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Abstrakt 

Kamratrespons där eleverna fungerar som resurser för varandra är en central del av den 

formativa bedömningen. Beroende på klassrumsmiljön är en konstruktiv kamratrespons dock 

mer eller mindre lätt att få till stånd. Detta utvecklingsarbete skedde i en klass som går andra 

året på ett gymnasialt ekonomiprogram. Syftet var att pröva om anonymiserad kamratrespons 

av engelskspråkiga skrivuppgifter kunde fungera där ”vanlig” kamratrespons inte gett önskat 

resultat, samt vilka andra eventuella fördelar eller nackdelar anonymiserad kamratrespons kan 

ha. 

Studien bygger på tidigare forskning kring anonymiserad kamratrespons samt forskning och 

teori kring formativ bedömning, motivation och stress och det offentliga rummet, liksom på 

gällande styrdokument. Undersökningen gjordes med hjälp av enkäter och intervjuer där 

samtliga frågeställningar rörde elevers upplevelser av och attityder till kamratrespons med 

kända deltagare och anonymiserad kamratrespons. Svaren sammanställdes och jämfördes med 

tidigare forskning. 

Resultaten visar att eleverna upplevde ökad motivering i samband med den anonymiserade 

kamratresponsen. Likaså hade anonym kamratrespons en positiv effekt på elevernas upplevda 

förmåga att värdera kvaliteten av andras texter. Det framstod inte som att eleverna var redo att 

genast övergå till kamratrespons med kända deltagare. Däremot visade sig anonymiserad 

kamratrespons vara ett snabbt sätt att få i gång ett fungerande arbete med kamratrespons.  
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1. Inledning 

Enligt Jönsson (2017) utgår den formativa bedömningen från att eleverna ska involveras i 

processen. En betydande del av detta sker genom kamratbedömning och kamratrespons vars 

främsta syfte är elevernas självvärdering i förhållande till klargjorda mål och kriterier, skriver 

Jönsson. Jönsson menar att eleverna genom kamratrespons kan fungera som resurser för 

varandra samt att de förutom att få kunskap om hur kamratrespons fungerar rent praktiskt 

dessutom får en förståelse för kvalitet, faktorer som i sin tur har en positiv effekt på elevers 

motivation och resultat (a.a.). Under VFU på gymnasieskolan har jag varit med om situationer 

där elever av olika anledningar inte velat delta i arbetet med kamratrespons med kända deltagare. 

Skälen som getts har varierat men har framförallt handlat om en osäkerhet gällande den egna 

förmågan och/eller en ovilja att bli utsatt för nedsättande kommentarer eller bli retad för det 

man presterat. Det framstod som viktigt att hitta en väg för eleverna att övervinna sina 

betänkligheter kring och sitt förkastande av kamratrespons. En av lärarna föreslog att en möjlig 

metod för att komma tillrätta med elevernas reservationer skulle vara att anonymisera elevernas 

prestationer, något som utan större svårigheter låter sig göras med textuppgifter. Därmed 

uppstod idén att fokusera utvecklingsarbetet på anonymiserad kamratrespons. 

Eleverna som var med på lektionsserien och deltog i studien är 16 -17 år gamla och går andra 

året på ett ekonomiprogram vid ett tekniskt gymnasium. Ämnet var engelska och för 

lektionsseriens innehåll bestämdes att de skulle arbeta med att svara på en engelskspråkig 

jobbannons. De skulle skriva ett ansökningsbrev, en av de texttyper som finns med under 

rubriken ”Centralt innehåll” i ämnesplanen för Engelska 6 (Skolverket, 2011). Under 

skrivprocessens gång skulle eleverna engageras i den formativa bedömningen och fungera som 

resurser för varandra genom att utbyta anonym kamratrespons med tre kamrater på olika 

aspekter av texten. I övrigt följde lektionsserien den formativa bedömningens arbetsgång så 

som Jönsson (2017) förespråkar med tydligt klargjorda mål, synliggörande av lärande och 

självvärdering.    

2. Syfte 

Syftet med utvecklingsarbetet är att pröva huruvida anonymiserad kamratrespons som metod i 

den formativa bedömningen av engelskspråkiga skrivuppgifter i en klass som går andra året på 

ett ekonomiprogram på ungdomsgymnasiet kan få elever att fungera som resurser för varandra. 

Vilka andra eventuella fördelar eller nackdelar eleverna ser med anonymiserad kamratrespons 

var också av intresse för att få idéer om hur metoden skulle kunna anpassas. Utvecklingsarbetet 

söker svar på följande frågor: 

• Hur upplever elever anonymiserad kamratrespons jämfört med kamratrespons där 

deltagarna är kända? Vilka för- och nackdelar ser de vid en jämförelse av de två 

arbetssätten? 

• Hur väl fungerar anonymiserad kamratrespons som lösning när elever uppvisar 

motstånd till kamratrespons med kända deltagare?   

• Hur påverkas elevers benägenhet att delta i kamratrespons med kända deltagare efter att 

de fått öva på arbetssättet genom anonymiserad kamratrespons? 
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3. Tidigare forskning, teori och styrdokument 

Följande teorier och forskning kring det offentliga rummet, formativ bedömning, motivation 

och stress, och anonym kamratrespons ligger till grund för utvecklingsarbetets tillkomst, 

antaganden, metod och genomförande. De presenteras och relateras nedan till gällande 

styrdokument för att belysa studiens koppling till dessa. 

3.1 Elevers delaktighet i det offentliga rummet 

Andersson (2015, s. 8) skriver att demokratins pedagogiska utmaningar ”handlar om att 

möjliggöra mänskligt växande och handling” då barn och unga riskerar att exkluderas om de 

inte ges möjlighet att ta plats i det offentliga rummet. Detta kan leda till ett demokratiskt 

tillkortakommande där deras åsikter, erfarenheter och kunskaper går om intet och enligt 

Andersson (a.a.) resultera i att barn och ungdomar av vuxna ses ”som framtidens medborgare, 

ett medel för att nå vuxnas mål eller ’human becomings’ istället för att se dem som aktörer, ett 

värde i sig själva, som ’human beings’.”  Fungerande kamratbedömning kan ses som ett led i 

att ge elever social träning inför inträdet i det offentliga rummet i dess vidare bemärkelse 

samtidigt som den aktiverar eleven i klassrummets offentliga miljö. Linnér och Westberg (2010) 

citerar Gunilla Dahlberg (u.å) som framhåller att skolan som en del av det offentliga rummet 

nödvändiggör en undervisning där möjligheter och val involverar eleverna i skapandet av kultur 

och kunskap. Vikten av att engagera elever i det offentliga rummet understryks under 

rubriken ”En likvärdig utbildning” i Lgy11 där det står att undervisningen ”ska utveckla elevers 

förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet” (Skolverket, 2011). 

Enligt Orlenius (2010) ger det demokratiska deltagandet också en möjlighet att bidra till elevens 

sociala utveckling. 

3.2 Formativ undervisning och sociokulturellt lärande 

Vikten av de sociala aspekterna i undervisningen återkommer i Strandbergs (2017) diskussion 

kring Vygotskijs sociokulturella begrepp. I den formativa undervisningen blir eleverna via 

kamratrespons resurser för varandra i deras kunskapsutveckling. Den eller de kamratresponser 

som utbyts utgör den scaffolding som hjälper mottagaren in i den närmaste utvecklingszonen, 

där eleven efter övning tillsammans med andra som redan besitter förståelsen eller färdigheten 

sedan kan klara sig på egen hand. Under kamratresponsen medierar en elev kunskap till en 

annan elev som approprierar kunskapen genom att utifrån sitt eget perspektiv assimilera den 

och göra den till sin egen. Enligt Lu och Bol (2007) är kamratrespons även situerad i den sociala 

kontext i där undervisningen tar plats. 

Även Illeris (2012) utgår från det sociokulturella perspektivet när han skriver att elevers 

kompetenser inte bara kommer till uttryck genom deras kunskaper, färdigheter och attityder, 

såsom uttryckta i skolans mål, men också bl. a. återfinns på elevers sociala och emotionella 

plan där Illeris definierar det emotionella planet som ”känslor, motivation, attityder, värderingar 

med mera”. Illeris perspektiv reflekteras i gymnasiets ämnesplan för Engelska där syftet med 

undervisningen beskrivs som att elever ”kan, vill och vågar tala engelska” (Skolverket, 2011). 

Avsikten med formativ bedömning och kamratrespons är att involvera och engagera eleverna i 

lärprocessen så att de klarar kunskapskraven och utbildningens syfte uppnås, men Holmgren 

(2016, s. 186) citerar en elev som menar att den formativa bedömningen, även om den leder till 
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större självständighet och förmåga till värdering av ett resonemang, inte har någon effekt på 

elever som saknar motivation och intresse. Risken finns då att elever som läraren inte lyckas 

engagera i den formativa bedömningsprocessen har en negativ inverkan på övriga elevers 

motivation och i förlängningen deras kunskapsinhämtning. 

3.3 Motivation och stress i skola och klassrum 

Motivation beror, enligt Antonovsky (1987), delvis på att individen ser en aktivitet som 

meningsfull. I relation till mening och meningsskapande diskuterar Linnér och Westberg (2010) 

vikten av att ge elever tillträde till det offentliga rummet. För att elever ska få den demokratiska 

fostran som Lgy11 (Skolverket, 2011) förespråkar måste undervisningen ge eleverna tillfällen 

att göra sina röster hörda. Som tidigare nämnts framhåller Skolverket (2011) i kursplanen för 

Engelska att syftet är att elever kan, vill och vågar kommunicera på engelska i olika situationer. 

Att kunna, vilja och våga kräver dock att individen är motiverad. Thomson och Wery (2013, 

refererad i Skolverket, u.å.) menar att motivation kan beskrivas ”som en process där individen 

ställer värdet av att anstränga sig för att klara en uppgift eller uppnå ett mål mot sannolikheten 

att framgångsrikt slutföra uppgiften eller nå målet”. Om arbetsprocessen leder till inre eller yttre 

bekräftelse av elevens förmåga ökar motivationen att delta i lärandeprocessen, skriver 

Skolverket. Backman (2016) skriver i sin studie att högstadieelever anger ett vänligt och 

respektfullt kommunikationssätt elever emellan som en faktor med positiv effekt på både 

lärande och välmående. Ett sådant kommunikationssätt ger bekräftelse och borde därmed ha en 

motiverande effekt. Hermansen (2011) påpekar utifrån sitt perspektiv att tryggheten med att 

veta vad som gäller ger eleverna en bättre självkänsla och en bättre inställning till skolan i 

allmänhet. Tryggheten att känna sig bekväm med att göra sin röst hörd och att känna mening 

och motivation framstår därmed som en positiv, och därmed önskvärd, cirkelgång. 

Grönlunds (2017) slutledning att ett tryggt och förtroendefullt klassrumsklimat är en 

förutsättning för att kamratrespons ska kunna ske framträder här som betydande. LePine, 

Lepine och Jackson (2004) har funnit att det finns ett tydligt samband mellan stress och 

motivation, där stress orsakad av utmaningar i lärmiljön har en positiv inverkan på motivationen 

att vilja lära sig, medan stress som uppstår av motgångar i lärmiljön påverkar motivationen vid 

inlärning negativt. Sådana motgångar skulle kunna utgöras av negativt formulerade 

kommentarer i samband med kamratrespons. I utformningen av kamratresponsen blir det 

därmed väsentligt att utmana, men samtidigt arbeta för att undanröja motgångar som har sin 

grund i relationsmässiga problem och som negativt påverkar både inre och yttre bekräftelse. 

Anonymiserad kamratrespons som passerar via läraren och innan vidarebefordring undergår 

någon form av granskning för att undvika kränkande och nedsättande kommentarer skulle 

kunna bidra till att reducera negativ stress och i stället stödja elevers motivation. 

Enligt Währborg (2009) var det Hans Selye som etablerade begreppet stress och då gjorde 

observationen att det finns två typer av stress: god stress i form av positiva händelser som 

medverkar till en hälsosam anpassningsprocess, och ond stress som leder till en ohälsosam 

anpassning och sjukdom. Skolverket (2018) skriver att deras undersökning visat att andelen 

elever som upplever stress har ökat över tid och att fyra av tio gymnasieelever anger att de ofta 

eller dagligen upplever stress, samt att prov och läxor är de vanligaste orsakerna. Dessa siffror 

får förmodas inkludera både positiv och negativ stress. Währborg (2002) anger vantrivsel i 
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skolan orsakad av bland annat upplevd otillräcklighet som en av de viktigaste stressorerna. I 

det sammanhanget poängterar Bergmark och Kostenius (2011) delaktighet och egenmakt som 

centrala för såväl välbefinnande och engagemang som lärande. För att reducera den negativa 

stressen framstår återigen formativ undervisning och kamratrespons där elever lär sig betrakta 

varandra som stödjande resurser som ett verktyg som skulle kunna bidra till reducera många av 

stressens orsaker även om flera andra insatser behövs. 

