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Sammanfattning 

I detta examensarbete har jag undersökt hur medielärare bedömer enskilda elever vid 

grupparbete. Detta har jag gjort för att få mer kunskap om bedömning, eftersom det är så 

komplext. Jag har utgått ifrån en fenomenografisk ansats, då jag har undersökt hur både lärare 

och elever upplever bedömningen. Fenomenografi kommer från ordet fenomen i betydelsen 

”som det visar sig” och undersöker hur människor erfar aspekter av verkligheten. (Andersson, 

2001) Jag har även gjort en litteraturstudie. Min undersökning är kvalitativ, då jag intervjuat 

elever och lärare på tre olika medieprogram. Det jag har kommit fram till i min undersökning 

är bland annat att när eleverna får skriva loggbok (en skriftlig dokumentation) över 

arbetsprocessen får lärarna mer insyn i grupparbetet. Ett annat sätt är när lärarna har möten 

med elevgrupperna och får på det viset veta hur det går för eleverna. Både lärare och elever 

svarade att samarbetsförmåga är viktigt vid grupparbeten. Som lärare är det extra viktigt att 

vara tydlig med hur bedömningen görs. Det vill säga om eleverna bedöms individuellt 

och/eller i grupp och vilka kriterier de (lärarna) utgår ifrån vid bedömningen. Genom att 

eleverna får reda på bedömningskriterierna kan de få verkligt inflytande över deras utbildning. 

En annan slutsats som jag har kunnat dra är att elever som får träna sig i att bedöma andra 

elever tycker att det lärorikt. Det var en stor del av de intervjuade eleverna (9 av 13) som 

ansåg att de blivit rättvist bedömda vid grupparbeten. 
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Förord 

Jag skulle först och främst vilja tacka min handledare Ulf Sackerud som har kommit med 

många bra tips och idéer. Sedan skulle jag vilja rikta ett varmt tack till de intervjuade 

medielärarna och medieeleverna och till medieläraren som delade med sig av sitt 

undervisningsmaterial. Utan er skulle det här examensarbetet inte ha blivit av.  
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Inledning 

Det är lärarens uppdrag att göra enskilda bedömningar av elever i gymnasieskolan, men hur 

görs dessa? Eftersom att jag i framtiden kommer att arbeta som medielärare och vet av 

tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) att grupparbete är en vanlig 

arbetsform i medieämnena, ville jag undersöka hur lärare bedömer enskilda elever vid 

gupparbeten. Hur gör man en bedömning av enskilda elever vid grupparbeten? Vad ska jag 

utgå ifrån i min bedömning? Vilka kunskaper och kompetenser ska bedömas? Frågorna är 

många. Under min tid på lärarutbildningen har jag fått alldeles för lite kunskap om hur jag ska 

bedöma enskilda elever och jag är inte ensam om min kritik. I Lärarnas tidning (2007, nr 10) 

läser jag att Högskoleverket granskat lärarutbildningen och konstaterat att lärarstudenterna 

behöver mer kunskap om betygsättning och bedömning. Genom att intervjua medielärare och 

gymnasieelever vid tre olika medieprogram ville jag ta reda på hur de upplever att bedöma 

och bli bedömda. Det kändes viktigt för mig att få veta hur bedömning upplevs utifrån ett 

lärar- och elevperspektiv och därmed få redskap till att göra rättvisa bedömningar i framtiden.  

 

Kärnan i medieprogrammet är kommunikation i teori och praktik. Byggstenarna är text, bild och 

ljud. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur man gestaltar och förmedlar ett budskap 

så att det väcker intresse hos mottagaren. (Skolverket, Medieprogrammet, 2000, sid.12)  

 

I Skolverkets kommentarer till programmålet för medieprogrammet står följande:      

Medieproduktion är så gott som alltid ett lagarbete där personer med olika typ av kompetens 

arbetar – ofta under tidspress – för att nå så bra resultat som möjligt. Det förutsätter att alla 

inblandade tar ansvar, både för sin egen arbetsinsats och för produktionen som helhet.  

(Skolverket, 2000, sid. 12)      

 

Den skolpolitiska debatt som idag förs handlar i hög grad om betyg och lite om bedömningar. 

Jag valde att inrikta mig på bedömningar som lärare kontinuerligt gör av elever i form av 

skriftliga och muntliga omdömen. Bedömningar av enskilda elever vid grupparbeten kan dock 

ligga till grund för ett slutligt kursbetyg.  

 

Även massmedias bevakning av betygsresultat samt den allmänna debatten om skolans resultat 

påverkar, oavsett kommun. (Lindqvist m.fl. Nationella kvalitetsgranskningar, 2000, sid. 138)  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare bedömer enskilda elever vid grupparbete, 

att ta reda på hur elever upplever att de blir bedömda vid grupparbete, samt få kunskap om 

hur jag ska bedöma elever vid grupparbete i mitt framtida läraryrke.  

 

Mina frågeställningar är: 

- Hur bedömer lärare enskilda elever i grupparbeten?  

- Vilka kriterier tar läraren hänsyn till vid  

                         bedömning av enskilda elever i grupparbeten? 

- Vilken insyn har lärare i elevers grupparbeten? 

  - Hur upplever elever att de blir bedömda i grupparbeten? 

 

Litteraturgenomgång 

Styrdokumenten 

Skolverket skriver att:  

Skolans kunskapsuppdrag kommer till uttryck i skollag, läroplaner, programmål, kursplaner och 

betygskriterier. Dessa styrdokument utgör en helhet och skall läsas tillsammans. 

(Medieprogrammet, 2000, sid.6)  

 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) kan man läsa om bedömning och betyg. 

Där står det att läraren fortlöpande skall ge varje elev information om elevens 

utvecklingsbehov och framgångar i studierna samt redovisa för eleven på vilka grunder 

betygsättning sker. Där står även att läraren vid betygsättning skall utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen, beakta såväl 

muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och göra en allsidig bedömning av kunskaperna 

och därvid beakta hela kursen. I detta examensarbete har jag även tittat på Skolverkets 

material Bedömning och betygsättning – Kommentarer med frågor och svar (2001), 

Nationella kvalitetsgranskningar 2000, samt Medieprogrammet (2000), för att skaffa mig en 

så bred bild som möjligt över bedömning inom gymnasieskolans medieprogram.           

 

Tidigare forskning 

Jag har funnit lite specifik kunskap om gruppbedömningar. Att det inte finns så mycket 

kunskap inom området bekräftas av Steensasen och Sletta. I boken Grupprocesser (1996) 
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skriver författarna att de saknar upplysningar om hur skolan bedömer resultatet av ett 

grupparbete. Det jag har funnit om gruppbedömning har Eva Hammar Chiriac skrivit i boken 

Handbok för grupparbete (2005). Däremot finns det mycket litteratur inom området 

bedömning och betygsättning. Chiriac menar att belöningssystemet, dvs. betygsättning 

påverkar process och prestation vid grupparbete. De två främsta principerna för betygsättning 

inom utbildningsväsendet är individuell bedömning och gruppbedömning. Dessa båda 

principer har sina för- och nackdelar och beroende på vilken som används kommer olika 

processer att uppstå. Jag har funnit information om bedömning i boken Kunskapsbedömning – 

hur, vad och varför (2003) som Helena Korp skrivit. I den tar hon upp teorier om bedömning 

och menar bland annat att ”holistisk” bedömning är då helhetsintrycket avgör. Bedöms endast 

resultatet är den inte det. En annan bok som jag har utgått mycket ifrån är Pedagogisk 

bedömning (2005) av Lars Lindström och Viveca Lindberg m.fl. I den tar författarna upp på 

ett grundligt sätt vad man kan fråga sig för att kunna göra en rättvis bedömning, hur 

bedömningen har förändrats och hur bedömning påverkar den enskilda eleven. Frågor som 

exempelvis kan ställas är: bedöms det som ska bedömas?, är sättet/n som används vid 

bedömning tillförlitligt/a och är slutsatserna som baseras på bedömningarna adekvata och 

riktiga? (Astrid Pettersson, Pedagogisk bedömning, 2005)    

