upp. Här 

måste både språket och innehållet synliggöras.  

Fas 4: Skriva en individuell text, har eleverna fått en god grund att 

stå på för att kunna skriva en egen text (Gibbons, 2013:103–104). 

2.2.2 Texttriangeln 

Texttriangeln visar skrivprocessen i olika nivåer. Dysthe et al. (2011:41) beskriver texttriangeln som 

en process som går från global nivå till lokal nivå, där global nivå hänvisar till innehåll och struktur i 

texten och lokal nivå hänvisar till stavning, skiljetecken och formalia i samband med referenser. 

  

När texter ska skrivas behövs kunskaper om tre olika områden; 

1. Medvetenhet om skrivsituationen. Det här innebär att det finns ett syfte med skrivandet, vilka 

som är mottagare samt vilka sociala och kulturella ramar som gäller för skrivandet. 

2. Kunskap om ämnet för skrivuppgiften. 

3. Kännedom om textgenrens språkliga drag och struktur.  

Även flera språkliga val som meningsbyggnad, ordval, rättstavning och användning av skiljetecken 

samt referenshantering görs (Dysthe et al., 2011:41). Texttriangeln går att använda både när text 

skapas samt redigeras. 

2.2.3 Skrivprocessen 

Utifrån Dysthe et al. (2011:39), definieras begreppet skrivprocessen som det arbetssätt som används 

när text skapas. Texter byggs i olika arbetsfaser:  

1. Idéfasen, samlar idéer och tankar. 

2. Första utkastet skrivs en skiss av arbetet. 

3. Bearbetar utkastet eller delar av det.  

4. Bearbetar hela texten eller delar av den igen efter eventuell feedback. 

När texten skapas utifrån en idé till en färdig text arbetas texten i olika nivåer. Görs ett försök till att 

ändra allt på en gång kan det bidra till skrivkramp eller skrivblockeringar (Dysthe et al., 2011:39–40). 

Processkrivning handlar om att olika faser inflätas i varandra. Omarbetning av texten är en viktig del i 

skrivprocessen. I ett revideringsarbete ses texten med nya ögon, förbättrar och förtydligar, innan 

utkastet är klart. Denna process sker kontinuerligt, från att texten är ett utkast tills dess att texten är en 

presentationstext, redo för publicering (Dysthe et al. 2011:51–53). 
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2.3 Begreppsdefinitioner 

2.3.1 Kamratrespons 

Kamratrespons är en typ av formativ bedömning, där eleverna istället för läraren tar rollen att 

utvärdera och kommentera sin kamrats prestation, med fokus på att kamraten ska utvecklas vidare mot 

att nå målen. Jönsson (2013:109) beskriver kamratrespons som ett arbetssätt där eleverna engageras i 

bedömningsprocessen och låter dem fungera som lärresurser för varandra genom att ge respons på 

varandras prestationer. Om eleverna jämföra sin kamrats prestation mot de uppsatta målen, ökar deras 

egen medvetenhet om vad som krävs av dem under denna specifika uppgift. Jönsson (2013:114–115) 

förklarar även att kamratrespons ska fokusera på att vara ett verktyg som hjälper eleverna att nå 

skolans uppsatta mål genom att ge en lägesbeskrivning av styrkor samt utvecklingsbehov. 

Kamratrespons är på så sätt en form av formativ bedömning där elever hjälper varandra att utvecklas 

vidare. 

2.3.2 Attityd 

Begreppet attityd har många olika betydelser men i det här examensarbetet definieras begreppet utefter 

Thornbergs (2013:23) förklaring, där attityd har innebörden av att vara en positiv eller negativ 

värdering av en händelse, sak eller tanke. Mer specifikt, elevernas attityd/värdering gentemot 

kamratrespons. Det betyder även att begreppet attityd i denna uppsats är nära kopplat med intresse. 

2.3.3 Intresse 

Krapp, Hidi och Renninger (refererad i Lindahl, 2003:52) definierar begreppet intresse som ett 

fenomen som skapas i interaktion med andra. Det finns tre generella tolkningar av intresse:  

Inre intresse; finns hos en individ under en längre tid. Riktar sig mot speciella aktiviteter eller ämnen.  

Yttre intresse; Här studeras yttre faktorer, till exempel: skolmiljö, lärare, läromedel och undervisning.  

2.3.4 Instruerande text 

Instruerande texter är en typ av faktatexter. Instruktioner, anvisningar och ordningsregler är olika typer 

av instruerande texter. Syftet med genren är att på ett kort och kärnfullt sätt tala om hur ett specifikt 

mål ska uppnås. Strukturen och de språkliga dragen innefattar ett specifikt mål som ofta synliggörs i 

rubriken, en lista på material samt tillvägagångssätt. Ofta finns rubriker, underrubriker, diagram, 

numrering, fotnoter och bilder med för att förtydliga och underlätta förståelsen (Johansson och Sandell 

Ring, 2012:144).  

3 Tidigare forskning 

3.1 Fördelar med kamratrespons 

Berg och Lygnestad (2019:18–20) har gjort en artikelöversikt där de har sammanställt resultat från 13 

olika studier om vad läraren kan göra i sin undervisning för att gynna elevers skrivutveckling. Deras 
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resultat visar bland annat att läraren kan gynna elevers skrivutveckling genom att låta elever använda 

kamratrespons som metod för att gynnat sitt textskapande och skrivutveckling.  

 

Berggren (2013:23) har genomfört en fallstudie i en åttondeklass i en svensk grundskola, där hon haft 

fokus på att förbättra skrivundervisningen. Efter att ha analyserat material från totalt 27 elever drar hon 

slutsatsen att genom den kamratrespons eleverna gav varandra ökades deras genremedvetenhet. Det 

var inte bara en medvetenhet kring en viss specifik genre som förbättrades utan när eleverna i studien 

läste varandras texter, fungerade det som en inspiration för struktur samt hjälpte eleverna att 

självvärdera och redigera sin egen text (Berggren, 2013:103). Den instruerande genren är enligt 

Derewianka (refererad i Adoniou, 2013:266) väldigt utmanande för elever att skriva då det kräver en 

viss teknik att skriva en instruktion. Tid, social och fysisk distans mellan skribenten och läsaren skapar 

en hög språklig utmaning och kräver övning.  

3.2 Svårigheter med kamratrespons 

Heger och Hvass (2018:60–61) har genomfört en studie på ca 200 elever där de har observerat vad och 

hur elever ger kamratrespons till varandra. En problematik, enligt Heger och Hvass (2018:61), är att 

elever är mer vana vid att få summativ respons än att få formativ respons, det innebär att eleverna får 

veta vad de kan men får inte någon hjälp med hur de ska utvecklas vidare. 

  

Havnes, Smith, Ludvigsen och Dysthe (2012:2) har genomfört en studie där de undersökt olika former 

av formativ bedömning på sex olika skolor i västra Norge. Även Havnes, et al. (2012:3) kom fram till 

att den respons deltagande elever får, ofta är knuten till betyg och bedömning, alltså summativ respons. 

Eleverna som deltog i studien var överens om att kamratrespons som responsmetod var väldigt 

ovanlig. Den respons som gavs var på redan genomförda prov i betygsammanhang och det framgår i 

artikeln att det var väldigt sällan eleverna fick respons på sina arbeten under skrivprocessen, lärarna 

hade inte någon systematisk strategi för att implementera respons under den processen (Havnes, et al., 

2012:4–5). 

3.3 Olika typer av respons 

Sofkova Hashemi (2013:4) har genomfört en studie där hon undersökt olika skrivprojekt som är 

utformade i ”wikis”, som är tillgängliga på internet. Slumpmässigt valde hon ut fyra projekt för analys, 

två från årskurs 4 och två från årskurs 6. När hon undersökte vilka kommentarer som gavs på elevernas 

texter uppmärksammade hon sitt ena projekt “Spökhistorier”, där kamratrespons hade använts som en 

explicit uppgift. I resultatet fann Sofkova Hashemi (2013:10) att i spökhistorieprojektet gav eleverna 

tre olika typer av kommentarer i sin respons till varandra. Dels gav de uppmuntrande kommentarer i 

stil med “Du har fått med allt, känslor, miljöbeskrivning..” och dels förekom negativa kommentarer 

som “du har skrivit mycket… INTE” samt kommentarer som inte tillhörde ämnet. I det här projektet 

gav även läraren respons på elevernas texter men den responsen bestod mest av ytliga samt 

uppmuntrande kommentarer. De ytliga kommentarerna handlade om att läraren bad eleven läsa sin text 

högt för att hitta ställen där styckesindelningar kunde göras. Sofkova Hashemi (2013:12–13) finner i 

kommentarerna hos eleverna i årskurs 4 att det var mycket fokus på stor bokstav och punkt. I 

kommentarerna från eleverna i årskurs 6 var det större fokus på att hen skulle variera sitt språk, men 
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även en del kommentarer om ytlig redigering som rubriker, interpunktion, stor bokstav och stavning. 

Två andra forskare som också undersökt vad för typ av kamratrespons elever ger är Gielen och De 

Wever (refererad i Rotsaert, Panadero och Schellens, 2017:77). De fann i sitt resultat att elever 

tenderar att ge mer positiv än negativ verifiering i sina kommentarer, verifiering innebär att de 

bekräftar om ett kriterium är uppnått eller inte. 

3.4 Lärares syn på kamratrespons  

I intervjuer med 216 kanadensiska lärare i årskurs 4–8 har McClay och Stagg Peterson (2010:93) 

kommit fram till i sitt resultat att lärarna i studien tar upp att deras eleverna har svårt att vara kritiska i 

sina kommentarer, de bekräftar bara allt det bra. När eleverna till lärarna arbetade med kamratrespons 

gavs det, av eleverna, ytliga redigeringsförslag och/eller kamratrespons på innehållet, ofta genom att 

använda sig av “1 star and 2 wishes”, där eleven får ge en positiv kommentar och två kommentarer 

med förbättringsförslag. Vidare i McClay och Stagg Petersons (2010:93) studie var det många lärare, 

särskilt de som undervisade i årskurs 4 och 5, som ansåg att kamratrespons inte alltid var värdefullt att 

använda sig av i undervisningen, då eleverna saknar kunskaper om hur man ger användbar respons. 