3.4 Anonymiserad kamratrespons 

En trygg och stödjande miljö har stor betydelse när elever arbetar med kamratrespons, 

framhåller Li (2017). Li menar även att meningsfull kamratrespons kräver en ärlig och kritisk 

återkoppling. Enligt Li är det något som många elever och studenter känner sig tveksamma 

inför att ge. Dessutom är elever skeptiska till nyttan av kamratrespons och kamratresponsens 

kvalitet har också visat sig påverkas av flera olika faktorer såsom vänskap, ålder, kön, ego och 

självsäkerhet, skriver Li. Anonymiserad kamratrespons där identiteterna av textförfattare och 

responsgivare hemlighålls ett sätt att minska eventuell otrygghet genom att reducera den 

eventuella inverkan som kamrattryck kan ha, vilket i sin tur bidrar till att öka både validitet och 

reliabilitet på kamratresponsen (Li, 2017). I den grupp lärarstudenter som Li studerade visade 

sig kvaliteten på anonymiserad kamratrespons vara överlägsen den där textförfattares och 

responsgivares identiteter varit kända. Att anonymisera kamratrespons framstår därmed som en 

metod med potential att gynnsamt inverka på både viljan att delta och kvaliteten på given 

kamratrespons. 

I sin studie undersökte Li (2017) även effekten av träning i att ge och få kamratrespons som ett 

sätt att förbättra studenternas attityder till detta arbetssätt. Att få ta del av sådan träning visade 

sig ha en positiv inverkade på en rad olika faktorer relaterade till den oro eller tvekan som 

studenterna kände inför kamratrespons jämfört med anonymisering som främst reducerar 

kamrattryck (a.a.). Li fann vidare att deltagare i vanlig kamratrespons som fått träna på metoden 

kände mindre press under processen och värderade arbetssättet högre. För att komma tillrätta 

med kamrattryck visade sig anonymisering alltså kunna vara en både effektiv och snabb metod, 

men däremot inte en lösning för samtliga orsaker till oro i samband med kamratrespons. Li (a.a.) 

rekommenderar därför att alla studenter i samband med kamratrespons, anonymiserad eller ej, 

får möjlighet att öva metoden innan. 

Problemet med kvaliteten på kamratrespons diskuteras även av Lu och Bol (2007) som härleder 

orsaken till studenters ovilja att vara ärliga i sin kritik till en rädsla att såra sina klasskamrater. 

Lu och Bol menar dock att studenter generellt har en positiv attityd till kamratrespons och visar 

på tre sätt att komma åt problemet: att använda elektronisk kommunikation istället för att ge 

respons ansikte mot ansikte, att varje elev både ger och får mer än en kamratrespons, samt att 

anonymisera kamratresponsens givare och mottagare. Elektronisk kommunikation och en 

ökning av antalet kamratresponser som utbyts ger därmed läraren ytterligare två metoder om 

kan lägga till anonymisering och träning för att förbättra villkoren för en effektiv kamratrespons. 

Elektronisk kommunikation underlättar dessutom avsevärt så väl förfarandet med 

anonymisering som fördelningen av responser mellan studenterna. 
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I sin studie av anonymiserad kamratrespons vid Harvard fann Lu och Bol (2007) även att 

studenterna dels presterade bättre på skrivuppgiften och dels att mängden kritik de gav varandra 

var större. Det framstår alltså som att anonymiseringen inte bara resulterat i mindre oro hos 

eleverna men även bidragit till att höja deras motivation. Att eleverna får tillfälle att 

sammanställa en mer uttömmande kritik torde även resultera i en positiv effekt på förmågan att 

värdera den egna textens kvalitet så väl som självförtroendet att utvärdera kvaliteten på och 

korrektheten av mottagen kamratrespons. Studiens resultat förklarar Lu och Bol (2007) utifrån 

Vygotskijs teorier om lärande som en aktivitet situerad i och medierad genom det sociala 

sammanhanget. Lu och Bol (2007, s. 102) pekar också på forskning inom psykologi gjord av 

Connally, Jessup, och Valacich (1990) och Zimbardo (1969) där anonymisering sägs vara en 

viktig del av deindividuering där en grupps deltagare ”slutar tänka på gruppmedlemmar som 

individer” och inte längre upplever sig eller de andra i gruppen som urskiljbara, vilket i sin tur 

leder till individens frihet att agera på ett sätt som inte annars hade setts som möjligt 

Flera studier har alltså visat att studenter som arbetar med anonymiserad kamratrespons är mer 

ärliga och känner mindre oro för att uttrycka sina åsikter, samt att de förutom att erhålla högre 

betyg, gav mer kritik och upplevde mottagen kritik som mindre förolämpande (Lu & Bol, 2007). 

Den anonymiserade kamratresponsens användbarhet som trygghetsskapande metod framstår 

därmed tydligt. Författarna framhåller även att större grupper av studenter gav ökad anonymitet 

med bättre resultat samt att textkvalitet förbättrades mer av kamratrespons än av lärarrespons. 

Även om valet av anonymiserad kamratrespons är intressant bör därmed antalet studenter eller 

elever beaktas då metoden inte är en lika gångbar lösning i små grupper där igenkänning av 

text- och responsförfattare lättare kan ske. Ytterligare problemområden med anonymiserad 

kamratrespons är att arbetsformen gör det lättare för elever att göra sig osynliga och utföra 

mindre arbete, samt förhållandet att med ökad anonymitet kommer minskat ansvar (Lu & Bol, 

2007). För att komma åt sådana eventuella problem behöver läraren därmed även ha dessa 

aspekter i åtanke när uppgiften utformas (a.a.). 

Harris och Brown (2013) som fokuserat sin studie på grundskolans undervisning menar att 

kamratrespons och självbedömning har potential att förbättra elevers resultat, men har också 

funnit att medan lärare är generellt positiva till arbetssättet ifrågasätter elever korrektheten av 

såväl kamratrespons som självbedömning. Andra faktorer som enligt Harris och Brown 

påverkar dessa grundskoleelevers attityder inkluderar en ovilja att visa sina alster för 

klasskamrater, förlusten av kontroll över sitt arbete, samt tilliten till kamraterna och den egna 

kompetensen att ge respons som faktorer vilka fick elever att reagera annorlunda på 

kamratrespons och självbedömning jämfört med lärarrespons. Fusk och avsaknad av träning 

var andra aspekter som kom upp (a.a.). För läraren blir här utmaningen att visa eleverna att det 

finns sätt att ge kamratrespons som gör det möjligt att kringgå de hinder för detta som i 

elevernas ögon synes oövervinnerliga. 

Nödvändigheten av ”psykologisk trygghet” och ”psykologiskt trygga relationer” för att 

kamratrespons såväl som självbedömning ska fungera, framhålls av Harris och Brown (2012, 

s. 102). Författarna menar att detta trygghetsbehov för med sig att lärare noggrant måste hantera 

de personliga relationerna elever emellan, men också ge konkreta instruktioner och avsätta 

tillräckligt med tid för eleverna att öva förmågan att ge och ta emot kamratrespons. Om eleverna 

får motivera sin kritik och använda kriterier eller rubrics blir kamratrespons och 
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självbedömning som mest effektivt, hävdar Harris och Brown. Värt att notera är att författarna 

emellertid anser att det finns klassrum där undervisning som inkluderar kamratrespons och 

självbedömning på ett fungerande sätt inte är möjligt då det kräver goda relationer mellan lärare 

och elever, liksom elever emellan, och en klassrumsmiljö där misstag är tillåtna. De menar 

också att lärare behöver utbildning i hur undervisning med hjälp av kamratrespons och 

självbedömning ska gå till för att lyckas. 

Som nämnts ovan tar Li (2017) upp ålder som en av de faktorer som påverkar kamratrespons. 

Rotsaert, Panadero och Schellens (2017) menar att tonåringar och unga vuxna, jämfört med 

yngre barn, är mer påverkade av sina kamraters åsikter och att i de åldersgrupperna kan 

anonymiserad kamratrespons få till stånd ett högre deltagande och ett mer balanserat 

förhållningssätt. Anonymiserad kamratrespons tillåter deltagare att uttrycka åsikter som skiljer 

sig från gruppnormen eller en dominerande individs synpunkter (a.a). Vanderhooven, Raes, 

Montrieux, Rotsaert och Schellens (2014) diskuterar det faktum att de flesta studier som gjorts 

är gjorda inom högre utbildning trots att forskning visat att de interpersonella variabler, t.ex. 

kamrattryck och rädsla för ogillande, vilka komplicerar kamratrespons given ansikte mot 

ansikte har starkast inverkan på just högstadie- och gymnasieelever. Enligt Vanderhooven et al. 

har elever på högstadie- och gymnasienivå en mer positiv attityd till anonymiserad 

kamratrespons än vanlig kamratrespons och framhåller att eleverna upplever mindre negativa 

sociala effekter som kamrattryck och rädsla för missnöje vid kritik som syftar på förbättring. 

När sådana aspekter kommer till uttryck resulterar det i både en sänkning av motivationen att 

delta i kamratrespons och en förvridning av den givna kamratresponsen som justeras för att inte 

skapa negativitet vilket leder till att den blir mindre användbar när mottagaren ska revidera sin 

text (a.a.). Vanderhooven et al. hävdar att tidigare studier i dessa sammanhang anonymiserad 

kamratrespons fem gånger mer användbar än kamratrespons där responsgivaren är känd (2014, 

s. 124). 

Målet med undervisningen är en betydande faktor i valet mellan anonymiserad kamratrespons 

eller vanlig kamratrespons, skriver Vanderhooven et al. (2014). Är avsikten att låta eleverna 

träna sin sociala kompetens är kamratrespons gjord ansikte mot ansikte att föredra, är fokus 

istället att etablera en trygg miljö eller en förändring i elevers attityder mot kamratrespons kan 

man istället med fördel använda anonymiserad kamratrespons (a.a.). Rotsaert et al. (2017), som 

studerat högskoleelevers situation, menar här att även om anonymiserad kamratrespons är ett 

effektivt sätt att skapa en trygg återkopplingsmiljö så hindrar anonymiseringen i längden 

eleverna från att delta i en genuin interaktiv återkopplingsdialog. Det finns därmed en spänning 

mellan anonym kamratrespons och det formativa användandet av kamratrespons och Rotsaert 

et al. föreslår därför att den anonyma kamratresponsen används med avsikten att den ska 

fungera som en scaffold så att den spänning som annars uppstår löses i och med att eleverna 

under en övergångsperiod förbereds att ta steget in den närmaste utvecklingszonen där icke-

anonym dialogisk kamratrespons är något eleverna kan klara av utan oro eller tveksamhet. När 

eleverna lärt sig bemästra och känna sig bekväma med icke-anonym kamratrespons är de 

dessutom, genom den ovan beskrivna arbetsgången, redan aktiverade i klassrummets offentliga 

miljö. Här är viktigt att poängtera det faktum att en sådan aktivering är en förutsättning för att 

skolan ska kunna fullfölja sitt demokratiuppdrag. 
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Enligt Rotsaert et al. (2017) ökar kvaliteten på given kamratrespons under ett fortgående arbete 

med anonym respons. Författarna visade också att eleverna i den efterföljande fasen med icke-

anonym dialogisk kamratrespons, efter en initial tillbakagång, över tid lyckades återuppnå 

samma kvalitetsnivå som den som ernåtts då elevernas kamratrespons anonymiserades. Det 

visade sig att övergångsfasen varken hade någon negativ effekt på elevers generella upplevelse 

av kamratrespons eller på uppfattningen att deras kompetens höjdes under arbetets gång 

(Rotsaert et al., 2017). Författarna fann istället att deltagarna i studien kunde skilja på deras 

attribuerade behov av anonymiserad kamratrespons och användbarheten av övergångsfasen. 

Studien, menar Rotsaert et al. (2017), visar att anonymiserad kamratrespons kan fungera som 

värdefull stöttning och successivt reducera den betydelse studenterna lägger på anonymitet i 

och med att arbetssättet ger dem möjligheter att öva upp sina färdigheter i kamratrespons i en 

tryggad miljö. 

Slutligen menar Rotsaert et al. (2017) att kamratrespons kräver kognitiva processer på hög nivå 

då den innehåller element som att identifiera och förklara misstag och luckor samt att ge förslag 

på hur kamraten ska gå tillväga för att förbättra sin text. Däremot, skriver författarna, motsvarar 

anonymiserad kamratrespons inte det vanliga livets situationer och krav där identiteter är kända. 