 

Metod 

I detta arbete har jag utgått ifrån hur gymnasielärare och gymnasieelever upplever att 

bedömning görs vid grupparbete. Jag har utgått ifrån fenomenografin, då jag gjort detta 

examensarbete. Fenomenografi kommer från ordet fenomen i betydelsen ”som det visar sig” 

och undersöker hur människor erfar aspekter av verkligheten (Andersson, 2001). Ference 

Marton skriver i boken Didaktik: ”Vi är sällan medvetna om att vår uppfattning av ett 

fenomen inte stämmer överens med andras sätt att se på samma fenomen. Vi är inte ens 

medvetna om att vi ser världen på ett unikt sätt” (Marton, 1997, sid.99). Med det skulle jag 

vilja ha sagt att det var viktigt för mig att fråga lärare och elever hur de uppfattade den 

bedömning som daglig dags görs.   

 

Jag valde en kvalitativ forskningsmetod genom att jag gjorde intervjuer med medielärare och 

gymnasieelever vid tre olika medieprogram. De flesta intervjuer spelade jag in på en 

bandspelare och transkriberade sedan materialet. Men vid de första intervjutillfällena med en 

av medielärarna och fyra av medieeleverna hade jag dock inte tillgång till en bandspelare. 
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Under dessa intervjuer skrev jag ner vad som sades för hand. Den första frågan jag började 

ställa vid samtliga elev- och lärarintervjuer var hur ett grupparbete går till i deras klass. Detta 

gjorde jag för att skaffa mig en förförståelse för hur undervisningen ser ut. Eftersom jag inte 

var säker på vad jag ville veta innan intervjuerna frågade jag många frågor om bedömning vid 

grupparbeten och valde sedan ut det jag fann intressant för denna uppsats. Jag kompletterade 

även mina svar genom att mejla lärarna i efter hand och fråga frågor som jag antingen hade 

missat eller kom på i efterhand. Resultatet sammanställde jag sedan utifrån lärares och elevers 

svar och namngav dem i bokstavskombinationer mellan A-D för att bevara deras anonymitet. 

Lärare A hör ihop med A-eleverna, Lärare B med B-eleverna och så vidare. Eleverna har 

också fått ett nummer när de citeras, exempelvis A1 när någon av A-eleverna uttalar sig om 

något. Jag valde också att redovisa elevernas svar i tabellform och därför försökte jag tolka 

och kategorisera deras svar. För att skilja de olika elevgrupperna åt skrev jag ut ’Varav’ i ett 

av tabellhuvudena och redovisade där hur många elever från varje grupp som upplevde en 

sak, exempelvis 3D betyder att det var tre av D-eleverna och sedan summerade jag samtliga 

som tyckte något under tabellhuvudet ’Sammanlagt’. Vid frågor jag missade ställa till elever 

redovisade jag detta som ’Bortfall’ i tabellen. Jag har även gjort en litteraturstudie, där jag valt 

ut text från olika böcker som jag funnit intressant för denna studie.  

 

Urval 

Jag valde att intervjua fyra medielärare och deras vardera 3-4 elever (sammanlagt 15 elever) 

på tre gymnasieskolor som har medieprogram för att ta reda på hur bedömningen görs. På en 

av skolorna är dock medieprogrammet större till elevantal och medielärare, än de andra två. 

Därför intervjuade jag två lärare och sammanlagt sju elever ur två klasser vid samma skola. 

Dessa redovisas som lärare B samt lärare D med tillhörande B- och D-elever. Utav de fyra 

intervjuade lärarna är två kvinnor och två män och bland de intervjuade eleverna är 

sammanlagt nio flickor och sex pojkar. Jag valde att intervjua ungefär lika många flickor som 

pojkar för att få en bredare representation av elever. För mig skedde urvalet av lärare 

oberoende av kön.  
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Resultat 

Grupparbete som arbetsform 

I Lärare A:s klass tilldelas arbetsuppgifterna, inte alltid utifrån de som är bäst på en viss typ 

av uppgift, utan de svaga eleverna får också träna sig att bli bättre. Alla får göra olika 

övningsmoment, exempelvis skriva en artikel, fotografera och så vidare innan ett grupparbete. 

I hennes klasser brukar eleverna få en gruppuppgift med tillhörande mål. Sedan tilldelas ett 

ansvarsområde och eleverna får göra en tidsplanering, där ansvar och tid fördelas mellan 

gruppmedlemmarna. I slutet av ett grupparbete sker en diskussion där grupperna får prata om 

hur det har gått. En halvtidsbedömning/utvärdering brukar läraren och eleven göra vid elevens 

projektarbete i årskurs 3 för att få en överblick över arbetsflödet, processen och om man nått 

de delmål man satt upp. Lärare B upplever sig inte ha så mycket grupparbeten på sina 

lektioner, men eleverna arbetar ibland i par. Vid dessa tillfällen checkar läraren av och ser så 

att de har delat upp ansvaret och upplever hon då att båda har drivkraft, så bedömer hon det. 

De arbetar även med ämnesövergripande projekt och då är grupparbeten en vanlig arbetsform. 

Under dessa projekt får eleverna skriva loggbok, vilken bedöms av en mer teoretisk 

medielärare. Eleverna i B-klassen sa att de brukar bli indelade i grupper om cirka 3-4 

personer. De berättade att de får skriva loggbok vid längre projekt och i dessa beskriver de 

vem som har gjort vad och hur det har gått att arbeta. Lärare C strukturerar upp ett 

grupparbete beroende på vilken typ av uppgift det är. Han gör gruppindelningen själv eller 

låter eleverna göra den, beroende på vilken gruppkonstellation som gynnar uppgiften.    

 

”Vissa grupparbeten kan ju passa bättre att ha en väldigt dynamisk grupp, där det finns en 

massvis utav olika typer av individer. Andra grupparbeten kan tjäna på att det är människor som 

känner varandra väldigt väl. Så det beror helt och klart på uppgiften, hur man strukturerar upp ett 

grupparbete.” (Lärare C) 

 

Eleverna i C-klassen sa att läraren börjar med att introducera uppgiften och de blir sedan 

antingen indelade eller får välja grupper själva om cirka 3-4 personer. Eleverna arbetar med 

grupparbetet under lektionstid och på slutet sker någon form av redovisning. Det kan till 

exempel vara genom en tidning eller en utvärdering. Lärare D berättade att eleverna i hans 

klasser oftast har grupparbeten i längre projekt under en månad eller sex veckor. De får först 

sitta i grupper om 5-6 personer och ”brainstorma” för att sedan i helklass lista idéer framför 

tavlan och delas in i arbetsgrupper utifrån intresseområden om tre personer i varje grupp. 