Dessa lärarobservationer stämmer väl överens med resultaten från Dochy, Segers, och Shuijmans 

(refererad i McClay och Stagg Peterson, 2010:93) vars granskning av elevers feedback till kamrater 

visade att kommentarerna och förbättringsförslagen elever ger, kan vara ytliga, särskilt om lärare inte 

tidigare modellerat och förklarat egenskaper för effektiv kamratrespons. Lärarna talade om behovet av 

att lära eleverna att ge lämplig, användbar kamratrespons (McClay och Stagg Peterson, 2010:93).  

 

Gielen och De Wever (refererad i Rotsaert, Panadero och Schellens, 2017:77) skriver i sitt resultat att 

när eleverna blev erbjudna en mer strukturerad responsmall gav de fler negativa verifieringar. Hattie 

och Gan (refererad i Rotsaert, Panadero och Schellens, 2017:77) menar att de negativa verifieringarna 

är nödvändiga för att klasskamraten ska se vad som behöver utvecklas. I kontrollgrupper, där en grupp 

fick ha stödmall när respons gavs och en grupp inte fick, såg Gielen och De Wever (2015:322) att av 

de som hade en mall att gå efter när de gav kamratrespons, gav 59% av eleverna utvecklande 

kamratrespons medan av de som inte hade en mall att gå efter var det enbart 48% som gav utvecklande 

kamratrespons. För att öka kvalitén i elevernas kamratrespons kan läraren låta eleverna ge respons 

anonymt. I tidigare forskning av Rotsaert, Panadero och Schellens (2017:95) har de dragit slutsatsen 

att kvaliteten på den kamratrespons elever ger varandra, ökar när eleverna får vara anonyma. I deras 

studie fick fokusgruppen resultatet att eleverna uppskattar att vara anonyma då de kan öva sin 

kompetens att ge bra feedback.   

3.5 Elevers attityder till att skriva 

Det finns även tidigare forskning om elevers motivation och intresse. Särskilt intressant blir den andra 

frågeställningen i den här studien eftersom Fast (2007:14) menar att elevers intressen är en faktor som 

kan påverka vad elever lär sig, det är intresset som fungerar som drivkraft för vad de lär sig. I sina 

anteckningar från fältstudierna hon bedrivit, under tre års tid där hon följt sju elever i deras tidiga 

skolår, har hon antecknat vilket engagemang en specifik elev skrev med, när han fick skriva något som 

berörde hans intresse. Liberg (2008:54) skriver att en grundläggande faktor till god skrivutveckling är 

att eleverna är motiverade, engagerade och intresserade av att skriva. Liberg (2008:53) har bedrivit 
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forskning om när och vilka texter elever möter och av sin forskning har hon skrivit ihop en rapport. 

Det är en fördel om de barn som börjar skolan har ett intresse av att skriva eftersom det ger en god 

prognos för deras skrivutveckling, till skillnad från de barnen som inte har det här med sig (Snow et 

al., 1998 i Liberg (2008:65). Fast (2007:169) får fram resultatet att svensklärare, i skolans lägre 

årskurser, inte tar elevers tidigare erfarenheter och intresse i beaktande när de arbetar med elevers 

skrivutveckling. Problematiken blir att alla elever startar sin skrivutveckling från samma punkt, när 

många elever i själva verket egentligen kan mycket mer (Fast, 2007:181). Vidare skriver hon att när 

eleverna börjar första klass väljer lärarna aktivt bort att se till elevernas tidigare kunskaper och intresse 

för att skriva. Det kan uppstå problematik när lärare gör dessa val och en forskare som belyser vikten 

av att tillgodose elevers intresse är Hansson (2010). Hanssons (2010:63) resultat visar att det är svårt 

för läraren att skapa en intressant och betydelsefull undervisning för eleverna, om lärarna inte har 

kunskaper om vad som faktiskt tilltalar eleverna. Han lyfter även i sin forskning att om eleverna har ett 

personligt intresse och engagemang kan deras kunskaper befästas bättre samt att det blir lättare för 

eleverna att ta åt sig av de kunskaper som förmedlas. 

4 Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

När empirin för arbetet samlades in bedrevs undervisningen med ett sociokulturellt perspektiv. Lev 

Vygotskij utvecklade det sociokulturella perspektivet. Han intresserade sig mycket för barns 

inlärningspotential, alltså vad ett barn kan lära sig under ledning av vuxna och kamrater. 

  

Inom ett sociokulturellt perspektiv talas det ofta om “appropriering”, vilket innebär att man tar till sig 

kunskap/förståelse/tankar, lånar dessa och gör sedan om dem till sina egna. Det är i interaktion och 

samstämmighet med andra detta lärande sker, genom kommunikation. När en individ approprierat 

något vänds dialogen inåt inom sig själv, och för dialog med hjälp av medierande redskap (Säljö, 

2015:95–96). Appropriering är en process som sker gradvis och successivt innan den kunskap man just 

tagit till sig kan hanteras. Det går att förklara appropriering som en process som sker i olika faser, från 

en inledning till att självständigt behärska något. För att förtydliga kan utvecklingen beskrivas i olika 

banor; 

1. Inledande fas, tydligt stöd av någon som har mer erfarenheter. 

2. Fördjupad exponering, försöker själv t. ex. utföra handlingen/använda begreppet. 

3. Partiell behärskning, utför handlingen/använder begreppet utan yttre stöd. 

4. Självständig behärskning, klarar av de olika momenten inom handlingen, kan använda 

begreppet själv i egna sammanhang. 

I ett sociokulturellt perspektiv kan utvecklingsgången kopplas till ZPD (Zone of Proximal 

Development) som Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2015:98–99).  

 

Säljö (2015:99–100) har tolkat att Vygotskijs teori bygger på en viss ojämlikhet mellan den mer 

erfarne och den mindre erfarne personen. Människan är ständigt under utveckling och ens kunskap 

pekar alltid framåt genom olika utvecklingsmönster. Det finns alltid i utgångsläget kunskaper du 

behärskar och med tillräcklig och rätt stöd når du nya kompetenser och det är i den zonen du befinner 
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dig i när du är i “den närmaste utvecklingszonen”. Johansson och Sandell Ring (2012:29) har gjort en 

tolkning av den närmaste utvecklingszonen (Zone of Proximal Development) som Vygotskij beskriver 

i ett sociokulturellt perspektiv, och de beskriver den närmaste utvecklingszonen som avstånden mellan 

det eleven kan åstadkomma utan hjälp och det eleven kan utföra med stöttning från någon mer erfaren 

person. Enligt den här modellen lär eleven sig bäst i situationer med en hög grad av utmaning och hög 

grad av stöttning från läraren (Johansson och Sandell Ring, 2012:29).  

 

Ett sociokulturellt perspektiv bygger på att lärande sker i samspel med andra människor och att med 

redskap medierar sina handlingar. Genom skrift kan kunskaper bevaras och föras vidare, objektifiera 

erfarenheter och göra detta tillgängligt för andra (Säljö, 2015:89). Det anses också att man är beroende 

av de instrument som används för att förmedla våra förmågor (Säljö, 2015:91). Tänkande och 

handlande formas och utövas genom dessa medierande redskap. Mediering sker i interaktion mellan 

människor genom kommunikation. Ständigt medieras världen och erfarenheter och tillsammans hjälper 

man varandra att se verkligheten från flera olika perspektiv (Säljö, 2015:94). 

5 Metod 

5.1 Urval 

I den här studien har två bekvämlighetsurval gjorts gällande deltagare i studien. Ett 

bekvämlighetsurval är när en grupp personer som är lätta att nå väljs ut (Björkdahl Ordell, 2007a:86). I 

studien deltog två skolor som båda är bekanta sedan tidigare. Dessa skolor valdes ut för att bli 

forskningens undersökningsgrupp. Tillsammans med ansvariga klasslärare blev två specifika klasser 

utvalda för att delta. De deltagande skolorna skiljer sig åt i flera avseenden. Det är en liten och en stor 

skola i två skilda kommuner och län. Den ena skolan är homogen med endast några få 

andraspråkselever och den andra skolan är mångkulturell skola med flertalet elever som har svenska 

som andraspråk. I urvalet har en klass i årskurs 4 och en klass i årskurs 6 valts ut för att delta i studien. 

Totalt deltog 37 elever då tre elever inte har godkänd medverkan och två elever var sjuka eller lediga 

under lektionen när empirin samlades in. Vid internetenkäten var 36 elever medverkande och sex 

elever bortfall.  

5.2 Studiens genomförande 

Genomförandet tog avstamp från ett sociokulturellt perspektiv och i fem veckor arbetade vardera skola 

med genren instruerande texter i ämnet Svenska. Utefter cirkelmodellen samlade eleverna på sig 

kunskap om instruerande texter, följde muntliga och skriftliga instruktioner, studerade de språkliga 

dragen och strukturen, skrev instruktioner i helklass, i mindre grupper och till sist enskilt. I 

undervisningen var fokus ständigt på att hjälpa eleverna att befinna sig i den närmaste 

utvecklingszonen.  

  

Första steget i undervisningen var att undervisa om textgenren instruerande texter till eleverna. 

Därefter fick de i uppgift att skriva en egen instruktion och när eleverna hade skrivit klart blev de 

introducerade för responsmallen texttriangeln (se Figur 2).  
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Eleverna fick först bekanta sig med hur respons ges utefter denna 

specifika mall innan de fick ge kamratrespons på en klasskamrats 

text. Till texttriangeln skapades frågor (se bilaga A) som skulle 

fungera som stöd för eleverna att se innehållet i texterna samt 

hjälpa till när de själva skulle formulera sin respons till varandra. 

 

Lektionen eleverna gav kamratrespons på varandras 

texter genomfördes på olika sätt på skolorna. Under en tidigare 

svensklektion där eleverna fick bekanta sig med texttriangeln 

upptäcktes det att i årskurs 4 behövdes mer stöd än vad 

texttriangeln gav. Efter reflektion utformades en checklista 

anpassad till texttriangeln som eleverna i fyran fick använda 

(bilaga B) När checklistan var ifylld fick eleverna ut frågorna till texttriangeln. Att låta eleverna först 

få fylla i checklistan innan de besvarade texttriangelns frågor bidrog till att det blev lättare för eleverna 

att fokusera på de delar som behövde utvecklas mest. Eleverna i årskurs 6 visade inga svårigheter med 

att enbart använda texttriangeln och dess tillhörande frågor därför tilldelades de eleverna inte 

checklistan. All kamratrespons gjordes enskilt men eleverna fick ta hjälp av sin bänkkamrat om de 

behövde någon att reflektera muntligt med. 