Det är därför centralt att kamratresponsens sociala natur beaktas och att eleverna stegvis guidas 

mot en ”öppen, dialogisk, och icke-anonym återkopplingsmiljö där eleven kan utveckla hållbara 

bedömningsfärdigheter” (Rotsaert et al., 2017, s. 76). Författarna framhåller dock att det inte 

går att vänta att alla elever ska kunna ge återkoppling av hög kvalitet även om förhållandet 

mellan den anonymiserade kamratresponsen och kvaliteten på återkopplingen, enligt författarna, 

inte utforskats tillräckligt. 

4. Genomförande av lektionsserien 

Utvecklingsarbetet skedde under fyra lektionstillfällen på en gymnasieskola där det i 

schemaläggningen var standard att varje lektionstillfälle varade 3 timmar och 20 minuter med 

två raster på 15 minuter inkluderade. Ett av skolans lektionstillfällen motsvarar därmed tre 

normallånga lektioner.  

Enligt det centrala innehållet i Skolverkets (2011) kursplaner för Engelska 6 som undervisas i 

årskurs 2 på gymnasiet ska elever få tillfälle att bearbeta egna och andras texter. Att bearbeta 

egen text är även ett av kunskapskraven (a.a.). Vidare skriver Skolverket att kommunikationens 

innehåll i Engelska 6 ska knyta an till elevernas utbildning, liksom till arbetslivet, och att 

elevernas produktion ska inkludera ansökningar. Då eleverna i klassen där lektionsserien hålls 

går sitt andra år på ett ekonomiprogram fick varje elev välja en av tre olika jobbannonser inom 

antingen marknadsföring, revision eller juridik och sedan i en skrivprocess som inkluderade ett 

antal utkast och kamratresponser skriva ett ansökningsbrev för att söka den tjänst de valt. 

Samtliga jobbannonser hämtades från en brittisk webbsida med lediga jobb.  

Lektionsserien följde den formativa undervisningens arbetsgång med tydliggörande av mål och 

lärande, kamratrespons och självbedömning. Syftet med undervisningen relaterades till de för 

uppgiften relevanta kunskapskraven vilka klargjordes genom konkretiserade uppgiftsspecifika 

kriterier, båda vilka presenterades i bedömningsmatriser, men även genom diskussioner med 

bedömningar av textkvaliteten hos tre olika exempel på ansökningsbrev. För att knyta an till det 
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offentliga rummet fick eleverna även ta del av en kort sammanfattning av forskningsrön kring 

kamratrespons generellt. Vidare uppmuntrades eleverna att försöka skriva klart utkasten till sina 

brev under lektionstid, men fick i praktiken närmare en vecka på sig att arbeta med dem. De tre 

kamratresponserna, och även självvärderingen, utfördes emellertid under lektionstid med en 

tidsbegränsning på 30 minuter per respons för att eleverna skulle kunna ta emot kamratrespons 

vid samma lektionstillfälle som de gav kamratrespons, och därefter påbörja arbetet med 

revidera sin text för ett nästa utkast. 

Vid första lektionens början fick eleverna var sitt kompendium bestående av: 1) en 

uppgiftsbeskrivning som bland annat specificerade ansökningsbrevets ordmängd på 350-500 

ord; 2) en utskrift av den inledande PowerPoint-presentationen som preciserade de relevanta 

kunskapskraven, och förklarade uppgiftens portfolioutformning och de relaterade 

förväntningarna på regelbundna inlämningar av ett antal dokument, samt kamratresponsens och 

självbedömningens form, innehåll och utförande, liksom tidigare forskningsresultat kring 

kamratrespons och ansökningsbrevets skrivprocess; 3) en bedömningsmatris med de 

kunskapskrav i ämnesplanen för Engelska 6 som uppgiften prövade tillsammans med de 

uppgiftsspecifika kraven i punktform grupperade under tre olika rubrics och tre olika 

kvalitetsnivåer med benämningarna basic, medium och high; 4) en mall för ansökningsbrevet; 

5) tre exempel på ansökningsbrev; 6) tre olika jobbannonser. Samtliga dokument i kompendiet 

var engelskspråkiga och kompendiet liksom övrigt material fanns även tillgängligt på elevernas 

lärplattform. 

Under lektionsseriens gång undervisades eleverna med hjälp av PowerPoint-presentationer där 

kamratresponsens format och innehåll förtydligades och diskuterades, så även en referenslista 

för användandet av stor bokstav i engelsk text, liksom satsförkortningar med hjälp av 

engelskans ing-form. Därtill arbetade eleverna med skrivövningar i användandet av stor bokstav 

och av kommatering. Undervisningen inkluderade också en muntlig genomgång hur man kan 

verifiera korrekt användande av prepositioner via internet med hjälp av engelska ordböcker och 

sökmotorer vilket illustrerades med hjälp av exempel från elevernas texter under en 

klassgemensam återkoppling på de mest återkommande aspekterna i behov av förbättring. 

Individuell återkoppling på elevers skrivande från lärare gavs löpande och efter behov i 

klassrummet under skrivprocessens gång. 

Enligt Börjessons (2017) bör man vid bearbetning av egna texter kunna följa processens alla 

stadier, från första försök, via revideringar efter kamrat- och lärarrespons till slutlig prestation. 

Detta för att synliggöra lärandet för elever såväl som lärare på det vis som Jönsson (2017) 

förespråkar som betydande också i den formativa undervisningen. Utvecklingsarbetets uppgift 

hade, som tidigare beskrivits, ett portfolioformat där avsikten var att samtliga elever skulle 

lämna in: 1) ett första utkast; 2) anonymiserade kamratresponser på två olika texter vilka skulle 

följa ett angivet format och utifrån de konkretiserade uppgiftsspecifika kriterierna under 

rubrics ”Understanding” och ”Interaction” identifiera tre aspekter av texten som fungerade bra 

och tre aspekter som behövde förbättras samt förslag på hur det skulle kunna gå till; 3) ett andra 

utkast gjort utifrån de två av eleven mottagna kamratresponserna som tidigare beskrivits; 4) en 

anonym kamratrespons baserad på de konkretiserade uppgiftsspecifika kriterierna under 

rubric ”Communication” som följer samma tillvägagångssätt som tidigare kamratresponser; 5) 

ett tredje utkast med stöd av senast givna kamratrespons; 6) en självvärdering enligt samma 
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format som tidigare kamratreponser men utifrån samtliga uppgiftsspecifika kriterier eller 

rubrics; 7) en fjärde och slutlig version av ansökningsbrevet. Avsikten var att varje elev skulle 

lämna in totalt åtta olika dokument som skulle komma att utgöra elevens portfolio. 

För att underlätta skrivprocessen fick eleverna tillgång till en engelskspråkig mall för att skriva 

ansökningsbrev till potentiella arbetsgivare. Avsikten var att eleverna skulle få en förebild som 

stöd för struktur och innehåll. Eleverna hade även tillgång till tre olika exempel på 

ansökningsbrev med olika styrkor och svagheter vilka diskuterats på klassnivå, samt 

bedömningsmatrisen med de uppgiftsspecifika kriterierna på tre olika kvalitetsnivåer som 

grund för ansökningsbrevets innehåll, struktur, vokabulär och grammatik. Vidare använde sig 

eleverna av jobbannonserna och sina egna framtida, i skrivandes stund fiktiva, erfarenheter, 

färdigheter och kompetenser. För att kamratresponsen skull vara meningsfull uppmanades 

eleverna att vid första inlämnandet om möjligt ha skrivit åtminstone någon text under varje 

paragraf som illustrerats i mallen. 

Anonymiseringen av elevernas texter gjordes manuellt genom att samtliga dokument, utkast så 

väl som kamratresponser, tilldelades olika koder bestående av tre bokstäver som fördes in på 

textdokument så väl som vid elevens namn på en klasslista. Distribuering av elevernas första 

utkast skedde även det manuellt och i tryckt form så att alla elever som lämnat in ett första 

utkast av acceptabel längd fick granska och ge respons på två texter av varierande kvalitet såsom 

Jönsson (2017) menar gagnar elevers insikter kring textkvalitet. Eleverna gav vid detta första 

tillfälle respons på två av de tre kunskapskrav, eller rubrics, utefter vilken uppgiften skulle 

bedömas. Dessa kunskapskrav behandlar framförallt aspekter som innehåll, struktur och 

formalitetsnivå och är grupperade under rubrics ”Innehåll” och ”Interaktion” tillsammans med 

de uppgiftsspecifika kriterierna. Vidare fick eleverna precisa instruktioner om hur 

kamratresponsen skulle utformas med en inledande artighetsfras där eleven tackar 

klasskamraten för en givande för att ha fått läsa deras text, varpå eleven tar upp tre av textens 

positiva aspekter och tre aspekter som behöver förbättras. De precisa instruktionerna var 

avsedda att främja en vänlig och respektfull kommunikation så som elever efterfrågar i 

Backmans studie (2016). På klasslistan registrerades koderna för de utkast varje elev granskat 

tillsammans med elevens egen kod. De elever som inte lämnat in sitt första utkast eller endast 

producerat en kort paragraf som inte gav tillräckligt underlag för kunna utbyta meningsfull 

kamratrespons fick i stället ge respons på två av de tre exempelbreven. Efter att eleverna skrivit 

sina kamratresponser och lämnat in dem på lärplattformen skrevs kamratresponserna ut innan 

de distribuerades till mottagarna. Vid det andra responstillfället ändrades koderna för att 

bibehålla anonymiteten och en manuell kontroll gjordes för att varje elev skulle kunna få 

kamratrespons från en annan responsgivare än de som gett respons vid första tillfället. Eleverna 

gav och fick vid detta tillfälle endast en respons vilken gjordes på uppgiftens tredje 

kunskapskrav, eller rubric, ”Communication” som behandlar språkets tydlighet och flyt med ett 

fokus på grammatiska aspekter. Anledningen till att endast en respons gavs vid detta tillfälle 

var att tid behövdes för grammatikövningar som framstått som i behov av repetition eller 

fördjupning under läsningen av elevernas första utkast. 

Eleverna i klassen hade vid ett tidigare tillfälle uttryckt kraftiga reservationer mot ”vanlig” 

kamratrespons med kända textförfattare och mottagare. Trots att elevernas syntes ha en 

kamratlig inställning till varandra framstod det därför av stor betydelse att stävja den eventuella 
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osäkerhet eller misstro som kunde förmodas ligga till grund för deras reservationer. För att få 

struktur på uppgiftens upplägg från ett elevperspektiv tydliggjordes de olika stegen i 

skrivprocessen genom tidsbegränsade delinlämningar av portföljinnehållet. Detta innebar också 

att inget utkast och ingen kamratrespons vidarebefordrades utan att först ha lästs av läraren, 

vilket gav möjlighet att anonymisera ansökningsbrev där elever utan att tänka sig för inkluderat 

sina namn eller kontaktuppgifter i texten. Avsikten var att upplägget skulle bidra till att eleverna 

gjorde arbetet på det sätt och inom den tidsram som anmodats samt att eleverna höll sig till de 

angivna form- och innehållskriterierna så att otrygghet inte skulle spridas via oönskade 

kommentarer eller oönskat språk. Förhoppningen var initialt även att liksom i studien som 

utförts av Li (2017) skulle kvaliteten på given kamratrespons och på självbedömningen komma 

att ha en inverkan på den totala skattningen av elevens insats, men bedömningen gjordes efter 

VFU-periodens slut endast på slutresultatet. 

Här kan tilläggas att skolans lärplattform ”It's Learning” erhåller en funktion för kamratrespons 

som dock inte tillåter att kamratresponsen anonymiseras. Valet föll därmed ofrivilligt på att låta 

responsen ske på text i tryckt format. Alla elevtexter som distribuerats, utkast såväl som 

kamratresponser, samlades efteråt in. Enligt Lu och Bol (2007) underlättar och förbättrar 

elektronisk kommunikation den anonymiserade responsen. Möjligheterna för elevers 

identifikation av kamraters utkast och responser elever emellan framstod under lektionsserien 

ibland som överhängande och skedde säkert i ett fåtal fall. En möjlig fördel med respons på 

tryckt text är dock att texterna inte riktigt lika lätt kan spridas via internet och på så vis 

kompromissa anonymitet och den därtill relaterade elevtryggheten. Emellertid kräver det 

betydande tid och fokus från lärarens sida att skriva ut och sedan rätt distribuera elevernas texter 

så att anonymisering bibehålls och kravet på varierande kvalitet tillgodoses. För detta 

utvecklingsarbete hjälptes VFU-studenten och handledaren åt med dessa praktiska aspekter av 

lektionsseriens undervisning vilka annars hade varit betydligt svårare att utföra inom givna 

tidsramar. I klassen för lektionsseriens var det 28 elever även om klassen aldrig var fulltalig. I 

en grupp av större storlek skulle processen vara omöjlig att hantera och hade detta inte gällt ett 

utvecklingsarbete relaterat till VFU hade den tid som tagits i anspråk bara för denna enda klass 

förmodligen inte kunnat rättfärdigas. 

