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Abstract 
 
In the school subject of the natural sciences it is imperative that the students are given 
opportunities to ”talk science”, since the dialogues that occur in the classroom have a 
significant importance for the students’ abilities to engage in meaning-making in their 
learning process. Hence, the student and teacher interaction in the classroom and the feedback 
given there play a significant role in the students’ learning process. The aim of this study is to 
contribute to the development of formative assessment tools that can mediate the students’ 
meaning-making in natural sciences subjects in upper-secondary school. I have designed and 
tested a method of oral peer-assessment that enables dialogue-interaction in the natural 
science-classroom where the students, under supervision of the teacher, get to use each other 
as learning-resources in groups. The oral formative peer-assessment has been conducted in 
form of a design-based study in two upper-secondary school classes where each teacher 
taught natural sciences. The data collected include conversations in small groups, between 
groups and with the teacher. Data was analysed based on different types of talk (exploratory, 
cumulative and disputational talk) and type and level of feedback that was given in the 
classroom. The results showed that the students were given different opportunities for 
meaning-making, where the lack of subject-knowledge, difficulties with peer-assessment and 
physical artefacts were seen to significantly affect the learning process. The analyses of the 
interaction in the classroom showed that the teachers, in both studies, gave a direct feedback, 
where the students got the opportunity to compare and support their results in a dialogue with 
each other and the teacher. This type of feedback is considered highly efficient for learning. 
This study shows that the oral formative peer-assessment is a tool that teachers can use, and 
adapt to their practices, in order to create interactions in the classroom that can increase the 
students’ meaning-making. 
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Sammanfattning 

I de naturvetenskapliga ämnena är det viktigt att eleverna ges förutsättningar att ”prata 
naturvetenskap” eftersom talet som sker i klassrummet har en mycket stor betydelse för 
elevernas möjligheter att skapa mening i det naturvetenskapliga lärandet. Interaktionen i 
klassrummet och den återkoppling som ges har därför stor betydelse för elevernas inlärning. 
Med syfte att bidra till utveckling av redskap för formativ bedömning som kan mediera 
elevernas meningsskapande i naturvetenskaplig undervisning på gymnasiet, har jag designat 
och testat en metod som möjliggör dialogisk interaktion i det naturvetenskapliga klassrummet 
där eleverna under ledning av läraren gruppvis får använda varandra som läroresurser i en 
muntlig kamratbedömningsövning. Den muntliga formativa kamratbedömningen har 
genomförts i form av en designbaserad studie i två gymnasieklasser där ämnesområden i 
naturkunskap behandlades av lärarna. Datainsamlingen inkluderar samtal som har förts inom 
grupper, mellan grupper och med läraren. Data analyserades utifrån olika typer av samtal 
(exploratory, cumulative och disputational talk) och typ samt nivå på den återkoppling som 
gavs i klassrummet. Elevsamtalen inom grupperna visade att delaktigheten var stor men att 
typen av kommunikation gav eleverna olika förutsättningar till meningsskapande där bristen 
på ämneskunskaper, ovana vid kamratbedömning och fysiska artefakter kan anses vara av stor 
betydelse för läroprocessen. Analysen av interaktionen i klassrummet visade att läraren i de 
båda studierna använde direkt återkoppling som gav eleverna möjlighet att jämföra och 
motivera sina resultat i en dialog med varandra och läraren, vilken anses vara en typ av 
återkoppling som är mycket effektfull för inlärningen. Studien visar att den muntliga 
formativa kamratbedömningsövningen i sin ursprungliga form är ett redskap som lärare kan 
använda och anpassa till sina praktiker för att skapa interaktioner i klassrummet som kan öka 
elevernas meningsskapande.  
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naturvetenskaplig undervisning, gymnasiet 
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1. Inledning 

 
För lärare är det mycket viktigt att hitta hanterbara metoder för undervisning och bedömning 
som både främjar elevernas lärande och är genomförbara i klassrummet. För att synliggöra 
lärandet för både lärare och elev är många av de arbetssätt som alltmer används i 
undervisningen influerade av den formativa bedömningen som fick stor uppmärksamhet i slutet 
av 90-talet då de brittiska forskarna Paul Black och Dylan William publicerade artikeln 
Assessment and Classroom Learning (Black & Wiliam, 1998). Artikeln bygger på en 
forskningsöversikt där 580 vetenskapliga artiklar publicerade under 1980 och 1990-talet har 
studerats. Black och Wiliam kom fram till att interaktionen i klassrummet är av stor vikt om 
man vill förbättra elevernas resultat och att formativ bedömning leder till bättre lärande och 
bättre skolresultat. Skolverket skriver på sin hemsida: ”Både i Sverige och internationellt har 
diskussionen om betyg och bedömning fått en ökad fokusering på bedömningens roll i 
läroprocessen, elevens delaktighet i bedömningen, dokumentation av lärande och fortlöpande 
bedömning” och kopplar det vidare till det sociokulturella perspektivet på lärande där 
tänkandet betraktas som i grunden socialt: ” Ett sociokulturellt perspektiv på lärande förändrar 
bedömningspraxisen mot en mer dynamisk och samarbetsinriktad aktivitet där bedömningens 
roll i undervisningssituationen betonas liksom vikten av att både lärare och elever är delaktiga i 
bedömningen” 
(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/formativ-
bedomning-1.100681). Det övergripande syftet med detta arbete är att bidra till utveckling av 
redskap för formativ bedömning i naturvetenskaplig undervisning i gymnasieskolan.  

 
Kvalitén på feedback som ges anses vara en av de starkaste förutsättningarna för att den 
formativa bedömningen skall vara fruktsam (Black & Wiliam, 1998). Tidigare forskning visar 
att feedback, som i svensk litteratur även benämns återkoppling, kan indelas i olika kategorier 
beroende på hur den ges, i vilket sammanhang den ges samt hur mottagaren uppfattar 
återkopplingen (Gamlem & Smith, 2013).  I artikeln The Power of Feedback (2007) definierar 
John Hattie och Helen Timperley återkoppling som information som görs tillgänglig genom en 
agent (lärare, kompis, bok, förälder, egen erfarenhet) beträffande egna prestationer eller 
förståelse som minskar avvikelsen mellan vad som är förstått och vad som är målet att förstå. 
Återkoppling är inbäddat i undervisningsprocessen som sker i klassrummet och skall förstås 
som moments of contingencies (ögonblick av tillfälligheter) – ögonblick som blir moments of 
contingencies i instruktioner är som kritiska punkter då lärandet byter riktning beroende på en 
bedömning (Black & Wiliam, 2009). Elever tenderar att se återkoppling som lärarens ansvar 
och förväntar sig då att läraren skall informera eleverna hur de ligger till, vad målen är och vad 
de skall göra härnäst (Hattie & Timperly 2007). Klassrumsforskning visar fördelar då 
återkoppling även ges av kompisar istället för att enbart ges av läraren (Gillies, 2008; Hattie & 
Gan, 2011). Både kamratbedömning och kamratrespons kan beskrivas som ett formativt 
förhållningssätt där eleverna på olika sätt involveras i bedömningsprocessen, så att de får 
förståelse för hur bedömningen går till som i sin tur ger dem möjlighet att själva använda 
återkopplingen (Jönsson, 2013b). 

 
I Black and Williams (1998) generella forskningsöversikt finns även forskning som visar att den 
enskilt mest betydelsefulla komponenten som förbättrar elevernas prestationer i 
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naturvetenskaplig utbildning är återkoppling. I Science Inside the Black Box förklarar Black och 
Harrison (2004) varför det formativa arbetssättet är effektfullt då det kombineras med 
naturvetenskapligt lärande: 

  
Science provides the means by which learners can interact with the world around 
them and develop ideas about the phenomena they experience. So, when they 
attempt activities such as germinating seeds, their studies in science equip them 
with ways to observe and question what is happening. Through experiments they 
can begin to work out and predict what might happen if conditions for the growing 
plant change. To be able to learn science in this way, student needs help in 
developing process skills to investigate, and communication skills to question and 
discuss findings. Formative assessment fits well into this learning scenario, since 
its purpose is for teachers to sift the rich data that arise in classroom discussion 
and activity, so that professional judgements can be made about the next steps in 
learning.’ (a.a.s.3) 

När läraren kommunicerar med eleverna i klassrummet är således återkopplingen ett mycket 
betydelsefullt verktyg för att styra diskussionen i en riktning som utvecklar elevernas 
naturvetenskapliga lärande. Eduardo Mortimer och Philip Scott framhåller att det är bara genom 
lärares och elevers ”prat runt aktiviteterna” som ett naturvetenskaplig lärande kan ske (Mortimer 
& Scott, 2006). Även i de naturvetenskapliga ämnena kan kamratbedömning anses vara ett 
verktyg som möjliggör denna viktiga kommunikation och återkoppling, där eleverna får 
möjlighet att ”prata naturvetenskap” och samtidigt fungera som läranderesurser för varandra. Det 
finns få studier gjorda specifikt på kamratbedömning i naturvetenskaplig utbildning. Studier som 
utförts har främst fokuserat på högre utbildningsnivå och mera på datorskrivna arbeten med on-
line kommentarer (Huann-Shyang, Zuway, Hsin-Hui & Sung-Tao, 2011; Nicol, 2009). För den 
svenska gymnasieskolan saknas forskning om naturvetenskaplig muntlig kamratbedömning, 
varför detta område bör utforskas mera. 

 

1.1 Kamratbedömning som kommunikativ praktik i 
naturvetenskaplig undervisning 

	  
Muntlig kamratbedömning ger eleverna möjlighet att ”prata naturvetenskap” med varandra 
samtidigt som de får möjlighet att både motta och använda återkoppling i ett samspel med 
läraren. Återkopplingen kan här förstås som en kommunikativ praktik där elever och lärare aktivt 
deltar i en dialog snarare än som överföring av information från läraren till eleven (Jönsson, 
2013a).  Såväl kommunikationen mellan elever som mellan lärare och elev kan inrymmas i vad 
som Rupert Wegerif (2007) kallar för det dialogiska utrymmet (dialogic space). Wegerif menar 
att lärandet i sig är att gå från ett monologiskt sätt att tänka till ett dialogiskt samt att 
undervisningen måste ge resurser och tillfällen till detta viktiga utrymme. Neil Mercer (2010) 
skriver om det dialogiska utrymmet: ”learner and teacher engage with each other and, in a sense, 
learn to see the task through each other`s eyes”. Lärandet i den naturvetenskapliga 
undervisningen utgår här från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där naturvetenskapens 
huvudsakliga kunskapsobjekt utgörs av socialt konstruerade begrepp och teorier, vilket har sitt 
ursprung i Vygotskijs teori om lärande (Säljö, 2000). Kommunikationen som sker i en grupp blir 
därmed viktig för individens lärandeprocess. Vygotskij (1978) beskriver vikten av the zone of 
proximal development som utgör den möjlighet till lärande som en individ har om den får hjälp 
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av en annan mer kunnig person (en förälder, kamrat eller lärare). Med lite handledning eller 
assistans i omgivningen kan vi ofta lösa problem som vi skulle ha svårt att klara på egen hand 
(Helldén, Lindahl & Redfors, 2005; Säljö, 2000). Att låta eleverna använda varandra som 
läroresurser i kamratbedömningsövningar kan således vara ett sätt att främja det 
naturvetenskapliga lärandet.  
En viktig förutsättning för olika former av kamratbedömning är dock att läraren interagerar med 
eleverna och hjälper dem att förstå det naturvetenskapliga språket så att de insocialiseras i en 
naturvetenskaplig diskursiv tradition (Schoultz, 2002). Läraren kan då föra en dialog med 
eleverna som främjar lärande och leda dem till the turning point dvs. att gå från ett vardagsspråk 
till ett vetenskapligt språk (Mortimer & Scott, 2006). Det är betydelsefullt att undervisningen 
leds av lärare på ett sådant sätt att naturvetenskapligt kunnande blir tillgängligt för eleverna på 
ett socialt plan och att eleverna får hjälp att nå en personlig förståelse av innehållet (Leach & 
Scott, 2003). Eduardo Mortimer och Philip Scott (2006) understryker att talet som sker i 
klassrummet har en mycket stor betydelse för elevernas möjligheter att skapa mening i det 
naturvetenskapliga lärandet:  
 

It is through talk that the scientific view is introduced to the classroom. Talk 
enabels the teacher to support students in making sense of that view. Talk enables 
the student to engage consciously in the dialogic process of meaning making, 
providing the tools for them to think through the scientific view for themselves 

                 (s. 3) 
 

Det individuella steget som skapar mening i denna process kan ses som att eleverna samlar ihop 
de idéer och åsikter som de redan har och lägger ihop dem med de nya som framkommer i det 
dialogiska samtalet (Mortimer & Scott, 2006). Läraren har här en viktig uppgift att hjälpa 
eleverna rekonstruera vetenskapligt accepterade idéer och begrepp. Återkoppling till eleverna 
blir således mycket viktig för att synliggöra hur den nuvarande begreppsförståelsen relaterar till 
den vetenskapliga och kan då hjälpa dem att utveckla den för vetenskapen så viktiga 
begreppsförståelsen (Bell & Cowie, 2000). Forskning visar att diskussioner och dialogisk 
interaktion i klassrummen bidrar till framgångsrikt lärande i naturvetenskap och att dessa 
metoder används i allt för liten utsträckning (Newton, Driver & Osborne, 1999; Ritchie & Tobin, 
2001). Således är det viktigt att utveckla redskap som möjliggör kommunikation såväl mellan 
elever och lärare som mellan eleverna själva i det naturvetenskapliga klassrummet. Önskvärt är 
att hitta metoder och redskap som främjar en socialkonstruktionistisk syn på lärande vilket 
kamratbedömning kan anses vara eftersom inlärningen sker som ett resultat av den sociala 
interaktionen mellan eleverna (Harrison & Harlen, 2007). Att låta kamratbedömningen ta form 
av en muntlig gruppövning som leds av läraren i klassrummet kan alltså vara ett sätt att skapa 
dialogisk interaktion med återkoppling som främjar det naturvetenskapliga lärandet.    
 
 

1.2 Tidigare forskning 
   
Nedan redogörs för forskning som har utförts på återkoppling och kamratbedömning inom ramen 
för uppsatsen. Först ges en generell bild av återkoppling som åtföljs av en mera specifik 
forskning i det naturvetenskapliga klassrummet. Likaså ges först en generell bild gällande 
tidigare forskning på kamratbedömning som avslutas av mera specifik forskning i det 
naturvetenskapliga klassrummet.  
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1.2.1 Återkoppling generellt  
Flera studier har påvisat hur kraftfullt återkoppling kan påverka elevernas lärande (Black & 
Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008; Hattie & Gan, 2011). Senare forskning 
visar också hur elever mottar och använder sig av den återkoppling de får (Gamlem & Smith, 
2012; Jönsson, 2013b).  
 
Fyra nivåer av återkoppling  
Utmärkande för användbar feedback är att den skall kunna besvara tre frågor: 
Vart är jag på väg? (Vilket är målet?), Var befinner jag mig i förhållandet till målet? och Hur 
skall jag närma mig målet? (Hattie & Timperley, 2007;  Jönsson, 2013b). Återkoppling kan ges 
på många olika sätt och Hattie och Timperley har utifrån sin forskning utvecklat en modell i fyra 
nivåer som visar hur återkoppling kan förbättra lärandeprocessen (se figur 1) vilken även Anders 
Jönsson använder som underlag i sin senaste version av Lärande bedömning (2013) i bokens 
kapitel som handlar om återkoppling.  
 

 
 
Figur 1. Hattie och Timperleys (2007) modell som visar hur feedback kan förbättra 
lärandeprocessen och hur feedback kan indelas i fyra olika nivåer beroende på hur den ges. 
 
 
Nedan följer en sammanfattande förklaring av de olika nivåerna utifrån främst Hattie och 
Timperleys forskning (2007): 
 
Återkoppling till uppgiften-feedback about the task (FT)  
Denna typ av återkoppling är knuten till fakta och begrepp med avseende på hur en specifik 
uppgift är utförd, om svaret är rätt eller fel eller om mer information krävs. Återkopplingen 
kallas ofta korrigerande och anses bygga upp en mera ytlig kunskap. Detta är den mest 
förekommande då 90 % av lärarnas frågor (ibland skriftliga men oftast verbala) syftar på denna 
typ av återkoppling (Airasian, 1997). Lärare kombinerar ofta denna korrigerande återkoppling 
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med information på själv-nivå, vilket gör att styrkan på FT då minskar. Lärare kan exempelvis 
säga: ”Det var bra! Det är rätt!”. FT är mer kraftfull när det gäller felaktiga tolkningar, inte när 
det gäller informationsbrist. Om eleverna saknar nödvändig kunskap, är således information mer 
effektfull än att ge återkoppling. Problemet med uppgiftsspecifik återkoppling är att den inte 
generaliserar till andra uppgifter samt att den har bättre effekt på enkla uppgifter jämfört med 
komplexa. 
 
Återkoppling på processnivå-Processing of the task (FP) 
Denna typ av återkoppling är knuten till process eller färdighetskunskaper, såsom hur man 
skriver en laborationsrapport, hur man förstår hur en fråga skall besvaras om den är ”nyanserad” 
(vilket anges i kunskapsmålen i naturvetenskapliga ämnen). Denna slags återkoppling fokuserar 
djup förståelse som involverar skapandet av mening (förståelse) och kopplas mera till 
förhållanden, samband, kognitiva processer och överföring till mera svåra obeprövade uppgifter. 
Återkoppling på processnivå anses vara mera effektiv än återkoppling på uppgiftsnivå därför att 
en djupare inlärning främjas (Hattie & Gan, 2011). 
 