  

Utifrån elevernas önskan gavs all kamratrespons anonymt. Eleverna fick istället tilldelat sig kodnamn 

så de inte skulle veta vem de gav respons till, eller vem de fick respons av. För att säkerställa att alla 

elever fick respons av någon och för att få kontroll över vilken elev som gav respons till vem, fördes 

elevernas namn + kodnamn in i ett tydligt diagram.  

5.3 Insamling av empiri 

Syftet med studien var tudelat, därför har två olika metoder använts för att besvara frågeställningarna 

samt uppnå syftet; insamlande av kamratresponser och internetenkäter. Den empiriska insamlingen 

startade under vår slutpraktik under vårterminen 2019. Enkäten skickades ut och genomfördes vid ett 

senare tillfälle våren 2019. 

 

Tabell 1: Tidslinje för insamling av empiri 

  Studien 

inleddes och 

presenterades 

för eleverna: 

Första 

kamratresponsen 

samlades in: 

Andra 

kamratresponsen 

samlades in: 

Enkäten 

skickades 

ut: 

Enkäten besvarades: 

Årskurs 

4, skola 1 

5/2–19 12/3–19 - 29/4–19 13/5–19 

Årskurs 

6, skola 2 

4/2–19 27/2–19 28/2–19 29/4–19 6/5–19 
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I årskurs 4 samlades en kamratrespons från vardera elev in och i årskurs 6 samlades två 

kamratresponser från vardera elev in. Eleverna i årskurs 6 arbetade snabbare och fick därför ge 

kamratrespons på två olika texter, till skillnad från eleverna i årskurs 4 som bara hann med att ge 

respons på en annan text. 

  

Enkäter har också samlats in där elever fick besvara olika frågor som berörde deras attityd gentemot 

kamratrespons. För att se enkäten i sin helhet se bilaga C. Björkdahl Ordell (2007a:85) skriver att 

styrkan i att använda enkät är att den kan nå ut till många personer på relativt kort tid. Urvalsgruppen 

var de två klasserna som kamratrespons samlats in ifrån därför utformades enkäten så att den skulle gå 

att besvara ändamålsenligt. Björkdahl Ordell (2007a:85) skriver att om människors attityder till olika 

företeelser skall undersökas, är det en fördel att använda enkät. Anledningen till det menar hon är för 

att det ibland kan vara lättare att besvara frågor som rör känsliga områden genom enkäter, vilken 

attityd eller inställningen till någon kan upplevas som en personlig fråga och när enkäter besvaras 

upplevs det mer anonymt än i en intervjuundersökning. 

  

När enkäten var klar skickades länken till enkäten ut på mejl, till klassernas ansvariga läraren. Lärarna 

fick i uppgift att se till så att varje elev, som ville och fick, besvarade frågorna så gott de kunde. 

Visionen var att få svar från eleverna snarast, därför sattes en sluttid på en vecka. Eleverna i årskurs 4 

på skola 1 svarade inte inom angiven tid utan deras svar kom att dröja ytterligare en vecka. Efter två 

veckor var enkäten färdigbesvarad och totalt hade 36 elever delgivit sina svar. För att säkerställa så att 

inga svar försvann eller ändrades, eller fler svar skulle läggas till, skrevs alla elevsvar ut och 

placerades i en mapp. Att ha svaren utskrivna på papper underlättade även analysarbetet av 

enkätsvaren. 

5.4 Bearbetning av empirin 

Studien som har genomförts är kvalitativ eftersom empirin har tolkats och kategoriserats. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013:43) förklarar att en kvalitativ ansats strävar efter att beskriva, 

förklara, tolka och förstå, vilket stödjer val av förhållningssätt. Precis som hos Berggren (2013:42–43) 

har det här arbetet haft en induktiv analysmetod, allt textmaterial lästes igenom och utifrån de 

kommentarer eleverna de gav i sin kamratrespons kunde fyra olika teman urskiljas och kategoriseras. 

En induktiv analysmetod är när empirin styr teorin och inte tvärtom enligt Ahrne och Svensson 

(2015:13). Det sista steget i analysarbetet var att föra in anteckningarna som gjorts i elevernas 

kamratrespons till en tabell (se bilaga D).  

 

I analysarbetet gjordes en komparativ textanalys på både kamratresponserna och enkätsvaren. Stukat 

(2011:60) förklarar att denna analysmetod innebär en jämförelse mellan flera texter och att göra en 

sådan analys kan ge intressanta resultat. All empiri lästes samstämmigt, både högt och tyst för att 

säkerställa att tankarna mellan oss var likvärdiga. Boréus (2015:158) skriver att det bör tas hänsyn till 

de olika egenskaperna hos de texter som väljs ut för analys eftersom texter tillhör olika genrer, det var 

därför viktigt att tankarna om elevernas kamratrespons samt var lika samt tankarna om de 

motiveringarna och svaren eleverna gav i enkäten.  
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Ytterligare ett steg i analysarbetet blev att ännu en gång läsa kommentarerna i elevernas 

kamratrespons, samtidigt som analysverktyget färgkodning användes. Färgkodningen gjordes för att 

underlätta kategoriseringen av de olika kommentarerna eleverna hade gett, inspirerat av Bjørndal 

(2005:86). När färgkodning gjordes användes färgerna: grön, röd, blå och gul.  

 

Grön: kommentaren i responsen är positivt bekräftande, vilket innebär att eleven ger en kommentar 

om att någonting var bra i klasskamratens text.  

Röd: kommentaren i responsen är negativt bekräftande, vilket innebär att eleven ger en kommentar om 

att någonting var dåligt eller att någonting saknas i klasskamratens text. 

Blå: kommentaren i responsen ger förbättringsförslag, vilket innebär att eleven ger förslag på hur 

klasskamraten kan utveckla sin text. 

Gul: kommentaren i responsen innehåller både en positiv och negativ kommentar, vilket innebär att 

eleven var positiv till en början men avslutade negativt. 

 

Det gjordes även analys av kommentarerna för att se om de var generellt eller specifikt formulerade. 

För att markera om kommentaren var specifik eller generell skrevs ett S eller G bredvid. När 

enkätsvaren analyserades gjordes valet att använda sifferkodning istället för färgkodning. Enligt de 

temana och underkategorier som framkom tillordnades de siffror, vilket medförde att det blev enklare 

att få en tydlig överblick av enkätsvaren.  

5.5 Etiskt förhållningssätt 

I samband med en tidigare kurs på högskolan skickades en deltagandeblankett (se bilaga E) ut till de 

skolor som skulle komma att delta i arbetet. Skolorna hade sedan i uppgift att dela ut blanketterna till 

samtliga elever som skulle komma att beröras. Etikblanketten gällde både tidigare kursens arbete och 

examensarbete II. Undersökningen och det empiriska insamlandet till examensarbete II genomfördes 

etisk korrekt då vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer och rekommendationer följdes. De 

fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Björkdahl Ordell, 2007b:26). 

  

Gällande informationskravet fick elever och lärare på skolorna muntlig information om vad arbetet 

skulle komma att innebära och vad deras medverkan skulle ha för betydelse. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att vårdnadshavare fick skriva på etik-blanketten, som nämndes ovan, där de fick 

godkänna eller inte godkänna att deras barn dokumenterades. De elever som inte fick dokumenteras 

uteslöts inte från undervisningen utan deltog och följde samma planering och mål som övriga klassen, 

skillnaden var att det inte dokumenterades eller samlades in material från de elevernas arbeten, dessa 

elever deltog heller inte i enkätundersökningen. För att säkerställa att arbetet utfördes etiskt rätt togs ett 

beslut att inte enbart lämna en lapp till vårdnadshavare, även eleverna informerades om att det var okej 

att dra sig ur dokumentationen även om deras vårdnadshavare hade godkänt medverkan. 

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet har fiktiva namn på både deltagande elever och skolor använts. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att eleverna informerades om att all dokumentation som gjorde om 

eleverna enbart skulle användas till utvecklingsarbetet och examensarbete II. 
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5.6 Metoddiskussion 

5.6.1 Validitet 

Validiteten i en studie är hög om det som undersöks är det som avsågs att undersökas (Eriksson 

Barajas, et al., 2013:105). Syftet är att undersöka om texttriangeln kan fungera som ett stöd när elever i 

årskurs 4–6 ger kamratrespons på varandras instruerande texter, i svenskämnet. Vidare är syftet att 

undersöka vad eleverna har för attityder gentemot kamratrespons på varandras texter. För att öka 

validiteten samlades empiri in som kunde fungera som analysmaterial för att få syn på det som var 

avsikten att undersöka. Avsikten var att undersöka elever i årskurs 4–6 och i studien har elever från 

årskurs 4 samt 6 deltagit. För att öka validiteten kunde även elever i årskurs 5 deltagit, och alla klasser 

på samma skola istället för två olika skolor, för att få en representation av mellanstadiet på en skola.  

5.6.2 Reliabilitet  

För att öka reliabiliteten har tillvägagångssättet för insamlingen av empiri samt urvalet tydligt 

redogjorts. En utmaning med reliabiliteten är att enkätens frågor och svarsalternativ kan ha påverkat 

resultatet enkäten gav. Stukat (2011:44) skriver att frågorna som ställs måste kunna förstås av alla 

tilltänkta och att det måste finnas tydliga svarsalternativ. Valet blev att enkäterna mejlades ut på de två 

deltagande skolorna där klasslärarna fick ansvara över att enkäten fylldes i av eleverna samt ansvara 

över att eleverna förstod vad det var som efterfrågades av dem. En annan brist i reliabiliteten är att 

enkäten genomfördes två månader efter eleverna hade arbetat med kamratrespons i skolan. När det går 

så lång tid emellan kan det ha påverkat elevernas svar. Risken finns att eleverna inte minns exakt hur 

de kände inför kamratrespons utan bara kommer ihåg utvalda segment. När tiden går är det lätt att 

minnet antingen förskönar eller förvärrar en viss händelse. Reliabilitet hade därför kunnat höjas om 

eleverna fått besvara enkäten i nära anslutning till avslutat arbetsområde.  

5.6.3 Generaliserbarhet 

I undersökningen har två klasser deltagit, en årskurs 4 och en årskurs 6 vilket medför att 

deltagarantalet är för lågt för att resultatet ska vara generaliserbart på andra elever. Eleverna i årskurs 6 

fick ge respons på två texter vardera och därför domineras resultatet av kommentarer från 6:ans elever. 