5. Metod för uppföljning och utvärdering 

Utvärderingen bygger på både kvalitativ och kvantitativ data. Backman, Gardelli, Gardelli och 

Persson (2014) skriver att kvantitativ forskning ofta har som avsikt att förklara eller förutsäga 

skeenden medan kvalitativ forskning är inriktad på förståelse för upplevelser och uppfattningar. 

Detta utvecklingsarbete söker dels att utröna i vilken utsträckning anonymiserad kamratrespons 

är användbart i situationer där elever är negativa till kamratrespons, samt i vilken mån 

anonymiserad kamratrespons gör elever mer positiva till kamratrespons där utföraren är känd 

och söker därmed belägg för att förutsäga den anonyma kamratresponsens användbarhet; dels 

att få en förståelse för hur elever uppfattar anonym kamratrespons jämfört med ”vanlig” 

kamratrespons och vilka positiva och negativa aspekter de ser med dessa. För att eleverna skulle 

få tillfälle att arbeta med anonymiserad kamratrespons utformades en lektionsserie kring 

skrivprocessen och stegvis textbearbetning där elever fick möjlighet att både ge tre anonyma 

kamratresponser på andras text och att ta emot tre kamratresponser på sin egen text. 
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Lektionsserien omfattade på fyra gånger tre timmar och tjugo minuter, minus två femton 

minuters raster. Data om elevers upplevelser av och åsikter om och kring kamratrespons med 

kända deltagare och anonymiserad kamratrespons samlades in via två enkäter och en intervju.  

5.1 Urval av deltagare 

Klassen där undersökningen gjordes består av 28 elever som går andra året på ett 

ekonomiprogram vid ett till större delen privatägt tekniskt gymnasium i en storstadsregion. 

Deltagare i enkätundersökningen är de elever som var närvarande vid respektive tillfälle då 

enkätundersökningarna tog plats och som valt att besvara en eller båda av de två enkäter som 

använts för datainsamlingen. Eleverna går alla i den klass där undervisningen i lektionsserien 

med anonymiserad kamratrespons utförts, men har inte nödvändigtvis varit närvarande vid 

lektionsseriens samtliga lektioner. Deltagare i intervjuerna är fyra elever som slumpvis utvalts 

och vid tillfrågan tackat ja till att låta sig intervjuas. 

5.2 Forskningsetiska överväganden 

Cohen, Manion och Morrison (2018) framhåller definitionen av etik som en fråga om principiell 

lyhördhet gentemot andra människors rättigheter och menar att forskning inom skolan måste 

bedrivas inom ramar som bevarar de berördas mänskliga dignitet. Utvecklingsarbetet följer i 

enlighet med denna definition Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för samtycke och 

konfidentialitet. Kravet på samtycke innebär att elever som svarar på enkäter eller deltar i 

intervjuer är införstådda med syftet med och villkoren för deltagandet; medan kravet på 

konfidentialitet betyder att individerna som tillhandahållit uppgifterna som samlats in inte ska 

kunna identifieras samt att uppgifterna inte kommer att delges någon annan. Då eleverna som 

deltog i utvecklingsarbetet var i åldern 16 – 17 år fanns inget krav på föräldrars samtycke. Före 

utdelning av de båda enkäterna informerades elever därför både skriftligt och muntligt om syftet 

med dem och villkoren för deltagande i enkätundersökningarna. Även eventuella frågor 

besvarades. För att förenkla och försäkra anonymitet användes tryckta enkäter, ej digitala, och 

inga uppgifter som kunnat identifiera respondenten samlades in. Inför intervjuerna 

informerades deltagande elever på samma vis om syftet med intervjuerna samt om villkor för 

deltagande i både tryckt och muntlig form och eventuella frågor besvarades. I samband med 

intervjuerna registrerades givna uppgifter liksom vid enkätundersökningarna endast i 

pappersform, ej digitalt, och inga uppgifter som kunde leda till identifiering av de intervjuade 

skrevs ned. För både enkäter och intervjuer informerades eleverna om att endast den ansvarige 

för utvecklingsarbetet skulle komma att ha tillgång till materialet och att materialet efter 

sammanställning skulle makuleras. 

Enkäterna genomfördes på lektionstid som ett led i att dels introducera och dels få eleverna att 

reflektera kring kamratrespons i allmänhet och anonymiserad kamratrespons i synnerhet då 

detta var en central del i lektionsseriens arbetssätt. Skolverket (2011) skriver i gymnasiets 

ämnesplan för Engelska att undervisningen i allt väsentligt ska ske på engelska, men med 

anledning av den forskningsetiska innebörden av vad Vetenskapsrådet (2002) benämner 

informerat samtycke delgavs eleverna dock all information kring de enkäter och intervjuer som 

gjordes på svenska språket. Likaså var svenska det språk som användes för att ställa och besvara 

enkäternas och intervjuernas frågor. 
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5.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via enkäter och intervjuer då enkäter enligt Backman et al. är ett vanligt sätt 

att komma åt uppfattningar, medan intervjuer bidrar till att ge svaren djup så väl som bredd. 

Med frågeställningarna i åtanke framstod dessa datainsamlingsmetoder som de mest relevanta. 

5.3.1 Enkäter 

Två enkätundersökningar gjordes; en i början av lektionsserien och en vid lektionsseriens slut. 

Inför undersökningen informerades rektor om undersökningen och enkäter bifogades för 

granskning och bifall. Innan enkätundersökningarna utfördes delgavs eleverna skriftligen 

villkoren för deltagande. Informationen lästes även upp muntligt och tillfälle att ställa frågor 

gavs. Därefter delades de tryckta enkäterna ut. Eleverna besvarade enkäterna i den mån de var 

villiga att göra det varpå de samlades in. Inga uppgifter som kunnat leda till att elever kunde 

identifieras efterfrågades. 

Syftet med första enkäten var att få en överblick av elevernas tidigare erfarenheter av 

kamratrespons med kända deltagare samt deras attityder till och eventuella upplevelser av 

anonymiserad kamratrespons. Den andra enkätens syftade istället främst på att få en bild av 

elevernas upplevelser av den anonymiserade kamratrespons de arbetat med i klassen samt hur 

deras inställningar och attityder påverkats av arbetet. Till viss del redovisas elevernas svar på 

öppna frågor i punktform. Med Illeris (2012) ståndpunkt i åtanke att elevers kompetenser inte 

bara kommer till uttryck genom deras kunskaper och färdigheter så som specificerade i 

Skolverkets (2011) ämnesplan för Engelska, men också via det emotionella planet har svaren 

kategoriserats enligt sin koppling till känslor, konstruktivitet, kunskap, och/eller utformning. 

Konstruktivitet ingår som kategori då den enligt Li (2017) är en förutsättning för meningsfull 

kamratrespons och utformning då den bortsett från att utgöra en del av denna studies 

frågeställningar också refererar till andra relevanta aspekter. Kategoriseringen gjordes med 

avsikten att få en insikt i naturen av de öppna frågornas kvalitativa data som erhållits, inte för 

att kvantifiera den. Den kategorisering av svaren som gjorts är en tolkning som är gjord av mig 

och vars validitet därför går att ifrågasättas.  

Trost och Hultåker (2016) menar att man genom att utforma frågor där svarande har möjlighet 

att uttrycka sig fritt får en ökad validitet men en sämre reliabilitet då mätbarheten reduceras. 

Med frågeställningarna i åtanke, konstruerades enkäterna därför med frågor med både fasta 

svarsalternativ och öppna frågor. För att kunna göra en jämförelse var vissa av frågorna i de 

båda enkäterna de samma eller likartade, men även nya frågor ställdes i den andra enkäten för 

att få en bild av elevernas upplevelse av anonymiserad kamratrespons efter genomgången 

lektionsserie. Vidare definierar Trost och Hultåker (2016, s. 57) standardisering som ”graden 

till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade”. Hög 

standardisering är önskvärd när kvantifierbar data efterfrågas. För att bibehålla så hög 

standardisering som möjligt delades enkäterna endast ut vid ett tillfälle vardera till de elever 

som då var närvarande. Utformningen av utvecklingsarbetets enkäter får anses högt 

standardiserade då alla enkäter i respektive enkätundersökning hade samma frågor och 

utformning och då enkäterna delades ut och fylldes i vid samma tillfälle. Detta minskade 

möjligen antalet ifyllda enkäter men gagnade istället svarsmaterialets reliabilitet.  
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Den första enkäten kan sägas vara semi-strukturerad då åtta av sexton frågor hade fasta 

svarsalternativ och resterande var öppna frågor (Trost & Hultåker, 2016). Emellertid är enkäten 

från ett annat perspektiv högt strukturerad då dess frågor är helt centrerade kring det ämne 

frågeställningarna behandlar (a.a.). Den andra enkäten hade en högre grad av strukturering än 

den första då elva av arton svarsalternativ var fasta. Inga yttre samband som studieresultat, kön 

eller socio-ekonomisk bakgrund söktes i relation till frågeställningarna eftersom 

deltagargruppens storlek är för liten för att meningsfulla slutledningar skulle kunna dras. 

Samtliga samband som enkätsvaren synliggör rör därmed endast elevers upplevda erfarenheter 

av och inställning till kamratrespons och anonymiserad kamratrespons. 

5.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna skedde efter att de delar i undervisningen som innehöll anonymiserad 

kamratrespons avslutats men före den andra enkätundersökningen och bestod av två öppna 

frågor:  

 Hur kan kamratrespons göras bättre?  

 Vad skulle du inte vilja ingick i arbetet med kamratrespons? 

Syftet med intervjuerna var att kunna utröna upplevelser kring anonymiserad kamratrespons 

som enkäterna inte fångade upp samt att få bredare och fördjupad förståelse av elevernas 

erfarenheter. 

Fyra elever intervjuades enskilt på skolan på en i förväg överenskommen tid under skoldagen. 

Innan varje intervju delgavs eleverna skriftligen och muntligen villkoren för deltagande i 

enkätundersökningarna samtidigt som eleven fick tillfälle att ställa frågor. Under intervjun 

skrevs intervjusvaren ner för hand.  

I intervjuerna användes två öppna frågor för att fördjupa och bredda den information som 

enkäterna gav. Intervjufrågorna kompletterades vid behov med följdfrågor för att hjälpa 

eleverna att komma igång i samtalet kring deras upplevelser av den anonyma kamratresponsen. 

Intervjuns följdfrågor var spontana men baserades på samtliga svar som erhållits i den första 

enkäten samt på observationer i samband med utförd anonymiserad kamratrespons. 

Följdfrågorna relaterade till relaterade till möjlighet att öva, format och kriterier, dialog, samt 

antal kamratresponser. 

Intervjuerna hade förhållandevis låg grad av standardisering då de inte utfördes samtidigt och 

följdfrågorna inte nödvändigtvis var de samma eller kom i samma ordning. Som tidigare nämnts 

kan strukturering, enligt Trost och Hultåker (2016), tolkas på två sätt: antingen i relation till 

huruvida frågor är öppna och ostrukturerade, eller huruvida de hade fasta svarsalternativ och 

därmed var strukturerade; alternativt kan strukturering hänvisa till den grad till vilken frågorna 

är fokuserade på det studien försöker utröna. I det senare fallet betyder en hög grad av 

strukturering att intervjufrågorna är fokuserade kring frågeställningarna och det omvända för 

en ostrukturerad intervju (a.a.). Utvecklingsarbetets intervjuer var ostrukturerade så till vida att 

öppna frågor användes och att följdfrågorna var spontana, utan fast ordning och inte 

nödvändigtvis var de samma för alla deltagare; men strukturerade i den mening att alla frågor 
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handlade om kamratrespons och/eller anonymiserad sådan. Intervjuerna får därmed betraktas 

som semi-strukturerade. 

Av samma anledning som vid enkätundersökningarna relaterades inga frågor eller svar i 

intervjuerna till yttre faktorer som kön, socio-ekonomisk bakgrund eller studieresultat. 

Intervjusvaren skrevs ned för hand som ett led i att deltagarna skulle känna sig så avslappnade 

och bekväma med intervjun som möjligt. Då inga namn, personlig eller annan identifierande 

information skrevs ner garanteras anonymiteten. 

6. Resultat 

Nedan presenteras elevernas svar på de två enkäterna och intervjufrågorna. Resultaten är 

huvudsakligen uppdelade enligt utvecklingsarbetets frågeställningar.  

Inledningsvis svarade 86 % av eleverna i den andra enkäten ”ja” på frågan huruvida de kände 

sig säkra på att deras anonymitet garanterats under arbetet med anonymiserad kamratrespons 

och 14 % svarade nej. Som framgår i Fig. 1. uppgav 55 % av de tillfrågade eleverna att deras 

tidigare undervisning oavsett ämne inkluderat kamratrespons ”ibland” och 5 % att så ”ofta” 

skett. Att kamratrespons ”sällan” ingått i undervisningen indikerades av 35 % av eleverna 

medan 5 % procent menade att de ”aldrig” tidigare varit med om det. Mängden av elevernas 

tidigare erfarenhet av kamratrespons var alltså varierad. 