Eleverna får sedan skriva vilken målgrupp de riktar sig emot, hur de har tänkt anpassa sitt 
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arbete efter målgruppen och vad de har planerat att göra de kommande lektionerna. De får 

också skissa upp sin tänkta produktion för läraren. På slutet sker en redovisning där eleverna 

får visa vad de har gjort. Sedan cirkulerar grupperna med att redovisa och ge varandra kritik.     

 

Bedömningskriterier  

I referensmaterialet Bedömning och betyg – kommentarer och svar  går att läsa:  

Lärarna är skyldiga att informera om på vilka grunder de gör sina bedömningar. Däremot 

finns inga särskilda regler för hur informationen skall ges. (Skolverket, 2001, s.43) 

 

Samtliga intervjuade lärare utgår ifrån Skolverkets nationella kursmål och betygskriterier när 

de gör bedömningar av elever vid grupparbeten. I Skolverkets referensmaterial Bedömning 

och betyg -kommentarer och svar (2001) står att de nationella betygskriterierna har tagits 

fram för att ge läraren stöd för bedömning av elevens kunskaper, men också ge 

förutsättningar för och möjlighet till lokal tolkning och lokalt utarbetade betygskriterier. 

Lärare A, B och D ger ut betygskriterierna skriftligt i ett PM i början av ett arbete. Lärare C 

svarade att eleverna oftast får reda på dessa i början av ett grupparbete, men att det även 

händer att de inte får det, på grund av tidsbrist. Han är kritisk till de nationella 

betygskriterierna och menar att de är svåra att förstå. På skolan där lärare C arbetar finns 

bedömningskriterierna i en gemensam hårddisk som eleverna har tillgång till.  

 

”Det är så luddigt på Skolverket. Hur är det de säger hela tiden? Det ska vara med viss 

handledning, då är det Godkänt. Har man jobbat självständigt, så kan det vara Väl godkänt. 

Försök att sätta fingret på vad det kan vara! Det är ju nästan liksom helt omöjligt.” (Lärare C) 

 

”De ligger oftast, vi har en gemensam hårddisk som heter X, där man lägger upp 

kursplaneringar och allting och där ska det ligga betygskriterier för diverse uppgifter. Så ska 

det vara, men tidsbrist, tidsbrist, tidsbrist säger jag bara och sen så plötsligt så kanske man 

inte hinner.” (Lärare C)  
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Tabell 1 Elevers upplevelse av hur lärare går igenom bedömningskriterierna  

 

 SAMMANLAGT VARAV 

Lärare går oftast igenom 

bedömningskriterier/mål 

innan en uppgift 

9 elever 2 A, 2 B, 2 C,  

3 D 

Lärare går oftast inte 

igenom 

bedömningskriterier 

innan en uppgift 

3 elever 1 A, 2 C 

Osäker 2 elever 1 B, 1 D 

Bortfall 1 elev 1 A 

 

Utav de elever som upplevde att läraren inte går igenom bedömningskriterierna innan en 

uppgift svarade en A-elev och en C-elev att dessa istället gås igenom i början av en kurs. En 

annan C-elev svarade att dessa gås igenom allt eftersom arbetet fortskrider. 

 

”De introducerar uppgiften och så kanske betygskriterierna kommer allt eftersom, det här 

ingår, att ni måste göra det här, för att få det och det. Men inte direkt att så här är det.”  

(Elev 1C)  

 

Andra kompetenser och kunskaper  

Lärare A tycker det är viktigt att eleverna kan samarbeta, ta eget ansvar och egna initiativ. 

Men att ta eget ansvar står redan med i de nationella kursmålen och betygskriterierna, enligt 

läraren. Kravet att ta eget ansvar stegras från årskurs 1, då eleverna i hennes klasser har 

kortare fria gruppuppgifter, tills de går i årskurs 3 och förväntas ta mycket eget ansvar. 

Lärare B vill att eleverna ska våga utmana gränser mer. Lärare C anser att grupparbeten har 

just till syfte att utveckla andra kompetenser och kunskaper. Han tar upp förmåga att 

kommunicera som exempel. Han bedömer dock inte dessa kompetenser i dagsläget, men 

reflekterar över dessa när han ska lotsa ut eleverna på praktik. Lärare C ser också ett 

samband mellan social kompetens och betyget i slutändan. Däremot är han osäker på om 

eleverna är lika starka enskilt som i grupp.   
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”Jag vill att de ska vara lite galna. Att de ska våga utmana gränser. Det skulle jag vilja att de 

gjorde mer… För på nåt sätt är skolan enda chansen, eller inte enda, men en bra chans att få 

testa gränser. För sen när du kommer ut i arbetslivet, då kanske du inte vågar, för det kan vara 

ekonomiskt.”  

(Lärare B)  

 

”Däremot så, ja som sagt, man reflekterar över mer och när det gäller såna saker så, såhär 

kompetenser inom social kompetens inom grupparbeten och huruvida de är arbetsamma och 

huruvida de är engagerade, det är ju sånt som sedan speglar av sig sen, när man lotsar ut dem 

på praktik. ” (Lärare C) 

 

”De som har koll på hur man sköter sig i en grupp presterar oftast bättre i gruppen och kan 

därför få ett bättre resultat i gruppen och därmed ett bättre betyg. Men hur de fungerar 

individuellt, det är inte lika säkert. Att de är starka individer och att de presterar enskilt lika 

bra som de gör i grupp, det är jag inte alls lika säker på.” (Lärare C)    

 

Lärare D svarade att lyhördhet är viktigt i grupparbeten och att de (medielärarna) har velat 

lägga till detta kriterium i de allmänna bedömningskriterierna för medieämnena. Han menar 

också att det är svårt att sätta betyg på elevernas förmåga till lyhördhet, men att det ändå blir 

en konsekvens i grupparbete om de inte har varit tillräckligt lyhörda för varandras åsikter. 

Han tvekar heller inte att sätta ett lägre betyg på en elev om han märker att den inte har 

bidragit till gruppens resultat på samma sätt som alla andra. 

 

Det elever tror att lärare bedömer  

Chiriac (2005) skriver att enligt en studie som Doolan och Baker gjort (2001 i Underwood, 

2003) presterar studerande i förhållande till deras upplevelse av att kunna förändra betyget. 

Chiriac menar att människor presterar det de blir belönade för eller tror att de blir belönade 

för.  

 

Elevernas svar 

I samtliga grupper svarade eleverna att de tror att läraren bedömer slutresultatet och 

samarbetsförmåga i grupparbete. A-eleverna svarade dessutom att de tror läraren bedömer 

om eleven är : 

• drivande  

• ansvarsfull 

 



 10 

och även: 

•  samspelet mellan eleverna 

• kommunikationsförmåga 

 

En elev i A-gruppen sa också att hon hoppas att läraren bedömer arbetsprocessen. B-eleverna 

svarade att de tror att läraren bedömer det som skrivs i loggböckerna. C-eleverna tror att 

läraren bedömer: 

• hur hårt eleven jobbar 

• lösningar och idéer 

• hur eleven arbetar individuellt 

• att eleven är närvarande 

• förmåga att lösa konflikter i gruppen  

 

D-eleverna svarade att de tror att läraren bedömer: 

• förarbetet 

• hur redovisningen utförts 

• hur eleven arbetar  

 

”Ja, grupparbeten är ju lite speciella. Så jag tror det är mycket hur hårt man jobbar egentligen. 

Om man får fram en produkt i slutändan, så är det ju som hur mycket just du har gjort på den. Så 

skulle man nästan kunna säga. Om alla jobbar stenhårt, så är det såklart de som kommer på bäst 

idéer och har bäst lösningar.” (Elev C2) 

 

Malin: ”Vad tror du läraren bedömer i ett grupparbete?  