Själv-reglerande återkoppling- Feedback about Self-Regulation (FR)  
Denna typ av återkoppling fokuserar på hur eleven ska reglera sitt eget lärande och att lära 
eleverna att bedöma sina egna prestationer. Innebär att eleven kan arbeta självständigt, har 
självkontroll och självdisciplin och engagerar sig i att söka svar på frågor och få återkoppling 
(Hattie & Gan, 2009). Den självreglerande återkopplingen får störst effekt om eleven förväntar 
sig att ett svar är korrekt men det visar sig vara fel. Om elevens självförtroende är högt och 
responsen visar sig vara korrekt, får återkopplingen liten uppmärksamhet. Om responsen är låg 
och responsen visar sig vara fel, ignoreras återkopplingen stort. Mer instruktioner och 
information är mer effektiv än återkoppling i denna situation. (Hattie & Timperley, 2007; Hattie 
& Gan, 2011). 
 
Återkoppling på personlig nivå- Feedback about the Self as a Person (FS) 
Denna typ av återkoppling är en återkoppling till eleven som person och inte relaterad till 
utförandet av en uppgift. Till exempel är utsagor som ”Du är en bra student”, ”Det var en 
intelligent fråga” och ”Det var inte bra gjort” uttryck för en sådan återkoppling. Det kan både 
vara beröm för ett bra beteende och kritik för ett dåligt beteende. Återkopplingen på personlig 
nivå har litet värde för att främja prestation och inlärning. Viktigt att skilja på beröm som leder 
uppmärksamheten bort från uppgiften och beröm som är riktad till ansträngning/prestation, 
självreglering, engagemang eller processen som är relaterad till uppgiften och utförandet såsom: 
”Du är jätteduktig eftersom du har arbetat flitigt med den här frågan genom att använda detta 
koncept” och kan då användas av eleven för att styrka uppgiften. Hattie och Timperley (2007) 
visar att FS är den minst effektiva återkopplingen och att den används för ofta i klassrummen 
istället för FT; FP eller FR. 
 
Olika typer av återkoppling i klassrummet 
I en studie undersökte Gamlem och Smith (2013) hur elever mellan 8 och 15 år (lower secondary 
scool) i Norge uppfattar den återkoppling som ges i klassrummet. Deras studie pekar på att 
elevernas uppfattning om återkoppling var att den kan vara positiv eller negativ. Återkopplingen 
upplevdes som negativ om eleverna fick veta först efter att arbetet var gjort vad de kunde ha 
gjort bättre även när de har trott att de har gjort sitt bästa, eller då läraren helt enkelt säger, att de 
måste arbeta bättre i framtiden. Kan förstås som återkoppling som beskriver om resultatet var rätt 
eller fel och anses vara den vanligaste och enklaste formen av återkoppling. Gamlem och Smith 
(2013) fann vidare att elevernas uppfattning om återkopplingen berodde mycket på om läraren 
gav eleverna tid till att arbeta med återkopplingen eller inte. Om läraren inte gav eleverna tid till 
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att arbeta med återkopplingen de hade fått uppfattades den som negativ och eleverna uppgav i 
studien att de då kände att återkopplingen som gavs var värdelös. Återkopplingen upplevdes 
däremot som positiv och fick eleverna att känna att de kunde förbättra sitt lärande, om läraren 
gav eleverna tid till att arbeta med återkopplingen och sedan följde upp den. Eleverna uttryckte 
dock att tid till förbättrande återkoppling sällan gavs i klassrummet. Ett resultat av Gamlem och 
Smiths studie är en typologi över återkopplingen i olika typer beroende på hur den används i 
klassrummet. Typologin bygger vidare på tidigare forskning och är en expanderad version av 
Tunstall och Gibbs typologi (1996). Den expanderade versionen visas i figur 2 och förklaras 
nedan. 
 
Typ A 
Återkoppling av typ A kännetecknas av att eleven är en passiv mottagare av återkoppling samt 
att den verbala interaktionen mellan lärare och elev är låg. Studien visade att eleverna ofta inte 
visste varför de hade fått ett visst betyg, utöver att ansträngning och engagemang var en del av 
det. De upplevde att bedömningen användes av läraren för att belöna eller bestraffa (jfr Black, 
2004). 
 
Typ B 
Återkoppling av typ B kännetecknas av att eleven är en passiv mottagare men återkopplingen 
kan ges av både lärare och kompisar. Mest förekommande återkopplingen i studien och är vanlig 
i klassrummet då t.ex. läraren ställer frågor och är en form av återkoppling på resultat som bara 
ger information om prestationens nivå. Eleverna uppger i studien att exempel på den icke verbala 
återkopplingen kan vara när läraren ler och nickar på ett sätt så att eleverna förstår att arbetet är 
bra. Förstås av eleverna som återkoppling läraren ger då han kontrollerar om eleven har startat 
sitt uppdrag, eller om det har blivit gjort i tid och mindre om arbetets kvalitet. Läraren 
kontrollerar prestationer och ansträngningar relaterade till uppgiften såsom läxa eller personliga 
studieplaner. Godkännande återkoppling är visuell såsom leende, klapp på axeln, ”give me five” 
eller verbala kommentarer såsom ”Exellent!, Bra, du har gjort det”. Eleverna tyckte att 
kontrollerande återkoppling var viktig för motivationen och nödvändig för att etablera en god 
relation till läraren men inte så hjälpfull för att förbättra arbetet utan mera en motivation till att 
arbeta hårdare. 
 
Typ C 
I återkoppling av typ C är eleverna aktiva deltagare där de kan få återkoppling från läraren eller 
ge varandra återkoppling och fungera som läroresurser för varandra som en del av 
klassrumsaktiviteten. Upplevs av eleverna som rapporterande där information ges om vad som 
kan förbättras eller har varit bra. Specifika förbättringar kan ges av kompisar eller lärare då 
uppgiften utförs och denna återkoppling kan användas för ytterligare utveckling och förbättringar 
eftersom tid ges till den i klassrummet, vilket eleverna i studien uppskattade. Den verbala 
interaktionen i klassrummet mellan hela klassen och läraren är dock låg. 
 
Typ D 
Återkoppling av typ D används sällan i klassrummet, men när den används tycker eleverna att 
den förbättrar inlärningen eftersom den används ”här och nu”. Denna slags återkoppling 
genererar kunskap, ger information om förbättringar, ger målrelaterad individuell information för 
att fortsätta att utveckla förståelse, och används som en interaktiv dialog mellan lärare och elever 
eller mellan elever. Eleven blir här en aktiv deltagare. Forskarna framhåller att elever har 
omedelbar, löpande tillgång till sina tankar och arbeten, och det finns omfattande bevis att de kan 
med exakthet reglera sig själva och ge kompisarna återkoppling under rätta förhållanden. 
Utmaningen ligger i att kunna skapa dessa förhållanden (Andrade 2010; Hattie & Gan 2011; 
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Waldrip. Fisher & Dorman 2009). Typ D återkoppling kan alltså innefatta att eleverna kan ha en 
hög verbal interaktion och vara aktiva deltagare i sitt eget lärande, en praktik som både Gamlem 
och Smith och tidigare forskning visar är gynnsam för det formativa arbetssättet och elevernas 
lärande (Andrade 2010; Black & Wiliam 2009; Hattie & Gan, 2011). 

	  
Eleverna i Gamlem och Smiths studie (2013)  beskriver att typ A, B och C är de vanligaste 
återkopplings-typerna i klassrummet. De beskriver typ D som ovanligast. Typ C förespråkar 
aktivt deltagande men innehåller relativt låg verbal aktivitet. Typ B återkoppling innehåller 
verbal interaktion, men här är eleverna passiva mottagare vad gäller deras egen 
inlärningsprocess. Typ A är ofta passiva mottagare. Gamlem och Smiths identifiering av olika 
typer av återkoppling ger lärare en ram att utgå från och använda sig av i klassrummet.  
 
 
 

 
Figur 2.  Gamlem och Smiths (2013) typologi av återkoppling i klassrummet  
 
 
 

1.2.2 Återkoppling i det naturvetenskapliga klassrummet 
I Handbook of Research on Science Education (Abel & Lederman, 2007) ger Beverly Bell en 
översikt på den forskning som har utförts gällande bedömning i det naturvetenskapliga 
klassrummet under 90-talet och början av 2000-talet. Hon beskriver här hur bedömningen av det 
naturvetenskapliga lärandet har gått från en mera psykometrisk testning och mätning mot att vara 
mera inriktad på bedömning som även involverar sociokulturella aspekter i det 
naturvetenskapliga lärandet. Forskningsöversikten visar även att den formativa bedömningen har 
fått stor genomslagskraft i det naturvetenskapliga lärandet och visar på forskning som anser att 
termen formativ interaction skulle kunna användas istället för formative assessment för att 
understryka den viktiga interaktionen mellan elever och lärare som är ett fundament i den 
formativa bedömningen (Bell, 2007)). I Black and Wiliams forskningsöversikt om bedömning 
finns även forskning som visar att den enskilt viktigaste komponenten för förbättring av elevers 
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prestationer i naturvetenskaplig utbildning är återkoppling (Bell, 2007). Att använda den typ av 
återkoppling som Gamlem och Smiths kallar för typ D där eleverna kan vara aktiva mottagare 
och interaktion mellan lärare och elever är stor är således mycket gynnsamt i det 
naturvetenskapliga klassrummet. Mortimer och Scott (2003) skriver att samtalet i klassrummet 
har mycket stor betydelse för elevers möjligheter att skapa mening i det naturvetenskapliga 
lärandet och att läraren har en viktig uppgift att hjälpa eleverna utveckla förståelse för de 
vetenskapligt accepterade idéerna och begreppen. Återkoppling till eleverna blir således mycket 
viktig för att synliggöra hur den nuvarande begreppsförståelsen relaterar till den vetenskapliga 
och kan då hjälpa dem att utveckla den för vetenskapen så viktiga begreppsförståelsen (Bell & 
Cowie, 2001). Forskning visar att diskussioner och dialogisk interaktion i klassrummen bidrar 
till att främja elevernas lärande i naturvetenskap men att dessa metoder används i allt för liten 
utsträckning (Newton, Driver & Osborne, 1999; Ritchie & Tobin, 2001; Mortimer & Scott, 
2003; Duschl & Hamilton, 2011). 
 
 

1.2.3 Kamratbedömning generellt 
Kamratbedömning är en form av kollaborativt lärande som gör det möjligt att aktivera eleverna 
som läranderesurser för varandra. Dylan Wiliam (2011) fann i sin forskningsöversikt att 
”forskning om kollaborativt lärande är en av de största framgångssagorna i 
utbildningsforskningens historia”. Varför anses då kamratbedömning vara en sådan kraftfull 
källa till att förbättra elevernas lärande? 
   
Fördelar med kamratbedömning  
Kamratbedömning ökar elevernas motivation att arbeta mera noggrant/omsorgsfullt/ordentligt 
eftersom de förutom att bedöma sitt eget arbete även bedömer andras (Black, Harrison, Lee , 
Marshall & Wiliams 2003, 2009; Wiliam, 2011). Det ger eleven möjlighet att uttrycka och dela 
med sig till andra vad han/hon kan och förstår, samtidigt som eleven kan utveckla kunskapen 
genom återkoppling från sina kompisar (Liu, 2008).  Ett antagande är att eleverna kommunicerar 
med ett språk som är naturligt för dem och eleverna kan exempelvis få syn på missuppfattningar 
bättre om de förklaras av en kompis som använder samma språk (Konert, Richter, Mehm, Gobels 
& Bruder et.al. 2012; Jonsson, 2013; Havnes, Smith, Dysthe & Ludvigsen, 2012). Det finns även 
forskning som visar att återkoppling från kamrater ger bättre resultat på det eleverna presterar 
jämfört om de får återkoppling från läraren. (Van Zundert, 2010). 
 
Eleverna har också lättare att ta kritik från varandra än från sina lärare (Black, et.al. 2003, 2009). 
När eleverna är upptagna med kamratbedömning kan läraren istället få tid att observera och 
reflektera över vad som händer i klassrummet och hjälpa till där det behövs (a.a.). Genom att ge 
alla elever samma fråga och sedan låta dem bedöma varandras svar ges förutsättningar för 
eleverna att se ett helt spektrum av lösningar med varierande kvalitet, vilket i sin tur är en 
förutsättning för att kunna urskilja olika kvaliteter och kunna se skillnad på vad som är mer eller 
mindre bra. Detta gynnar även elevernas utveckling av ämneskunskaper (Jönsson, 2013a; 
Jönsson, 2013b).  
 
Kamratbedömning anses även vara en viktig faktor för att hjälpa studenter utveckla färdigheter 
för självbedömning (Black et.al. 2003, 2009). Jönsson (2013) framhåller att eleven får en hjälp 
med att distansera sig från det han/hon själv har gjort och får möjlighet att se på det med en 
utomstående betraktares ögon. Forskningen visar således att eleverna lär genom att ta rollen som 
lärare och bedömare av andra men det framgår av flera studier att det är bättre att be kompisarna 
kommentera, inte bedöma/betygsätta varandra (Black et.al.,2003, 2009; Liu, 2008; Wiliam, 
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2011). Liu (2008) gör en viktig distinktion mellan kamratbedömning (peer assessment) och 
kamratåterkoppling/feedback (peer feedback) som ofta inte skiljs åt i litteraturen. Termen 
kamratfeedback bör enligt Liu användas då eleverna kommunicerar med varandra utan att 
gradera eller bedöma arbetet/prestationen utifrån bestämda kriterium. Kamratbedömning handlar 
då om att eleverna synliggör styrkor och utvecklingsbehov för att kunna stödja varandra att 
utvecklas mot målen (Jönsson, 2013).  
 
Kamratbedömningsförmåga 
Van Zundert, Sluijsmans och Van Merrienboer (2010) genomförde en forskningsöversikt där 
studier om kamratbedömning, utgivna mellan 1990 och 2007, granskades och sammanställdes. 
Forskningsöversikten visade att elever som är villiga att följa regler, s.k high executive thinkers, 
är bättre på att bedöma kompisar än vad elever som betonar oberoende och kreativitet, s.k low 
executive thinkers, samt att högpresterande elever är bättre på kamratbedömning än vad 
lågpresterande elever är. Forskning visar också att kamratbedömningsövningar främjas av 
träning där eleverna aktivt engageras och av erfarenhet, där resultaten är påvisbara redan efter ett 
övningstillfälle (Van Zundert, Sluijsmans & Van Merrienboer, 2010).  
 
Viktiga förutsättningar för kamratbedömning 
För att kamratbedömning skall fungera visar forskningen att det är viktigt att eleverna känner sig 
trygga i klassrummet. Till exempel visar forskningen att vissa elever tycker det är svårt att ge 
återkoppling då det är brist på förtroende, ärlighet och ömsesidig respekt i klassrummet. De 
oroar sig för potentiell skada. (Cowie, 2005). Tid måste ges till träning för att lära eleverna vilka 
vanor och färdigheter som krävs för att kunna samarbeta, såsom hur man beter sig i en grupp, hur 
man lyssnar till varandra och ger varandra utrymme. Det är således viktigt att läraren hjälper 
eleverna till att uppnå dessa färdigheter. Detta gäller speciellt för de lågpresterande eleverna 
(Black et al., 2003, 2009). Lärarna måste också lära sina elever adekvata färdigheter för själva 
bedömningen, strukturera klassrummet så att detta blir möjligt, konstruera kriterium och göra 
specifika övningar som säkerställer att alla studenter kan ha fördelar ur 
kamratbedömningsövningen (Gamlem & Smith, 2013; Van Zundert, 2011; Jönsson, 2013a). 
Eleverna måste därför ha objektiva kriterier när de bedömer arbeten, annars är det risk för att 
återkoppling enbart blir baserad på personliga ”likes and dislikes” (Gamlem & Smith, 2013). 
Studier visar att elever med tidigare erfarenhet av kamratbedömning har en mer positiv attityd 
till övningen (Wen & Tsai, 2006). Förutom tid till färdighetsträning är det även viktigt att tid ges 
till eleverna för att kunna omarbeta sitt arbete efter att det har blivit kamratbedömt (Van Zundert, 
2010). Det ökar möjligheten att återkopplingen upplevs som positiv och mera meningsfull 
(Gamlem & Smith, 2013). 
 
Fördelar med muntlig kamratbedömning i grupp  
Eleverna kan få en snabb återkoppling i direkt anslutning till sin prestation ”här och nu” 
då eleverna får möjlighet att jämföra och motivera sina resultat i en dialog med varandra (Havnes 
et al., 2012; Jönsson, 2013b). Forskning visar även att elever är mer benägna att avslöja vad de 
inte förstår om responsen är omedelbar (Black et al., 2003, 2009). Att ge och motta återkoppling 
i grupp kan kännas tryggt för de elever som är ovana vid kamratbedömning och de behöver då 
inte känna att återkopplingen är riktad specifikt mot dem själva (Jönsson; 2013b; Jönsson, 
Ekborg, Lindahl & Löfgren, 2013). Den sociala sammanhållningen kan göra att elever hjälper 
sina kamrater eftersom de värnar om gruppen, vilket leder till ökad insats. Dock måste det finnas 
ett gruppmål annars är risken stor att enbart socialisering och inte lärande utvecklas (Wiliam, 
2011). Återkoppling från en grupp kan öka lärarens uppmärksamhet mer än om återkopplingen 
kommer från en enskild elev. Således kan kamratbedömningen hjälpa att stärka den enskilda 
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elevens röst och därmed förbättra kommunikationen mellan elev och lärare som främjar 
inlärningen (Black et al., 2003, 2009). 
 
Gruppens sammansättning 
Hur skall gruppen vara sammansatt för att kamratbedömning skall ge goda resultat? Detta är en 
komplex fråga, men om gruppen har ett bestämt mål och uppgiften de arbetar med är 
väldefinierad så har forskning visat att de högpresterande eleverna är mest produktiva (Webb, 
1995). Jönsson (2013b) visar på forskning som stärker detta, men även forskning som visar att 
kamratbedömning i grupp är lika effektiv för både hög och lågpresterande elever om gruppen har 
ett bestämt mål och att gruppmedlemmarna har ett individuellt ansvar.   
 