Fig.1. Elevers tidigare erfarenhet av kamratrespons oavsett ämne och i ämnet Engelska. 

Fig. 1. visar även att i ämnet Engelska var kamratrespons vara något mindre vanligt då endast 

35 % angav att arbetssättet inkluderats i undervisning ”ibland” även om dubbelt så många angav 

att de ”ofta” inkluderat kamratrespons. Eleverna som ”sällan” arbetat med kamratrespons i 

Engelska uppgick till 50 % och 5 % som ”aldrig” hade varit med om det och denna grupp 

utgjorde därmed en majoritet (Fig. 1.). 
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Vad det gällde anonymiserad kamratrespons svarade 85 % av eleverna att de aldrig varit med 

om det. De 15 % som svarade att de hade tidigare erfarenhet av denna form av kamratrespons 

uppgav att den hade hjälpt dem att se ”felen” i texten och att utveckla texten ”i språk, 

formulering med mera”.  

6.1 Kamratrespons med kända deltagare och anonymiserad kamratrespons 

Utvecklingsarbetets första frågeställning sökte svar på hur elever upplever anonymiserad 

kamratrespons jämfört med kamratrespons där deltagarna är kända samt vilka för- och 

nackdelar ser de vid en jämförelse av de två arbetssätten. 

6.1.1 Upplevelser av motivation, positiv stress och negativ stress 

Eleverna ombads att före och efter arbetet med anonym kamratrespons att värdera sina 

upplevelser av kamratrespons relaterat till motivation, positiv stress och negativ stress på en 

skala av 1 till 5 där 1 stod för ”inte alls” och 5 ”mycket”. Som framgår av Fig. 2. vad det gällde 

kamratresponsens motiverande effekt var vid lektionsseriens början totalt 40 % övervägande 

positiva varav 10 % ansåg att kamratrespons var ”mycket” motiverande medan 45 % av 

eleverna angav ett medelvärde i värderingsskalan (Fig. 2.). Efter lektionsseriens arbete med 

anonymiserad kamratrespons hade siffrorna stigit till 79 % övervägande positiva elever varav 

43 % menade att anonymiserad kamratrespons var ”mycket” motiverande medan 21 % 

markerade ett medelvärde (Fig. 3.). Totalt 15 % framförde i den första enkäten att deras tidigare 

erfarenhet av kamratrespons, anonymiserad eller ej, var föga eller ”inte alls” motiverande. I den 

andra enkäten uppgav ingen av eleverna att anonymiserad kamratrespons som föga eller ”inte 

alls” motiverande. 

 

Fig. 2. Elevers upplevelse av kamratrespons före lektionsserien med anonym kamratrespons. 
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Fig. 3. Elevers upplevelse av anonymiserad kamratrespons efter lektionsserien. 

Varken innan eller efter lektionsserien ansåg någon av eleverna att arbetet med kamratrespons, 

oavsett anonymisering, var upphov till ”mycket” positiv stress. Innan arbetet med anonym 

kamratrespons uppgav, som framgår av Fig. 2., 30 % av eleverna att så var fallet i relativt hög 

grad och 45 % besvarade frågan med ett medelvärde. Att kamratrespons ”inte alls” ledde till 

positiv stress menade 20 % av eleverna medan 5 % med värde 2 markerade att kamratrespons 

endast i mindre omfattning hade någon effekt på positiv stress (Fig. 2.). Elevernas upplevelse 

av positiv stress i samband med anonymiserad kamratrespons hade som Fig. 3. visar förbättras 

i viss utsträckning då 43 % instämde till övervägande del med att anonymiserad kamratrespons 

resulterade i upplevelser av positiv stress och 36 % av eleverna gav att den positiva stressen ett 

medelvärde. 14 % av eleverna menade dock att anonymiserad kamratrespons ”inte alls” ledde 

till positiv stress och 7 % att den endast i liten mån hade någon sådan inverkan. 

I fråga om negativ stress har elevernas attityder som framgår i Fig. 2. i viss mån förskjutits mot 

mitten av värderingsskalan i Fig. 3. De 5 % som innan lektionsserien ansåg att kamratrespons 

var ”mycket” negativt stressande hade efter arbetet med anonymiserad kamratrespons ändrat 

uppfattning och ingen elev markerade då detta alternativ. Däremot var det 7 % som menade att 

arbetssättet ledde till negativ stress i relativt hög grad jämfört med de 0 % som tidigare angett 

detta svarsalternativ när det gällde kamratrespons generellt. Dessutom visar Fig. 3. att det var 

betydligt färre elever som menade att anonymiserad kamratrespons ”inte alls” resulterade i 

negativ stress än som ansåg att kamratrespons generellt gjorde det då siffran sjunkit från 47 % 

i Fig. 2. till 35 %. Totalt var det 63 % av eleverna som ansåg att kamratrespons generellt ”inte 

alls” eller i liten mån var negativt stressande och 64 % som uppgav dessa alternativ efter arbetet 

med anonym kamratrespons. Resultaten för elever som gav den negativa stressen ett 

medelvärde var 32 % (Fig. 2.) respektive 29 % (Fig. 3.).  
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6.1.2 Elevernas uppfattningar av kamratresponsens inverkan på textkvalitet 

Eleverna tillfrågades även om kamratresponsens möjligheter att träna upp förmågan att 

identifiera bra och förbättringsbara aspekter av egna, andras och engelska texter. Relaterat till 

de egna texterna ställde sig en majoritet på 75 % positiva till det innan arbetet med den 

anonymiserade kamratresponsen, varav 15 % menade att arbetssättet gav ”mycket” god träning 

på detta område (Fig. 4.). Vad det gällde andras texter låg de positiva attityderna sammanlagt 

på 65 % och de elever som angett ett medelvärde hade ökat med motsvarande procentsats. I 

fråga om texter på engelska framträder däremot en minskning av elevers positiva inställning till 

45 % även om endast 25 % ställer sig påtagligt negativa till kamratresponsens användbarhet. 

Här var de också flest elever som angav ett medelvärde. 

 

Fig. 4. Ger anonymiserad kamratrespons god träning i att identifiera bra och förbättringsbara aspekter 

av texter? Attityder efter lektionsserien. 
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Fig. 5. Ger anonymiserad kamratrespons god träning i att identifiera bra och förbättringsbara aspekter 

av texter? Attityder efter lektionsserien. 

Efter att ha arbetat med anonymiserad kamratrespons hade eleverna som höll sig positiva till 

dess effekter på förmågan att bearbeta egna texter sjunkit något till 72 %, men andelen som 

ansåg att arbetssättet gav ”mycket” god träning hade ökat till 36 % (Fig. 5.). Dessutom angav 

ingen av eleverna att arbetssättet ”inte alls” var ett bra sätt att träna dessa färdigheter. Fig. 5. 

visar dock att 7 % menade att så var fallet i förhållandevis liten mån. En viss förskjutning mot 

mitten av skalan hade även skett från de som ställde sig övervägande positiva då 21 % nu angav 

ett medelvärde. 

Vad det gällde förmågan att identifiera bra och förbättringsbara aspekter av andras texter 

framstod den mer positiva attityden markant då sammantaget 86 % ställde sig positiva till detta 
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ansåg att arbetssättet gett ”mycket” god träning i att ge kritik på andras texter hade ökat från 

10 % till 30 % och ingen av eleverna menade som framgår av Fig. 5. att anonymiserad 

kamratrespons ”inte alls” eller i liten mån gett någon träning att identifiera aspekter som var 

bra eller behövde förbättras. 

Vad det gällde engelska texter var resultatet mer komplext då även om de elever som var 

övervägande positiva till frågeställningen hade ökat från 45 % (Fig. 4.) till 58 % (Fig. 5.) varav 

de som ansåg att arbetssättet gav ”mycket” god träning hade ökat från 5 % till 14 %, så hade 

även de som var övervägande negativa ökat något från 25 % till 28 %. Dessutom hade de som 
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som angav ett medelvärde sjunkit från 30 % till 14 %  
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attityder var till största delen relaterade till känslor och till mindre del konstruktivitet och 

kunskap.  

I intervjuerna framkom att kamratresponsens möjligheter att få se exempel på andra elevers 

lösningar och få nya idéer var en fördel. Att få återkoppling i skriftlig form var en annan: ”Vid 

talad feedback kanske man missar något eller undviker delar. Det blir lätt att sväva i väg mot 

något annat.” 

 I enkätsvaren ingick följande kommentarer: 

Fördelar 

 man vet vad man kan göra bättre (Kunskap) 

 större överblick, konstruktiv kritik, utveckling (Konstruktivitet, Kunskap) 

 bättre text och högre betyg, kunskap om hur man skriver bra texter (Kunskap) 

 en annan synvinkel på din text vilket kan vara bra ibland (Kunskap) 

 visar fördelar och nackdelar hos sig själv (Kunskap) 

 personen ser brister i texten som du kanske missat (Kunskap) 

 utveckling och nya perspektiv (Kunskap) 

 att få en annans åsikt (Konstruktivitet) 

 man får en ny synvinkel på ens text, man själv kan lära sig när man läser andras texter 

(Kunskap) 

 man kan göra texten bättre om personen ger som ger feedback kan det som den ger 

feedback på (Kunskap, Känslor) 

(Konstruktivitet 2, Kunskap 9, Känslor 1, Utformning 0) 

Nackdelar 

 man kan ta det personligt (Känslor) 

 ibland kanske den som ger kamratrespons tycker att saker som är bra med texten är 

dåliga (Känslor, Kunskap) 

 att det blir för obekvämt om man ger respons på någon som tar illa upp (Känslor) 

 personen kanske inte vet mer än dig om ämnet (Känslor, Kunskap) 

 man kan vara obekväm med att dela med sig av sin text (Känslor) 

 att få en dålig respons utan konstruktiv kritik kan vara omotiverande (Känslor, 

Konstruktivitet) 

 det kan vara lätt att se vem som har gjort texten (Känslor, Konstruktivitet) 

(Konstruktivitet 2, Kunskap 2, Känslor 7, Utformning 0) 
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Vidare uppgav vid lektionsseriens början 55 % av eleverna att de skulle föredra att arbeta med 

anonymiserad kamratrespons, 35 % att de inte skulle göra det och 15 % att de inte visste eller 

att det inte spelade någon roll. De positiva elevåsikter som framkom handlade främst om 

konstruktivitet men även känslor och var att anonymiserad kamratrespons medförde att 

eleverna kände att de kunde vara ärliga när de gav respons, och att responsen blev mer seriös, 

mer objektiv och ledde till större acceptans av responsen samt att ”man slipper hata en person 

att ha kritiserat din text”. Negativ kritik mot anonymiserad kamratrespons inkluderade känslor, 

utformning och kunskap och inkluderade att den inte gav möjlighet att ställa frågor till eller ha 

en diskussion med den som gett respons, att man ville veta vem som läst ens text, samt en 

önskan om att känna till om den som gav respons hade en lägre kunskapsnivå än den som skrivit 

texten. 

6.1.4 Elevers tankar kring att ge kamratrespons 

Innan arbetet med anonymiserad kamratrespons svarade 22 % av eleverna att de inte kände sig 

bekväma med att ge kamratrespons på engelsk text, 44 % att de var ganska bekväma med det 

och 34 % helt bekväma. Anledningar till att man inte kände sig bekväm inkluderade en känsla 

av press om den inte var anonym och tvivel på nivån på de egna kunskaperna i engelska. Vidare 

villkorade en elev sitt svar på att vara bekväm med att kamratresponsen inte fick ske i helklass 

vilket kan betraktas som klassens offentliga rum. Anledningar till att man kände sig bekväm 

eller ganska bekväm inkluderade framför allt en önskan att vara till hjälp eller att få hjälp, men 

också förtroende för de egna kunskaperna och åsikten att det är lättare att identifiera vad som 

behöver förbättras i en annans text än i den egna.  

På frågan om fördelar med att ge anonymiserad kamratrespons svarade eleverna före denna 

med lika många kommentarer relaterade till känslor som konstruktivitet. Den enda nackdel som 

angavs var kopplad till utformning. Kommentarerna inkluderade följande: 

Fördelar 

 man kan vara rå och inte få blickar sen (Känslor, Konstruktivitet) 

 man kan ge bättre respons när man är anonym för då kanske man kan verkligen säga 

vad som är dåligt med texten (Känslor, Konstruktivitet) 

 det är bra då man kan mer privat ge sin kritik utan att tänka på att en person kanske 

redan vet vad de måste ändra (Känslor, Konstruktivitet) 

 man kan verkligen säga vad man tycker (Konstruktivitet) 

 man kan ge en objektiv respons (Konstruktivitet) 

 om man i vanliga fall känner sig obekväm med kamrat respons kanske det känns bättre 

att göra det anonymt (Känslor) 

 personen som går igenom behöver inte berätta vem de är (Känslor) 

 (Konstruktivitet 5, Kunskap 0, Känslor 5, Utformning 0) 
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Nackdelar 

 är man inte överens behöver man egentligen prata igenom (Utformning) 

(Konstruktivitet 0, Kunskap 0, Känslor 0, Utformning 1) 

Att inte tillräckligt väl känna den som författat texten som man ger respons på eller vara för 

blyg för att ge konstruktiv kritik samt att inte vilja såra var ytterligare nackdelar som de 

intervjuade såg med att ge ”vanlig” kamratrespons. 