Elev D3: Slutprodukten givetvis och redovisningen och även det de ser av hur man jobbar, att 

alla jobbar och att det inte är någon som inte gör någonting. Men mycket handlar väl säkert om 

redovisning och slutprodukt, tror jag.”  

 

Det elever skulle vilja att läraren bedömer 

C- och D-eleverna sa att de var nöjda med det de tror lärare bedömer. A-eleverna skulle vilja 

att läraren skulle bedöma förmåga till samarbete, samspelet mellan eleverna, deras förmåga 

att kommunicera med varandra och hantera konflikter. B-eleverna skulle vilja att läraren 

skulle bedöma deras samarbetsförmåga och hur de kan ta eget ansvar för sina uppgifter samt 

hur de arbetar individuellt i gruppen.    
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Lärares insyn  

Problem med att hinna se vad eleverna gör vid ett grupparbete löser lärare A genom att 

eleven får föra loggbok. De kan också alltid ringa henne, vilket uppskattas av eleverna. Hon 

säger att de brukar ha SMS-kontakt på söndagskvällarna. Då påminner hon eleverna vad de 

ska tänka på. När elever arbetar i par/grupp i lärare B:s klasser brukar hon gå runt och höra 

om de upplever sig ha tagit lika stort ansvar i ett grupparbete, snarare än att se vem som har 

gjort vad. Vid större ämnesövergripande projekt får eleverna också skriva loggbok som de 

redovisar för en annan teoretisk medielärare på skolan. Lärare C anser att det är omöjligt att 

hinna se vad alla gör hela tiden vid grupparbeten, men han tror sig ändå kunna göra en rättvis 

bedömning om han ser beståndsdelar av vad alla gör. Lärare D tycker att han har god insyn i 

grupparbeten, men borde anteckna mer efter varje lektionspass. Eleverna brukar också få 

skriva en personlig redovisning över arbetsgången och berätta vad de har jag gjort och 

bidragit med till grupparbetet.  

             

Malin: ”Tycker du att det är lätt att se vem som har gjort vad i ett grupparbete?  

Lärare B: Oftast är det intressantare att se om de har tagit lika stort ansvar, snarare än se att hon 

har valt den rosa färgen och skrivit den texten. Det är inte intressant, utan det är snarare att se om 

de upplever sig ha tagit samma ansvar.” (Lärare B) 

 

”Jag tycker att jag har god insyn, däremot så är jag väl, jag borde egentligen ta den här lilla tiden 

efter varje pass och skriva ner det man har sett, för det minns man inte så bra efteråt. Så är det 

väl, men jag tycker att jag har god insyn. De jobbar ju mycket i klassrummet och jag försöker 

prata med grupperna.” (Lärare D)  

 

Tabell  2 Elevers upplevelse av lärares insyn vid grupparbeten 

 

De elever som svarade att lärare har viss insyn upplevde att lärare fick större insyn 

när de skrev loggböcker eller då de måste uppdatera läraren vad de gör under 

 SAMMANLAGT VARAV 

Lärare har god insyn 6 elever 1 A, 2 B,  

2 C, 1 D  

Lärare har viss insyn  4 elever 1 A, 1 C, 2 D 

Lärare har dålig insyn 4 elever 2 A, 1 B, 1 D  

Bortfall 1 elev 1 C 
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arbetsprocessen. Bland de A-, B- och D-elever som svarade att lärare har god insyn 

kom även loggböcker upp som goda exempel för hur läraren får insyn i deras 

arbeten. C-eleven som upplevde att läraren har viss insyn sa att det berodde på 

vilken lärare de hade. Samtliga tillfrågade elever svarade att läraren finns till hands. 

A-eleverna sa att lärarna alltid gick att nås per telefon, medan en av C-eleverna 

svarade att lärarna ibland kan gå iväg till deras arbetsrum för att planera, men att det 

är lätt att få hjälp vid behov.    

 

Individuella och gruppomdömen 

Fördelen med gruppbedömning är att eleverna kan känna att de ”sitter i samma båt” och 

hjälpa varandra för att få ett bra omdöme/betyg. Det är då viktigt att läraren från början är 

tydlig med att det är en gruppbedömning som hon/han gör för att samarbete i gruppen ska 

främjas (Chiriac, 2003). Nackdelen med gruppbedömning är däremot att vissa elever kanske 

inte gör sitt bästa, utan presterar jämförbart med resterande gruppmedlemmar (Steiner, 

1972,1976). Fördelen med den individuella bedömningen är att när varje gruppmedlem 

belönas för sin specifika del av arbetet försöker alla i gruppen verkligen göra sitt bästa. Det 

kan i sin tur bidra till att eleverna vågar visa upp sina specifika kunskaper och färdigheter mer 

än vid enbart gruppbedömning. Nackdelen med individuell bedömning är dock att det kan 

leda till konkurrens och tävling inom gruppen (Chiriac, 2003).           

 

Läraren A bedömer alltid hela gruppens arbete. Efter ett avslutat grupparbete bedöms först 

gruppens resultat och sedan diskuteras i helklass vad resultatet beror på. Eleverna får också 

individuella omdömen vid grupparbete. Lärare B svarade att det varierar beroende på uppgift 

och ämne. Vid kampanjer får eleverna individuella delomdömen i olika ämnen, däremot i 

t.ex. rörlig bild får eleverna generellt bara ett gruppomdöme om de inte skiljt sig mycket från 

de andra i gruppen. Lärare C sa att de just nu kör på ett ”halvting”. Eleverna får oftast bara 

gruppomdömen, om någon inte misskött sig mycket i en grupp. Detta tillade lärare C blir 

väldigt snett och därför vill han ändra på det tills nästkommande läsår, så att de alltid får ett 

individuellt omdöme också. Vid grupparbete ger lärare D ett omdöme till gruppen och sedan 

berättar han vid betygsdags hur det inverkar på elevernas individuella betyg. 
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Bedömning av arbets- och grupprocessen 

Korp (2003) skriver att en bedömning som utgår från bedömarens helhetsintryck benämns 

”holistisk” eller ”global”. Scriven (1996) menar att om bara resultatet bedöms kan 

bedömningen inte betecknas global. Bedöms däremot hela arbetsprocessen är den det (Korp, 

2003).  

 

Lärare A och B svarade att de bedömer arbets- och grupprocessen. Lärare A:s elever får också 

skriva en utvärdering efter avslutat grupparbete och där kommer det fram vad de anser om 

grupprocessen. Lärare C sa att han inte bedömer grupprocessen, eftersom det inte har med 

kursbetyget att göra direkt. Däremot reflekterar han över hur grupperna fungerar och har detta 

i åtanke vid nya gruppindelningar. Till viss del bedömer lärare D grupprocessen, inte så 

mycket i hans egna ämnen, däremot när de arbetar i ämnesövergripande projekt. Då sitter 

flera lärare och samtalar om vad de sett och när eleverna skriver loggbok så bedömer de den. 

 

”Då kan de ju ändå få, om vi säger att arbetet är som VG, så kan de få ett starkt VG, för processen 

har varit så himla bra. Men de kan ju aldrig få ett MVG om den grafiska formen inte är bra.” 

(Lärare B)  

 

”Men självklart så reflekterar man över det om man känner att den här eleven fungerar jättebra i 

en grupp och är jättedrivande i ett grupparbete. Sånt håller man ju koll på såklart. Men det är väl 

mest för egen del att man sen ska kunna göra bättre grupper som fungerar bättre tillsammans.” 