Wiliam (2011) framhåller att det är de elever som ger och får hjälp under grupparbete som lär sig 
mest. Det är dock av stor vikt att de hjälper varandra med utarbetade förklaringar och inte bara i 
form av ett svar. Om gruppen är sammansatt av elever med stor blandning vad gäller kunskaper 
kan elever i mitten bli oengagerade betraktare som ser på när de högpresterande undervisar de 
lågpresterande (William, 2011). För att så många elever som möjligt skall bli engagerade i 
gruppaktiviteten som kan föra lärandet framåt är det därför bra att mixa grupperna så att svaga 
elever får arbeta med medelpresterande och medelpresterande med starka elever. Konert et al. 
(2012) visar i en studie att när elever själva får välja kompisar att arbeta med väljer de ofta 
vänner med samma färdighetsnivå i ämnet vilket leder till homogena grupper istället för 
heterogena med ett optimalt utbyte av kunskap och att elever kan bli mycket upprörda om de inte 
får arbeta i grupper som de själva har valt. Konert et al. (2012) kallar detta för ”peer matching 
problem”. 
 
Tidigare forskning på kamratbedömningens fördelar för akademiska framgångar bygger nästan 
enbart på korrelationsstudier där möjligheten att dra kausala slutsatser är liten. Mer forskning 
som undersöker de kausala sambanden är därför eftersträvansvärd inom kamratbedömning. 
(Wentzel & Watkins, 2011)  
 
 

1.2.4 Forskning om kamratbedömning i det naturvetenskapliga 
klassrummet 
Bell (2007) anger i sin forskningsöversikt att bedömning av elever i grupp har ökat inom den 
naturvetenskapliga utbildningen. Hon anser att detta är en effekt av den ökade efterfrågan på 
naturvetenskaplig arbetskraft där förmågan att kunna samarbeta i grupp, vara en del av ett team 
och uppnå gemensamma mål är viktig och därför numera finns inskriven i kursplanerna för de 
naturvetenskapliga ämnena, vilket också är synligt i den svenska kursplanen (Skolverket 2011). 
Då eleverna arbetar i grupp finns möjligheter att bedöma varandras arbete vilket gör att 
kamratbedömning kan anses vara en bra metod. Som nämndes i inledningen finns få studier 
gjorda på kamratbedömning i den naturvetenskapliga utbildningen. Studier som utförts har 
främst fokuserat på högre utbildningsnivå och mera på datorskrivna arbeten med on-line 
kommentarer (Huann-Shyang, Zuway, Hsin-Hui & Sung-Tao, 2011; Nicol, 2009). Få studier har 
gjorts på muntliga kamratbedömningsövningar i de naturvetenskapliga ämnena och de som gjorts 
har framförallt fokuserat på högre utbildning (DeGrez, Valcke, Roozen, 2012; Poon, McNaught, 
Lam, Kwan, 2009). Det finns även några studier på grundskolenivå i bland annat England, USA 
och Nya Zeeland (Hodgson & Pyle, 2010). Det är dock svårt att hitta forskning som är utförd på 
naturvetenskaplig muntlig kamratbedömning i Sverige och inom gymnasieskolan, varför 
kamratbedömning i naturvetenskaplig undervisning bör utforskas mera både vad gäller svenska 
förhållanden och utbildning på gymnasienivå. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor      
 
Vilket tidigare har framhållits i uppsatsen visar forskning att diskussioner och dialogisk 
interaktion i klassrummen bidrar till framgångsrikt lärande i naturvetenskap och att dessa 
metoder används i allt för liten utsträckning (Newton, Driver & Osborne, 1999; Ritchie & Tobin, 
2001; Mortimer, Scott, 2003). Att skapa metoder som möjliggör dialogisk interaktion i det 
naturvetenskapliga klassrummet är därför av stor vikt och ligger till grund för uppsatsens syfte 
vilket är att bidra till utveckling av redskap för formativ bedömning som kan mediera elevernas 
meningsskapande i naturvetenskaplig undervisning på gymnasiet, och mera specifikt att utveckla 
en metod för muntlig formativ kamratbedömning.  
 
Studien har genomförts som en design-baserad studie där eleverna i den undervisning som 
iscensatts skall ge varandra återkoppling gruppvis i klassrummet under ledning av läraren. En 
förutsättning för att den muntliga formativa kamratbedömningen skall bidra till utvecklingen av 
den naturvetenskapliga undervisningen är att övningen ger möjligheter till samtal i klassrummet 
som kan mediera elevernas meningsskapande. Att studera hur eleverna kommunicerar med 
varandra blir då ett sätt att undersöka om mening kan skapas. Då forskning visar att den 
återkoppling som ges i klassrummet är ett mycket betydelsefullt verktyg för att styra 
diskussionen i en riktning som utvecklar elevernas naturvetenskapliga lärande (Black & 
Harrison, 2004) har även den återkoppling som använts i den muntliga formativa 
kamratbedömningen studerats, vilket har genererat följande forskningsfrågor: 
 

 
1. Vilka typer av samtal möjliggörs i den muntliga formativa kamratbedömningen och 

hur kan dessa samtal främja elevernas meningsskapande?  
 

2. Vilken typ och nivå kännetecknar återkopplingen i klassrummet och hur påverkar den 
elevernas möjlighet till meningsskapande? 
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2. Metod 

  
 
Val av metod har utgått från uppsatsens syfte att utveckla en metod för muntlig formativ 
kamratbedömning. För att både förstå hur lärande sker i en kamratbedömningssituation samt 
studera hur kamratbedömningsmetodens design medverkar till att främja elevernas förståelse 
inramas studien metodologiskt som designbaserad forskning (The Design-Based Research 
Collective, 2003). I design-baserad forskning är designen central i ansträngningen att främja 
inlärning, skapa användbar kunskap och avancerade teorier för lärande och undervisning i 
komplexa miljöer. (Design-Based Research Collective, 2003). Design-baserad forskning 
förutsätter att en undervisningsdesign testas genom en cyklisk process av redesign och analys där 
designen testas, utvärderas och testas på nytt (Cobb & Gravemeijer, 2006). Lärare och forskare 
arbetar tillsammans och försöker skapa meningsfulla förändringar i klassrummet och lärandet 
(The Design-Based Research Collective, 2003). Genom att undersöka olika aspekter av 
läroprocessen och hur klassrummet kan konstrueras för att stödja läroprocessen ger den 
designbaserade studien en större förståelse för vad som kan beskrivas som en learning ecology 
(Cobb, Jere Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble, 2003). Designbaserad forskning är således en 
viktig metodologi för att förstå hur, när och varför innovationer i utbildningen fungerar i 
praktiken (Design–Based Research Collective, 2003).  
 
 
 

2.1 Designprocessen  
 
Här beskrivs vad som ligger till grund för utvecklingen av den process vilken har lett fram till 
den muntliga formativa kamratbedömningens design som användes i studien.   
 
 
På väg mot en modell för muntlig formativ kamratbedömning i naturvetenskap 
Höstterminen 2013 började en ursprunglig design ta form för den muntliga 
kamratbedömningsövningen där syftet var att utforma ett antal designprinciper som skulle ligga 
till grund för de kommande studierna (The Design-Based Research Collective, 2003).  
Influerad av Wiliams (2011) fem nyckelstrategier för formativ bedömning ville jag skapa en 
övning i det naturvetenskapliga klassrummet där flera av strategierna kunde användas. Att skapa 
en klassrumsmiljö där elever och lärare ges möjlighet att diskutera och interagera med varandra 
(Newton, Driver & Osborne, 1999; Ritchie & Tobin, 2001; Mortimer, Scott, 2003), samtidigt 
som Wiliams strategier kunde användas som verktyg var de viktigaste grunderna som jag utgick 
från:  
 

1. Att	  klargöra,	  delge	  och	  skapa	  förståelse	  för	  lärandemål	  och	  kriterier	  för	  framsteg	  
2. Att	  åstadkomma	  effektiva	  klassrumsdiskussioner,	  aktiviteter	  och	  inlärningsuppgifter	  

som	  visar	  att	  lärande	  har	  skett	  
3. Att	  ge	  feedback	  som	  för	  lärandet	  framåt	  
4. Att	  aktivera	  eleverna	  till	  att	  bli	  läranderesurser	  för	  varandra	  
5. Att	  aktivera	  eleverna	  till	  att	  äga	  sitt	  lärande	  (a.a.,	  s.	  18)	  
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Efter ett lektionspass som behandlade nervsystemet i ämnet biologi 2 fick eleverna i min egen 
naturvetarklass i en skola belägen utanför Stockholm själva ta fram begrepp och processer som 
de ansåg vara viktiga för att öka sin kunskap och uppnå kursens mål. Efter att jag och eleverna 
tillsammans diskuterat elevernas synpunkter skrevs begreppen och processerna upp på ett block 
väl synligt i klassrummet. Eleverna fick sedan i uppgift att fokusera på begreppen och 
processerna för att muntligt kunna förklara dem på nästföljande lektion. Att inkludera eleverna 
gör att ämnesinnehållet blir relevant och att övningen känns meningsfull (Aikenhead, 2005). Att 
låta eleverna förklara begreppen muntligt ger eleverna förutsättning att utveckla sin förmåga att 
använda kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena för att kommunicera (Skolverket, 2011). Jag 
påpekade att detta var en formativ övning som skulle ge eleverna möjlighet att öva sig inför ett 
kommande redovisningstillfälle, vilket eleverna tidigare hade önskat i en utvärdering. Tanken 
med denna process var att skapa förståelse för lärandemål och åstadkomma inlärningsuppgifter 
enligt Wiliams (2011) strategi 1 och 2 som möjliggör för eleverna att träna och utveckla sin 
kommunikativa förmåga samtidigt som den kan klargöra och skapa förståelse för vad som 
förväntas av eleverna och ge en direkt återkoppling på elevernas kunskap inom det behandlade 
området (Gamlem & Smith, 2013). 
 
Nästföljande lektion möblerade jag klassrummet så att eleverna fick möjlighet att sitta 
tillsammans i grupper (se figur 4) influerad av Kress & Sidiropoulou (2010) som beskriver hur 
möbleringen av klassrummet får stora konsekvenser för elevernas möjligheter till 
meningsskapande. Klassrummets design och elevernas samtal inom gruppen frigör läraren så att 
hon på ett enkelt sätt kan röra sig mellan grupperna (Black et al., 2003, 2009). Detta ger läraren 
möjlighet att observera samt lyssna till elevernas samtal vilket kan öka sannolikheten till att 
upptäcka de tysta eleverna, vilket troligtvis inte är lika synligt vid en traditionell 
klassrumsdesign, där eleverna ofta sitter enskilt och är placerade framför läraren i samma 
riktning så att samtal med varandra inte främjas. Eleverna blev slumpvis indelade genom att 
tilldelas en siffra då de passerade klassrumsdörren, som visade vilken grupp de tillhörde. Jag 
hade skrivit upp de viktiga begreppen och processerna på lappar i form av frågor, som var och en 
av grupperna slumpvis fick dra ur en hög och sedan besvara. Jag ville på detta sätt engagera hela 
klassen och åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner (Wiliams, 2011) samtidigt som jag 
ville hinna med att behandla alla frågorna. För att så många elever som möjligt skulle aktiveras 
och hjälpa varandra med frågorna lät jag alla grupper i klassrummet höra frågan, och 
uppmuntrade alla grupper att diskutera och formulera ett svar på frågan trots att det inte var deras 
tur att redogöra inför hela klassen. Att organisera övningen är en viktig del av designen eftersom 
forskning visar att strukturerade gruppövningar är mer fördelaktiga för inlärning i naturvetenskap 
än vad ostrukturerade är (Gillies, 2008). Influerad av formativa verktyg såsom Wiliams (2011) 
”trafikljus” delade jag även ut färgade papper som grupperna fick bedöma de andra gruppernas 
svar med. Den omedelbara visuella representationen ger en omedelbar återkoppling och gör att 
presentatören/gruppen direkt får veta nivån på prestationen (Black & Harrison, 2001). Jag 
bestämde tillsammans med eleverna vad de olika färgerna skulle symbolisera när de användes 
som bedömning av hela gruppens svar. Här får eleverna genom kamratbedömning möjlighet att 
bli läranderesurser för varandra som i sin tur kan aktivera eleverna till att äga sitt lärande 
(Jönsson, 2013b). I övningen möjliggörs här Wiliams (2011) nyckelstrategi 4 och 5.  
 
Eleverna uttryckte spontant i klassrummet att de tyckte övningen var mycket bra, att den var 
rolig och gav dem motivation att söka svar på frågorna samt att den ökade deras egen kunskap 
mer än om de hade arbetet mera traditionellt med ett klassrumsförhör där de själva fick svara på 
frågor. Genom att ge alla elever samma fråga och sedan låta dem bedöma varandras lösningar 
muntligt i klassrummet ges förutsättningar för eleverna att se flera olika typer av lösningar med 
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varierande kvalitet, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna urskilja olika kvaliteter och 
kunna se skillnad på vad som är mer eller mindre bra. Detta gynnar även elevernas utveckling av 
ämneskunskaper (Jönsson, 2013a; Jönsson, 2013b). Jag och klassen använde sedan metoden 
ytterligare en gång inom ämnet nervsystemet, men då ville eleverna ha anteckningar med sig då 
de diskuterade frågorna med varandra vilket tilläts av mig och fungerade bra. Eleverna 
utvärderade metoden ännu en gång och det framkom mycket klart att de uppskattade den 
omedelbara återkopplingen som blev möjlig i övningen (Gamlem & Smith, 2013). Jag märkte att 
övningen gav mig som lärare tillfälle att ge återkoppling som kunde föra lärandet framåt 
(Wiliams strategi 3) samt att föra en dialog med eleverna som främjar lärande och leda eleverna 
till ”the turning point” dvs att gå från ett vardagsspråk till ett vetenskapligt språk (Scott, 
Mortimer & Aguiar, 2006). En viktig design som växte fram i processen var därför att låta 
läraren styra kamratbedömningsövningen.  
 
Viktiga designprinciper som växte fram ur arbetet i klassrummet tillsammans med eleverna och 
som ligger till grund för den ursprungliga designen var att: 
 

1. Inkludera eleverna i övningen genom att låta dem medverka i utformningen av  
ämnesinnehållet 

2. Möblera klassrummet så att gruppdiskussioner möjliggörs 
3. Indela elever i grupper slumpvis 
4. Använda semiotiska resurser som kan synliggöra gruppernas bedömning av varandra. 
5. Skapa en delad förståelse av frågorna/uppgifterna genom att läraren läser upp dessa så att 

alla grupper hör och får tid att diskutera med varandra såväl inom som mellan grupperna 
innan svaret ges, som i sin tur bedöms och diskuteras i klassrummet under ledning av 
läraren.  

 
Jag sammanställde därefter övningen och skrev en instruktionsmanual med intentionen att även 
andra lärare på skolan som använder formativa verktyg, skulle kunna använda sig av metoden. 
Metoden fick namnet Muntlig formativ kamratbedömning och den första designen finns 
beskriven i bilaga 1.  
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2.2 Genomförande av en designbaserad studie 
  

Designprinciperna som vuxit fram under höstens iterativa processer i min egen klass och som 
ligger till grund för den Muntliga kamratbedömningens första design var nu dags att testa i en 
annan kontext för att försöka förstå hur metodens design kunde medverka till att främja 
elevernas naturvetenskapliga lärande (The Design-Based Research Collective, 2003) som kan 
beskrivas utifrån Cobbs et al., (2003) learning ecology där klassrummet design och läroprocess 
sker i ett samspel med varandra.     
 
Under vårterminen 2014 utfördes designstudien därför i tre olika gymnasieklasser. Den första 
undersökningen var en pilotstudie i min egen naturvetenskapliga klass i årskurs två. Syftet med 
denna var att testa hur datainsamlingsmetoderna fungerade i klassrummet och om de behövde 
förändras. Detta material kommer inte att analyseras i uppsatsen. Den andra och tredje 
undersökningen har utförts i klasser bestående av elever som läser ämnet naturkunskap på det 
Samhällsvetenskapliga programmet i årskurs ett och tre. Urvalet av klasserna har grundats på 
tillfrågade lärares vilja och möjlighet att delta i designstudien i min nära omgivning och är 
således ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2007). Den ursprungliga designstudien har diskuterats 
med lärare som har deltagit i studien och sedan utformats efter behov och önskemål. Det 
naturvetenskapliga ämnesinnehållet i bedömningsövningen har därför varit beroende av vilket 
naturvetenskapligt innehåll som varit aktuellt för eleverna vid studiens genomförande. Genom att 
studien genomfördes i klassrummet hade läraren som medverkade också möjlighet att 
tillgodogöra sig resultaten från studien och vid intresse använda resultaten i sin egen 
undervisning då den möjliggör ett samarbete mellan praktiserande lärare och forskare där man 
tillsammans försöker sträva efter att skapa meningsfulla förändringar i klassrummet och lärandet 
(The Design-Based Research Collective, 2003). Resultaten analyserades och utvärderades och 
kommer att ligga till grund för utvecklingen av en ändrad design. Den ändrade designen är 
avsedd att testas i en annan kontext vilket dock inte inryms i ramen för den här uppsatsen. 
 