Detta medför att resultatet inte kan ses som representativt för elever i årskurs 4–6 eftersom resultatet 

domineras av en specifik årskurs. Hur resultatet skulle kunna se ut om eleverna i årskurs 4 också fick 

ge respons på två texter går inte att svara på men troligtvis hade resultatet varit liknande. Denna tanke 

grundas i att eleverna i vardera årskurs har presterat på ett likvärdigt sätt, ingen årskurs sticker ut mer 

än den andra i typen av kommentarer de gav. Samma gäller här med de elever som inte deltog, dessa 

elever hade troligen inte heller påverkat resultatet gällande typer av kommentarer eleverna gav 

avsevärt mycket därför att det är ett så pass litet bortfall. Däremot hade dessa elever troligtvis påverkat 

enkätresultatet, där skiljer bara få svara mellan de olika frågorna.  

5.6.4 Metodval 

Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om eleverna i årskurs 6 också fått använda sig av checklistan 

innan de fick besvara texttriangelns frågor. Det går att se att eleverna i årskurs 4 gav färre 

kommentarer och anledningen till det kan bero på användandet av checklistan. Valet att använda olika 
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metoder för årskurserna gjordes efter observation om elevernas skrivblockeringar de fick. Dysthe et al. 

(2011:39- 40) lyfter risken med att vilja göra för många förändringar på en gång, vilket kan bidra till 

skrivkramp eller blockeringar. När eleverna i årskurs 4 övade på att ge kamratrespons på 

exempeltexter, upptäcktes svårigheter hos eleverna att veta var de skulle börja sitt responsarbete. Det 

är många frågor i texttriangeln att besvara vilket bidrog till en blockering för eleverna. Checklistan 

fungerade som stöd till eleverna att se vad som saknades eller var mindre bra i kamratens text. Efter att 

den kryssats i kunde eleverna med hjälp av texttriangelns tillhörande frågor, skriva hjälpande 

kommentarer i sin kamratrespons. 

 

En fördel med enkätundersökningar ligger i att respondenten känner sig mer anonym och chansen för 

fler uppriktiga svar ökar. Däremot finns det fördelar med att istället intervjua, genom intervjuer kan 

djupgående lättare ges (Bjørndal, 2005:99). Nackdelarna med att eleverna inte skulle känna sig 

anonyma medförde att bedömning gjordes om att enkät som insamlingsmetod var bäst lämpad som 

metod.  

 

Valet att inte föra någon typ av skriftliga observationsanteckningar under genomförandet gjordes och 

anledningen till det var för att det inte hade klarats av att fungera som tydliga lärare för eleverna 

samtidigt som undersökningen genomfördes. Det största fokuset skulle läggas på undervisningen och 

Bjørndal (2005:70) skriver att i valet av dokumentationsutformning ska hänsyn tas till varje enskilt 

fall, och i detta fall togs beslutet att inte föra skriftliga anteckningar under arbetet. Att föra 

observationsanteckningar hade möjligtvis synliggjort elevernas attityd gentemot kamratrespons genom 

deras kroppsspråk. För att få en trovärdig analys av kroppsspråken hade det varit tvunget att filma 

eleverna för att vid ett senare tillfälle analysera materialet. Problemet som hade uppstått är att det i 

båda klasserna fanns elever som inte fick dokumenteras och hade dessa elever placerats i klassrummet 

så att de inte hade synts i bild hade risk funnits att eleverna känt sig uteslutna eller avskilda. Hade 

istället en liten elevgrupp valts ut för filmning hade resultatet vinklats, alla elevers attityder hade inte 

legat till.  

6 Resultat 
I det här avsnittet har elevernas kamratresponser analyserats. För att lättare besvara syfte och 

frågeställningar har resultatredovisningen delats upp i två delar där resultaten från de olika 

insamlingsmetoderna presenterats var för sig. Utdrag ur elevernas kamratresponser visas samt 

enkätsvaren redovisas. De kommentarer som synliggörs är direkt kopierade från originaltexten. Detta 

medför att språkliga fel inte har rättats i dessa citat. Avslutningsvis sammanfattas resultatet kort. 

6.1 Resultat av komparativ textanalys 

Eleverna gav kamratrespons utefter responsmallen “texttriangeln” och dess tillhörande frågor. I 

resultatredovisningen presenteras även hur texttriangeln har fungerat som stöd för kommentarerna som 

gavs. Genom textanalysen framkom fyra olika typer av kommentarer i elevernas kamratresponser. 

Dessa typer kategoriserades i fyra olika teman; Positiv bekräftelse, Negativ bekräftelse, 

Förbättringsförslag och Positivt och negativt.   
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I Tabell 2 redogörs för hur stor andel av kommentarerna i elevernas kamratrespons som klassificeras 

under de olika temana. Sammanlagt har 825 kommentarer identifierats i kamratresponserna, specifikt 

103 från årskurs 4 och 722 från årskurs 6. Viktigt att notera är att eleverna från åk 6 har fått skriva två 

kamratresponser var. 

  

Tabell 2: Teman över kommentarer 

Typ av 

kommentar: 

Positiv 

bekräftelse 

Negativ bekräftelse Förbättringsförslag Positivt och 

negativt 

Antal 

kommentarer: 

329 139 322 35 

  

Enligt de framkomna temana utmärkte sig två olika typer av kommentarer. Det framkom också att 

eleverna kunde ge kommentarer som antingen var generella eller specifika i sitt innehåll. En generell 

kommentar kännetecknades av att de var övergripande på så sätt att den inte hänvisade till en konkret 

sak i texten eller gav någon förklaring till varför hen kommenterade som hen gjorde. En specifik 

kommentar kännetecknades av att eleven gav kommentarer på en konkret del i texten eller gav en 

förklaring till sin kommentar eller gav konkreta exempel från texten. 

 

Tabell 3: Generella eller specifika kommentarer 

Typ av kommentar: Generell Specifik 

Antal kommentarer: 380 445 

  

Enligt Tabell 3 gav eleverna fler specifika kommentarer när de kommenterar en klasskamrats text än 

vad de gav generella.  

6.1.1 Positiv bekräftelse 

6.1.1.1 Generella kommentarer  

Utifrån tabell 2 hamnade flest antal kommentarer under temat Positiv bekräftelse. Här är två exempel 

sådana kommentarer:  

 

ElevA, årskurs 4: “Gillar den! :)”  

 

ElevB, årskurs 6: “Din text är lätt att förstå” 

 

Båda dessa kommentarer kännetecknar även generella kommentarer eftersom de inte konkret syftar till 

en specifik del i texten som var bra. Varken elev A eller B gav någon förklaring eller något exempel 
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från kamratens text, utan istället tolkas det som att eleverna refererar till texten i sin helhet.  

Texttriangelns frågor har använts som stöd genom de tillhörande frågorna. Sista frågan ger eleven 

möjlighet att ge övrig kommentar till textförfattaren av kamratresponsgivaren. Eftersom 

kommentarerna som getts var generella går de inte att direkt koppla till någon specifik del i 

texttriangeln. 

 

6.1.1.2 Specifika kommentarer  

Förutom positivt bekräftande generella kommentarer gav eleverna även positivt bekräftande specifika 

kommentarer. Exempel på kommentarer eleverna gav är: 

 

ElevC, årskurs 6: “Ja. man kan tydligt se att det är en instruerande text för att det finns med va 

man behöver och hur man ska göra, en passande rubrik som förklarar vad man kommer få reda 

på och siffror framför de olika sakerna man kan göra så att man vet vilken ordning man ska 

göra det i. Genren kan inte bli bli tydligare för att jag tycker att texten är bra som den är och 

den är väldigt tydligt.” 

 

ElevD, årskurs 6: “jag tycker att den rubriken är bra för att det står om vad det ska handla 

om.”. 

 

ElevE, årskurs 4: “Rubriken är passande till texten för att det står hur man gör en fiskbensfläta 

och man får lära sig hur man gör en fiskbensfläta! :)”. 

De här eleverna har alla kommenterat en specifik del i klasskamraternas text samt gett förklaring till 

varför den var bra eller passande till texten. Det går att se att elevC har tagit stöd av texttriangelns 

översta del Syfte/Struktur. Kommentaren är specifikt riktad till texttriangelns tillhörande frågor under 

denna del. ElevD har använt sig av texttriangeln som stöd när den har gett respons efter nivån 

Språkliga drag/Genre. Även elevE har använt sig av texttriangelns del Språkliga drag/Genre som stöd 

när den har gett respons.   

 

Utifrån de fem olika positivt bekräftande kommentarerna uppmärksammades också att eleverna i 

årskurs 4 hade en större tendens att skriva symboler som “:)” i sina kommentarer än eleverna i årskurs 

6. 

6.1.2 Förbättringsförslag 

6.1.2.1 Generella kommentarer  

Till det här temat tillhörde näst störst andel kommentarer. Exempel på två kommentarer som hörde hemma 

under detta tema är:  

 

ElevF, årskurs 6: “jag tycker att det ska vara lite mindre text på punkterna, det känns som att det är 

är svårare än det egentligen är”  

 

ElevG, årskurs 6: “Man kan utveckla genom att skriva mer utvecklat och beskriva mer” 

 

ElevH, årskurs 4: “du kan göra texten lite längre”. 
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Ovanstående utdrag är tydliga exempel på kommentarer som gav förbättringsförslag på en generell nivå. 

Ingen av eleverna gav några konkreta tips på hur texterna kunde utvecklas. Det gavs heller inga konkreta 

förslag vad som mer behöver finnas med i texten och därför har dessa kommentarer markerats som 

“generella”. Kommentaren från elevF utgår från texttriangelns nivå Struktur/Genre, eftersom den 

kommenterar innehållet i kamratens steg-för-steg-lista. Och elevG använde texttriangelns nivå Meningar som 

stöd när den skrev den här kommentaren. ElevH har använt texttriangeln som ett generellt stöd för sin 

kommentar. Eleven kommenterar textens längd i sin helhet och har på så sätt tagit stöd av de tillhörande 

frågornas sista fråga, där det fanns möjlighet att ge en övrig kommentar till textförfattaren.   

 

6.1.2.2 Specifika kommentarer  

Det gavs även specifika kommentarer med förbättringsförslag. Här är tre tydliga exempel från 

kommentarerna: 

  

ElevI, årskurs 4: “Du kan skriva lite mer om målet. Tillexempell att om man ska bli kock så 

måste man kunna steka ägg.”. 