Efter arbetet med anonymiserad kamratrespons sade sig alla elever vara bekväma med att ge 

kamratrespons. Samtliga tyckte också att arbetssättet var bra. De kommentarer som gavs 

relaterade till kunskap och konstruktivitet: 

Fördelar 

 jag tycker det är bra (-) 

 bra eftersom man kan vara helt ärlig (Konstruktivitet) 

 man lär sig av att ge kamratrespons (Kunskap) 

 får nytt perspektiv på sin egen text (Kunskap) 

(Konstruktivitet 1, Kunskap 2, Känslor 0, Utformning 0) 

Nackdelar 

(Konstruktivitet 0, Kunskap 0, Känslor 0, Utformning 0) 

6.1.5 Elevers tankar kring att få kamratrespons 

På frågan om huruvida eleverna kände sig bekväma med att få kamratrespons på engelsk text 

innan arbetet med anonymiserad kamratrespons svarade 11 % av eleverna att de inte gjorde det 

och här var elevers olika kunskapsnivåer skälet. 22 % sade sig vara ganska bekväma och 67 % 

helt bekväma med att ta emot kamratrespons. Motiveringarna var att det bidrog till att utveckla 

och förbättra den egna texten, att det gav nya perspektiv, bättre insyn och överblick av det man 

skrivit, samt att det inte skilde sig från att ge kamratrespons i ämnet Svenska. Några elever gav 

olika villkor för sina svar som att responsen skulle komma från en person man kom överens 

med eller att man behövde ordentligt med tid att bearbeta sin text innan. En elev uppgav att sig 

föredra lärarrespons. Bland de intervjuade var det en elev som framhöll att det var mer 

användbart att få respons från andra elever än lärare då elevens uppfattning var att lärare endast 

fokuserar på kunskapskraven. 

De fördelar med att få anonymiserad kamratrespons som eleverna uppgav var till större delen 

känslorelaterade och i andra hand kopplade till konstruktivitet. Kunskap figurerade marginellt 

och utformning inte alls. De negativa kommentarerna hade också flest kopplingar till känslor, 

men utformning, konstruktivitet och kunskap figurerade också. Kommentarerna inkluderade 

följande: 
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Fördelar 

 då säger personen exakt vad den tycker (Konstruktivitet) 

 man kanske vågar ta upp mer saker som är fel med texten (Känslor, Konstruktivitet) 

 personen som kanske inte vill låta någon veta vad den har skrivit får fortfarande 

konstruktiv kritik (Känslor, Konstruktivitet) 

 man kan verkligen säga vad man tycker, man slipper hata en person för att ha kritiserat 

din text (Känslor, Konstruktivitet) 

 att man inte vet vem som har gett feedback och man kan inte klaga på den personen om 

det betyget man fick inte var bra (Känslor) 

 man får en så objektiv respons som möjligt (Konstruktivitet) 

 man slipper vara orolig för att någon ska tycka illa om en personligen (Känslor) 

 om man i vanliga fall känner sig obekväm med kamratrespons kanske det känns bättre 

att göra det anonymt (Känslor) 

 folk vet inte vem som gjort uppgiften (Känslor) 

 personen som går igenom behöver inte berätta vem de är (Känslor) 

 en fördel kan vara att man inte dömer utifrån personen utan utifrån texten 

(Konstruktivitet) 

 någon som är bättre än dig visar hur man utvecklar sig (Känslor, Kunskap) 

(Konstruktivitet 6, Kunskap 1, Känslor 9, Utformning 0) 

Nackdelar 

 en stor nackdel är ju att ens klasskompisar vill skoja med en och inte ger någon vidare 

bra respons (Konstruktivitet, Känslor) 

 nackdelarna är då att man kanske vill veta för att diskutera hur personen tänkte när den 

skrev som den gjorde (Utformning) 

 man vet inte vem som rättat (Känslor) 

 är man inte överens behöver man egentligen prata igenom (Utformning) 

 en elev som är sämre än dig ger dig respons – ger inte mycket (Känslor, Kunskap) 

(Konstruktivitet 1, Kunskap 1, Känslor 3, Utformning 2) 

Efter arbetet med anonymiserad kamratrespons var eleverna till största delen bekväma med att 

få sådan. En av eleverna uppgav sig dock vara mer bekväm med att ge än få anonymiserad 

kamratrespons. Kommentarerna relaterade här i huvudsak till kunskap och känslornas roll var 

mindre framträdande: 
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Fördelar 

 personen som får respons kan utveckla sitt arbete (Kunskap) 

 man får ett nytt perspektiv på sin text (Kunskap) 

 bra med extra hjälp (Konstruktivitet) 

 det gör texten bättre (Kunskap) 

 bra (-) 

 bra, nya perspektiv (Kunskap) 

(Konstruktivitet 1, Kunskap 4, Känslor 0, Utformning 0) 

Nackdelar  

 kan vara dåligt om en okunnig ger feedback (Känslor) 

 får svar som gör lite ont om man är nöjd med sitt svar/cover letter (Känslor) 

 (Konstruktivitet 0, Kunskap 0, Känslor 2, Utformning 0) 

6.2 Anonymiserad kamratrespons får fler elever att delta 

Med den andra frågeställningen sökte utvecklingsarbetet belysa hur väl anonymiserad 

kamratrespons fungerar som lösning när elever uppvisar motstånd till kamratrespons med kända 

deltagare.  I enkäten efter arbetet med anonymiserad kamratrespons ombads eleverna därför att 

rangordna från första till fjärde plats betydelsen av: anonymisering, att få öva, att ha ett bestämt 

format och innehållskriterier, samt ”annat” som eleverna själva kunde identifiera.  

Även om ”annat” figurerade i rangordningen i några elevers svar var det dock ingen av eleverna 

som specificerade vad det skulle vara. När eleverna rankade ”annat” på fjärde plats skulle det 

till viss del kunna förklaras med att elever inkluderade aspekten av noggrannhet. De elever som 

gett aspekten en tredje plats torde dock ha gett den mer uppmärksamhet men trots det inte 

kunnat identifiera vad detta ”annat” skulle vara. 
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Fig. 6. Rangordning a olika faktorers inverkan. 

Som framgår av Fig. 6. var anonymisering den aspekt som eleverna rankade högst. Den gavs 

en första plats av 50 % eleverna, en andra plats av 42 % och en fjärde plats av 8 %. Ingen av 

eleverna rankade däremot anonymisering på tredje plats. Möjlighet att öva hamnade på tredje 

plats då 25 % av eleverna rankade övning högst, 17 % gav övning en andra plats, 50 % en tredje 

plats och 8 % fjärde plats. Att öva omnämndes framkom även i en av intervjuerna. Bestämt 

format och innehållskriterier hölls av eleverna vara den näst mest betydelsefulla aspekten och 

angavs ha störst betydelse av 25 % av eleverna och näst störst betydelse av 33 %. Aspekten 

rankades på tredje plats av 42 % av eleverna och ingen elev gav den en fjärde plats. 

”Annat” uppgavs av eleverna vara av minst betydelse då alternativet rankades på tredje plats av 

8 % av eleverna och på fjärde plats av 25 %. Av eleverna valde 67 % alltså att utelämna ”annat” 

från rankningen (Fig. 6.).  

Under lektionsseriens undervisning gavs elever möjlighet att ge totalt tre anonymiserade 

kamratresponser: två vid första tillfället och en vid det andra tillfället för kamratrespons. Det 

framstod efter de anonymiserade kamratresponserna som angeläget att få veta hur många 

kamratresponser eleverna ansåg var lagom för att vara till hjälp. Här svarade som syns i Fig. 7. 

65 % av eleverna att två kamratresponser var lagom, 7 % angav tre kamratresponser som svar 

på frågan medan 14 % föredrog en respektive fyra kamratresponser. Att det var bra att få mer 

än en kamratrespons på bekräftades också spontant av två av de intervjuade eleverna. Det finns 

dock en oklarhet om eleverna uppfattat att enkätfrågan gällde för varje tillfälle då 

kamratrespons gavs eller om de tolkade den som att det gällde sammantaget per uppgift.  
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Fig. 7 Lagom antal kamratresponser på en uppgift. 

6.3 Anonymiserad kamratrespons som ingång till känd kamratrespons  

Den tredje frågeställningen sökte utröna hur elevers benägenhet att delta i kamratrespons med 

kända deltagare påverkats efter att de haft möjlighet att öva på arbetssättet med anonymiserad 

kamratrespons. 

På frågan i enkäten efter lektionsseriens anonymiserade kamratrespons om arbetssättet gjort 

dem mer positiva till kamratrespons generellt svara 79 % att så var fallet och 21 % att det inte 

var så. Eleverna tillfrågades även hur de föredrog att arbeta med kamratrespons: med känd 

responsgivare och textförfattare, med anonymiserad kamratrespons eller om de ville arbeta med 

båda typerna av kamratrespons. Som synliggörs i Fig. 8. angav inte någon av eleverna att de 

ville arbeta endast med kamratrespons med kända textförfattare och responsgivare medan en 

tydlig majoritet på 79 % svarade att de föredrog att arbeta enbart med anonymiserad 

kamratrespons och 21 % att de föredrog att arbeta med en blandning av anonymiserad 

kamratrespons och kamratrespons med kända deltagare. Resultatet bekräftades av samtliga 

intervjuade elever med motiveringen att anonymiserad kamratrespons eliminerar risken för 

dålig stämning. Två av eleverna tog dock upp fördelarna med dialog mellan responsgivare och 

textförfattare. 
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Fig. 8. Elevernas preferenser efter lektionsserien med anonymiserad kamratrespons. 

På frågan i den andra enkäten om anonymiserad kamratrespons skulle kunna vara ett sätta att 

öva och vänja sig vid arbetsformen för att sedan övergå till kamratrespons där deltagarna är 

kända preciserade eleverna följande: 

 tycker inte kamratrespons där deltagarna är kända är bra, är man medveten om personen 

är sämre än dig vill du inte ens ta kritiken 

 ja, eftersom man måste lära sig någonstans innan 

 ja, det skulle kunna vara det 

 vet inte 

 ja, tror dock inte att det spelar så stor roll 

 det är inte nödvändigt, man tar det lite mer seriöst när det är anonymt 

 ja, man blir mer bekväm 

Efter den anonymiserade kamratresponsen ombads eleverna även värdera fyra olika 

aspekter utefter deras betydelse för en lyckad kamratrespons. Som framgår av Fig. 9. visade 

det sig att inga av eleverna ansåg att den avsaknad av förutfattande meningar om 

responsgivaren som anonymisering medför saknade betydelse. Majoriteten som besvarade 

frågan med ett medelvärde uppgick till 43 % och lika många var de som var övervägande 

positiva varav 7 % menade att det hade ”mycket” betydelse (Fig. 9.).  
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Fig. 9. Vad tycker elever är viktigt för en lyckad kamratrespons? 

Att kamratresponsen skulle följa ett bestämt format och innehållskriterier angav däremot 36 % 

procent av eleverna som ”mycket” betydelsefullt och totalt 43 % förhöll sig positiva till detta, 

medan 50 % intog en mittposition på värderingsskalan i Fig. 9. 7 % av eleverna ansåg däremot 

att ett sådant tillvägagångssätt ”inte alls” hade betydelse medan ingen elev uppgav att så i liten 

mån var fallet. En av de intervjuade eleverna menade kamratrespons inte bör fokusera så 

mycket på det som är bra utan mer på det som behöver förbättras, medan en annan ansåg att 

indikationer på tre aspekter som var bra och tre som behövdes förbättras var att föredra. En 

annan ståndpunkt som kom fram var att respons borde skrivas i löpande text och inte i 

punktform då den blir för robotisk och hindrar reflektion på helheten av den text som ges 

respons 

Lärarledd instruktion i samband med kamratrespons uppgav sig 43 % av eleverna som framgår 

av Fig. 9. ha en övervägande stor betydelse varav 14 % menade att den hade ”mycket” betydelse, 

medan 36 % angav ett medelvärde och 21 % menade att den ”inte alls” spelade någon roll eller 

hade liten betydelse. 