Datainsamling 
I alla undersökningar inspelades tre slumpvis utvalda grupper med Mac-dator (Quicktime 
player), mobiltelefon (röstmemo) och Ipad (audiomemos). Alla inspelningsverktyg var 
utplacerade på bordet innan eleverna kom in i klassrummet. Undersökningarna filmades med 
hjälp av en kamera som var placerad längst bak i klassrummet. Vidare gjordes fältanteckningar 
under alla studier förutom pilotstudien. En diskussion utfördes med lärare i direkt anslutning till 
studien såväl före som efter övningen. 
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Figur 3. Designprocessens olika steg beskriven i texten ovan.  
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2.2.1 Muntlig formativ kamratbedömning i Ritas klass 

 

Den studerade klassen gick på Samhällsvetarprogrammet i årskurs tre. Läraren Rita undervisade 
klassen i ämnet naturkunskap och vid undersökningen behandlades ämnet genetik. Rita hade fått 
både muntlig och skriftlig information om övningen (se bilaga 1). På grund av sjukdom hann 
Rita inte förbereda eleverna på övningen. Vid slutet av ett långt lektionspass (2.5 timmar) 
möblerades klassrummet, siffror och färgade kort lades ut på borden och eleverna delades med 
nummer in i grupper när de redan var i klassrummet eller då de som gått på rast kom tillbaka. 
Ingen av eleverna hade vetskap om vad som skulle hända. Jag förklarade för eleverna varför jag 
var där och bad om tillåtelse att få filma och spela in de grupper som hade inspelningsverktyg på 
borden. Jag berättade att filmerna och de inspelade samtalen inte kommer att visas eller namnges 
och att de kommer att förstöras när studien är avslutad och avrapporterad. Alla elever gav 
muntligt sin tillåtelse och bedömningsövningen startade. Läraren hade skrivit ner frågor som 
handlade om genetik på ett papper som hon hela tiden övningen fortgick hade i handen. Hon 
bestämde själv vilka frågor grupperna fick och läste sedan upp dem från papperet. Eleverna fick 
inte använda anteckningar, mobiler eller läroböcker. Övningen fortgick i 60 minuter. 
 
 

2.2.2  Muntlig formativ kamratbedömning i Ruts klass 

 

Ruts klass gick på det Samhällsvetenskapliga programmet och vid undersökningstillfället hade 
även de en lektion i naturkunskap som behandlade avsnittet genetik. Eleverna i undersökningen 
gick första året på programmet. Rut hade fått såväl skriftlig (se bilaga 1) som muntlig 
information om övningen. Hon deltog även som observatör i naturvetarklassen då pilotlektionen 
genomfördes. Eleverna var förberedda på övningen såtillvida att de visste att den skulle 
genomföras och de hade även blivit informerade och tillfrågade av Rut om tillåtelse över att 
inspelning och filmning skulle ske, vilket eleverna hade givit samtycke till. Eleverna hade dock 
inte medverkat i processen som ledde fram till vilka frågor som skulle behandlas under 
lektionen. Som hos Rita genomfördes övningen i slutet på ett långt lektionspass, men här bytte 
eleverna lektionssal. Vid ingång i klassrummet tilldelades de slumpvis ett nummer som visade 
grupptillhörigheten. På borden i klassrummet fanns siffror och färgade papper utlagda (se figur 
4). Jag informerade och frågade eleverna ännu en gång om tillåtelse för filmning och inspelning. 
Eleverna fick inte använda sig av anteckningar, mobiler eller läroböcker under övningen. 
Läraren hade skrivit ner frågor på olika kort som hon läste upp och gav till den aktuella gruppen. 
Till varje fråga fanns en modell eller bild på projektorn som visades för hela klassen. Övningen 
fortgick i 75 minuter.  
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Figur 4. Bilden visar klassrummets design i Ruts grupp. På borden finns färgade  
papper, siffror och modeller utlagda. I förgrunden syns cellmodeller och majskolvar. 
 
 
 
 
 
2.3 Databearbetning och analys 
 
Samtalen i klassrummen har transkriberats och därefter analyserats. Samtalen inom grupperna 
och i viss mån även mellan grupperna har kategoriserats utifrån Mercers (2010) olika typer av 
kommunikation vilka är cumulativ, disputational och exploratory talk. I cumulativte talk 
använder eleverna en vänlig och samarbetsvillig dialog för att dela kunskaper och erfarenheter, 
men de gör det okritiskt på så sätt att alla i gruppen accepterar och håller med vad andra elever 
säger. Eleverna repeterar och utvecklar varandras idéer men utan att noggrant utvärdera dem. I 
disputational talk är atmosfären tävlande istället för kooperativ. Oenighet råder och det finns en 
hel del interaktion såsom ”Ja, det är det!” ”Nej, det är det inte!”. Eleverna framhäver sina egna 
intressen utan att lyssna till de andra gruppmedlemmarnas åsikter. I exploratory talk finns en 
atmosfär av förtroende där alla uppmuntras att bidra med sina idéer och åsikter som behandlas 
med respekt. Eleverna lyssnar aktivt, ställer frågor, delar relevant information och granskar 
varandras åsikter kritiskt men konstruktivt vilket har visat sig positivt för den naturvetenskapliga 
inlärningen (Howe, Tolmie, Thurston, Topping, Livingston et al., 2007), Bäst för inlärningen är 
således så mycket exploratory talk som möjligt i förhållande till disputational talk (Mercer et al., 
2010).  
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Nivån på den återkoppling som användes i klassrummet har kategoriserats utifrån Hattie och 
Timperleys (2007) modell där FT är den feedback som ges på uppgiftsnivå, FP på processnivå, 
FR på självreglerande nivå och FS på personlig nivå som beskrivits under rubriken 1.2.1 
Återkoppling generellt (sid 4-5). I analysen har även Gamlem och Smiths (2013) typologi  
använts för att undersöka vilken typ av återkoppling som användes i klassrummet. Typ A där 
läraren ger betyg utan kommentarer och upplevs av eleverna som mera belönande eller 
bestraffande där de själva är passiva mottagare, den mer kontrollerande återkopplingen, typ B 
där läraren kontrollerar prestationer och ansträngningar relaterade till uppgiften såsom om läxan 
är gjord, typ C, rapporterande återkoppling med kommentarer från läraren på vad som kan 
förbättras samt av typ D som ger vägledande direkt återkoppling i en dialog mellan lärare och 
elev. De olika typerna finns beskrivna under rubriken 1.2.1 Återkoppling generellt (sid 6-7).  
Vid analysen har även videoinspelning av övningarna studerats i den mån detta har varit möjligt 
på grund av kamerans begränsade räckvidd i klassrummet. I analysen ingår även fältanteckningar 
utförda under de båda övningstillfällena. Inspelningen hos en av grupperna i Ruts klassrum 
misslyckades, vilket gör att enbart samtalen i två av grupperna har analyserats. 
 
 
 
2.4 Etiska aspekter 
 
De etiska frågorna har tagits i beaktande redan från undersökningens början och fram till  
slutrapporten enligt Vetenskapsrådets etikregler (2002). De två lärare som har deltagit i studien har  
på ett tidigt stadium informerats och givit sin tillåtelse att bli filmade och inspelade under lektionen  
samt att resultaten kommer att ligga till grund för en uppsats som de själva har tillgång att läsa och 
kommentera.  
 
I en designbaserad studie arbetar forskaren i ett nära samarbete med lärare och elever i klassrummet  
som kan ses som ett ”levande laboratorium” (Reeves, 2006). Jag fungerar själv som både forskare,  
lärare och kollega vilket kan innebära både fördelar och nackdelar för studien och de inblandade.  
Som kollega känner jag lärarna som deltar i studien och har därför ett redan etablerat samarbete att  
utgå ifrån där jag även rent fysiskt har möjlighet att diskutera och utvärdera resultaten, vilket kan  
anses vara fördelaktigt för studien. Det kan dock vara problematiskt att röra sig från kollegarollen  
till forskarrollen såsom då resultaten skall analyseras och vad som skall dokumenteras i uppsatsen.  
Även om studien inte har för avsikt att döma om lärandet var bra eller dåligt kan lärarna påverkas 
av min tolkning av resultaten. Trots att allt material är anonymiserat och kodifierat kan lärare och  
andra kollegor troligtvis identifiera individer som deltagit i studien. I analysen har därför hänsyn 
tagits till detta och därför har inget som kan kopplas till personer och kan upplevas som kränkande 
tagits med i dokumentationen.  
 
Informerat samtycke har även erhållits muntligen från eleverna. Innan övningen  
startade i klassrummet berättade jag om syftet och bad om tillåtelse att få spela in samtalen samt  
videofilma med en kamera placerad väl synlig längst bak i klassrummet. Jag förklarade även för 
eleverna att de som inte ville bli filmade eller inspelade kunde placera sig i klassrummet så att 
detta inte var möjligt.   
 

2.5 Tillförlitlighet och validitet 
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Tillförlitlighet 
För att studiens tillförlitlighet skall öka har respondentvalidering använts. Resultat och 
tolkningar har skett i en löpande diskussion med involverade lärare vilket är en naturlig del av 
den designbaserade studien. Vid uppsatsens slutskede har båda lärarna läst igenom resultaten och 
kommenterat dessa vilket har tagits hänsyn till i uppsatsen. Att fungera både som forskare och 
lärare tillsammans med sina kollegor kan påverka studiens tillförlitlighet och är således inte 
enbart en etisk aspekt som diskuterades tidigare. Då jag och lärarna som medverkat i studien 
känner varandra väl och har en bra relation möjliggör det ett samarbete som kan öka studiens 
tillförlitlighet eftersom lärarna kan bekräfta mina tolkningar av resultaten. Å andra sidan kan vi 
dra oss för att ge varandra kritik vilket kan minska tillförlitligheten.  
 
Extern reliabilitet   
Extern reliabilitet står för den utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas, replikeras, 
vilket anses vara svårt att uppnå i den kvalitativa forskningen (Bryman, 2007). Eftersom den 
designbaserade studien är utförd i en komplex social miljö där den professionella läraren 
anpassar lektionen efter vad som händer i klassrummet är inte en komplett replikerbarhet 
önskvärd och heller kanske inte möjlig. Det är svårt att ”frysa” en klassrumsmiljö så att den blir 
exakt likadan som en annan.   
 
Ekologisk validitet 
Då undersökningen har utförs i en miljö som är mycket naturlig för de deltagande lärarna och 
eleverna är den ekologiska validiteten mycket hög. En viktig förutsättning för den 
designbaserade studien är att de innovationer som utvecklas i ett klassrum kan användas för att 
underlätta elevernas lärande även i andra klassrum (Cobb & Gravemeijer, 2006). Studiens 
övergripande syfte är att utveckla en metod som kan fungera som en referensram för andra lärare 
att använda sig av i sitt klassrum. Därför är det viktigt att ge en utförlig beskrivning av vad som 
händer i designexperimentet, en så kallad ”Thick description”, en fyllig redogörelse som ger 
andra lärare hjälp till att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Cobb & 
Gravemeijer, 2006; Bryman. 2007). En sådan fyllig redogörelse har sökt redogöras för i 
undersökningen. Återkoppling från lärare hur de har justerat metoden för att anpassa den till 
andra klassrumspraktiker ökar den ekologiska validiteten starkt och det är därför viktigt att pröva 
och repetera metoden i olika miljöer (Cobb & Gravemeijer, 2006). Undersökningen har därför 
utförts i tre klasser. 
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3. Resultat  
 
Först följer en narrativ resultatredogörelse från undersökningen i Ritas klassrum där resultaten  
har analyserats utifrån den kommunikation som sker inom gruppen, kommunikation mellan 
grupperna och återkoppling i klassrummet där Mercers (2010) olika samtalskategorier och den 
typ och nivå på återkoppling som gavs i klassrummet har använts. Beskrivningen avslutas med 
en sammanfattande analys av resultaten. Sedan följer en narrativ resultatredogörelse från 
undersökningen i Ruts grupp som analyserats på samma sätt som i Ritas klassrum vilken även  
avslutas med en sammanfattande analys.   
 

3.1 Genomförandet i Ritas grupp 
Efter att eleverna satt sig på rätt plats med hjälp av siffran de hade tilldelats började läraren att ge 
instruktioner och syfte inför övningen som skulle genomföras. Hon berättade att hon hade valt 
frågor som rörde provet och att det skulle bli som en repetition samt att de inte fick använda sig 
av läroboken ”…för om ni skall sitta och tänka och leta i boken och på nätet tar det liksom för 
mycket tid. Tanken är att vi skall testa lite grann vad vi kan just nu”. Hon visade de färgade 
korten samtidigt som hon berättade vad de symboliserade. Alla grupper lyssnade och i grupp B 
uttryckte eleverna till varandra att de var negativa till sådant här arbete, att de inte tyckte det var 
kul och att de inte kunde någonting. Läraren läste upp första frågan från ett papper som hon höll i 
sin hand och sa till grupperna att alla fick lite betänketid för att förbereda sitt svar. I alla grupper 
förutom en började eleverna att prata med varandra vilket kunde höras i klassrummet som ett 
dovt mummel, vilket jag här ville kalla för ett ”aktivt mummel”. Läraren avbröt gruppsamtalen 
och deklamerade att det nu var grupp A:s tur att svara. Hon visade de färgade korten och 
instruerade på nytt vad de symboliserade varvid grupp A bad att få höra frågan igen, vilket de 
fick. Då grupp A svarade var de andra grupperna mycket koncentrerade och lyssnade. När det 
var dags för grupperna att bedöma svaret de hade hört var grupp A mycket tysta och observerade 
noggrant vilka färger som grupperna skulle visa. I de analyserade grupperna var diskussionerna 
livliga om vilken färg som skulle väljas. I grupp C tyckte två av eleverna att de skulle visa gul 
färg på grund av att de tyckte att svaret borde kompletteras med mera information men de visade 
dock grön färg på grund av att en flicka sa att hon” inte orkade”. I de två andra analyserade 
grupperna visades gul färg eftersom de ansåg att svaret var bra men kunde förbättras. Läraren 
pekade sedan på den gula lappen som grupp B hade visat och bad gruppen att motivera sin 
bedömning. Efter svaret från gruppen utbröt en kraftig dispyt mellan grupp A och B eftersom 
grupp A tyckte att de redan hade sagt vad grupp B sade. Läraren klargjorde sedan genom att säga 
att grupp B formulerade sig så att det blev ett tydligare svar.  
 
I excerpten nedan ges exempel på hur eleverna kommunicerade i en av grupperna samt hur 
grupperna kommunicerade med varandra efter att den första frågan hade ställts. 
 
Eleverna i grupp C diskuterade svaret på fråga 1 där de skulle ange hur många kromosomer den 
mänskliga cellen har och ange om det fanns någon variation. 
 

Exerpt 1 
01 Flicka 1:  Vad sa du? 
02 Flicka 2:  Det är 46 kromosomer och det som skiljer är, alltså när man skall göra barn,  
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     då blir det 23 kromosomer ifrån varje… 
03 Pojke 1:  ….könscell 
04 Flicka 2:  mmmm, det skiljer sig i könsceller 
05 Pojke 1:  Varför? Jo, för att det inte skall bli missfoster 
[Flera i gruppen fnissar] 
06 Pojke 1:  ja, för att det skall vara 46 och inte…. 
07 Flicka 2: människan skall bara ha 46 kromosomer 
08 Pojke 2:  mmmmmm 
09 Pojke 1:  Good teamwork good! 
10 Pojke 2: Eller hur? Verkligen… 
[Flera i gruppen skrattar] 

 
Exerptet ovan visar att eleverna delade kunskap men att de gjorde det okritiskt, höll med 
varandra (rad 4 och 8) och repeterade vad andra i gruppen (rad 4 och 7) redan hade sagt vilket 
visade att samtalet hade inslag av cumulative talk. Det rådde en god stämning i gruppen och 
pojke 1 gav hela gruppen återkoppling på personlig nivå då han berömde hela gruppens 
teamwork (rad 9). Eleverna använde varandra som resurser för att bekräfta sin redan erhållna 
kunskap, inte för att föra lärandet vidare. Analysen av ”mummlet” i de inspelade grupperna efter 
den första frågan visade att i alla grupperna fanns stora inslag av cumulative talk som i två av 
grupperna åtföljdes av icke ämnesrelaterat prat. 
 

Excerpt 2 
11 Lärare:	  	  (till	  elev	  i	  grupp	  B)	  Karl	  du	  har	  en	  gul	  lapp	  vad	  säger	  ni?	  
12 Karl	  :	  	  	  I	  våran	  grupp	  sa	  vi	  det	  att	  ……	  
13 Flera	  elever	  i	  kör	  från	  grupp	  A:	  (upprörda)	  Det	  var	  ju	  exakt	  det	  vi	  sa!	  Det	  var	  ju	  det	  

vi	  sa!	  	  	  	  	  
14 Elev	  i	  grupp	  B:	  	  	  Ni	  sa	  ju	  inte	  att	  det	  var	  könsceller…	  
15 Elev	  i	  grupp	  A:	  	  	  jooo!	  
16 Karl:	  	  	  könet….	  (förklarar	  vidare)	  

	  
Excerpt 2 visar att grupp A och B var mycket oeniga och att en tävlande atmosfär rådde mellan 
grupperna vilket visade att inslaget av disputational talk mellan grupperna här var stort. 
Gruppernas återkoppling var utvärderande på uppgiftsnivå vilket syns i rad 13-15 då eleverna i 
grupp A opponerade sig mot den andra gruppens bedömning av svaret som handlade om 
könsceller. Eleverna tävlade med varandra snarare än att använda varandra som läranderesurser.  
 
Läraren klargjorde genom att säga: ”Jag tycker att den gruppen (grupp B) formulerade sig så att 
det blev ett tydligare svar” men angav inte varför det blev tydligare. Lärarens återkoppling låg 
alltså på uppgifts-nivå och visade inslag av typ A trots att läraren inte bedömde med betyg 
eftersom eleverna i grupp B kunde uppleva återkopplingen som en belöning medan eleverna i 
grupp A kunde uppleva den som en bestraffning. Läraren upplyste redan i instruktionerna 
eleverna om att ”vi skall testa lite grann vad vi kan just nu” vilket kan ha gjort att de upplevde 
övningen som ett test och att de skulle bli bedömda av läraren med utvärderande återkoppling 
eller att läraren skulle kontrollera att de hade gjort sin ”läxa”, typ B återkoppling. Under 
övningens gång gav läraren instruktioner som uppmuntrade eleverna att använda varandra som 
läranderesurser såsom när grupperna uppmanades att lyssna på de andra gruppernas svar för att 
själva avgöra om det var bra eller kunde förbättras och påpekade att övningen var ett tillfälle att 
öva inför kommande provtillfälle.  
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Läraren läste sedan upp nästa fråga från sin lapp som hon hade i handen och riktade den till 
grupp C som i excerpt 3 nedan diskuterar svaret där de skall förklara skillnaden mellan en 
kromosom, gen och DNA.  
 