  

ElevJ, årskurs 6: “Man kan göra den tydligare genom att sätta in nummer i texten framför de 

olika stegen”. 

ElevK, årskurs 6: “Det finns en lista på hur man gör men jag tycker att du kan dela upp den i 

punkter och en underrubrik över där det står så här gör man.”. 

  

Ovanstående utdrag är tydliga exempel på kommentarer som ger förbättringsförslag av specifik 

karaktär. De hänvisar till en specifik del i kamratens text samt ger konkreta förslag på hur kamraten 

kan gå tillväga för att förbättra sin text. Även om ElevI är lite otydlig tolkas det som att eleven menar 

kamratens steg-för-steg-instruktion då eleven tipsar om att sätta in nummer framför de olika stegen. 

Utifrån texttriangelns nivåer ser vi att dessa tre eleverna alla har kommenterat utifrån nivån 

struktur/språkliga drag. 

6.1.3 Negativ bekräftelse 

Det tredje temat som visade sig i analysen och som var det tredje största temat är Negativ bekräftelse.  

 

6.1.3.1 Generella kommentarer  

Här har eleverna gett kommentarer som är av negativ karaktär och exempel på kommentarer eleverna 

gav är:  

 

ElevL, årskurs 4: “Det är för kort”  

 

ElevM, årskurs 6: “Jag tycker att det inte är en så bra instruerande text för det saknas vissa 

delar” 
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ElevN, årskurs 6: “man kan inte se att det är en instruerande text jo bara lite men annars kan 

man tro att det är bara en helt vanlig text”.  

 

Gemensamt för de tre olika kommentarerna är att ingen av dem innehåller någon förklaring till vad 

som är för kort, vad som saknas eller inte är så bra. Kommentarerna är otydliga och generella eftersom 

de saknar en förtydligande förklaring från responsgivaren. När texttriangeln användes som stöd för 

eleverna M och N användes nivån Språkliga drag/genre. Detta synliggörs genom att de båda 

kommentarerna kommenterar gällande genrens tydlighet. ElevL har gett en generell kommentar där 

hen har besvarat texttriangelns sista fråga, där möjlighet finns att ge en övrig kommentar till 

textförfattaren. 

 

6.1.3.2 Specifika kommentarer  

Till skillnad från de generella kommentarerna visas här nedan exempel på specifika negativt 

bekräftande kommentar:    

 

ElevO, årskurs 4: “I instruktionen förstår man inte att det är en lampa man tänder”. 

 

ElevP, årskurs 6: “Jag tycker att det inte ser ut som en instruerande text. för det har inget av 

det man behöver det fattas tips/råd, det finns material men inte i punktform dom har en bild 

som passar, ingen varning inga instruktioner. det är en vanlig text. Så jag tycker inte att det inte 

är en instruktierande text.”. 

  

Kommentaren ovan innehåller båda specifika kommentarer om vad det är responsgivaren tycker är 

negativt och svårt att förstå. Texttriangelns nivå Struktur/syfte har fungerat som stöd när elevO gav den 

här kommentaren. Det visar sig genom att eleven har svarat på texttriangelns tillhörande frågor 

gällande instruktionerna och dess lista. När elevP gav respons användes texttriangelns del Språkliga 

dag/genre. Eleven gav en tydlig kommentar gällande textens genre och de delar som bör finnas med 

när en sådan text skrivs. 

6.1.4 Positiv och negativ 

Det temat som har minst antal kommentarer är Positivt och negativt. Den här kategorin framkom 

eftersom det synliggjordes i analysarbetet att eleverna hade en tendens att skriva meningar som först 

innehöll någonting positivt men som avslutades på ett negativt sätt, ofta i form av att det kom ett 

“men” i kommentaren.  

 

6.1.4.1 Generella kommentarer  

Exempel på positiva och negativa generella kommentarer är: 

 

ElevQ, årskurs 4: “du har ett mål/syfte men den är lite kort.” 

 

ElevR, årskurs 6: “Ja, man kan se att det är en instruerande text. Men den är väldigt kort för 

att vara en sådan text.”.  
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Båda kommentarerna är av generell karaktär och båda eleverna börjar kommentaren med en positiv 

bekräftelse och avslutar med en negativ bekräftelse. Det framgår inte i kommentaren från elevR vilka 

delar det är som gör att det ser ut som en instruerande text och framgår heller inte vilka delar som 

lyfter texten så att den ser ut som en instruerande text. I kommentaren från elevQ tydliggörs att 

mål/syfte finns i kamratens text men att den är lite kort. Vad elevQ saknar i sin kamrats mål/syfte 

presenteras inte veta utan bara att hen tycker texten ska bli längre. ElevQ har använt texttriangelns del 

struktur/syfte, näst översta nivån i triangel, när denna kommentar getts. Det synliggörs genom att 

mål/syfte har kommenterats. ElevR har kommenterat utefter Språkliga drag/genre där kommentaren 

getts gällande genrens tydlighet. Det är en kommentar på högsta nivån i triangeln.  

 

6.1.4.2 Specifika kommentarer 

Det gavs även positiva och negativa specifika kommentarer och exempel på sådana är:  

  

ElevS, årskurs 4: “Det är väldigt mycket upprepningar som “sedan” men annars bra!” 

  

ElevT, årskurs 6: “Du använder skiljetecken på rätt plats men på instruktionen så använder du 

inte skiljetecken alls förutom på slutet.” 

  

ElevS har börjat sin kommentar med en negativ bekräftelse och har avslutat den positivt. Information 

ges om vad kamraten har gjort för upprepningar, nämligen “sedan”. ElevT har gjort tvärtom; börjat 

med positiv bekräftelse och avslutat med negativ bekräftelse. Eleven höjer sin kamrat genom att skriva 

att alla skiljetecken är på rätt plats förutom under själva steg-för-steginstruktionen. ElevS har använt 

texttriangelns nivå Ord som stöd när denna kommentar gavs och elevT använde triangelns del 

Stavning/skiljetecken vilket är den lägsta nivån.   

6.1.5 Resultatsammanfattning av komparativ textanalys 

Sammanfattningsvis visar resultatet, av 60 insamlade kamratresponser, att eleverna gav fyra olika 

typer av kommentarer i sin kamratrespons: Positiv bekräftelse, negativ bekräftelse, förbättringsförslag 

och positivt och negativt. Kommentarerna som eleverna gav var antingen specifika eller generella. Av 

825 analyserade kommentarer i elevernas kamratrespons var 329 positivt bekräftade, 139 negativt 

bekräftande, 322 förbättringsförslag och 35 var positiva och negativa. Av samtliga kommentarer i 

elevernas kamratrespons var 380 av generell karaktär och 445 av kommentarerna var av specifik 

karaktär. 

6.2 Resultat av enkät 

Sammanlagt fick 36 deltagande elever svara på nio frågor gällande deras attityd gentemot 

kamratrespons. Av dessa nio frågor var tre frågor bakgrundsfrågor och två frågor var följdfrågor. Det 

fanns även en fråga som var valfri att besvara, där eleverna fick fylla i om det var något mer de ville 

tillägga.  
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6.2.1 Att låta någon läsa ens text 

Den första frågan, efter bakgrundsfrågorna, var vad eleverna tyckte om att andra läser den text de 

själva skrivit. På frågan: “Tycker du om när andra läser en text DU har skrivit? Varför, varför inte?” 

fick elever med egna ord beskriva sin attityd gentemot när andra läser deras text. Svaren har 

sammanställts i en tabell angående om eleven tycker om det, eller inte tycker om det. 

  

Tabell 3: Attityd gentemot att andra läser ens text 

“Tycker om att andra 

läser min text” 

“Tycker inte om att 

andra läser min text” 

“Både och, beror på, 

spelar ingen roll” 

24 5 7 

  

I elevernas motiveringar de gav till sin attityd gentemot att andra läser deras text, framkom tre teman: 

Positiv attityd, Negativ attityd och Både och-, beror på-, spelar ingen roll-attityd.  

 

6.2.1.1 Positiv attityd 

I temat Positiv attityd framkom tre underkategorier. För att tydliggöra antalet kommentarer som hörde 

hemma under vilken underkategori fördes svaren in i en tabell (tabell 4): 

 

Tabell 4: Positiv attityd 

1.“Jag gillar det för då 

kan andra se hur 

mycket jag kan och 

då kan jag inspirera 

andra” 

2.”Jag gillar det för 

då kan ju någon 

hjälpa mig så min 

text blir bättre” 

3. “Eleverna gav 

ingen motivering till 

varför de gillade det, 

mer än att det är 

roligt” 

4 14 6 

  

Exempel på motivering de elever som hamnade i underkategori 1 gav var bland annat: “Ja då ser dom 

vad jag har lärt mig”, och “Ja ibland för då kan det inspirera den andra och sedan kan man känna sig 

stolt för dom har något liknande.” 

  

Motiveringar som eleverna gav i underkategori 2 var bland annat: “Ja, för att då kanssje dom skriver 

en kommentar så att man kan förbättra texten” och “Ja, för då kanske de som läser kan skriva respons 

så att man kan förbättra sin text”. 

  

I underkategori 3 gavs bland annat dessa motiveringarna: “Ja det är väl kul”, “Det är okej om nån läser 

en text jag skrivit” och “Jag har inget emot det”.  
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6.2.1.2 Negativ attityd 

I temat Negativ attityd var det 5 elever som svarade att de inte tyckte om att någon annan läste deras 

text. Eftersom det bara var 5 kommentarer var det svårt att utläsa underkategorier i detta tema men 

exempel på motivering eleverna gav var: “Jag gillar inte de så jättemycket eftersom personen kan 

tycka, tänka eller säga något negativt om t.ex.stavning eller liknande.” samt: “Jag tycker inte jätte 

mycket om att andra ska läsa min text för att t. ex. så kanske jag inte tycker att den är så bra så då vill 

jag inte visa den för andra.” 

  

6.2.1.3 Både och, beror på, spelar ingen roll 

De elever som hamnade under detta temat hade tudelade känslor gentemot när någon annan läser deras 

texter. Bland annat gav eleverna dessa motiveringarna: “Både och. Jag tycker om det för då vet jag vad 

jag kan göra bättre. Jag gillar samtidigt inte det för jag vill helst inte att någon ska läsa den för jag blir 

inte alltid nöjd med texten. Men om det är anonymt gör det bra.” och “Sådär. för ibland vill man inte 

att dem läser de. Men ibland är det roligt om dem skriver många bra saker och så.”  