(Lärare C)  

 

Dokumentation av omdömen 

I referensmaterialet Bedömning och betyg – kommentarer och svar står följande:    

Sättet att göra bedömningar av elevers kunskapsinhämtande samspelar med och påverkas av den 

kunskapssyn som råder. Samtidigt påverkar också sättet att samla in underlag för bedömning den 

syn på kunskap som kommer att råda i klassrummet. (Skolverket, 2001, sid. 15-16) 

 

Lärare A gör skriftliga omdömen av eleverna vid redovisningar. Hon samlar dessa i ett stort 

anteckningsblock som hon sedan går tillbaka till vid utvecklingssamtal och betygssättning. 

Lärare B behåller skriftliga omdömen hon ger eleverna och har kvar dessa några år efter 

avslutad kurs ifall att någon elev vill läsa upp något betyg. Lärarna C och D skriver ner 

skriftliga omdömen kontinuerligt och förvarar dem i digitalt format. Lärare D sparar gamla 

omdömen för att kunna se och jämföra hur han gjort bedömningar tidigare. Han uttryckte 
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även missnöje med att de inte har något gemensamt system för att skriva och förvara 

omdömen på hans skola. 

 

”Jag har en liten fil på datorn där jag antecknar kontinuerligt det de gör under dagarna. Det 

måste man nästan, för annars så håller man inte isär. Jag har väl många lektioner försökt att 

inte göra det, att försöka komma ihåg att anteckna efter hand, men det fixar jag inte.” 

  (Lärare C) 

 

”Ja, jag har ju, allting är ju digitalt format. Så jag har väl ett eget typ av system, det är väl en 

viss brist för att man inte har ett gemensamt system för det här på skolan.” (Lärare D) 

 

Bedömningssamtal 

Resultaten av de olika bedömningarna och annan information ska förmedlas till elever och 

föräldrar via utvecklingssamtal. Sådana samtal ska genomföras minst en gång per termin. 

(Skolverket, 2001, sid. 17)  

 

Lärare A gör en deltidsbedömning tillsammans med grupperna vid längre projekt och sedan 

en bedömning på slutet. Frågor som då ställs är: blev det som vi förväntade oss? hur blev 

resultatet? varför blev det så här? När lärare A ger eleverna omdömen vid utvecklingssamtal 

gör hon alltid ett utdrag av de nationella betygskriterierna först. Hon ger då ett muntligt 

omdöme till eleven och eleven får också själv bedöma sig utifrån en skala där målen för 

kursen är uppsatta. Lärare B ger ett skriftligt omdöme till eleverna efter avslutat arbete. Dessa 

kan komma väldigt sent, fyra veckor är inte ovanligt att de får vänta. Ibland ger läraren ett 

kortare muntligt omdöme vid redovisningstillfället, men säger att det kan vara känsligt för 

eleverna att få kritiken då.  

 

”Men samtidigt så är det lite känsligt, för att det är jobbigt för dem att stå där framme och visa 

sina grejer för det är ju en ”pärs” lite att göra det.” (Lärare B) 

 

Under arbetets gång plockar lärare C kontinuerligt ut elever och säger vad de har gjort bra 

och mindre bra. Lärare D ger eleverna ett skriftligt gruppomdöme i efterhand. Under 

utvecklingssamtalen berättar lärare D hur han tycker att de arbetar individuellt i gruppen. 

Under dessa samtal tar han upp om de har förmåga att lösa problem, om de bidrar till en god 

klassrumssituation eller om de stör ibland och behöver bli mer lyhörda för andras åsikter. Han 

tror också att om eleverna skulle ha en egen portfolio skulle han bedöma deras arbeten 

snabbare.  
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”Det är tidspress för dem också, ifall man ska hinna ”späcka” in allting som en kursplan ska innehålla, 

tyvärr. Så det är mer kontinuerligt medan de jobbar man kan plocka ut särskilda elever och säga; okej 

det här är inte bra och det här har du gjort bra.” (Lärare C)  

 

”Och det kan jag väl känna själv att om man skulle jobba med mer en portfoliomodell, att de hade 

allt i en portfolio, så försökte jag bedöma det lite snabbare, så kanske de snabbare kunde se sin 

utveckling. Där känner jag väl att där finns det väl möjlighet att utveckla, om jag säger så.” 

(Lärare D)  

 

Tabell 3 Elevers upplevelse av hur omdömen ges 

 

I intervjuer med B och C- eleverna framkom att de får omdömet i efterhand via mejl och en 

av B-eleverna sa att de får både individuella och gemensamma omdömen vid större projekt, 

medan en C-elev svarade att de oftast bara får ett gruppomdöme. Samtliga D-elever sa att de 

alltid får ett skriftligt omdöme. Två av D-eleverna berättade att de oftast får gruppomdömen, 

men ibland även individuella.    

 

Malin: ”Hur ser det här omdömet ut? Är det skriftligt eller muntligt eller både och?” 

Elev D1:”Ja, det är lite både och. Vissa lärare tycker kanske bättre om att lämna bara en lapp där 

det står lite kortfattat om vad dem tycker om oss, annars så berättar vissa.”  

 

 

 

 

 

 SAMMANLAGT VARAV 

Läraren ger muntligt 

och skriftligt 

Omdöme 

2 elever  2 D 

Läraren ger skriftligt 

omdöme 

5 elever 2 B, 1 C, 2 D 

Läraren ger muntligt 

omdöme 

4 elever 3 A, 1 C 

Bortfall 4 elever 1 A, 1 B, 2 C  
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Elever bedömer elever 

Helena Korp skriver: 

Genom att låta eleverna analysera sina egna, varandras och professionella arbeten hoppas man att 

de ska bli medvetna om och utveckla både ”inre” och ”yttre” kriterier. (2003, sid.84)  

 

Lärarna A och D låter eleverna ge varandra kritik vid redovisningar. I lärare A:s klasser sker 

en gruppdiskussion på slutet. Då får grupperna samtala om hur det har gått och kommentera 

varandras lösningar av uppgifter. Lärare D låter eleverna skriva ner en bra och en mindre bra 

aspekt av varje grupps arbete. Sedan får grupperna reda på synpunkterna skriftligt och han 

tittar även på dessa elevbedömningar i hans egen bedömning. Ibland redovisar de för en 

annan årskurs och då blir det en annan typ av redovisning. Då visas mer resultatet och 

eleverna berättar lite grann utan att få feedback. Lärare B hade inte tänkt tanken på att låta 

eleverna ge varandra kritik, men är positiv till att låta dem göra det. Hon nämner dock 

projektarbetet i årskurs 3, då hon är handledare. Vid dessa seminarietillfällen får eleverna ge 

varandra respons. Lärare C låter eleverna ge varandra kritik i ett av hans ämnen, men inte 

specifikt vid grupparbeten.  