Exerpt 3 
17 Pojke 2:   DNA är spiralen 
18 Flicka 1:  nej kromo…..jo 
19 Flicka 2:  …med den här ACTG och sedan en liten bit av spiralen blir en gen 
20 Pojke 2:   ja, ACTG 
21 Pojke 1:   Ja, precis 
22 Flicka 2:  bra 
23 Flicka 1:  kromosomen då? 
24 Pojke 1:   Jag tror att det är DNA, trasslat 
25 Flicka 2:  men din förklaring var bra…med det där att i kromosomen finns DNA och  

     att i DNA finns genen 
26 Pojke 1:  mmmm, om man tittar på…DNA så här, får jag låna pennan (sträcker sig efter 
                     pennan) 
27 Pojke 2:  Vi får ju inte rita! 
28 Pojke 1:  men jag vill bara visa…såååå (ritar på papper) 
29 Flicka 1:  men det borde vara DNA som finns i generna 
30 Pojke 1:   så här ser DNA:t ut (visar på pappret) 
31 Flicka 2:  DNA minst (pekar på pappret) 
32 Pojke 1:   ja, men DNA strängen är jättelång. 
33 Flicka 1:  Var är generna då? 
34 Flicka 2:  Där i är generna (visar på pappret) 
35 Pojke 1:   Här är en gen 
36 Pojke 2:   ja, precis 
37 Flicka 2:  Den är en del av DNA:t alltså. 
38 Pojke 1:   Yes, det är allt jag vet så.. 
39 Flicka 1: …men det är en bra förklaring-den är enkel och bra 
 

I excerpt 3 var alla elever i gruppen aktiva och ställde frågor som prövades och resulterade i 
gemensamma beslut vilket visade att kommunikationen hade stort inslag av exploratory talk. 
såsom då flicka 1 i rad 28 undrade var generna är och hur pojke 1 och flicka 2 hjälptes åt till att 
komma fram till ett gemensamt beslut som accepterades av flicka 1 (se rad 33-39). Pojke 1 tog 
hjälp av en modell som han själv ritade (se rad 28) trots tidigare instruktioner från läraren att de 
inte fick rita utan istället skulle förklara med ord (se rad 27). Pojke 1 förklarade utifrån sin 
modell och blev därmed en resurs för sina gruppmedlemmar till att skapa mening som förde 
lärandet framåt. Eleverna gav varandra riktad återkoppling som ledde lärandet framåt vilket 
gjorde att de kunde fungera som läranderesurser för varandra, vilket har kommenterats ovan då 
eleverna hjälpte varandra till att förstå vad en gen är (rad 33-39). Samtalet mellan eleverna ger 
dem stor möjlighet att skapa mening. Grupp C är den enda av de inspelade grupperna som 
uppvisade exploratory talk. Samtidigt visade gruppen tidigt i samtalet att de kunde relatera 
begreppen DNA, gen och kromosom till varandra samt att pojken som ritade en modell redan 
hade skapat mening runt de aktuella begreppen.  
 
Efter att grupp C hade svarat på fråga 2 lät läraren grupperna kommentera sin bedömning med de 
färgade korten, vilket ledde till en diskussion mellan grupperna som med hjälp av läraren förde 
lärandet framåt i klassrummet vilket visas i excerptet nedan: 
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Excerpt 4 
[Grupper osäkra på vilken färg de skall visa] 
40 Läraren:  (till hela klassen) Kan man inte komma något längre så är det en grön.  
41 Läraren:  (till grupp A) Ni sitter och viftar och kan inte bestämma er eller? 
42 Elever i grupp A:   nej 
43 Lärare: (till grupp A)  Men shout då. Vad vill ni säga om er lilla halva gula där?  

    (pekar på korten) 
44 Elever i gruppen:  Vi vet inte, det är det som är grejen det fattas något men vi kan 

inte komma på det just nu-ett bättre svar.   
45 Lärare:  Aha, kan ni formulera någonting om vad som fattas? 
46 Elev i grupp A:  Vi får inte fram ett bra svar 
47 Elev i grupp A: …. det är mera med kromosomsnacket som är lite, det andra det med 

gener känns väl just det med gener känns lugnt just nu, men just en liten pusselbit som 
saknas, men sen vet vi inte riktigt 

48 Lärare:   Ok svårdefinierbart, vi får höra med gruppen här dåra, Nina (tittar på elev i  
grupp B som visar ett gult kort) 

 
Grupp A får nu hjälp med bedömningen av grupp B 

 
49 Elev 1:  Jag kommer inte ihåg vad du sa 
50 Elev 2:  nej, kör du 
51 Elev 1:  nej, jag blir så nervös…. DNA består av två ben sitter liksom ihopkrullat i och  

sen var det vad var, ja  DNAt i själva spiralerna och delen av DNA spiralerna kallas för 
gen  

52 [Tystnad] 
53 Elev 2: Det var de tre vi skulle förklara 

 
Samtalen visar hur grupperna hjälpte varandra och kommunicerade på ett sätt som förde 
diskussionen framåt och gav dem möjlighet till meningsskapande, vilket kan ses i rad 47 då en 
elev säger att en pusselbit saknas och sedan får hjälp av grupp B i rad 51. Det var läraren som 
ledde diskussionen och gav grupperna möjlighet att motivera sin bedömning med de färgade 
korten vilket visas i rad 48 då grupp B fick möjlighet att utveckla svaret som grupp A gav. 
Återkopplingen som grupperna gav till varandra var av typ B eftersom grupperna bedömde 
svaren genom att bekräfta med den gula färgen att det var bra men kunde förbättras utan att 
kommentera varför det var bra och inte hade några förslag till förbättring (se rad 44-46).  
 
Läraren ledde sedan diskussionen vidare genom att hon klargjorde vad en kromosom bestod av 
och gav därmed eleverna direkt återkoppling. 
   

54 Läraren: Men då har ni lagt till där att kromosomens två ben består av en DNA tråd 
55 Elev 1:   ja och… 
56 Lärare:  (tittar på Anders som viftar med handen) Nu vill Anders lägga till sig själv 

      här!   
57 Anders:  Får jag rita på tavlan? 
58 Läraren: Nej 
59 Anders:  Snabbt? 
60 Läraren:  Neeeeeej 
61 Anders:   Tar bara 10 sekunder (reser sig från stolen) 
62 Lärare:   (skrattar) vänta, vänta, vänta, du kan få göra det men då vill jag kolla först  

       om det är någon annan grupp som vill lägga till någonting. 
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63 Elever i klassen:  Nej 
64 Lärare:  fast, ja ok, då släpper vi fram Anders 
65 [Anders ritar stort på tavlan] 

	  
Läraren framhöll att man inte bara kunde rita ett svar utan måste också förklara vad man hade 
ritat varefter övningen fortsatte. Anders fick stor uppmärksamhet i klassrummet och lättade upp 
stämningen. Eleverna tittade uppmärksamt på figuren som Anders hade ritat på tavlan samtidigt 
som de fnissade och gav kommenterar. Interaktionen mellan eleverna i klassrummet var stor.  
 

66 Läraren:  Han är så duktig på att rita så det är svårt att klaga! 
67 Anders:   Sådär, det är genen! (visar på figur på tavlan) 
68 Elev i klassen:  Det ser ut som en tampongtråd 

[Elever i klassen fnissar] 
69 Elev i grupp B: (till Anders)  Kör hårt! 

[Elever i gruppen skrattar tittar aktivt] 
70 Elev 1: Du glömde en sak 
71 Elev 2: Du glömde ju bryggan 
72 Elev 1:  bridge 
73 Elev 3:  jag fattar ingenting av det här, det här provet kommer att gå åt helvete för  

mig.  
74 Elev ur klassen till läraren:  Hur skulle du beskriva det då? 
75 Lärare:  Jag tänker så här om jag nu ställer frågan vad är skillnaden? Vad vi nu   

egentligen har gjort är att beskriva hur kromosom, gen och dna förhåller sig till varandra, 
men vad är det för skillnad? Eller tänk så här då, hur skulle den här frågan, eller vilken 
nivå tycker ni att den här frågan ligger på? E, C  eller A?           

76 Elev i klassen: F 
77 Elev i klassen: E tycker jag 
78 Lärare: Hur skulle man formulera frågan för att få den på C-nivå? 
79 Elev i grupp B: beskriv skillnaden 
80 Elev i klassen: mmm, mera nyanserat 

[Klassen tyst o koncentrerad] 
81 Lärare: ja, beskriva deras uppgift kanske 
82 Elev: och förhållandet till varandra, då får du ju med… 
83 Lärare: det där är ju förhållande till varandra (pekar mot Anders modell på tavlan) men 

om man tvingas beskriva med ord 
84 Elev: alltså om man får med både det där och deras uppgift 
85 Lärare: Vill ni tillägga något? 
86 Lärare: Finns det något sätt att få denna fråga på C-nivå? 
87 Elev i klassen: alltså om man säger förhållandet till varandra får du med det där 
88 Lärare: ja det skulle man kunna tänka sig. Någon som har någon annan ide? 

[Tyst mummel] 
89 Lärare till elev: beskriv deras uppgift….. ja Lena! (argt till en okoncentrerad elev) 

Jag tänker också att man skulle kunna sätta, kunna skriva då att sätt in orden i ett 
sammanhang, för då tvingas man ju inte, då tvingas man ju faktiskt förklara ordet, får en 
mening t.ex varje cell i kroppen har 23 ehhh 46 kromosomer som är uppdelade i 23 par. 
Då har man genast fått ordet i ett sammanhang. Förstår ni vad jag menar? Det skulle 
kunna vara C-nivå, då har man mer formulerat sig kring och kan göra det snyggt så att 
man håller isär de här tre. Då skulle man kunna tänka sig eventuellt ett C. Ja, då tar vi 
nästa fråga.  
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När Anders besvarade frågan genom att rita på tavlan ökade intresset i klassen och alla grupper 
tittade koncentrerat mot tavlan (se rad 67-69). Att klassens uppmärksamhet ökade då Anders 
ritade på tavlan kunde bero på att eleverna kände sig mera inkluderade i undervisningen då en av 
kompisarna förklarade och använde ett språk på en nivå där de själva befann sig och då bättre 
kunde konstruera sin egen kunskap utifrån modellen. En elev kom till insikt att hon inte kunde 
någonting (se rad 73) vilket kan vara ett inslag av återkoppling på självreglerande nivå.  
 
Läraren gav direkt och konstruktiv återkoppling ”här och nu” Typ D (se rad 54, 75 och 89) 
samt klargjorde kriterier och mål tillsammans med klassen, en dialog som elever själva hade 
initierat genom att fråga läraren (se rad 74). Övningen gav här möjlighet till en interaktiv dialog 
mellan lärare och elever som i sin tur möjliggjorde elevernas meningsskapande, vilket syns på 
flera ställen i excerptet då läraren vid flera tillfällen använde sig av de färgade korten för att 
skapa en dialog (som exempel se rad 40 och 48). Lärarens återkoppling var på uppgiftsnivå men 
hade här även inslag av återkoppling på processnivå eftersom hon genom en dialog försökte få 
eleverna att förstå vad som krävdes för att svara på en högre nivå (se exempelvis rad 75 och 89), 
samt elevernas svar på rad 76-82. 
 
Övningen fortsatte och läraren gav vid flera tillfällen eleverna möjlighet att korrigera sina svar 
med stort inslag av typ D återkoppling samt på processnivå då betygsnivån på frågorna 
diskuterades. Grupperna uppmuntrades till att samarbeta och bedöma varandra på ett sätt som 
förde diskussionen och lärandet framåt i klassrummet. Här möjliggjorde övningen elevernas 
meningsskapande. Vid ett tillfälle gav läraren korrigerande återkoppling på uppgiftsnivå som ej 
uppmanade eleverna att stötta och hjälpa varandra utan istället uppmanade eleverna att jämföra 
svaren med varandra så att mera ”tävlingsinslag” rådde. Läraren sade till gruppen som skulle 
svara: ” Då skall ni ta en liten revansch här då eller…” 
 
Vid en fråga skulle grupperna förklara vad som menades med replikation (fråga 3), men efter att 
läraren hade försökt förtydligat frågan började alla grupper istället beskriva proteinsyntesen. 
Följden blev att alla grupper bedömde gruppens svar som rätt eller delvis rätt när det i själva 
verket var helt fel. Läraren klargjorde att alla grupper skulle ha visat röd färg eftersom gruppen 
hade svarat fel. Aktiviteten blev då mycket stor i klassen, grupperna blev mycket 
uppmärksamma och ville veta varför svaret var fel. Detta kan vara exempel på återkoppling som 
har sin största effekt om eleverna förväntar sig att ett svar är korrekt men det visar sig vara fel. 
Den svarande gruppen kom efter lärarens korrigerande återkoppling på uppgiftsnivå själva fram 
till att de hade svarat fel och redovisade sedan det rätta svaret. Lärarens återkoppling hade här 
stort inslag av typ D eftersom eleverna fick möjlighet att omarbeta sitt svar ”här och nu” s.k. 
direkt återkoppling och möjliggjorde därmed för eleverna att skapa mening. Läraren avslutade 
genom att diskutera med eleverna och klargöra svaret på frågan i förhållande till vad eleverna 
trodde var det rätta svaret.  
  
Då läraren läste upp den sista frågan och uppmanade eleverna att diskutera den i grupperna 
visade de inspelade samtalen att två av grupperna snabbt tappade intresset för ämnet, samtidigt 
som de visade i samtalet att de saknade ämneskunskaper och därför övergick till icke 
ämnesrelaterat prat. Den grupp som hade fått frågan och skulle svara var mycket tysta i början 
men efter en stund tog en elev initiativet och försökte svara på frågan. Läraren gav positiv 
återkoppling på personlig nivå då hon berömde elevens insats för gruppen, trots att svaret var 
bristfälligt vilket visas i excerpt 5 då eleven precis har svarat på frågan. 
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       Excerpt 5 
90 Lärare: (till klassen) Har ni hört?(låter förvånad) 
91 Elever i klassen: neeeej 
92 Lärare: Då tar vi det en gång till. Vänd dig om (till elev som svarar). 
93 Elev i klassen: Men ta om det! 
94 Lärare: (tittar på elev som skall svara) Jo, du gör en strålande insats för din grupp.  
    du försöker i alla fall. 
 

       Eleven vänder sig mot klassen och svarar på frågan igen.  
 
Lärarens återkoppling på personlig nivå kan här tolkas som att den var riktad till elevens 
prestation (se rad 94) eftersom eleven kunde använda återkopplingen för att bekräfta att det var 
bra att yttra sig.  
Efter studiens slut upplyste läraren mig om att hon blev mycket förvånad att eleven i excerpt 5 
kunde leverera ett svar eftersom eleven aldrig brukade yttra sig, samt att hela gruppen enligt 
henne bestod av enbart lågpresterande elever. Mina egna observationer i klassrummet visade att 
eleverna i gruppen mestadels var tysta och inaktiva. Övningens slumpvisa indelning hade gjort 
att de elever som läraren uppfattade som lågpresterande hade hamnat tillsammans i en grupp.  
 
Vid diskussionen med läraren direkt efter övningens genomförande framkom det att läraren 
upplevde övningen som mycket positiv och skulle fortsätta att använda den i undervisningen. 
Läraren framhöll även att eleverna skulle få möjlighet att komma mera förberedda till nästa 
övning.  
 
 
 

3.1.1 Sammanfattande analys av Ritas grupp 
Kommunikationen inom grupperna  
Samtalsanalysen visade att eleverna i Ritas grupper använde övervägande cumulativ 
kommunikation inom grupperna (se tabell 1).  I alla studerade grupper rådde en kooperativ 
atmosfär där tävlande inslag som utmärker disputational talk saknades. I grupp A och grupp B 
förekom enbart cumulative kommunikation då eleverna diskuterade ämnesrelaterat innehåll, men 
i grupp C fanns lika stort inslag av exploratory talk som cumulative talk i samtalen, vilket 
visades i excerpt 1 och 3. Analysen visade att eleverna övergick till att diskutera innehåll som ej 
var ämnesrelaterat då de i första hand ansåg sig vara klara med svaret men även då fokus helt 
hade tappats från frågan och inga försök gjordes för att hitta något svar, såsom efter fråga 4 i 
grupp A (se tabell 1). Utmärkande för grupperna var att alla elever deltog i diskussionen förutom 
en pojke i grupp A som aldrig sa något under hela studien. 
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Tabell 1. Sammanfattning typ av kommunikation i Ritas grupp 
Fråga Grupp A 

2 flickor och 3 pojkar 
Grupp B 
3 flickor och 1 pojke 

Grupp C 
2 flickor och 2 pojkar 

1 Cumulativt 
 

Cumulativt/ej 
ämnesrelaterat 

Cumulativt/ej 
ämnesrelaterat 

2 Cumulativt 
 

Cumulativt Exploratory 

3 Cumulativt 
 

Cumulativt Exploratory/cumulativt/ej 
ämnesrelaterat 

4 Ej ämnesrelaterat 
 

Cumulativt Exploratory/cumulativt/ej 
ämnesrelaterat 

5 Cumulativt/ej 
ämnesrelaterat 

Cumulativt/ej 
ämnesrelaterat 

Cumulativt 

 
 
Kommunikation mellan grupperna 
Mellan grupperna utvecklades en kommunikation som förde diskussionen framåt och 
möjliggjorde elevernas meningsskapande förutom vid bedömningen av övningens första fråga 
där grupperna var mycket oeniga, vilket visades i excerpt 2 där grupp A kraftigt opponerade sig 
mot den bedömning som grupp B gav till dem. I excerpt 3 gavs exempel på hur grupperna 
samarbetade och förde diskussionen framåt med hjälp av läraren som ledde samtalen i en 
riktning som möjliggjorde för eleverna att skapa mening. 
 