6.2.2 Ge eller få kamratrespons  

I enkäten fanns det två frågor där eleverna fick värdera sin attityd gentemot att ge samt att få 

kamratrespons. De kunde värdera sin attityd från siffran 1 som stod för “Jag tycker inte om det alls” 

upp till siffran 5 “Jag tycker om det jättemycket”. 

  

Figur 3 beskriver vad eleverna ansåg om att ge kamratrespons. 

 

Figur 3: Fråga från enkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt svarade 36 elever. 2 elever svarade 1, 2 elever svarade 2, 14 elever svarade 3, 14 elever svarade 

4 och 4 elever svarade 5. 
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Figur 4 beskriver vad eleverna ansåg om att få kamratrespons. 

 

Figur 4: Fråga från enkät 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av 36 elever svarade 4 elever 2, 7 av dem svarade 3, 15 av eleverna svarade 4 och 10 av dem svarade 

5.  

    

Utifrån figur 3 och figur 4 kan det utläsas att fler elever föredrar att få kamratrespons än att ge 

kamratrespons. 

6.2.3 Respons av lärare eller klasskamrat 

Det undersöktes även om eleverna föredrog att få respons av sin lärare eller av en klasskamrat. Svaret 

från enkäten visar att fler än hälften av eleverna föredrar att få respons på en text de skrivit av en 

klasskamrat framför att få respons från sin lärare. Som följdfråga till denna fråga fick eleverna 

motivera sina svar. När elevernas motiveringar lästes igenom framkom det tydligt att de olika 

kommentarerna hade en del gemensamt. Det kunde utläsas sju underkategorier som motiveringarna 

berörde. För att tydliggöra hur många kommentarer som hörde hemma under en viss underkategori 

skapades en tabell (Tabell 5). Det är viktigt att poängtera att motiveringarna som gavs enbart fick 

tillhöra en kategori. 

  

Tabell 5: Elever som föredrog respons från en klasskamrat 

1.“Vi kan 

lära oss av 

varandra och 

få tips” 

2.“Mer 

personliga 

kommentarer, 

elever förstår 

varandra bättre” 

3.“Roligt eller 

roligare med 

kamratrespons” 

4. “Övrigt” 

4 6 3 7 
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6.2.3.1 Föredrar respons från en klasskamrat 

De motiveringar från elever som föredrog respons från en klasskamrat istället från sin lärare, skapade 

tillsammans fyra olika underkategorier. Underkategori 1 blev “Vi kan lära oss av varandra och få tips” 

och där placerades kommentarer som: “Jag tycker det är lättare om man får en respons av en 

klasskamrat för att man då kan också får tips om vad man kan skriva och inte bara respons på det man 

har skrivit man får även kolla på någon annans text.” 

  

Den andra underkategorin som framkom var “Mer personliga kommentarer, elever förstår varandra 

bättre”. Exempel på en motivering som hamnade under denna kategori är: “Jag föredrar att få respons 

av en klasskompis för de läser det mer i mitt perspektiv. Om en vuxen skulle ge respons så blir texten 

mer vuxen och ett barn som läser kanske då inte riktigt förstår.” 

  

I underkategori 3 “Roligt eller roligare med kamratrespons” gavs en motivering som lät såhär: “För 

man får det ofta av sin lärare därför är det roligare att få det av en kompis”. 

  

Det var sju olika motiveringar som det inte gick att se något samband mellan, de fick därför hamna i 

“Övrigt”. Två exempel på motiveringar som hamnade där är: “För att lärarna inte ska behöva lägga ner 

så jätte mycket tid på det.” och “Jag får utveckla min text till 100 procent och verkligen känna att jag 

är nöjd och stolt över arbetet jag lämnar in. Sen känns det också skönt att jag hinner finslipa texten 

innan någon lärare ser den och möjligtvis bedömer den!”. 

 

6.2.3.2 Föredrar respons från sin lärare  

I tabell 6 redogörs för antalet elever som föredrog att få respons från sin lärare istället för en 

klasskamrat. 

 

Tabell 6: Elever som föredrog respons från sin lärare 

1. “Läraren är ju den 

utbildade, kan ge 

mer utvecklad 

respons och ger 

bättre hjälp” 

2.“Lärarens 

kommentarer och 

bedömning värderas 

högre, jag tar åt mig 

mer av det läraren 

skriver” 

3. ”Övrigt” 

12 2 2 

  

Gällande om eleverna föredrog att få kamratrespons av sin lärare istället för sina klasskamrater var det 

ett annat mönster som framkom i analysarbetet. Där var det antingen att eleverna ansåg att läraren hade 

större “kunskaper” än vad en elev har, eller så berodde det på att lärarens kommentar värderades 

högre, det “känns” mer att få kommentarer från sin lärare än från en klasskamrat. Lärarens 

kommentarer påverkar ens självkänsla mer än vad en klasskamrats kommentar gör. 
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Ett exempel på motivering från en elev som föredrog att få respons av en lärare, som placerades i 

underkategori 1: “En lärare är ändån utbildad och är bättre än vad en elev är i skolan läraren kan 

mycket mer men det känns inte dåligt med en elev det känns bara som att det blir mer seriöst om en 

lärare gör det.” Ett annat exempel från en elevs motivering som även den hamnade under kategori 1, 

respons från lärare: “För att e.n lärare vet lite mer om hur man ska ge respons för de har ju gjort det 

många gånger.” 

  

De motiveringar som kategoriserades i underkategori 2, respons från sin lärare, löd bland annat så här: 

“För att man får en annan känsla när det är en lärare som ger en respons. Om det är en jättebra respons 

så blir man glad för då vet man att man är riktigt bra på något. Om det skulle vara en klasskamrat så 

blir man ju glad fast det är inte riktigt samma känsla. Svårt att förklara.” 

  

Den tredje och sista underkategorin som framkom från de motiveringar eleverna gav, som föredrog 

respons från sin lärare, var “3.Övrigt”. Där var två kommentarer som inte gick att se något samband 

mellan och därför placerades de under denna underkategori. Ett exempel på en sådan kommentar är: 

“Jag tycker det för att då vet jag vad lärarna vill att jag ska förbättra. Och då kan jag få bättre betyg på 

min nästa texts kanske.” 

  

Efter en jämförelse mellan de elever som valde att få respons av en klasskamrat eller lärare, 

synliggjordes det att fler elever föredrog att få respons av en klasskamrat. Av 36 elever föredrog 20 att 

få respons av en klasskamrat och 16 att få respons av sin lärare.   

6.2.4 Elevernas övriga tankar  

Den sista frågan som ställdes i enkäten var en öppen fråga där eleverna hade möjlighet att skriva en 

valfri kommentar gällande kamratrespons. Av 36 deltagare valde 16 att lämna en kommentar. Av dessa 

16 svaren lämnade 8 elever en kommentar med ordet “nej”. 1 av 16 kommentarer var en smiley som 

log och 4 kommentarer berörde den övriga undervisningen som bedrevs när empirin samlades in. 13 av 

16 kommentarer räknas därför som bortfall på grund av dess irrelevans. Kvar blev 3 kommentarer som 

alla utom 1 talade positivt om kamratrespons i allmänhet. Kommentarerna eleverna gav var: “Att ge 

respons till kompisar är en bra metod/ett bra sätt att lära sig att hjälpa sina kompisar på rätt sätt utan att 

ge dom alla svaren.”, “Jag gillar inte kamratbedömning.” och “Jag tycker att kamratrespons är jättebra 

och man får kanske bättre kvalité.” 

6.2.5 Resultatsammanfattning av enkät 

Sammanfattningsvis visar resultatet av genomförd enkät, där 36 elever deltog, att 24 elever tycker om 

att andra läser deras text de har skrivit. Fem elever tycker inte om att någon annan läser deras text och 

sju elever känner “Både och, beror på, spelar ingen roll”. När eleverna fick värdera sin attityd på en 

skala 1–5 gentemot att ge kamratrespons, där 1 stod för att “jag tycker inte om det alls” och 5 stod för 

“jag tycker om det jättemycket”, svarade två elever 1, två elever svarade 2, 14 elever svarade 3, 14 

elever svarade 4 och fyra elever svarade 5. På frågan där eleverna fick värdera sin attityd gentemot att 

få kamratrespons, med samma svarsalternativ, svarade fyra elever 2, sju elever svarade 3, 15 elever 

svarade 4 och tio elever svarade 5. På frågan om eleverna föredrog att få respons av sin lärare eller 

klasskamrat svarade fler än hälften att de föredrog respons från en klasskamrat. 
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6.3 Resultatdiskussion 

Det går att utläsas ur resultatet att den typen av kommentarer eleverna gav mest till varandra var 

kommentarer med positiv bekräftelse. Detta resultat går hand i hand med Gielens och De Wevers 

(refererad i Rotsaert, Panadero och Schellens, 2017:77) resultat där elever tenderar att ge mer positiv 

än negativ bekräftelse i sina kommentarer i sin kamratrespons. En lärare i McClay och Stagg Petersons 

(2010:93) studie poängterar behovet av att lära eleverna vara mer kritiska eftersom de inte är så bra på 

att ge konstruktiv kritik, eleverna skriver mest att allt är bra i kamratens text. Vårt resultat visar 

däremot att eleverna gav nästan lika många formativa kommentarer, förbättringsförslag, som positivt 

bekräftande kommentarer. Eleverna gav också fler specifika kommentarer än generella, vilket kan 

tolkas som att eleverna visste precis vad som var bra, dåligt eller behöver förbättras i texten. 

  

Ett problem med kamratrespons, som Berggren (2013:91) belyser i sin avhandling är att eleverna i 

hennes studie gav ytlig feedback till varandra när de gav kamratrespons. Däremot visar resultatet i den 

här studien att när eleverna fick rätt stöttning av lärare och kamrater utvecklades deras feedback till att 

kommentera innehållet på en mer specifik nivå istället för en ytlig generell nivå. Att eleverna gav en 

övervägande del kommentarer som var specifika och formativa, kan ha berott på att eleverna i denna 

studie fick ge kamratrespons enligt den specifika responsmallen Texttriangeln. Gielen och De Wever 

(2015:322) har bedrivit forskning om kamratrespons och de lyfter fram i sin diskussion att de elever 

som gav respons utefter en specifik responsmall gav en mer utvecklad respons än de elever som inte 

följde en specifik responsmall. De tolkade resultaten från två olika kontrollgrupper, där en grupp 

använde mall och en grupp gjorde det inte. Tolkning görs att texttriangeln har fungerat som en 

stöttande responsmall och denna tolkning baseras på att eleverna i årskurs 4 först fick använda 

checklista i sitt responsarbete och när den användes gav de bara bekräftelse om vad texten innehöll 

eller saknade. Det var först när eleverna fick texttriangeln och dess tillhörande frågor som de formativa 

och specifika kommentarerna gavs, vi tolkar detta som att texttriangeln hjälpte eleverna att ge specifika 

förbättringsförslag. 