 

Tabell 4 Elevers upplevelse av att ge varandra kritik 

 

De A-elever som svarade att de brukar få ge varandra kritik var mycket positiva till detta och 

tyckte att de lärde sig mycket på det. B-eleverna svarade att de ibland har delredovisningar 

och då brukar få kommentera vad som kan förbättras, men att de oftast skriver ner sina 

 SAMMANLAGT VARAV 

Brukar ge varandra 

kritik under 

lärarledning 

7 elever 3 A, 2 B,  

2 C  

Brukar inte ge varandra 

kritik under 

lärarledning 

4 elever 4 D 

Brukar ge varandra 

kritik endast inom 

gruppen 

2 elever 2 C 

Bortfall 2 elever 1 A, 1 B 
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synpunkter i loggböckerna som läraren sedan tar del av. I dessa loggböcker skriver de vad de 

har gjort under veckorna, hur de tyckte att grupparbetet gick, synpunkter på de andra 

gruppernas arbeten och om läraren har funnits till hands (se bilaga 3). De C-elever som 

svarade att de brukar ge varandra kritik inom gruppen sa att denna oftast var negativ. Den C-

elev som svarade att de brukar få ge varandra kritik sa att de brukar utse ledare som går runt 

och ser vad alla har gjort. Samtliga D-elever svarade att de inte har fått ge varandra kritik än, 

men var väldigt positivt inställda till att göra det.  

 

”Inom gruppen, så är det nog mer negativa, det är ju mer så att man törs säga nånting. Om någon 

direkt har redovisat, så säger man ju inte; det där var jävligt dåligt, det kunde du ha gjort bättre. Då 

säger man vad som var bra istället.” (Elev C2)  

 

              Malin: ”Brukar ni ge varandra kritik?  

Elev D3: Nä, det skulle jag inte vilja påstå att vi gör.  

Malin: Skulle du vilja det?  

Elev D3: Jo, men det är ju ganska roligt. Det är ju roligt att få höra liksom och man fokuserar ju 

såklart på den positiva kritiken. Men man kan ju även gärna säga liksom att till nästa gång kan ni 

tänka på det här och det här. Det ger ju ändå ganska mycket.”  

 

Svårigheter ur ett lärarperspektiv 

Svårigheter som lärare A upplever med grupparbeten är när någon elev inte vill arbeta i 

grupp, då hon/han anser sig vara duktigare än sina klasskamrater. Hon tycker det är svårt att 

ta dessa diskussioner, eftersom det inte går att diskutera detta inom gruppen. Om ”glidare” 

säger hon att det förekommer, men att vid en redovisning kommer det omedelbart fram. 

Genom frågor som: hur gjorde du det här och vad har du tänkt med detta?, får hon reda på om 

det är någon inte gjort det de var ålagda att göra. Lärare B anser det vara svårt att 

detaljbedöma enskilda elevers insatser i grupparbeten, eftersom det är svårt att se exakt vad 

de har gjort och om de varit lika delaktiga i arbetet. Lärare B tror dock att en svagare elev 

tjänar på grupparbeten och lyfts av en starkare elev. Lärare C upplever svårigheter med att 

höra diskussionerna som förs ute i grupperna. Lärare D tycker också att det är svårt att se vem 

som gör vad, men tillägger att det gäller att vara noga med att följa arbetsprocessen genom att 

låta eleverna föra loggbok och vara fler lärare som bedömer om det är möjligt.  

 

”Ofta lyfts dock en svagare elev av att jobba med en starkare, och lär sig 

jättemycket på ett arbete.” (Lärare B) 
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”Ett grupparbete består ju till 90% av diskussioner och sedan 10% att göra nånting. Och de är 

diskussionerna som faller bort mycket. Man kan ju bara lyssna på en grupp samtidigt. Det är det 

jag tycker är jobbigt att man missar.” (Lärare C) 

 

Svårigheter ur ett elevperspektiv 

Svårigheter med grupparbeten som A-, B-, och C-eleverna upplever är när alla i en grupp inte 

har samma ambitionsnivå. När någon inte gör det de är ålagda att göra upplevs också som ett 

problem av en A-elev. Vid dessa tillfällen får någon annan elev ta över den frånvarande 

elevens arbete. Hon menar att detta överarbete säger lärarna att de känner till, men egentligen 

har dålig koll på hur mycket överarbete eleverna egentligen får lägga ner. En annan A-elev 

tog upp problemet med att man intar olika roller vid grupparbeten och sedan alltid tilldelas 

dessa i fortsättningen, exempelvis en dominant eller passiv roll. Det går också att ”glida” 

fram i grupparbeten enligt både en A- och en D-elev. En B-elev tog upp svårigheter med att 

samarbeta och inte komma överens när läraren väljer grupper.  

 

Om att ha olika ambitionsnivåer: 

”Så då sa jag så här; vi kör vårt ”race” och gör det här bra, så får vi G och får vi mer än det så 

blir vi nöjda, men det finns ju de som; får vi mindre än MVG, så blir vi skitsura. Vi ska ha det 

alltså. Då blir det som konkurrens i själva gruppen.” (Elev C4) 

 

Om glidare:  

”…det är ju ganska lätt i grupparbeten att en liksom surfar på de andra eller hur man ska säga 

eller att den inte behöver göra så mycket, men ändå kan stå där på redovisningen och vara med, 

alltså även om den inte har bidragit jättemycket till själva arbetet.” (Elev D3) 

 

Är bedömningen rättvis?  

Tabell 5 Elevers upplevelse av att bli rättvist bedömd 

 

 SAMMANLAGT VARAV 

Har känt sig orättvist 

bedömd 

4 elever 1 A, 1 B, 2 D  

Har aldrig känt sig 

orättvist bedömd 

9 elever 2 A, 2 B, 3 C,  

2 D 

Bortfall 2 elever 1 A, 1 C 
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Bland de elever som svarade att de har känt sig orättvist bedömda i grupparbete var orsaken 

olika. B-eleven sa att det berodde på att de låg på olika ambitionsnivåer och om hon hade 

gjort arbetet själv, så hade hon lyckats få ett bättre betyg. En av D-eleverna berättade att han 

tillsammans med sin grupp hade känt sig orättvist bedömd på grund av en detalj som de hade 

missat inför en redovisning. En annan D-elev tog upp problemet med glidare som en orsak till 

orättvisa.    

 

Malin: ”Har du någon gång känt dig orättvist bedömd i ett grupparbete?  

Elev D2: Ja, det har jag för att i grupparbeten så blir det oftast så att det är någon som inte gör 

något alls och så kanske man har gjort jättemycket själv, så då känns det lite orättvist. Men det är 

inte precis så att man går till läraren och säger att den där inte har gjort någonting. På det sättet 

kan det kännas orättvist.”  

 

Saker som kan förbättras enligt eleverna  

En A-elev tyckte att de alltid skulle få utvärdera sina grupparbeten, så att inte samma misstag 

upprepas. Hon efterlyste också träning i konflikthantering och kommunikation i årskurs 1, 

före de börjar med grupparbeten. En av B-eleverna svarade att hon skulle vilja ha möten med 

läraren då och då under ett grupparbete. Dessa tillfällen skulle ge läraren en bättre insyn i 

grupparbete och därmed kunna göra en bättre individuell bedömning, enligt eleven. En C-

elev sa att han skulle vilja att lärarna skulle prata mer med varandra när det gäller förseningar 

och om vem som sköter sig och inte ”slamsar”. En D-elev tyckte att lärarna skulle försöka se 

mer hur de arbetade under tiden, inte bara vid just redovisningstillfället, utan lägga märke till 

vilka som verkar ha tagit mer ansvar. 