Återkoppling i klassrummet 
Den nivå på återkoppling som läraren mestadels använde sig av och som genomsyrade hela 
övningen var återkoppling på uppgiftsnivå (FT). Då eleverna fick besvara och diskutera specifika 
frågor som handlade om genetik kan denna återkoppling anses som ett givet inslag. Läraren 
använde vid flera tillfällen även återkoppling på processnivå (FP) då betygsnivån på frågorna 
diskuterades i en dialog med eleverna. Läraren använde flera gånger återkoppling av typ D som 
gav eleverna möjlighet att få direkt återkoppling som är eftersträvansvärt i det formativa 
arbetssättet och kan anses bidra till en ökad möjlighet till elevernas meningsskapande. Eleverna 
hade då hög interaktion med varandra och läraren i klassrummet och deltog aktivt i sin egen 
inlärning. Då eleverna bedömde varandras prestationer gruppvis förekom återkoppling med 
inslag av typ B eftersom grupperna enbart bedömde om svaret på frågan var bra eller mindre bra 
utan att ange varför.  
 
 

3.2 Genomförandet i Ruts grupp 
 
Efter att eleverna hade kommit in i klassrummet, tilldelats en siffra som angav grupptillhörighet 
och satt sig på rätt plats gav läraren instruktioner: ”Böcker och paddor skall läggas undan, och 
telefoner och sådant för nu skall ni koncentrera er på det här. För det här är er repetition inför 
provet i genetik. Nu har ni chans att få hjälp med några frågor som är sådana frågor som kan 
komma på provet, den typen. Och idag hjälps vi åt allihopa att få ett så bra svar som möjligt på 
dom här frågorna.” Alla grupper lyssnade när läraren sedan förklarade hur övningen gick till 
samt vad lapparna symboliserade. Läraren gick fram till grupp E med två modeller föreställande 
en växt och en djurcell som hon tydligt visade för hela klassen då hon ställde den första frågan, 
vilket innebar att eleverna skulle redogöra för cellens delar, ange likheter och skillnader samt 
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ange några organellers funktion. Ett mummel hördes i klassrummet då grupperna började prata 
med varandra. ”Mumlet” i grupp E analyseras i excerpt 6. 
 

Excerpt 6 
95 Pojke 1:  Vet ni någonting om det där, typ (pekar på djurcellen)? 
       [tystnad] 
96 Pojke 1:  (till pojke 2) Vet du någonting? 
97 Pojke 2:  Ja, jag vet, men jag kommer inte ihåg. Dom tillverkade proteiner men jag 
       kommer inte ihåg, inte vilken del  
98 Pojke 1:  Jag tror att det behöver refräschas lite.   
99 Pojke 2:  Ska jag kolla upp det eller? (greppar mobilen) 

     100 Pojke 1:  Ja, ja gör det.. 
     101 Pojke 2:  men alltså vad är det för kärnor eller saker (tittar på mobilen) 
     102 Pojke 1:  ribosomer (tittar på mobilen) 
     103 Lärare:  (till elev med mobil i handen) Aaaaaa, vi försöker göra det här utan telefon (går   

       sedan vidare) 
     104 Flicka 1: eeeeeeee,  ja 
     105 Pojke 1:  Vad för delar? 
     106 Flicka 1: eeeee, alltså djurcellen 
 
Exerptet visar hur eleverna i grupp E försökte svara på frågan men saknade ämneskunskaper och 
istället använde mobilen för att hitta information och komma vidare i sin diskussion (se rad 98 
och 99). Här försökte eleverna att själva hitta vägar som kunde leda dem vidare i samtalet och 
skapa mening. Efter lärarens tillsägelse i (rad 103) fick eleverna dock problem eftersom de inte 
fick använda mobilen och eleverna började istället prata om saker som ej var relaterat till ämnet 
(se tabell 2), vilket analysen visade att så även skedde i den andra inspelade gruppen.  
 
Analysen visar att de inspelade grupperna till en början försökte att diskutera frågorna för att 
komma fram till ett svar och att ingen grupp visade någon negativ attityd till övningen. Då 
elevernas ämneskunskaper var mycket svaga blev svaren grupperna gav antingen mycket 
bristfälliga eller så kunde grupperna inte ge något svar alls. Läraren förde här övningen vidare 
genom att hon ställde delfrågor som ofta besvarades av läraren. Läraren gav här främst 
information och om återkoppling gavs hade den stort inslag av typ B där eleverna var mera 
passiva mottagare. Trots att gruppen som fått i uppgift att svara på frågan levererade ett svar som 
var mycket knapphändigt och det fanns mängder av information att tillägga, bedömde grupperna 
svaret med en grön färg. Då läraren frågade grupperna som hade bedömt med en grön färg om de 
tyckte att svaret var uttömmande svarade eleverna vid flera tillfällen att de hade visat grön färg 
eftersom de inte kunde något mera. Ett exempel visas i excerpt 7 där grupp E skulle svara på en 
fråga som handlade om proteinsyntesen.  
 
Läraren visade en bild på datorprojektorn där väsentliga steg i proteinsyntesen fanns 
representerade. Eleverna skulle utgå från bilden och förklara hur proteiner bildas i cellen. Grupp 
E hade stora kunskapsbrister och letade återigen information på mobilen och skulle nu besvara 
frågan inför klassen. 

 
Excerpt 7 
107 Läraren: Så, då bryter vi där och lämnar ordet till grupp E som redogör för protein- 
        syntesen. Då är ni andra tysta så länge och vi lämnar ordet till grupp E 
       [Tystnad i grupp E] 
108 Pojke 2: aminosyrorna är en slinga av aminosyror…..åker in i den här cellmask, den  
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       här cellgrejen, åker in här den sätter ihop dem till ett protein 
109 Flicka 2: Den håller ihop dem 
110 Pojke 2: …och sedan söker upp andra grejer…. DNA-strängen-det hjälper dem att  
        göra nåt-vet inte vad 
111 Läraren:  mmmmmm….ja….det var alltså det sista steget där (pekar på bilden) som  
         kallas för translationen…..mmmmmm…någonting mer som ni vill säga? 
      [Tystnad] 
112 Läraren: Vi börjar med DNA och går över till RNA och så vidare till proteiner, är det 
 inte nåt mer ni vill säga? Det där från DNA till RNA eller så? (pekar på  
 bilden). 
       [Tystnad] 
114 Läraren: Neeeej, då är det andra grupper då som bestämmer vilken lapp ni skall  
      använda, eller visa upp. 
 
Alla grupper bedömer genom att visa upp en grön lapp 

 
115 Läraren: (till hela klassen) Är det ett uttömmande svar? Har dom förklarat allting  
        som kan sägas om det här? 
       [Tystnad] 
117 Läraren:  (till klassen) Var det dom sa helt fel eller vill ni komplettera? 
 
Mummel i klassen 
Grupp E tysta och tittar intresserat på hur de andra bedömer 

 
118 Läraren:  (till klassen) Alla här tycker att det var ett uttömmande svar? Ni har inget  
         mer att säga i denna frågan? 
       Mummel i klassen 
119 Elev i klassen: Det är inte uttömmande, det är bara det…. 
120 Elev i klassen: ….ingen kan mer 
121 Pojke 1 i grupp E: Ingen kan mer 
122 Flicka 2 i grupp E:…så vi, vi…… 
123 Lärare: Ingen kan mer 
       Mummel i klassen 
124 Läraren: Ja det finns väl lite mer som jag skulle kunna lägga till…eeeeee…..jag tror  
        faktiskt att vi nästa vecka skall ta och och plocka fram den gamla filmen  
        som……eeeee…..Ali var inne på. 
 
Tystnad sedan fniss i klassen. När läraren klargör och besvarar frågan är eleverna mycket 
okoncentrerade och ofokuserade.  

 
Läraren gav hela grupp E och även alla andra grupper i klassen som bedömde negativ 
korrigerande återkoppling på uppgiftsnivå (FT) och personlig nivå (FS) genom att flera gånger 
fråga om svaret verkligen var uttömmande (rad 115 och 118). Läraren insåg efter elevernas svar 
och bedömningen från de andra grupperna att elevernas kunskap var så bristfällig att hon själv 
fick besvara frågan. Övningen synliggjorde för läraren vad eleverna inte kunde (se rad 124) och 
gav läraren tillfälle att istället för återkoppling ge information. Här blev det mycket påtagligt att 
de färgade korten inte representerade den bedömning som var tänkt vid övningen start. Eleverna 
visade grön färg då de ansåg att de inte själva kunde något mera och bedömde sig själva istället 
för att låta den gröna färgen symbolisera att gruppen som svarade gjorde det bra (se rad 119-
123). 
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Då läraren gav varje grupp en majskolv med mörka och gula korn att studera blev aktiviteten stor 
i grupperna. Eleverna visade stort intresse och kom med många frågor. Till en början tog 
frågorna en riktning som inte var vad läraren förväntat sig då eleverna fokuserade på om majsen 
var riktig, gick att äta och att den liknade en massagestav. Intresset riktade sig sedan mot de olika 
färgerna på kornen som eleverna försökte hitta förklaringar till genom att diskutera med varandra 
i grupperna., vilket visas i excerpt 8.  
 
Eleverna i grupp D diskuterade svaret på fråga 4 som läraren nyligen hade ställt: 
Majskornen som sitter på kolven är alla syskon, de har samma mamma och pappa. Varför ser 
inte syskonen likadana ut? 
 

 Excerpt 8 
125 Flicka 2: …..alltså menar hur många gröna och röda, eller…. 
126 Flicka 1: …. alltså tänk dig massor…(ohörbart) 
127 Flicka 3:..alltså, varför ser inte alla likadana ut?  
128 Flicka 1: Varför, dom har samma mamma och samma pappa, beror på gener, dom får  
         olika gener från både mamman och pappan 
129 Flicka 2: men dom här tvillingarna? 
130 Flicka 3: enäggstvillingar?  
131 Flicka 2: ja 
132 Flicka 3: men då är det… 
133 Poike: …dom är samma tror jag 
134 Flicka 2: nej men då delar dom, vad heter det.. 
135 Pojke:  …samma ägg 
136 Flicka 3: ja, dom delar samma ägg 
      (Ohörbart) 
137 Flicka 3: …och så kan dom vara tvåäggstvillingar 
138 Flicka 2: ja, antingen enägg eller tvåägg 
139 Flicka 1: brukar man, kan man vara tvillingar och vara en tjej och en kille? 
140 Flicka 3: ja 
      (Ohörbart) 
141 Flicka 3:  kan vara olika gener 
      (Ohörbart) 
142 Flicka 1: dela på samma ägg 
143 Pojke: så svaret är att dom har olika ägg… 
144 Flicka 3: ..och olika gener 

 
Exerptet visar hur eleverna ställde frågor där idéerna prövades i en positiv och uppmuntrande 
atmosfär (se rad 127-136) som ledde fram till ett gemensamt beslut (se rad 143 och 144). Här 
fanns ett stort inslag av exploratory talk (jfr rad 95-97 i excerpt 6) som ledde diskussionen vidare 
och där elevernas meningsskapande möjliggjordes.  
 
Aktiviteten ökade även märkbart mellan grupperna när läraren tog fram majskolvarna och 
ställde en fråga som handlade om dem. Då pojken i en grupp som ej inspelades (grupp 6) svarade 
genom att rita på tavlan var alla grupper mycket koncentrerade och lyssnade noggrant. När 
pojken var klar applåderade hela klassen. Klassen gav pojken positiv återkoppling på personlig 
nivå. Då läraren inte tyckte att svaret var tillräckligt kopplat till majskolven ledde hon frågan 
vidare vilket skapade en diskussion mellan grupperna vilket visas i excerptet nedan: 
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Excerpt 9 
144 Läraren: Men jag tänkte det som är uppenbart på den där majskolven är att några är  
        väldigt mörka korn och några är gula (pekar på majskolven). 
145 Flicka i klassen: Morsan hade mörka korn och farsan gula 
146 Pojke i klassen: Han hade en affär! 
      [Skratt i klassen] 
147 Flicka i grupp D: Det där är inte 50/ 50 (pekar på majskolven) 
148 Flicka i grupp 6: Den morsan hade kanske fler gener 
149 Pojke i grupp D: Dominanta är det bror 
150 Elev i klassen: men om alla liknar varandra är det inte kloning 
151 Elev i klassen: tvillingar! 
152 Elev i klassen: tvillingar är inte likadana 
153 Flicka i grupp D: Jo, det finns vissa 

 
Läraren ledde frågan bort från fokuseringen på svaret som eleverna tyckte var det rätta (tvilling 
diskussionen) och gick vidare till det som hon tyckte var det väsentliga och riktiga svaret på 
frågan. Läraren visade svaret på tavlan genom att rita en tabell över monohybrid klyvning som 
visade hur den gula färgen på majskolven kunde uppkomma. Eleverna var mycket fokuserade 
och ställde ämnesrelaterade frågor kring majskolven som förde lärandet framåt och möjliggjorde 
meningsskapande. Eleverna var mycket intresserade och ville veta det rätta svaret på 
majskolvsfrågan. Återkopplingen från läraren var korrigerande på uppgiftsnivå direkt ”här och 
nu”, typ D. Analysen visar att frågan om majskolvarna medierade en interaktiv dialog mellan 
lärare och elever som främjade elevernas naturvetenskapliga lärande. Här gavs eleverna 
möjlighet att koppla frågan till tidigare erfarenheter av gula majskolvar och frågor väcktes direkt 
över varför kornen var svarta, vilket gjorde att lärarens fråga blev mycket meningsfull för 
eleverna att besvara. Läraren fick här ett tillfälle att relatera det vardagliga språket med färgen på 
kornen (se rad 144-146) till ett mera vetenskapligt språk då hon förklarade arvsgången på tavlan 
utifrån vetenskapliga termer såsom dominanta och recessiva anlag. Alla grupper trodde att de 
olika färgerna berodde på tvillingar och bedömningarna mellan grupperna visade att ett sådant 
samförstånd rådde i klassrummet tills läraren fick möjlighet att korrigera frågan, vilket gav 
eleverna den effektfulla återkopplingen ”här och nu” av typ D som möjliggjorde elevernas 
meningsskapande..  
 
Efter frågan om majskolvarna fanns det bara en liten stund kvar av lektionstiden, vilket eleverna 
hade märkt eftersom de frågade flera gånger ”när slutar lektionen?” Läraren ville hinna med en 
fråga till och ställde då den sista frågan som handlade om en brottsutredning där eleverna skulle 
förklara hur de löste fallet med hjälp av DNA-analys av blod och saliv. När eleverna i de 
inspelade grupperna skulle diskutera frågan tappade de helt fokus från ämnet och pratade om 
sådant som inte var relaterat till övningen. När gruppen som hade fått frågan (ej inspelad grupp) 
gav sitt svar var ljudnivån hög i klassen och eleverna gav intryck av att vara mycket 
okoncentrerade. Vid bedömningen av den sista gruppens svar visades bara gröna lappar. Här var 
det troligt att bedömningen inte fungerade alls utan att eleverna kände att lektionstiden var slut 
och inte ville eller kunde engagera sig i bedömningen.  
 
I mitt samtal med läraren i direkt anslutning till övningen framkom det att läraren var besviken 
på flera elevers dåliga koncentration under övningen och hon framhöll att elevernas motivation 
och studieprestation var låg. Hon framhöll även att det var länge sedan de hade gått igenom och 
behandlat flera av momenten som togs upp i övningen och att flera lektionstillfällen hade ”gått 
bort” på grund av olika skäl. Hon tyckte dock att det var bra att eleverna fick tillfälle att ”se vad 
de hade i huvudet och fick då veta vad de behöver träna mera på”. 
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3.2.1 Sammanfattande analys av Ruts grupp 
Kommunikation inom grupperna  
Utmärkande för samtalen i de studerade grupperna var att ämneskunskap saknades och att 
eleverna fick mycket svårt att föra en relevant diskussion som handlade om ämnet (se tabell 2). 
Trots att ämneskunskaper saknades var alla elever delaktiga och försökte till en början att 
besvara frågan. Kunskapsbristen gjorde att grupperna använde mobilerna till att söka information 
trots att de inte fick det för läraren. En markant skillnad i gruppsamtalen uppkom efter fråga fyra 
som handlade om majskolvar. Här fanns ett stort inslag av exploratory talk som ledde 
diskussionen vidare i en bestämd riktning så att mening kunde skapas. I de inspelade grupperna 
deltar alla elever i samtalet. 
 
Tabell 2. Sammanfattning typ av kommunikation i Ruts grupp 
Fråga Grupp D 

3 flickor och 1 pojke 
Grupp E 
3 flickor och 2 pojkar 

1 Försöker men saknar 
ämneskunskap/ 
cumulativt inslag 

Försöker men saknar 
ämneskunskap 

2 Försöker men saknar 
ämneskunskap 

Försöker men saknar 
ämneskunskap/ 
cumulativt inslag 

3 Försöker men saknar 
ämneskunskap 

Försöker men saknar 
ämneskunskap 
 

4 Exploratory  Exploratory/cumulativt 
 

5 Ej ämnesrelaterat Ej ämnesrelaterat 
 

 
Kommunikation mellan grupperna 
De svar grupperna gav på frågorna var mycket bristfälliga i den mån något svar alls 
formulerades. Läraren förde här övningen vidare genom att ställa delfrågor som ofta besvarades 
av läraren. Som nämndes vid kommunikationen inom grupperna ökade aktiviteten även mellan 
grupperna när läraren tog fram majskolvarna och ställde en fråga som handlade om dem, vilket 
gav möjlighet till en interaktiv dialog mellan lärare och elever som främjade elevernas 
meningsskapande och det naturvetenskapliga lärandet. 
 