 

En annan möjlig anledning till att eleverna i den här undersökningen gav en övervägande del specifika 

kommentarer som gav förbättringsförslag kan förklaras som en följd av undervisningens utformning. 

Med avstamp ur ett sociokulturellt perspektiv med cirkelmodellen som arbetssätt kan det ha hjälpt 

eleverna att hamna i Den närmaste utvecklingszonen (ZPD). Samma tolkning kan göras med de 

kommentarer som enbart är bekräftande och generella. Kanske hamnade aldrig eleverna i “mötet 

mellan den mer erfarne och mindre erfarne”. Johansson och Sandell Ring (2012:29) menar på att för 

eleven ska hamna i detta möte, behövs rätt stöttning från någon mer erfaren. Eftersom eleven, enligt 

Johansson och Sandell Ring (2012:29) lär sig bäst i situationer med en hög grad av utmaning och hög 

grad av stöttning kan där ha funnit en brist i stöttning från lärare eller att texttriangeln inte fungerade 

som tillräckligt stöd. 

 

När eleverna fick svara på enkäten om deras attityd gentemot kamratrespons var det en fråga som 

berörde vad eleverna tyckte om att någon annan läste deras text. När undervisningen bedrevs fick 

eleverna skriva vers en instruerande text som de sedan skulle låta en klasskamrat läsa och sedan ge 

respons på. En elev uttryckte sin oro i enkäten över att låta någon annan elev läsa dennes text, risken 

enligt eleven, var att hen skulle få negativa kommentarer. En annan elev uttryckte i enkäten sin rädsla 
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över att låta någon annan elev läsa dennes text då eleven inte själv kände sig så nöjd med texten. I 

denna studie deltog en årskurs fyra som aldrig tidigare haft en genregenomgång om instruerande 

texter, vilket kan ha påverkat elevernas oro ytterligare mot att låta någon annan läsa dess text. 

Undervisningen bedrevs enligt cirkelmodellen, så alla elever hade först fått träna på att skriva en 

instruktion tillsammans i helklass, dock kan detta ändå ha varit för lite stöttning för eleverna för att de 

ska ha känt sig tillräckligt bekväma med att delge sin text. Tidigare forskning (Derewianka refererad i 

Adoniou, 2012:266) förklarar att genren eleverna fick skriva är krävande och för att behärska 

textgenren krävs enligt Berggren (2013:23) en viss genremedvetenhet. 

  

Även om det var ett par elever som inte tyckte om att andra läste deras text så var det en övervägande 

del elever som gillade när deras text blev läst av någon annan. Detta är intressant om det sedan 

undersöks vilka typer av kommentarer eleverna faktiskt gav varandra. Den typ av kommentarer 

eleverna mest gav varandra i sin respons var kommentarer med positiv bekräftelse. Eleverna fick alltså 

mycket beröm i sin kamratrespons. Enkäten är genomförd efter avslutat arbetsområde så deras 

erfarenhet av att andra fick läsa deras text fanns med dem i tanken när enkäten besvarades. Kanske har 

deras erfarenhet påverkat deras attityd gentemot att någon annan läser deras text. Även McClay och 

Stagg Peterson (2010:96) stärker denna hypotes då de fick fram i sin slutsats att beröm och 

uppmuntran är nyckelingredienser för att eleverna ska utveckla sitt skrivande enligt deltagande lärare i 

deras studie. 

  

När eleverna i denna studie fick ge en kommentar i enkäten om varför de gillar respektive inte gillar att 

någon annan läser deras text var det flertalet kommentarer om att eleverna tyckte det var kul att någon 

annan läste texten “för då kunde man kanske få tips och hjälp på hur den kunde bli bättre”. Det kan 

göras ytterligare paralleller gentemot vad för kommentarer eleverna faktiskt gav i sin respons. Den typ 

av kommentarer eleverna gav mest av, efter positivt bekräftande kommentarer, var kommentarer med 

förbättringsförslag. Det samma gäller här att eleverna hade med sig tidigare erfarenheter av 

kamratrespons när de fick svara på enkäten. Det kan tänkas att eleverna ser det som en möjlighet att få 

utveckla sitt skrivande när någon annan läser ens text, eftersom det faktiskt var så det gick till sist de 

delade sina texter med varandra. Precis som Berg och Lygnestad (2019:18–20) visade i sitt resultat, att 

när elever får arbeta tillsammans i en social kontext med till exempel kamratrespons, kan elevers 

skrivutveckling gynnas, vilket även eleverna i denna studie verkar vara medvetna om. Det går att säga 

att det ligger i elevers intresse att få deras texter lästa och kommenterade av andra. Fast (2007:14) och 

Liberg (2008:54) belyser vikten av att elever känner intresse för de arbetsuppgifter de sätts inför, och 

att intresset motiverar eleverna framåt i sitt arbete. 

  

Ännu ett intressant resultat enligt enkätresultatet är att även om övervägande del av eleverna är 

positiva till att läsa varandra texter och att få kamratrespons var det å andra sidan 16 av 36 elever som 

föredrog att få respons av sin lärare. Heger och Hvass (2018:61) lyfter problematiken med att elever är 

mer vana vid att få summativ respons än att få formativ respons. Sofkova Hashemis (2013:10) lyfter 

också att läraren i ett av projekten hon genomförde, gav mer upplyftande kommentarer samt ett fåtal 

kommentarer om det ytliga i texten, och inte så många formativa kommentarer. Flera elever i denna 

studie uttryckte i sina svar att anledningen till att de hellre får respons av sin lärare är för att “läraren är 

utbildad, kan mer om bedömning och vet hur man ska hjälpa någon vidare”. En kommentar som en 
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elev gav, som föredrog respons från läraren istället för klasskamraten, var att om hen får respons från 

läraren så vet eleven vad läraren vill att hen ska förbättra, vilket senare kan leda till bättre betyg. 

  

Havnes, et al. (2012:3) visar att responsen eleverna får i skolan, på sina arbeten, ofta är förknippade 

med betyg, något som också är tydligt i vårt resultat. En genomgående kommentar de elever som 

föredrog respons från sin lärare gav, var att läraren besitter mer kunskaper om hur rätt bedömning skall 

ges. McClay och Stagg Peterson (2010:93) tar även de upp detta fenomen i sin studie, att deltagande 

lärare ansåg att elever inte besitter den kunskapen som krävs för att kamratrespons ska var värdefull 

för mottagaren. Det kan ses som ett problem att eleverna inte anses vara kompetenta till att ge 

användbar respons eftersom det är ett kunskapskrav i årskurs 6. I enkäten framgår det att eleverna 

tycker något bättre om att få kamratrespons än att ge kamratrespons. Att eleverna anser detta kan vara 

en bidragande faktor till varför de föredrar att få kamratrespons av läraren. Eleverna kanske själva 

också känner att de inte har den kunskap som krävs för att hjälpa en annan elev vidare i sitt 

textskapande och sin skrivutveckling. Av egna erfarenheter vet vi att känslan av att sakna kunskaper 

om hur en viss uppgift skall utföras, kan påverka förtroende för andras kunskaper också. Detta kan 

påverka att eleverna har mer förtroende för responsen från sin lärare än från en klasskamrat.  

  

Även om många av deltagande elever föredrog respons från sin lärare var det ändå fler elever som 

föredrog respons från en klasskamrat. Att eleverna föredrar att få kamratrespons framför att ge 

kamratrespons kan ha påverkat eleverna när de också gav kamratrespons. Om eleverna gärna ville ha 

bra och konstruktiv respons kan det ha motiverat dem till att ge bra och konstruktiv respons. Skälen till 

den här uppfattningen är att resultatet i denna studie visar att eleverna gav flest specifika kommentarer 

och till stor del kommentarer med förbättringsförslag. En bidragande faktor till varför resultatet visar 

att eleverna gav denna typ av kommentarer kan bero på att när undervisningen bedrevs, lades mycket 

fokus på att undervisa eleverna hur formativ respons ges på någon annans text. Även responsarbetet 

lärdes ut enligt cirkelmodellen där var ett eleverna fick träna på innan de gav respons på varandras 

texter. Lärarnas insats i undervisningen kan alltså ha varit en bidragande orsak till varför resultatet blev 

som det blev. Dochy, Segers, och Shuijmans (refererad i McClay & Stagg Peterson, 2010:93) stödjer 

denna tanke eftersom de menar att om inte läraren först lär ut hur bra, formativ respons ges, kommer 

inte eleverna heller klara av den uppgiften på egen hand. 

7 Slutsats och didaktiska implikationer 

Syftet har varit att undersöka om texttriangeln kan fungera som ett stöd när elever i årskurs 4–6 ger 

kamratrespons på varandras instruerande texter, i svenskämnet. Vidare har syftet varit att undersöka 

vad elever har för attityder gentemot kamratrespons på varandras texter. Våra frågeställningar var: 

Vilka typer av kommentarer skriver eleverna i sin kamratrespons när de använder texttriangeln som 

responsmall? Och Vilka attityder har eleverna gentemot kamratrespons? Efter att ha studerat och 

diskuterat ämnet har följande slutsatser kunnat dras: Texttriangeln har fungerat som ett stöd för 

eleverna i att ge fler specifika kommentarer gällande textinnehållet, istället för generella kommentarer 

som påpekar stavning och skiljetecken. Texttriangeln har alltså fungerat som ett stöd i elevernas 

kamratresponsarbete, vilket har visat sig i de typer av kommentarer eleverna gav i sin kamratrespons. 

Texttriangeln har även fungerat som ett stöd för eleverna att ge formativa kommentarer. En slutsats 
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som kan dras gällande elevers attityd gentemot kamratrespons är att en övervägande del av eleverna 

föredrar att få respons av klasskamrater framför lärare. Eleverna föredrar även att få kamratrespons 

framför att ge kamratrespons.  