I fråga om möjligheten till dialog responsgivare och textförfattare emellan var, som Fig. 9. 

illustrerar, åsikterna mer spridda och 14 % angav att det hade ”mycket” betydelse med totalt 

21 % som menade att det var av betydande vikt. En majoritet på 29 % uppgav ett medelvärde 

och totalt 42 % ansåg att det var obetydligt eller hade liten betydelse varav 21 % att det ”inte 

alls” hade betydelse för en lyckad kamratrespons.  

I elevintervjuerna togs fördelen med att kamratresponser lämnas via läraren upp som en fördel 

då det eliminerar otillbörlig respons. En önskan framfördes även om att elevers olika 

kunskapsnivåer ska tas i beaktning för att kamratresponsen ska vara meningsfull. Ytterligare 

aspekter som genom intervjuerna framkom som önskvärda för en lyckad kamratrespons var att 

responsgivaren borde ge exempel på lösningar för att få igång ett samarbete kring texten; att 
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det är bra att skriva responser på dator för att bibehålla anonymiseringen; samt att känd identitet 

gör att kritik kan nyanseras för att passa just den personen den ges till.  

7. Diskussion och slutsatser 

Inledningsvis kan sägas att de flesta elever i klassen deltog i arbetet med den anonymiserade 

kamratresponsen. Ett fåtal elever producerade dock fram till den sista och slutliga inlämningen 

aldrig mer i sina utkast än en kort första paragraf vilket gjorde att de inte kunde utväxla text för 

anonymiserad kamratrespons med övriga klasskamrater då materialet inte var tillräckligt för att 

meningsfull respons skulle kunna ges. Anledningen till att eleverna inte lämnade in mer än så 

är oklar, men skulle kunna bero på att annat skolarbete prioriterades och eleven var frånvarande 

på lektionen. Emellertid hade eleverna tid att slutföra arbetet på ansökningsbrevet utanför 

lektionerna. En annan förklaring skulle därför kunna vara en ovilja att delta i arbetet med den 

anonymiserade kamratresponsen.  

Vidare hade det varit önskvärt att samtliga elever känt sig säkra på att deras anonymitet 

garanterats under den anonymiserade kamratresponsen men 14 % uppgav att så inte var fallet. 

I distributionen av texter snarare än vid distributionen av responser uppstod bland ett fåtal elever 

kommentarer eller förfrågningar kring texternas författare och det framstår som att enstaka 

elever här gav sig tillkänna. Om inte annat blev de därmed medvetna om vem som var 

responsgivare på deras text. 

7.1 Sammanfattning av resultat 

Den första frågeställningen sökte svar på hur elever upplever anonymiserad kamratrespons 

jämfört med kamratrespons där deltagarna är kända, samt vilka för- och nackdelar de såg vid 

en jämförelse av de två arbetssätten. Något mer än hälften av eleverna i studien hade tidigare 

ofta eller ibland arbetat med kamratrespons oavsett form. I ämnet engelska var det något mindre 

än hälften som hade tidigare erfarenhet av arbetssättet. Då 85 % av eleverna aldrig tidigare 

arbetat med anonymiserad kamratrespons grundar sig de flesta svar som i studien relaterar till 

anonymiserad kamratrespons på den erfarenhet de gjort under lektionsserien. 

Ett av de resultat som framstår tydligast är att elevers skattning av den egna motivationen ökat 

påtagligt från 40 % till 79 % övervägande positiva i samband med arbetet med anonymiserad 

kamratrespons (Fig. 2 & 3.). Även elevers upplevelser av positiv stress hade förbättrats men i 

betydligt mindre grad. I fråga om negativ stress var bilden mer tvetydig då färre elever både 

upplevde den som ”mycket” och ”inte alls” negativt stressande. Elevers attityder framstod 

emellertid utifrån deras kommentarer i enkäter och intervjuer som mindre känsloladdade efter 

arbetet med anonymiserad kamratrespons. Samtliga elever var då också bekväma med ge 

anonymiserad kamratrespons och alla utom en bekväma med att få kamratrespons. 

I jämförelsen av betydelsen av kamratrespons med kända deltagare och anonymiserad 

kamratrespons vad det gällde att öva upp förmågan att identifiera bra och förbättringsbara 

aspekter av texter visade sig skillnaderna totalt inte vara anmärkningsvärda vad det gällde egna 

eller engelskspråkiga texter även om fler elever i båda fall hade en ”mycket” positiv inställning 

till detta (Fig. 4 & 5), Figur 5 visar dock tydligt att eleverna ansåg att övning i form av 
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anonymiserad kamratrespons hade en positiv effekt på förmåga att värdera kvaliteten på andras 

texter (Fig. 4 & 5). En viss ökning av elevernas förståelse för textkvalitet kan därmed förmodas. 

Den andra frågeställningen sökte svar på hur väl anonymiserad kamratrespons fungerar som 

lösning när elever uppvisar motstånd till kamratrespons med kända deltagare?  Som visas i Fig. 

6.var anonymisering den aspekt som eleverna rankade som viktigast i arbetet med 

kamratrespons. Undersökningens resultat pekar därför tydligt på att anonymiserad 

kamratrespons är en form av kamratrespons med möjlighet att utföras med gott resultat i en 

klass där ”vanlig” kamratrespons var ineffektiv.  

Fast format och kriterier var den aspekt vars rankningsprofil kom på andra plats. Liksom 

anonymiserad kamratrespons har denna aspekt en reducerande effekt på elevers oro inför 

möjligheterna att såra eller bli sårad och den eventuellt dåliga stämning som då kan uppstå. 

Vidare ansåg en tydlig majoritet att två anonymiserade kamratresponser var att föredra framför 

en eller fler än två (Fig. 7.). Resultatet skulle kunna bero på att mer än en kamratrespons enligt 

Lu och Bol (2007) stöder anonymiseringen. Utifrån elevernas kommentarer och det faktum att 

två och inte fler enligt Fig. 7. var det föredragna alternativet skulle det därmed lika gärna kunna 

grunda sig i att det var detta antal som av eleverna ansågs vara optimalt för konstruktivitet och 

kunskapsinhämtning. Elevernas önskan att lära såväl som en förhoppning att kunna lära av 

varandra framgår tydligt och enligt denna studie var den anonymiserade kamratresponsen en 

lösning som för dem möjliggjorde detta. 

Vad det gäller elevers benägenhet att delta i kamratrespons med kända deltagare efter att ha fått 

öva på arbetssättet genom anonymiserad kamratrespons, samt den anonymiserade 

kamratresponsens roll i att stödja elever mot en större acceptans av kamratrespons med kända 

deltagare angav en stor andel av eleverna efter arbetet med anonymiserad kamratrespons att det 

gjort dem mer positiva till kamratrespons generellt. När de tillfrågades om anonymiserad 

kamratrespons skulle kunna öppna en väg mot att istället arbeta med ”vanlig” kamratrespons 

angav mer än hälften av de elever som svarade att den skulle kunna vara det. På frågan om hur 

de skulle vilja arbeta med kamratrespons i framtiden uppgav dock 79 %, därmed en uppgång 

från 59 %, innan lektionsseriens början, att de föredrog att arbeta enbart med anonymiserad 

kamratrespons, resterande andel av eleverna uppgav att de fördrog att arbeta med både 

kamratrespons med kända deltagare och anonymiserad kamratrespons, medan ingen elev 

uttryckte en preferens för enbart kamratrespons med kända deltagare (Fig. 8.). Om elever gavs 

tillfälle att arbeta med anonymiserad kamratrespons vid ett flertal tillfällen finns möjligheten 

att de skulle uppnå en trygghet och en färdighet som skulle göra dem mer bekväma att arbeta 

med kamratrespons med kända deltagare. Med lärarens stöd och uppmuntran skulle fördelarna 

med en dialog mellan givare och mottagare av kamratrespons med tiden kunna framstå som 

tillräckligt motiverande för att uppväga andra av eleverna upplevda orosmoment. En omedelbar 

effekt på elevernas vilja att delta i kamratrespons situerad i klassens offentliga rum kunde 

emellertid inte ses. 

Anonymisering rankades högst av de faktorer som ligger till grund för en lyckad kamratrespons, 

men som Fig. 9. visar är förutfattade meningar bara en aspekt av flera som ligger till grund för 

deras preferens för anonymisering. Från elevernas kommentarer är det tydligt att kamrattryck 

har ett stort inflytande. Den deindivduering som Lu och Bol (2007) diskuterar i samband med 
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kamratrespons framstår i samband med denna studie som den bästa förklaringen på elevernas 

preferens för anonymisering då den medför möjligheter till den konstruktivitet de hoppas på, 

den kunskapsinhämtning de förväntar sig och som även förväntas av dem, samt den avsaknad 

av oro de har rätt att kräva. 

7.2 Resultatet kopplat till tidigare forskning 

Med elevernas åldersgrupp i åtanke, så som Li (2017) och Rotsaert et al. (2017) framfört, 

reflekterar resultaten nästan entydigt vad tidigare forskning kring kamratrespons och 

anonymiserad kamratrespons visat. Anonymiserad kamratrespons tillsammans med ett 

strukturerat förfaringsätt kan vara lösningen i de fall där, som Harris och Brown (2012) menar 

är fallet, det framstår som klassmiljön gör det svårt eller omöjligt att genomföra kamratrespons. 

Vanderhooven et al. (2014) påpekar att det är centralt att vara klar över målet med 

undervisningen: social kompetens eller trygg miljö och förändring av elevers attityder. Vad det 

gäller eleverna i denna studie framstår det dock som att om anonymiserad kamratrespons ska 

kunna fungera som scaffolding så som Rotsaert et al. (2017) förespråkar, krävs att man arbetar 

med anonymiserad kamratrespons vid flera tillfällen fram till dess att eleverna är redo att övergå 

till kamratrespons med kända deltagare. 

7.3 Metoddiskussion 

Enligt Backman et al. (2014)  bör man ta ställning till vilken betydelse bortfallet har i 

besvarandet av en studies frågeställningar. På denna undersöknings första enkät svarade 95 %, 

av de elever som tilldelades den, medan den andra enkäten besvarades av 82 % av de till vilka 

den delades ut. Antalet närvarande elever vid de tillfällen då enkäterna gjordes påverkades i 

viss mån av arbete med det pågående projektet Ung Företagsamhet och eventuell motvilja att 

delta i arbetet med anonymiserad kamratrespons. Även sen ankomst betydde att vissa av 

eleverna inte deltog i enkätundersökningen. Vid första tillfället delades 21 enkäter ut som 

besvarades av 20 elever och vid andra tillfället 18 enkäter av vilka 14 besvarades. Antalet 

enkäter som besvarades får vid vardera tillfället anses högt vilket är att vänta då enkäterna 

fylldes i under lektionstid. Det bortfall som skedde kan tolkas på olika sätt till exempel att 

eleverna ofta får svara på olika enkäter eller att den andra enkäten var alltför snarlik den första 

för att eleverna skulle engageras. När det gäller den andra enkäten kan de även ha varit trötta 

på att delta i och reflektera kring kamratrespons och hellre velat fokusera på att skriva klart sina 

ansökningsbrev. En slutledning som kan göras är dock att resultatet på den andra enkäten i viss 

mån påverkats då det sannolikt var de mest motiverade och kanske därmed mest positivt 

inställda eleverna som var närvarande och fyllde i enkäten vilket i sin tur påverkar resultatbilden. 

På enstaka frågor fanns ett mindre bortfall, framförallt på öppna frågor i slutet av enkäterna. 

Detta bortfall kan tolkas som att eleverna inte hade någon åsikt i frågan, att de ansåg att de 

redan svarat på frågan tidigare i enkäten vilket är möjligt då en del av frågeställningar flyter in 

i varandra, eller att de helt enkelt tröttnat på att fylla i enkäten. 

Det är möjligt att elevernas vetskap om att de deltog i en studie om kamratrespons samt att de 

presenterats med tidigare forskningsresultat påverkade de svar de gav i enkäter och intervjuer. 

Tidigare forsknings positiva resultat kan även ha inverkat positivt på elevernas attityder vilket 

i sin tur skulle påverkat studiens reliabilitet. I så fall skulle dock även deras attityd till att 
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tillgodogöra sig undervisningen med den anonymiserade kamratresponsen påverkats på ett 

positivt sätt, och om ett val krävts mellan studiens reliabilitet och elevers nytta av 

undervisningen skulle elevernas nytta av undervisningen i det här fallet fått gå i första hand. 

I de semi-strukturerade enkäterna ställdes ett visst antal öppna frågor och intervjun baserades 

helt på öppna frågeställningar. Detta för att ge plats för elevernas egna röster, uppfattningar och 

attityder samt för att öka validiteten. De öppna frågorna utformades för att erhålla kvalitativ 

data som komplimenterade svaren på de kvantitativa frågeställningarna i enkäterna. Svaren på 

de öppna frågeställningarna har i största möjliga mån redovisats för att bevara elevernas 

yttranden så som de framfördes.  