Återkoppling i klassrummet 
Lärarens gav oftast feedback på uppgiftsnivå (FT) men vid två tillfällen fick eleverna tydligt 
möjlighet att diskutera betygsnivån på frågorna som de hade besvarat, vilket gjorde att lärarens 
återkoppling här fick inslag av återkoppling på processnivå (FP). Eftersom kunskapsbristen var 
så påtaglig hos eleverna gav läraren främst information och då återkoppling gavs var den ibland 
av typ B där läraren var aktiv och eleverna var passiva mottagare, men informationen gavs lika 
mycket i en dialog med eleverna vilket gjorde att de även kunde vara aktiva deltagare i 
klassrummet trots de bristande ämneskunskaperna. Läraren gavs möjlighet att ge korrigerande 
återkoppling på uppgiftsnivå då samtalet i klassrummet handlade om majskolvarna. Här gav 
läraren även direkt återkoppling av typ D, i en dialog där eleverna var aktiva deltagare, som kan 
anses bra för elevernas möjlighet till meningsskapande. 
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4. Diskussion      
Först följer en kort sammanfattning av resultaten baserad på båda klassrumspraktikerna varefter 
de olika samtalens betydelse för kamratbedömningen och elevernas meningsskapande diskuteras. 
Därefter diskuteras vilken typ och nivå som återkopplingen i de båda klassrummen 
kännetecknade och hur de påverkade elevernas meningsskapande. Diskussionen avslutas med 
implikationer för den fortsatta designstudien samt en kort reflektion om den muntliga formativa 
kamratbedömningens användbarhet i det naturvetenskapliga klassrummet.  
  
 
Sammanfattning av resultanalysen 
Analysen av den muntliga formativa kamratbedömningsövningen visade att nästan alla elever 
deltog i gruppsamtalen och att ”mummlet” som hördes i klassrummet då grupperna samtalade 
innehöll olika typer av kommunikation. I Ritas grupp övervägde cumulative talk men i en av 
grupperna fanns vid ett flertal tillfällen inslag av exploratory talk där samtalen möjliggjorde för 
eleverna att skapa mening. Analysen i Ruts båda inspelade grupper visade att ”mummlet” mest 
bestod av frustration över att de inte kunde någonting och att de tog hjälp av mobilerna trots att 
de inte fick det för läraren. Trots elevernas bristande ämneskunskaper försökte de till en början 
att besvara frågan men övergick sedan till att prata om sådant som inte var relevant för ämnet. 
Då läraren gav varje grupp en majskolv att studera blev aktiviteten stor i grupperna och inslaget 
av exploratory talk och elevernas möjlighet till meningsskapande blev markant.  
 
Att majskolven påverkade elevernas aktivitet blev även märkbart vid kommunikationen mellan 
grupperna då eleverna i Ruts grupper blev mycket engagerade vilket ledde till att de samarbetade 
och förde diskussionen framåt med hjälp av läraren som ledde samtalen i en riktning som 
möjliggjorde för eleverna att skapa mening. Eftersom ämneskunskaperna var mycket svaga i 
Ruts grupp ledde det ofta till att svaren grupperna gav blev mycket bristfälliga eller att grupperna 
inte kunde ge något svar alls. Läraren förde här övningen vidare genom att ställa delfrågor som 
ofta besvarades av läraren.  Mellan grupperna i Ritas klassrum rådde en kommunikation som 
förde diskussionen framåt och gav eleverna möjlighet till meningsskapande, förutom vid 
bedömningen av övningens första fråga där grupperna var mycket oeniga. 
 
Då den muntliga formativa kamratbedömningsövningen i båda studierna användes för att besvara 
och diskutera specifika frågor som handlade om genetik var lärarens återkoppling på 
uppgiftsnivå (FT) stor. I båda klassrummen fanns inslag av återkoppling på processnivå (FP) då 
läraren diskuterade nivån på de olika svaren kopplat till kunskapskraven i naturkunskap. 
I Ruts grupper med de bristande ämneskunskaperna tvingades läraren ofta ge information istället 
för återkoppling för att föra diskussionen framåt i klassrummet. I båda klassrummen gav läraren 
vid ett flertal tillfällen direkt återkoppling ”här och nu” av typ D då interaktionen med eleverna 
var mycket stor och möjliggjorde därmed elevernas meningsskapande. Då grupperna bedömde 
varandras prestationer gavs ofta återkoppling av typ B som ger generellt beröm istället för att 
vara kopplat till prestationen. 
 
 
Ämneskunskapens roll för kamratbedömning 
Resultaten visar att elevernas ämneskunskaper hade stor betydelse för vilka samtal som kunde 
föras såväl inom som mellan grupperna vilket i sin tur hade stor betydelse för vilken 
återkoppling som läraren kunde ge i klassrummet. I de samtal i Ritas klass där exploratory talk 
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förekom samtalade eleverna utifrån ämneskunskaper och hjälpte varandra att föra diskussionen i 
en sådan riktning att meningsskapande kunde ske. Även tidigare forskning visar att exploratory 
talk är positivt för den naturvetenskapliga inlärningen (Howe, Tolmie, Thurston, Topping, 
Livingston et al., 2007; Mercer, 2010). I de grupper som cumulative talk förekom fanns viss 
ämneskunskap men där använde eleverna varandra mer som resurser för att bekräfta sin redan 
erhållna kunskap, inte för att föra lärandet vidare.  
 
I Ruts klassrum där bristen på ämneskunskaper var stor i de inspelade grupperna blev det svårt 
att föra en ämnesrelaterad diskussion trots att eleverna till en början försökte. Det blev mycket 
märkbart i Ruts övning då eleverna i flera grupper sa att de visade grönt kort eftersom de ”inte 
kan något mera”. Eleverna kunde inte använda varandra som läroresurser i grupperna och inte 
heller kunde kamratbedömning ske mellan grupperna. Övningen synliggjorde istället för läraren 
och elever vad de inte kunde och gav läraren möjlighet att ge eleverna relevant 
ämnesinformation. Då ingen av lärarna hade inkluderat eleverna genom att låta dem delta i 
utformningen av frågorna kan detta vara en orsak till elevernas bristande ämneskunskap 
(Aikenhead, 2005), vilket i sin tur kan anses vara en orsak till att det blir svårt för eleverna att 
använda varandra som läroresurser i en kamratbedömningsövning. Övningen kan därför ses som 
ett tillfälle att i grupp synliggöra för både elever och lärare var eleverna befinner sig i sin 
läroprocess och vad de behöver för att ta sig vidare snarare än ett tillfälle att öva sig på 
kamratbedömning. 
 
 
Färdighetens betydelse för kamratbedömning 
Analysen visar att grupperna i Ritas klass vid flera tillfällen kommunicerade och bedömde 
varandras svar med gul färg för att visa att svaret var bra men kunde kompletteras. Ofta gavs då 
mera information istället för återkoppling. Om återkopplingen gavs var den för det mesta på 
personlig nivå såsom ” Det var bra!” och applåder och sällan gavs konstruktiv återkoppling som 
talade om för eleverna hur de skulle gå vidare. Om röd färg visades vid bedömningen var oftast 
återkopplingen utvärderande och korrigerande på uppgiftsnivå. Således bedömde eleverna 
varandra men återkopplingen de gav kan anses ha liten effekt på inlärningen. (Gamlem & Smith, 
2013). För att grupperna skall ge varandra mera konstruktiv återkoppling bör eleverna få 
information om vad som menas med sådan återkoppling och ges större förutsättningar i själva 
övningen att formulera den typen av återkoppling. Tidigare forskning bekräftar att lärarna måste 
lära sina elever adekvata färdigheter för själva bedömningen, strukturera klassrummet så att detta 
blir möjligt vilket den designade övningen möjliggör, konstruera kriterium och göra specifika 
övningar som säkerställer att alla elever kan ha fördelar ur kamratbedömningsövningen (Gamlem 
& Smith, 2013; Van Zundert et al., 2010; Jönsson, 2013a). Forskning visar även att tid måste ges 
till träning för att lära eleverna vilka vanor och färdigheter som krävs för att kunna samarbeta, 
såsom hur man beter sig i en grupp, hur man lyssnar till varandra och ger varandra utrymme 
(Black et al., 2003, 2009). I Ritas klassrum uttryckte grupp B redan vid övningens start en 
negativ attityd till övningen vilket kan bero på att de inte är så vana vid gruppövningar i det 
naturvetenskapliga klassrummet. Studier har visat att elever med tidigare erfarenhet av 
kamratbedömning har en mer positiv attityd till övningen (Wen & Tsai, 2006). Den negativa 
attityden och ovanan kan vara en av anledningarna till att bedömningen av den första frågan blev 
till ett tävlingsmoment mellan grupp A och B (se excerpt 2). 
 
 
Typ av återkoppling i klassrumet och elevernas meningsskapande 
Den typ av återkoppling som resultatanalysen visade förekommer i de båda klassrummen 
beskrivs utifrån Gamlem och Smiths modell (2013) i figur 2. 
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Gamlem och Smiths belönande eller bestraffande återkoppling av typ A förekom inte i 
klassrummet eftersom den enbart ges av läraren då prestationen bedöms med ett betyg utan att 
någon kommentar ges. Den är heller inte eftersträvansvärd i det naturvetenskapliga klassrummet 
eftersom den inte anses bidra till elevernas meningsskapande (Black 2004; Gamlem & Smith, 
2013). Dock fanns inslag i Ritas klassrum då hon sa att den ena gruppen gav ett mera 
klargörande svar än den andra (se excerpt 2) vilket gör att grupperna kunde uppleva 
återkopplingen som belönande eller bestraffande trots att inget betyg gavs.  
 
Återkoppling av typ B som kan ges av både lärare och elever förekom i båda klassrummen och 
kunde då upplevas av eleverna som kontrollerande eftersom läraren gavs möjlighet att testa 
elevernas ämneskunskaper. Vid övningens start framhöll båda lärarna att eleverna inte fick 
använda sig av lärobok, anteckningar, Ipads eller mobiltelefoner. Övningen fick här inslag av ett 
test där läraren skulle se hur mycket eleverna kunde eller inte kunde. Rita upplyste redan i 
instruktionerna eleverna om att ”vi skall testa lite grann vad vi kan just nu” vilket kunde 
förstärka elevernas uppfattning om att övningen var ett test. I Gamlem och Smiths (2013) studie 
tyckte eleverna att detta var den vanligaste typen av återkoppling och att den användes ofta vid 
frågeställningar i klassrummet där läraren var mest aktiv och eleverna passiva mottagare. De 
tyckte att denna typ av kontrollerade återkopplingen gav dem motivation att arbeta vidare men 
inte påverkade prestationen nämnvärt. I den muntliga formativa kamratbedömningen använde 
eleverna ofta denna återkoppling då de bedömde varandra genom att ge generellt beröm på ett 
svar utan att kommentera varför det var bra. Här blev eleverna i de grupper som bedömde aktiva, 
vilket gör att kamratbedömningen kan bidra till att meningsskapandet blir bättre än vad det 
skulle ha varit om enbart interaktion skett mellan lärare och passiv elev.  
 
I typ C är eleverna aktiva deltagare medan den verbala interaktionen i klassrummet är låg. 
Således används återkopplingen av eleverna när de bedömer varandras arbeten. I de studerade 
klassrummen visade de inspelade samtalen att eleverna gav återkoppling till varandra då de 
diskuterade svaren på frågorna, vilket främst skedde i de grupper där inslaget av exploratory talk 
var stort. Återkopplingen hade då mera inslag av typ B eftersom eleverna ej gav kommentarer på 
vad som var bra eller mindre bra. Om vi betraktar de enskilda grupperna hopslagna till 
”dynamiska organismer” som bedömer varandra i klassrummet kan återkopplingen beskrivas 
som rapporterande av typ C eftersom grupperna bedömer de andra gruppernas prestationer med 
symboler som i detta fall är färgade kort. Då eleverna visade de gula korten kunde de ge muntlig 
återkoppling på vad som var bra och vad som kunde förbättras vilket gav mera effekt på 
elevernas lärande i jämförelse med generellt beröm (Gamlem & Smith, 2013). 
 
Analysen av interaktionen i klassrummet visar att läraren i de båda studierna gav direkt 
återkoppling, som Gamlem och Smith (2013) kallar typ D, vilken anses vara mycket effektfull 
för inlärningen då eleverna får möjlighet att jämföra och motivera sina resultat i en dialog med 
varandra (Havnes et al. 2012; Jönsson, 2013b) och direkt får återkoppling från läraren. Forskning 
visar även att elever är mer benägna att avslöja det de inte förstår eller vill ha mera kunskap om 
då responsen är omedelbar (Black et al. 2003, 2009) vilket var synligt i båda klassrummen då 
eleverna ställde frågor till varandra och läraren. Att inkludering av eleverna leder till ökad 
aktivitet, engagemang och en möjlighet för eleverna att skapa mening som leder till ökat lärande 
blir märkbart då eleverna själva fick ”vara lärare”, vilket skedde i båda studierna, då eleverna 
förklarade och ritade på tavlan längst fram i klassrummet. Här möjliggjorde 
bedömningsövningen påtagligt för eleverna att bli lärande resurser för sina kamrater i en verbal 
interaktion med läraren. Att använda den typ av återkoppling där eleverna kan vara aktiva 
mottagare och deltagare i interaktion mellan lärare och elever är således mycket gynnsamt i det 
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naturvetenskapliga klassrummet men utmaningen ligger i att kunna skapa dessa förhållanden 
(Andrade 2010; Hattie & Gan 2011; Waldrip. Fisher & Dorman 2009) och att fokusera på 
forskning av läroprocesser just i denna typ av klassrumspraktik (Duschl & Hamilton, 2011).  
Den designbaserade studien som har utförts kan inrymmas i Duschel och Hamiltons (2011) 
önskvärda forskning samtidigt som resultaten av den muntliga formativa kamratbedömningen 
visar att metoden kan bidra till ökade möjligheter för eleverna att skapa mening i det 
naturvetenskapliga lärandet. 
 
 
Nivå på återkopplingen i klassrummet och elevernas meningsskapande 
Då den muntliga formativa kamratbedömningsövningen i båda studierna användes för att besvara 
och diskutera specifika frågor som handlade om genetik var lärarens återkoppling på 
uppgiftsnivå (FT) stor. När återkoppling på uppgiftsnivå ges till en grupp kan den bli 
ihopblandad med återkoppling till andra gruppmedlemmar. Om återkopplingen tolkas av eleven 
som att den är riktad till gruppen eller någon annan i gruppen riskerar den att inte ha någon 
effekt. (Nadler, 1979, ref. Hattie & Timperley, 2007). I den muntliga formativa 
kamratbedömningen gavs återkoppling på uppgiftsnivå till hela gruppen vilket gör att den kan ha 
mindre effekt på meningsskapandet för den enskilda eleven, men att ge och motta återkoppling i 
grupp kan kännas tryggt för de elever som är ovana vid kamratbedömning och de behöver då inte 
känna att återkopplingen är riktad specifikt mot dem själva (Jönsson; 2013b; Jönsson, Ekborg, 
Lindahl & Löfgren, 2010). Även den sociala sammanhållningen gör att elever hjälper sina 
kamrater eftersom de värnar om gruppen, vilket leder till ökad insats (Wiliams, 2011). Att eleven 
i excerpt 5 vågade yttra sig kan vara en effekt av tryggheten som gruppen gav.  
 
I båda klassrummen fanns exempel på återkoppling på uppgiftsnivå som var kombinerad med 
uppgift på självreglerande nivå (FR) som har sin största effekt om eleverna förväntar sig att ett 
svar är korrekt men det visar sig vara fel (Hattie & Timperley, 2007). Återkopplingen syntes i 
Ritas klassrum då alla grupper bedömde fel vid frågan om replikation och i Ruts klassrum då 
majskolvarna ledde in eleverna på ”tvillingdiskussionen” (se excerpt 9). I båda fallen kan 
återkopplingen bidra till den ökade aktiviteten hos eleverna vilket kan anses leda till ett bättre 
meningsskapande. 
 
I båda klassrummen fanns inslag av återkoppling på processnivå (FP) då läraren diskuterade 
nivån på de olika svaren kopplat till kunskapskraven i naturkunskap. Forskning visar att 
återkoppling på processnivå anses vara mera effektiv än återkoppling på uppgiftsnivå därför att 
en djupare inlärning främjas (Balzer et al., 1989, ref. Hattie & Timberley, 2007). Således kan 
övningens återkoppling på processnivå ha bidragit till ett ökat meningsskapande hos eleverna. 

 
 
 

4.1 Implikationer för den fortsatta designstudien 
 
Vid övningens start framhöll båda lärarna att eleverna inte fick använda sig av lärobok, 
anteckningar, Ipads eller mobiltelefoner. Övningen fick här inslag av ett test där läraren skulle 
kontrollera hur mycket eleverna kunde och inte kunde, vilket gjorde att den återkoppling som 
gavs kunde uppfattas av eleverna som negativ utvärderande och korrigerande. Analysen visade 
att eleverna i Ruts grupp hade så dåliga förkunskaper att de själva försökte komma vidare i sin 
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diskussion genom att söka information på sina mobiltelefoner. Hade eleverna fått använda sig av 
dessa hjälpmedel kanske kamratbedömningsövningen hade fungerat bättre då eleverna upplevt 
övningen som ett tillfälle att lära sig mera och kommit längre i sitt kunskapande. Att tillåta dessa 
redskap kan anses vara en viktig designprincip. 
 
Att visa och låta eleverna känna på en riktig majskolv som anknyter till elevernas 
vardagsupplevelser kan anses vara mycket effektfullt för att skapa intresset och möjliggöra 
elevernas meningsskapande vilket troligtvis inte hade skapats om läraren enbart hade 
representerat majskolven i form av en bild på projektorn (se excerpt 8). Detta blev mycket tydligt 
då aktiviteten ökade i Ruts båda grupper och inslaget av exploratotry talk blev stort. Läraren fick 
här ett tillfälle att relatera det vardagliga språket med färgen på kornen (se excerpt 9) till ett mera 
vetenskapligt språk då hon förklarade arvsgången på tavlan utifrån vetenskapliga termer, vilket 
kan hjälpa eleverna att förstå det naturvetenskapliga språket så att de kan insocialiseras i en 
naturvetenskaplig diskursiv tradition (Schoultz, 2002). Att införa modeller som anknyter till 
verkligheten kan därför anses vara en bra designprincip. 
 