  

Resultatet för denna studie ger kunskaper om hur läraren får elever att ge givande kamratrespons till 

varandra; läraren behöver lära ut hur eleverna ska göra när de ger kamratrespons. Läraren bör även 

stötta elevernas responsarbete genom att tillföra en tydlig responsmall och öva på att ge respons 

tillsammans innan eleverna använder den enskilt. En annan tänkbar didaktisk implikation kan vara för 

att ett givande kamratresponsarbete ska ske i klassrummet bör läraren även se över klassrumsklimatet. 

Är det inte en tillåtande atmosfär bland eleverna lär eleverna heller inte vilja låta någon annan elev 

varken läsa eller kommentera dess text. Eleverna lär heller inte våga ge de kommentarer som krävs för 

att en utveckling skall ske. 

8 Avslutande kommentarer 

Lärdomar efter avslutad studie är att det läraren lägger tyngden på i sin undervisning, är också det som 

eleverna approprierar och gör om till egen kunskap. Denna lärdom blev så tydlig eftersom resultatet i 

studien speglar det vi som forskande lärarstudenterna la fokus på att förmedla när undervisningen 

bedrevs. Fokus och tanke var att ändra elevernas sätt att ge kamratrespons, där de tidigare gav ytlig 

kamratrespons, som stor bokstav och punkt, till att istället ge kamratrespons på innehållet, gärna 

genom formativa kommentarer. Ett tillåtande klassrumsklimat där lärare och elever lär sig av och med 

varandra är något vi båda brinner starkt för, så även detta har förmedlats genomgående under de fem 

veckor undervisningen bedrevs ute på de deltagande skolorna. Att eleverna skulle vara snälla mot 

varandra i sina kommentarer var något de ofta fick höra och även det syns tydligt att de tog efter då 

största delen av kommentarerna var just positivt bekräftande. Det finns förstås en risk med den här 

lärdomen också. Personliga intressen från lärarens håll, kan komma att påverka undervisningen 

negativt. Allt centralt innehåll i läroplanen skall behandlas, däremot får en skillnad ske i hur djupt ett 

visst innehåll behandlas, men det är viktigt att vara medveten om hur mycket elever efterliknar lärarens 

personliga engagemang och intresse.  

9 Vidare forskning 

Det här examensarbete har undersökt vilka typer av kommentarer elever ger när de ger kamratrespons 

enligt texttriangeln, samt vilken attityd elever har gentemot kamratrespons. En brist i arbetet är en 

djupare analys där kopplingar görs specifikt mellan de kommentarer eleven gett och vilken attityd 

eleven har. Kanske kan det vara så att de elever som inte producerade formativa kommentarer, även 

har en negativ attityd gentemot kamratrespons? Kanske är det även så att dessa elever har andra 

svårigheter gällande både läsförståelse och brist i skrivkunskaper? En intressant fråga att undersöka 

vidare är då om elevers kunskaper i skrivning påverkar den respons de ger. 
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Bilaga A Texttriangelns tillhörande frågor 

Språkliga drag/genre: 

·      Kan man tydligt se att det är en instruerande text? 

Hur kan genren bli tydligare? 

  

Struktur/syfte: 

·      Berättar rubriken om vad instruktionen kommer handla om? 

Hur kan rubriken utvecklas/bli tydligare? 

  

·      Finns där en inledande text som berättar om målet/syftet med instruktionen? 

Hur kan den inledande texten utvecklas/bli tydligare? 

  

·      Finns där tips/råd/varningar? 

Hur kan tipsen/råden/varningarna utvecklas? 

  

·      Finns där en lista på material/ingredienser? 

Hur kan den listan utvecklas/bli tydligare? 

  

·      Finns där en lista på instruktioner i kronologisk ordning? 

Hur kan den listan utvecklas/bli tydligare? 

  

·      Finns där en bild som passar till instruktionen? 

Hur kan bilden utvecklas/bli tydligare? 

Meningar: 

·      Hur är meningarna? (Korta eller långa? Svåra eller lätta att förstå?) 

Hur kan meningarna utvecklas/bli tydligare? 

Ord: 

·      Är orden varierade eller upprepande? 

·      Är orden passande till ämnet eller opassande? 

·         Används vardagsord eller ämnesord? 

Hur kan orden utvecklas/kan man använda tydligare ord? 

Stavning/skiljetecken: 

·      Används rätt skiljetecken på rätt plats? (t. ex punkt, frågetecken, utropstecken, talstreck) 

Hur kan det annars bli bättre? 

·         Är alla ord rättstavade? 

Vilka ord behöver annars stavas om? 
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Bilaga B Checklista 

Checklista för en instruerande text 
  
Namn:_____________________   TEXT NR:___________ 

  

Delar i en 

instruktion 

Att titta efter i instruktionen JA NEJ 

Rubrik ●  Talar rubriken om vad 

instruktionen handlar om? 

  

    

Mål och syfte ●  Står det vad instruktionen ska 

leda till? 

  

●  Står det varför man behöver 

instruktionen? 

  

    

Tips/Råd ●  Står det tips eller råd som kan 

vara bra att veta innan man 

börjar att följa instruktionen? 

  

  

    

Material ●  Står det vad man behöver för 

material? 

  

  

    

Gör såhär ●  Är alla steg med? 

  

●  Står stegen i rätt ordning? 

  

●  Är det tydligt vad man ska 

göra? 

    

Övriga kommentarer: 
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Bilaga C Enkät-frågor 

   

 



 43 

Bilaga D:1 Tabell över kamratresponsanalys 

ÅK 4  

Elevrespons 

nr 

Antal 

kommentarer 

Positivt 

bekräftande - 

Generell/ 

Specifik 

Negativt 

bekräftande 

Generell/ 

Specifik 

 

Förbättringsförslag 

Generell/Specifik 

Positiv 

och 

negativ 

Generell/ 

Specifik 

1 5  4S 1S  

2 1    1S 

3 9  1G 1S 1G 5S 1S 

4 16 3G 5S 2G 1S 1G 4S  

5 4 2G 2S    

6 9 4G 1G 1G 2G 1S 

7 14 3G 4S 1S 6S  

8 4 1G  1G 2S  

9 5 4G  1S  

10 1  1G   

11 19 13G 1G 1S 4S 1G 

12 2   2G  

13 2  1S 1S  

14 11 4G 2S 1S 1S 1G 2S 

TOTALT 103 47 st 

34 Generella 

13 Specifika 

16 st 

6 Generella 

10 Specifika 

31 st 

6 Generella 

25 Specifika 

9 st 

4 

Generella 

5 

Specifika 
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Bilaga D:2 Tabell över kamratresponsanalys 

ÅK 6  

Elevrespons 

nr 

Antal 

kommentarer 

Positivt bekräftande - 

Generell/ Specifik 

Negativt bekräftande 

Generell/ Specifik 

Förbättringsförslag 

Generell/Specifik 

Positiv och negativ 

Generell/ specifik 

1: text 1 17 st 8G 4S  4S 1G 

1: text 2 23 st 6G 1S 3G 3S 2G 7S 1S 

2:1 14 st 4G  4G 6S  

2:2 16 st 2G 1G 2S 4G 6S 1G 

3:1 20 st 4G 3S 1G 3S 7S 1G 

3:2 16 st 3G 1G 3S 7S 1G 1S 

4:1 19 st 2G 1S 2G 1S 3G 8S 2G 

4:2 13 st 2G 1S 2G 2S 1G 5S  

5:1 17 st 5G 5S 1S 2G 4S  

5:2 14 st 3G 1S 2G 2S 3G 1S 1G 2S 

6:1 15 st 6G 1S 1S 2G 5S  

6:2 14 st 4G 1G 3S 2G 3S 1G 

7:1 19 st 3G 1S 2G 3S 4G 4S 2G 

7:2 15 st 10G 3S 2S   

8:1 13 st 4G 2S 1G 5G 1S  

8:2 7 st 3G 1G 1S 1G 1G 

9:1 21 st 3G 1S 1G 5S 2G 7S 2G 

9:2 14 st 6G 3S 1S 2G 1S 1G 

10:1 13 st 4G 2S 1G 2S 3G 1S  

10:2 14 st 4G 3S 1S 1G 4S 1G 

11:1 15 st 6G 1S 1G 2G 5S  

11:2 9 st 2G 1S 1G 1S 2G 2S  

12:1 17 st 2G 6S 1S 1G 7S  

12:2 23 st 3G 2S 2G 2S 2G 12S  

13:1 17 st 3G 4S  1G 8S 1G 
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Bilaga D:3 Tabell över kamratresponsanalys 

Åk 6 forts. 

Elevrespons 

nr 

Antal 

kommentarer 

Positivt bekräftande 

Generell/ Specifik 

Negativt bekräftande 

Generell/ Specifik 

Förbättringsförslag 

Generell/Specifik 

Positiv och negativ 

Generell/ specifik 

13:2 16 st 3G 1S 1G 1S 4G 6S  

14:1 20 st 2G 1S 4S 3G 9S 1G 

14:2 14 st 4G 1S 1G 8S  

15:1 17 st 5G  7G 5S  

15:2 2 st  1G 1S  

16:1 12 st 3G 6S  3S  

16:2 10 st 1G 2S 2G 2G 3S  

17:1 23 st 7G 4S 4S 1G 6S 1S 

17:2 24 st 4G 1S 5G 3S 1G 10S  

18:1 22 st 7G 4S 1G 3S 7S  

18:2 17 st 4G 6S 1G 2S 4S  

19:1 22 st 7G 4S 1G 3S 7S  

19:2 17 st 4G 6S 1G 2S 4S  

20:1 11 st 3G 1S 1G 2S 3G 1S  

20:2 13 st 4G 2S 1S 1G 4S 1G 

21:1 17 st 4G 3G 4S 3G 3S  

21:2 14 st 4G 4S 1G 1S 2G 2S  

22:1 15 st 2G 4S 2S 1G 6S  

22:2 14 st 3G 1S 2G 3S 5S  

23:1 13 st 4G 1G 2S 1G 3S 1G 1S 

23:2 14 st 10G 2S 1S  1G 

TOTALT 722 ^ 

  

722> 

282 

 

187 Generella 

95 Specifika 

123 

 

44 Generella 

79 Specifika 

291 

 

79 Generella 

212 Specifika 

         

26 

 

20 Generella 

6 Specifika 
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 Bilaga E Deltagandeblankett 
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