Vid alla enkätfrågor finns ett tolkningsutrymme och det är omöjligt att veta säkert att eleverna 

tolkat frågorna så som avsetts. Detta medför en negativ inverkan på undersökningens reliabilitet. 

Vid öppna frågor kan de svarande enligt Trost och Hultåker (2016) dessutom känna sig osäkra 

på vad det tycker eller sin förmåga att uttrycka sig och det kan leda till ett bortfall på enstaka 

frågor. Det var för att balansera denna negativa inverkan på reliabilitet som enkätundersökning 

standardiserades i största möjliga mån. Trost och Hultåker menar också att frågor där svarande 

har möjlighet att uttrycka sig fritt resulterar i en ökad validitet men samtidigt en sämre 

reliabilitet då det inverkar negativt på mätbarheten. Enkäternas fokus på frågor enbart relaterade 

till kamratrespons och anonymiserad sådan bidrog till att höja validiteten men validiteten 

reduceras dock i och med det begränsade urvalet.  

Utvecklingsarbetet kan därför inte sägas uppnå kraven på varken reliabilitet eller validitet trots 

att undersökningen är fullt möjlig att upprepa. Vidare har de undersökningar som tidigare gjorts 

kring anonymiserad kamratrespons och som redovisats ovan även de begränsad validitet på 

liknande grunder och resonemanget kring detta utvecklingsarbete blir därmed tentativt. Även 

om undersökningen ger en god bild av elevernas attityder i klassen där den utförts kan resultatet 

inte sägas vara representativt för alla gymnasieelever i Sverige. Så är inte heller fallet för elever 

som liksom eleverna i undersökningen går andra året på det ekonomiska programmet eller för 

övriga elever på skolan där undersökningen gjordes. Det går alltså inte att dra några generella 

slutsatser från undersökningens resultat. Däremot skulle undersökningen och dess resultat 

användas som diskussionsunderlag eller uppslag till forskning. 

7.4 Didaktisk reflektion och arbetsnytta för läraryrket 

I formativ bedömning är kamratrespons en central del. Det är också den del som kan vara svårast 

att få till stånd. Den här studien pekar mot att elever upplever anonymiserad kamratrespons som 

en tryggare och mindre känsloladdad form av kamratrespons vilken från Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv tillhandahåller en situering som tillåter eleverna att ge och ta emot 

kamratrespons med en mer konstruktiv och kunskapsorienterad förhållning. Den tillhandahåller 

de förutsättningar som behövs för att eleverna ska kunna använda varandra som resurser för att 

mediera och appropriera kunskap och för att scaffolding kunna ske.  

Att detta till övervägande del blev resultatet i denna klass behöver inte betyda att så är fallet i 

alla klasser då vetenskaplig grund för ett sådant antagande inte finns. Att en sådan slutledning 

inte kan göras betyder emellertid inte att anonymiserad kamratrespons inte är värt att pröva, 

dels för att få till stånd en meningsfull kamratrespons i klasser där klassrumskulturen annars 
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gör det svårt, dels som ett möjligt led i att höja kvaliteten på kamratresponsen. En fördel med 

metoden, även om den inte lyckas få med alla elever i arbetet, är att den är ett snabbt sätt att få 

igång ett fungerande arbete. I ett längre perspektiv, om anonymiserad kamratrespons som metod 

fortsatte att användas i undervisningen finns möjligheten att även de elever som eventuellt 

undvikit att delta i arbetet då under en omvänd form av grupptryck där konstruktivitet etablerats 

som norm skulle känna sig trygga nog och kanske till och med motiverade till att delta i arbetet. 

Detta skulle i sin tur kunna stärka elevers vilja, förmåga och mod att göra sina röster hörda på 

det engelska språket i klassens offentliga rum. Ett förbättrat klassrumsklimat skulle dessutom i 

förlängningen kunna sprida sig till elevers interaktioner i och utanför skolan. 

Större grupper bidrar enligt Lu och Bol (2007) till att behålla anonymiteten. I klassen där 

studien utfördes skedde i liten mån en viss reduktion av anonymiteten på grund av 

igenkännande av text och att elever gav sig till känna. Att kunna genomföra anonymiserad 

kamratrespons tillsammans med andra klasser skulle kunna vara ett sätt att öka anonymiteten. 

Ett annat hade varit tillgång till ett för uppgiften utformat IKT-hjälpmedel vilket skulle medföra 

att utskrivna dokument som lätt kunde visas upp för andra elever inte skulle behöva distribueras 

i klassrummet. 

För detta utvecklingsarbete hjälptes VFU-studenten och handledaren åt med dessa praktiska 

aspekter av utförandet av lektionsserien vilka annars hade varit betydligt svårare att utföra inom 

givna tidsramar. I en grupp av större storlek skulle processen vara omöjlig att hantera och hade 

detta inte gällt ett utvecklingsarbete relaterat till en VFU hade den tid som tagits i anspråk bara 

för denna enda klass förmodligen inte kunnat rättfärdigas. Här framstår därmed ytterligare ett 

argument för att använda IKT vid anonymiserad kamratrespons. 

7.5 Slutsats 

Att arbeta med kamratrespons är ingen ovanlighet i svensk grundskola och gymnasium, det är 

dock nödvändigt att kamratrespons blir betydligt mer vanligt för att arbetssättet med den 

formativa bedömning som Jönsson (2017) förespråkar ska ske. I ämnet engelska är 

kamratrespons och därmed formativ undervisning mindre vanlig trots att den ger elever tillfälle 

att öva sin talade så väl som skrivna engelska, även om ett antal lärare i hög grad anammat 

kamratrespons och därmed kanske också undervisar genom formativ bedömning. 

Anonymiserad kamratrespons är däremot relativt ovanligt och skulle kunna förklaras med 

avsaknad om kunskap om metoden, att behovet inte funnits då ”vanlig” kamratrespons fungerat 

bra eller att nödvändiga IKT-resurser saknats. 

Samtidigt som elevkommentarerna visar att det i viss utsträckning finns en skepsis till andra 

elevers förmåga att ge användbar respons framstår en tydlig förväntan på en positiv effekt av 

kamratrespons i form av ökad kunskap och konstruktivitet samt, när det gäller anonymiserad 

kamratrespons, minskad oro. Huruvida denna förväntan uppstår från att få respons eller 

möjligheten att se exempel på andra texter är oklart. Det framstår dock som elever behöver få 

hjälp att utveckla strategier för att evaluera den kamratrespons de får så att de känner sig trygga 

i valet mellan att ta till sig och implementera alternativt avvisa och inte använda sig av given 

kritik.  
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Elevernas kommentarer i enkäter och intervjuer visar även att elever vill få kamratrespons för 

att kunna förbättra sina texter medan att reflektera över vad man gjort som är bra och varför 

texten där fungerar väl är av sekundärt intresse. Det finns därmed också ett behov av att öka 

förståelsen hos elever hur man lär från fungerande lösningar, även om de råkar vara deras egna. 
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Bilagor 

Första enkäten 

Frågor: Kamratrespons 

1. Har du arbetat med kamratrespons på skriven text tidigare? 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

2. Har du arbetat med kamratrespons i ämnet engelska? 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 
 

3. Tycker du att kamratrespons är (ringa in svar) 

 Motiverande  (inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

 Positivt stressande  (inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

 Negativt stressande (inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

 

4. Hur bekväm känner du dig med att ge kamratrespons på en kamrats engelska text? Motivera. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Hur bekväm känner du dig med att få kamratrespons på din engelska text? Motivera. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    

6. Tycker du att kamratrespons ger god träning i att identifiera bra och förbättringsbara 

aspekter i andras texter? (ringa in svar) 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

 

7. Tycker du kamratrespons ger god träning i att identifiera bra och förbättringsbara aspekter 

av dina egna texter? (ringa in svar) 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket)  
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8. Hjälpte den kamratrespons som du fick dig att förbättra din engelska text? (ringa in svar) 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

 

9. Vilka fördelar och nackdelar finns det med kamratrespons? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

10. Har du arbetat med anonymiserad kamratrespons på texter tidigare?  

 Ja 

 Nej 

 

11. Om ja, hjälpte den anonymiserade kamratrespons som du fick dig att förbättra din engelska 

text? (ringa in svar) 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

 

12. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att få anonymiserad kamratrespons?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

13. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att ge anonymiserad kamratrespons?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

14. Om du fått anonymiserad kamratrespons, hur hjälpte den dig? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

15. Skulle du föredra anonymiserad kamratrespons framför respons där parterna är kända? Mo-

tivera helst ditt svar. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

16. Vilka andra tankar eller kommentarer har du om kamratrespons? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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Andra enkäten 

Frågor: Anonym kamratrespons 

1. Vad tycker du om att arbeta med anonymiserad kamratrespons? Motivera. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Efter att ha arbetat med anonym kamratrespons tycker du att den är (ringa in svar) 

 Motiverande  (inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

 Positivt stressande  (inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

 Negativt stressande (inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

 

3. Har arbetet med anonym kamratrespons på text gjort dig mer positiv till kamratrespons ge-

nerellt som arbetsmetod?  

 Ja 

 Nej 

 

4. Hur bekväm känner du dig med att ge och få anonym kamratrespons på en okänd kamrats 

engelska text? Motivera. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

5. Tycker du att anonym kamratrespons ger god träning i att identifiera bra och förbättrings-

bara aspekter i andras texter? (ringa in svar) 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

 

6. Tycker du anonym kamratrespons ger god träning i att identifiera bra och förbättringsbara 

aspekter i dina egna texter? (ringa in svar) 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket)  

 

7. Hjälpte den anonyma kamratrespons som du fick dig att förbättra din engelska text? (ringa in 

svar) 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 
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8. Anonymisering av en text gör att den som ger och får respons kan göra det utan att ha förut-

fattade meningar om textens kvalitet eller respons. I vilken grad tycker du att frånvaron av 

förutfattade meningar gjorde det lättare att ge/ta emot respons? (ringa in svar) 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

9. Hur viktigt för en lyckad kamratrespons är det att ha ett bestämt format och förutbestämda 

innehållskriterier att välja mellan?  (ringa in svar) 

 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

10. Hur viktig för en lyckad kamratrespons är den lärarledda genomgång av hur det går till?  

(ringa in svar) 
 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

11. Hur viktig för en lyckad kamratrespons är det att ha en dialog med den som gett respons?  

(ringa in svar) 
 

(inte alls)       1       2       3       4       5       (mycket) 

12. Hade du velat öva mer på kamratrespons innan du gav kamratrespons på riktigt?  

 Ja 

 Nej 

13. I vilken rangordning rankar du följande aspekters betydelse för en lyckad kamratrespons? 

Markera med 1, 2,  3 och eventuellt 4, din rankning där 1 har högst betydelse och 3 eller 4 

har lägst betydelse. 

…….. Anonymisering 

……… Att öva  

………. Fast format och fasta kriterier 

……… Annat, nämligen……………………………………………………………………………………………….. 

Vilken/Vilka anledningar finns det till ditt svar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Skulle anonymiserad kamratrespons vara ett sätt att öva och vänja sig vid arbetsformen så 

att man så småningom kan övergå till kamratrespons där deltagarna är kända? Motivera ditt 

svar. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

15. Vilka andra tankar eller kommentarer har du om kamratrespons? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Kände du dig säker på att anonymisering av din och dina kamraters text och kamratrespons 

var garanterade i denna uppgift?  

 Ja 

 Nej 

 

17. Hur många kamratresponser på en text är lagom för att de ska vara till hjälp? 

 1 

 2  

 3 

 4  
 

18. Föredrar du att arbeta med: 

 Kamratrespons med kända textförfattare och responsgivare 

 Anonymiserad kamratrespons 

 Båda 
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Informerat samtycke 

Enkät kamratrespons: Deltagarvillkor 

Syftet med enkäten är få en insikt i elevers erfarenheter av kamratrespons, anonymi-

serad eller med känd textproducent och känd responsgivare. Informationen blir un-

derlag för den analys jag gör i mitt utvecklingsarbete och som diskuterar för-och 

nackdelar med anonymiserad kamratrespons. Den skriftliga rapporten om utveckl-

ingsarbetets blir en offentlig handling.  

 

Att svara på enkäten är frivilligt och anonymt. Den som svarar på enkäten kan när 

som helst välja att inte svara på några fler frågor eller att dra sig ur helt och hållet. 

Enkäterna presenteras och besvaras i tryckt form. Enkäterna kommer inte att regi-

streras i digital form. Enkäterna kommer att förstöras så snart svarsinnehållet sam-

manställts. Inga enkätsvar kommer att presenteras så att enskilda individer kan iden-

tifieras. 

Har du undringar kring detta så tveka inte att fråga mig. 

Stort tack Ditt deltagande! 

 

Mari Carlsson 

VFU-student 

 