Resultatanalysen visar att eleverna gavs möjlighet till ökat meningsskapande då de fick använda 
sig av modeller som de själva ritade och förklarade utifrån. Detta blev tydligt då Pojken i Ritas 
klass förklarade utifrån att rita en modell av en DNA-molekyl (se excerpt 3) som ökade 
gruppmedlemmarnas delade förståelse för DNA-molekylens förhållande till kromosom och gen, 
vilket i sin tur kunde mediera studenternas individuella meningsskapande. Pojken blev därmed 
en resurs för sina gruppmedlemmar till att skapa mening som förde lärandet framåt. Att 
uppmuntra och tillåta eleverna att rita modeller kan därför anses vara en bra designprincip. 
  
Sett i ett sociokulturellt perspektiv är det grundläggande att fysiska, liksom 
intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor (Säljö, 2000). Att studera 
hur elevernas meningsskapande påverkas av fysiska artefakter kan då vara ett sätt att undersöka 
hur mening skapas i det naturvetenskapliga lärandet. Hur införandet av resurser, såsom mobil 
och modeller möjliggör eller begränsar elevernas meningsskapande skulle därför vara intressant 
att studera i nästa steg i designprocessen.  
 
Som nämndes tidigare är elevernas möjlighet till meningsskapande i kamratbedömningsövningen 
mycket beroende på vilka möjligheter till träning på detta sätt att bedöma som har givits. En 
viktig designprincip för att den muntliga kamratbedömningsövningen är således att läraren 
hjälper eleverna att uppnå dessa färdigheter innan övningen startar eller ger sådan information 
vid starten så att övningen blir ett steg i denna process.  
 
Resultatanalysen har visat att ämneskunskaperna har en avgörande betydelse för elevernas 
möjlighet att utföra kamratbedömning i designens nuvarande form, vilket har diskuterats tidigare 
i uppsatsen. I nästa designbaserade studie bör därför instruktioner som inbegriper elevernas 
delaktighet vid utförandet av uppgiften och vikten av ämneskunskaper förtydligas. 
 
Då grupperna bedömde varandras prestationer gavs ofta återkoppling av typ B som ger generellt 
beröm istället för att vara kopplat till prestationen. Eleverna måste därför ha objektiva kriterier 
när de bedömer arbeten, annars är det risk för att återkoppling enbart blir baserad på personliga 
”likes and dislikes” (Gamlem & Smith, 2013). Genom att på varje bord placera en instruktion i 
likhet med ”two stars and a wish” (Wiliam, 2011) där eleverna uppmanas att leta efter vad som 
var bra med svaret och vad som kan förbättras varefter de vid bedömningen får redogöra 
muntligt för återkopplingen, kan anses öka elevernas möjlighet till meningsskapande. Att 
utveckla designen på detta sätt kan förankras i tidigare forskning som visar att det är viktigt att 
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konstruera kriterium och göra specifika övningar som säkerställer att alla elever kan ha fördelar 
ur kamratbedömningsövningen (Gamlem & Smith, 2013; Van Zundert et al., 2010; Jönsson, 
2013a)) och därför skulle vara intressant att pröva i nästa designstudie.    
 
 
Muntlig formativ kamratbedömning i olika klassrumspraktiker  
Den muntliga formativa kamratbedömningsövningen har vuxit fram ur ett behov av att skapa 
metoder som möjliggör den viktiga dialogiska interaktionen i det naturvetenskapliga 
klassrummet. Metoden utarbetades tillsammans med mina egna elever i en naturvetarklass och 
användes först i ämnet biologi. Därefter användes metoden i två olika klassrumspraktiker inom 
ämnesområden i naturkunskap med elever som gick på det samhällsvetenskapliga programmet.  
 
Studien visar att den muntliga formativa kamratbedömningsövningen i sin ursprungliga form är 
ett redskap som andra lärare kan använda och anpassa till sina praktiker för att skapa 
interaktioner i klassrummet som kan öka elevernas meningsskapande. 
Studien visar även att elevernas samtal och den återkoppling som ges i klassrummet ger olika 
förutsättningar för elevernas meningsskapande och en utmaning för framtida studier är att 
utveckla den muntliga formativa kamratbedömningens design så att den blir ett redskap som kan 
anpassas till många olika klassrumspraktiker, och därmed öka möjligheterna, att skapa 
naturvetenskapligt kommunikativa klassrum, där lärare och elever tillsammans tillåts blomstra i 
en learning ecology. 
 



40 
 

Referenser  
 

Aikenhead. G. S. (2006). Science Education for EverydayLife: Evidenc Based Practice. New York: 
Teachers College Press 

Airasian, P. W. (1997). Classroom assessment (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. 

Andrade, H. (2010). Students as the Definitive Source of Formative Assessment: Academic Self-
Assessment and the Self-Regulation of Learning. NERA Conference Proceedings 2010. Paper 25. 
Hämtad från: http://digitalcommons.uconn.edu/nera_2010/25 

 
Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & Wiliam, D. (2003, 2009). Assessment for learning. 

Putting it into practice. UK, Glasgow: Bell & Bain Ltd. 

Black, P. & Harrison, C. (2004). Science Inside the Black Box. London: nferNelson. 

Black, P., &  Wiliam, D. (1998) Assessment and Classroom Learning, Assessment in Education: 
Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-74 

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessments. Educational 
Assessment, Evaluation abd Accountability, 21(1), 5-31 

Bell, B., & Cowie, B. (2000). Formative Assessment and Science Education. Kluwer Academic 
Publishers: Hingham, MA, USA. Hämtad från: 
http://site.ebrary.com.ezp.sub.su.se/lib/sthlmub/docDetail.action?docID=10046989 

Bell, B. (2007). Classroom Assessment of Science Learning. Abell & Lederman (red.), Handbook of 
Research on Science Education (s.965-995). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Black, P., & Harrison, C. (2001). Self and Peer-assessment and taking responsibility: the science 
students role in formative assessments. School Science Review, 83(302), 44-49.  

Bryman, A.(2007). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Balzer, W. K., Doherty, M. E., & O’Connor, R., Jr. (1989). Effects of cognitive feed- back on 
performance. Psychological Bulletin, 106(3), 410–433.  

Cobb, P., & Gravemeijer, K. (2006). Design Research from a Learning Design Perspective. 
Gravmeijer, McKenney, Nieveen & van den Akker (red.), Educational Design Research (s. 45-85). 
New York: Routledge 

Cobb, P., Jere Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R & Schauble, L. (2003). Design Experiments in 
Educational Research. Educational Researcher, 32(1), 9-13. 

Cowie, B. (2005). Pupil commentary on assessment for learning. The Curriculum Journal 16(2), 137-
151 

DeGrez, L., Valcke, M., & Roozen, I. (2012). Active Learning in Higher Education, 13(2),  129-142 

Duschl, R., & Hamilton, R. (2011). Learning Science. Mayer, R.E. & Alexander, P.A (ed.), Handbook 
of research on learning and instruction (s. 78-107). New York and London: Routledg 



   

 
 

41 

Dwyer, C. A. (2006). Assessment and Classroom learning. Assessment in education: Principles, 
Policy & Practice, (5)1, 131-137.  

 
Gamlem, S. M., & Smith, K. (2013). Students perception of classroom feedback. Assessment in 

education: Principles, Policy & Practice, 20 (2), 150-169. 
 
Gillies, R.M. (2008). The Effects of Cooperative Learning on Junior High School Students' 

Behaviours, Discourse and Learning During a Science-Based Learning Activity. School 
Psychology International, 29(3), 328-347  

Gipps, C., & Tunstall, P. (1996). Teacher feedback to young children in formative assessment: A 
typology. British Educational Research Journal, 22(4), 389-404 

Harrison, C., & Harlen, W. (2007). Criteria for evaluating systems for students assessment. Studies in 
Educational Evaluation, 33(1), 15-28  

Hattie, J., & Gan, M. (2011). Instruction Based on Feedback. Mayer, R.E. & Alexander, P.A (ed.), 
Handbook of research on learning and instruction (s. 249-271). New York and London: Routledge 

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 
81-112 

 
Havnes, A., Smith, K., Dysthe, O., & Ludvigsen, K. (2012). Formative assessment and feedback: 

Making learning visible: Studies in Educational Evaluation, 38, 21-27  
 
Helldén, G., Lindahl, B., & Redfors, A. (2005). Lärande och undervisning i naturvetenskap-en 

forskningsöversikt. Vetenskapsrådet. Uppsala: Ord & form AB  
 
Hodgson, C., & Pyle, K. (2010). A litterature review of Assessments for Learning in Science. National 

Foundation for Educational research. Hämtad från: 
http://nfernew.dudobi.com/nfer/publications/AAS01/AAS01.pdf  

Howe, C., Tolmie, A., Thurston, A., Topping, K., Christie, D., Livingston, K., Jessiman, E., & 
Donaldsson, C. (2007). Group work in elementary science: Towards organisational principles for 
supporting pupil learning. Learning and Instruction, 17(5), 549-563. 

Huann-shyang, L., Zuway, R. H., Hsin-Hui, W., & Sung-Tao, L. (2011). Using Reflective  
Peer Assessment to Promote Students' Conceptual Understanding through Asynchronous 
Discussions. Journal of Educational Technology & Society, 14(3), 178-189. 

 
Jönsson, A. (2013). Facilitating productive use of feedback in higher education. Active learning in 

higher education, 14(1), 63-67. 
 
Jönsson, A (2013). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups utbildning AB 
 
Jönsson, A., Ekborg, M., Lindahl, B., & Löfgren, L. (2013). Bedömning i NO. Grundskolans tidiga år. 

Malmö: Gleerups 

Konert, J., Richter, K., Mehm, F., Gobels, S,. Bruder, R., et.al. (2012). A Peer Education Diagnostic 
and Learning Environment. Educational Technology & Society 15(4), 27-38 

Kress, G., & Sidiropoulou, C. (2010). Klassrumsdesign. Rostvall, A-L., & Selander, S. (red.), Design 
för lärande (s. 108-117). Stockholm: Nordstedts 

 



   

 
 

42 

Leach, J., & Scott, P. (2003). Individual and Sociocultural views of Learning in Science Education. 
Science & Education. 12(1), 91-113 

Liu, N.F., & Carless, D. (2006). Peer feedback: The learning element of peer assessments.   
     Teaching in higher education, 11(3), 279-290. 
 
Mathews, B. P. (1994). Assessing individual contributions: experience of peer evaluation in major 

group projects. Brithish Journal of Education technology, 25(1), 19-28. 

Mercer, N., Warwick, P., Kerschner, R., & Kleike Staarman, J. (2010). Can the interactive whiteboard 
help to provide ”dialogic” space for children ́s collaborative activity? Language and Education, 24, 
367-384 

Mortimer, E,. & Scott, P. (2003). Meaning Making in Secondary Science Classroom. Maidenhead, 
Philadelphia: Open University Press 

Nadler, D. (1979). The effects of feedback on task group behavior: A review of the experimental 
research. Organizational Behavior and Human Performance, 23, 309–338. 

Newton, P., Driver, R., & Osborne, J. (1999). The place of argumentation in the pedagogy of Scool 
Science. International Journal of Science Education, 21(5), 553-576 

Nicol, D. (2009). Assessment for learner self-regulation: enhancing achievement in the first year using 
learning technologies. Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(3), 335-352. doi: 
10.1080/02602930802255139 

 
Poon, W.-Y., McNaught, C., Lam, P., & Kwan, H.S. (2009). Improving Assessment Methods in 

University Science Education with Negotiated Self-and Peer-Assessments. Assessment in 
education: Principles, Policy & Practice, 16(3), 331-346 

Reeves, T. (2006). Design research from a technology perspective. Gravmeijer, McKenney, Nieveen 
& van den Akker (red.), Educational Design Research (s. 86-109). New York: Routledge 

Ritchie, S., & Tobin, K. (2001). Actions and Discourses for Transformative Understanding in a 
Middle School Science. International Journal of Science Education, 23(3), 283-299 

Schoultz, J. (2002): Att utvärdera begreppsförståelse. I H. Strömdahl red.: Kommunicera 
naturvetenskap i skolan. Lund, Studentlitteratur. 

Scott, P.H., Mortimer, E. F., & Aguiar, O. G. (2006). The tension between authoritative and dialogic 
discourse: A fundamental characteristic of meaning making interactions in high school science 
lessons. Science Education, 90, 605-631 

 
Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational research, 78(1), 153-189. 
 
The Design-Based Research Collective. (2003): Design-Based Research: An Emerging Paradigm for 

Educational Inquiry. Educational Researcher,  32. (1), 5-8 
 
Skolverket. (2010). Formativ bedömning-bedömning för lärande. Hämtad från: 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/formativ-bedomning-
1.100681). 

 
 
 
 



   

 
 

43 

Skolverket. (2011). Läroplaner ämnen och kurser för gymnasieskolan Gy11. Hämtad från: 
     http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/nak?tos=gy&subjectCode=NAK&lang=sv 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/bio?tos=gy&subjectCode=BIO&lang=sv 

 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 
 
van den Akker., Gravemeijer, K., McKenny, S. & Nieveen, N. (2006), Educational design research. 

London. Routledge 
 
Van Zundert, M., Sluijsmans, D., & Van Merrienboer, J. (2010) Effective peer assessment processes: 

Research findings and future directions. Learning and Instruction, 20(4), 270-279  
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Vygotskij, L. S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psycological Processes. 

Cambridge: Harvard University Press. 

Waldrip, B. G., Fisher, D. L., & Dorman, J. (2009). Identifying exemplary science teachers through 
students´perceptions of their learning environment. Learning Environments Research, 12(1), 1-13. 

Webb, N. M. (1995). Group collaboration in assessment: multiple objectives, processes, and  
outcomes. Educational Evaluation and Policy Analysis, 17, 239-241 

  
Wegerif, R. (2007). Dialogic Education and Technology. Expanding the Space of Learning.  
     Springer. 
 
Wen, M. L., & Tsai, C. C. (2006). University students´perceptions of and attitudes toward (online) 

peer assessment. Higher Education, 51, 27-44. 

Wentzel, K.R., & Watkins, D.E. (2011). Instruction Based on Peer Interactions. Mayer, R.E. & 
Alexander, P.A (ed.), Handbook of research on learning and instruction (s. 322-343). New York 
and London: Routledge 

Williams, D. (2013). Att följa lärande-formativ bedömning i praktiken. Lund. Studentlitteratur AB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 



   

 
 

44 

Muntlig formativ kamratbedömning 
 
 
 
Syfte 

 Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter 
som visar att lärande har skett. (Wiliam, strategi 2)* 

 Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg 
(Wiliam strategi 1)* 

 Att ge feedback som för lärandet framåt (Wiliam strategi 3)* 
 Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra (Wiliam strategi 4)* 
 Att aktivera eleverna till att äga sitt lärande	  (Wiliam strategi 5)* 

 
 
 
Förberedelser 
 
Avsluta föregående lektion med att tillsammans med eleverna bestämma och klargöra vilka 
begrepp och processer som är viktiga att förstå inom det behandlade momentet. 
Gör gärna en lista tillsammans som ligger till grund för den muntliga formativa 
repetitionen/övningen kommande lektion. 
Klargör för eleverna vilka hjälpmedel de har tillgång till vid övningen, såsom anteckningar 
och modeller.  
 
Förbered övningen genom att på lappar skriva ner frågor som behandlar de viktiga begrepp 
och processer som framgick av föregående lektion.   
Möblera klassrummet så att diskussion i grupper möjliggörs.  
Två till fem elever per grupp är lämpligt beroende på klasstorlek.   
Placera skyltar med gruppnummer på varje bord. 
Placera på varje bord ut ett grönt, ett gult och ett rött papper, förslagsvis i A4 format. 
 
 
 
Genomförande 
 

1. Vid ingång i klassrummet tilldelas varje elev en siffra och instrueras att placera sig vid 
motsvarande siffra som finns utplacerad på ett bord i klassrummet.  
Ex. om antalet elever är tjugofyra så kan det vara lämpligt att indela eleverna i sex 
grupper med fyra elever i varje grupp. Således delas siffrorna ett till sex ut till 
eleverna.  

 
2. Informera eleverna om de regler som gäller. Modifiera gärna reglerna utifrån 

elevernas synpunkter, såsom om frågorna skall besvaras på tid eller inte. 
 
 
 
 
 
* Williams, D. (2013). Att följa lärande-formativ bedömning i praktiken. Fem nyckelstrategier s. 18 

Lund. Studentlitteratur AB 

                  Bilaga 1 
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3. Tilldela den första elevgruppen en frågelapp eller låt eleverna i gruppen 
själva slumpvis välja en fråga ur ”frågehögen.” Läraren läser sedan högt och tydligt 
upp frågan så att alla grupper hör. 

 
4. Varje grupp diskuterar med varandra för att tillsammans komma fram till ett svar. 

Läraren bestämmer tiden. 
 

5. Gruppen som fick frågan presenterar sitt svar och de andra grupperna uppmanas att 
noggrant lyssna och vara mycket kritiska.  

 
6. Grupperna som lyssnar får nu en stund att tillsammans med varandra diskutera och 

gemensamt bedöma svaret. Läraren bestämmer tiden. 
 

7. Grupperna bedömer svaret genom att tydligt visa ett färgat papper. Grön färg om 
svaret är rätt och inget finns att tillägga, röd färg om det finns felaktigheter eller om 
svaret är helt fel samt gul färg om svaret är rätt fast man vill tillägga något som 
gruppen tycker fattas. 

 
8. Grupperna som visat röd eller gul färg får komma till tals och motivera sin bedömning 

till de andra grupperna. I detta stadium bedömer elevgrupperna själva om 
svaret/svaren är korrekta, inte läraren. Läraren leder dock diskussionen. 

 
9. Nu är det lärarens tur att komma med synpunkter på bedömningen genom att 

förtydliga sådant av vikt som eventuellt inte har framkommit samt att tydliggöra 
bedömningen genom att knyta an till mål och koppla svaren till kursens kunskapskrav 
med olika uppnådda betygskriterier. 

 
10. Nästa grupp på tur får nu en ny fråga och övningen fortsätter från punkt tre.  
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