 

”Jag skulle vilja att man hade kanske typ möten, säg att man får gå och prata var för sig med 

läraren under tiden man gör det här projektet, så att man verkligen får berätta; det här gör jag och 

så här tycker jag att det går, så att de får ännu mer insyn.” (Elev B1) 
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Tabellsammanfattning 

Det är förhållandevis många elever (9 av 15) som upplever att läraren brukar gå igenom 

bedömningskriterier/mål före en gruppuppgift (se tabell 1). Av de tre elever som svarade att 

läraren oftast inte går igenom bedömningskriterierna var två C-elever. Detta stämmer överens 

med det lärare C svarade. Eleverna i samtliga grupper är splittrade angående lärarens insyn 

vid grupparbete. Det är cirka en tredjedel av eleverna som tycker att läraren har god insyn (6 

av 14), viss insyn (4 av 14) och dålig insyn (4 av 14) (se tabell 2). Lärarna A, B och D svarade 

att de låter eleverna skriva någon form av skriftlig redovisning vid grupparbeten och känner 

då att de har insyn i elevernas arbetsprocess. Eleverna svarade lite olika när det gäller hur de 

får sina omdömen (se tabell 3). Det var ungefär hälften (5 av 11) som svarade att de oftast får 

ett skriftligt omdöme och ungefär hälften att de oftast får ett muntligt omdöme (4 av 11). Här 

skiljde sig två D-elever åt, eftersom de svarade att de får både och. I intervjun med lärare D 

framkom också att han ger eleverna först skriftligt och senare vid utvecklingssamtal ett 

muntligt omdöme. Samtliga A-elever och en C-elev sa att de oftast får muntliga omdömen. 

Detta stämmer överens med lärarna A och C:s svar. När det gäller att ge varandra kritik 

svarade lite mer än hälften av eleverna (7 av 13) att de brukar ge varandra kritik under 

lärarledning (se tabell 4). De som svarade att de inte brukar ge varandra kritik under 

lärarledning var fyra D-elever och två C-elever. Lärare D svarade att han brukar låta eleverna 

ge varandra kritik. Denna motsägelse kan bero på att eleverna i D-gruppen gick i årskurs 1 på 

gymnasiet och inte hunnit ha så många grupparbeten. Det är en stor andel (9 av 13) av de 

tillfrågade eleverna som upplever att de har blivit rättvist bedömda vid grupparbeten (se tabell 

5).      

 

Slutsatser 

Samtliga elever svarade att de tror läraren bedömer slutresultatet och samarbetsförmåga vid 

grupparbete. I intervjuerna med lärarna framkom också att lärarna anser att elevernas 

samarbetsförmåga är viktig och indirekt påverkar en grupps slutresultat, vilket i sin tur 

påverkar elevernas betyg. Angående lärarens insyn framkom att loggbok kan vara ett sätt för 

läraren att få bättre insyn i elevernas grupparbeten. Svårigheter som lärarna upplevde var att 

se hela arbetsprocessen (vem som gjorde vad), medan eleverna upplevde svårigheter när de 

har olika ambitionsnivåer eller då det är elever som ”glider” igenom ett grupparbete. Det var 

förhållandevis få (4 av 13) som ansåg att de blivit orättvist bedömda vid grupparbeten.   
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Diskussion  

Hur blir bedömningen mer rättvis? Vilka metoder finns att tillgå? Nedan tar jag upp några 

aspekter på bedömning som lärare och elever framfört till mig under intervjuerna.  

 

Loggbok - ett sätt? 

”Loggboken är den enskilde elevens samlade rapporter till gruppen och läraren/handledaren. 

(Andersson, 2002, sid. 61) De intervjuade eleverna och lärarna från A-, B-, och D-klasserna 

var nöjda med loggboken och uppgav att det ger lärarna mer insyn i de enskilda elevernas 

insatser vid grupparbeten. Den ger även eleverna en chans att berätta vad de har gjort. 

Nackdelen med loggboken tror jag kan vara att alla elever inte är lika duktiga på att formulera 

sig i skrift. Kenny Andersson skriver: ”Eleverna bör veta att loggbokens ”svenska” inte är ett 

underlag för bedömning.” Vidare skriver han: ”Läraren kan gå i dialog med den enskilde 

eleven för att stärka tilltron till det egna tänkandet och viljan att uttrycka det.” (Andersson, 

2002, sid. 62) Det är alltså viktigt att betona för eleven att det inte är svenskan som sådan som 

bedöms. Jag ser också en stor fördel med att låta eleverna skriva loggbok och det är att de blir 

medvetna om sin egen arbetsprocess.    

 

Fler möten mellan lärare och elever 

Genom en av elevintervjuerna framkom önskemål om att ha fler individuella möten med 

lärarna under ett grupparbete. Detta för att ge lärarna mer insyn och berätta vad de har gjort 

inom gruppen. I en annan elevintervju sades också att gruppmöten med lärarna är bra att ha 

vid grupparbeten. Jag tror också att fler möten skulle bidra till att ge en mer rättvis individuell 

bedömning vid grupparbete, då lärarna skulle bli mer insatta i elevernas individuella insatser. 

Men hur går man till väga? Finns tiden för att prata med varje elev en och en? Det framkom i 

intervjun med C-läraren att tid ofta saknas. Samtidigt är det viktigt att ge tid åt att se vad alla 

gör, speciellt när man som lärare är ålagd att bedöma elevernas insatser. Ett grupparbete är ju 

just ett grupparbete och då kan det kännas svårt att ta och störa elevernas arbetsprocess genom 

att ta ut en elev, tror jag. Däremot kan det vara lättare att ha gruppmöten och höra hur arbetet 

går. Då finns också möjligheten att fråga eleverna hur de arbetar individuellt och eleverna kan 

ta upp problem som kan ha uppstått. 
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Kurs i konflikthantering? 

En kurs i konflikthantering och kommunikation i årskurs 1, tyckte en av A-eleverna vore bra. 

”För att kunna fungera effektivt bör gruppen öva interaktionsfärdigheter, beslutsfattande, tillit, 

ledarskap, problemlösning och kommunikation” (Bergström & Saarukka, 2004, sid. 47). I 

intervjuer med lärarna framkom att elevernas samarbetsförmåga inverkar på bedömningen. 

Det svaret fick jag också från eleverna. Jag tycker därför att det skulle vara en god idé att 

överväga en kurs i konflikthantering. Men hur ska den se ut? Vad ska den innehålla? Och, den 

kanske viktigaste frågan; vem ska hålla den? Det kanske inte är det enklaste för läraren att ge 

en kurs i konflikthantering, däremot kan han/hon se till att ha insyn i grupparbetet, så att 

problem kan lösas när de uppstår. Jag kan också se en poäng i att inte ha en sådan kurs och det 

är att själva grupparbete har som syfte att träna eleverna i samarbete, konflikthantering och 

kommunikationsförmåga. Det är också möjligt att ta ut eleverna på en mindre expedition 

någonstans i början av terminsstart och ha samarbetsövningar, då eleverna får träna sig i 

kommunikations- och samarbetsförmåga, för att underlätta framtida grupparbeten, anser jag.        

 

Viktigt att klargöra vad som bedöms 

”Kritik har framförts från en del lärare och rektorer mot de nationella betygskriterierna som 

upplevs som ”luddiga” (Lindqvist m.fl., 2000, sid. 149). Detta stämmer överens med det 

lärare C sa. Fast som lärare har man en skyldighet att informera på vilka grunder man gör en 

bedömning. Det är därför extra viktigt att eleverna är väl införstådda i betygskriterierna. 

Helena Tsagalidis (Pedagogisk bedömning, 2005) skriver att det är en rättssäkerhet. Men hur 

ska man som lärare lyckas förmedla dessa om man själv tycker att de är luddiga? ”När eleven 

har kunskap om mål och kriterier för kursen kan eleven ha ett verkligt och meningsfullt 

inflytande på arbetsformer, innehåll och undervisning” (Tsagalidis, 2005, sid. 134). Genom 

att lärarna är tydliga med vad som bedöms kan eleverna få mer inflytande över sin utbildning.      

  

Bedömningskonferenser 

”I många intervjuer har lärare efterlyst möjligheter till pedagogiska samtal, inklusive 

konstruktiva samtal kring betygsfrågor” (Lindqvist m.fl., 2000, s. 154). I intervjun med Lärare 

D framkom att det är bra att vara flera lärare som bedömer om det är möjligt. Han sa också att 

de (lärarna) ibland har gemensamma bedömningssamtal, då de sätter sig ner och diskuterar 

bedömningen. Detta tror jag är bra av två anledningar. Det är dels för att lärarna känner sig 

mindre osäkra när de gör bedömningen och dels för att eleverna skulle få en mer likvärdig 
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bedömning. Frågetecken som uppkommer i samband med hur man ska tolka betygskriterierna 

kan rätas ut om man tar hjälp av varandra, tror jag. ”Vi har noterat att på de skolor där det 

finns en öppenhet för diskussioner av detta slag finns det också en större säkerhet kring 

bedömningsfrågor och betygsättning” (Lindqvist m.fl., 2000, sid. 154). En förutsättning för att 

dessa samtal ska kunna äga rum är dock att det finns tid utsatt för just detta. Jag skulle vilja att 

man satsade mer på bedömning i skolan och att skolan fick avsatt pengar för just detta.  

 

Självvärdering 

De intervjuade eleverna som fick bedöma varandra under lärarledning var nöjda med detta 

och sa att det var mycket lärorikt. Katarina Kjellström skriver: ”Elever har ingen naturlig och 

medfödd förmåga att värdera och reflektera över sina egna arbeten i skolan” (Kjellström, 

2006, sid. 206). För att kunna ge konstruktiv kritik måste man alltså få öva på det. Jag tror att 

eleverna lär sig att se vad som behöver förbättras och vad som är bra, när de får tänka på detta 

vid andra elevers redovisningar. En av lärarna (lärare A) lät också eleverna själva bedöma sin 

insats, vid bedömningssamtal. Detta tror jag också kan vara bra, för att öva eleven att själv 

värdera sitt arbete och därmed kunna bli mer målmedveten.  

 

Arbetets begränsningar 

En enkätundersökning hade varit bra att göra för att stärka detta arbetes reliabilitet och kunna 

dra fler slutsatser. Tiden är också en faktor som självklart påverkat. Jag har heller inte utgått 

ifrån ett genusperspektiv när jag har undersökt hur lärare och elever upplever bedömning. Det 

var svårt att jämföra svaren angående vad lärarna bedömer och vad eleverna tror att de blir 

bedömda utifrån, eftersom frågorna var annorlunda för lärarna respektive eleverna. Till 

lärarna frågade jag: ”Finns det andra typer av kunskaper/kompetenser som du strävar efter att 

eleven ska utveckla genom ett grupparbete?”. Till eleverna frågade jag däremot en större 

fråga: ”Vad tror du läraren bedömer i ett grupparbete?”. 

 

Till sist 

Jag har med hjälp av detta examensarbete fått upp ögonen för olika sätt att se på bedömning i 

allmänhet och individuell bedömning vid grupparbeten i synnerhet. Jag har också upptäckt att 

det finns en stor möjlighet att forska om gruppbedömningar och individuell bedömning i 

grupp, då jag inte funnit så mycket information om just detta. Det skulle också vara intressant 

att undersöka hur elever bedöms utifrån ett genus- och klassperspektiv. Det jag har lärt mig av 
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detta examensarbete är att vid bedömning följa elevernas arbetsprocess och även låta de själva 

bedöma sina egna och varandras arbeten. Det är viktigt att anteckna under och efter 

lektionerna och samtala med eleverna under tiden grupparbetet fortskrider. Eleverna har också 

olika förväntningar på vad lärare bedömer vid grupparbete, såsom kommunikationsförmåga, 

samarbetsförmåga, förarbete och slutprodukt. De har rätt att få veta på vilka grunder läraren 

gör sin bedömning och därför är det extra viktigt att alla lärare är säkra på vad de nationella 

bedömningskriterierna, kursplanerna och läroplanerna säger. Men även att läraren klargör för 

eleven vilka egenskaper (exempelvis lyhördhet) eleven ska visa upp/utveckla vid grupparbete. 

I boken Grupprocesser skriver Steensaasen och Sletta att samhället har mycket att vinna på 

att eleverna tidigt får erfara att samarbete lönar sig. Genom grupparbete får eleverna också 

möjlighet att utveckla sin intellektuella och sociala kompetens, skriver de. För att få en mer 

likvärdig bedömning kan bedömningskonferenser vara en bra lösning, men också att 

lärarstudenter faktiskt får den kunskap om bedömning som de behöver för att bli bra lärare. 

Insynen är också något som behöver stärkas vid grupparbeten, då elever fortfarande hävdar att 

det går att ”glida”. Genom att låta eleverna skriva loggbok, får lärare mer insyn i elevernas 

arbetsprocess.          
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Otryckta källor 

 
Intervjuer 

15 intervjuer med gymnasieelever och fyra intervjuer med gymnasielärare gjorda mellan 
2007-04-10 – 2007-05-08. 
 
 

Tabellförteckning 
 
Tabell 1  

Elevers upplevelse av hur lärare går igenom bedömningskriterierna 

 

Tabell 2  

Elevers upplevelse av lärares insyn vid grupparbeten 

 

Tabell 3  

Elevers upplevelse av hur omdömen ges  

 

Tabell 4  

Elevers upplevelse av att ge varandra kritik   

 

Tabell 5  

Elevers upplevelse av att bli rättvist bedömd 

 

 

 
 
 



Bilaga 1  

 

Frågor till lärare  

• Beskriv hur ett grupparbete brukar gå till på dina lektioner! 

• Använder du någon form av bedömningskriterier?  

• Får eleverna reda på dessa före arbetet? 

• Finns det andra typer av kunskaper/kompetenser som du strävar efter att eleven ska 

utveckla genom ett grupparbete? 

• Bedömer du dessa? 

• Hinner du se vad alla gör i ett grupparbete? 

• Finns det några svårigheter med att bedöma elever i ett grupparbete? 

• Brukar du bedöma hela gruppens arbete? 

• Brukar du bedöma var och en i gruppen? 

• Bedömer du grupprocessen? 

• Jämför du elevers prestationer vid bedömning? 

• Får eleverna bedöma varandras arbeten? 

• Dokumenterar du omdömen du ger eleverna? 

• Hur dokumenterar du dessa? 

• Får eleven reda på deras förtjänster och brister efter ett grupparbete? 

• Hur går ni igenom dessa? 

 



Bilaga 2 

 

Frågor till elever 

• Hur brukar vanligtvis ett grupparbete gå till? 

• Vad tror du läraren bedömer i ett grupparbete?  

• Får ni reda på vilka bedömningskriterier läraren utgår ifrån före ett grupparbete?  

• Vilken insyn har läraren i grupparbete? 

• Finns läraren till hands vid grupparbete? 

• Hur brukar ni få redovisa ert grupparbete? 

• Brukar läraren ge er omdömen efter avslutat grupparbete? 

• Brukar ni ge varandra omdömen? 

• Har du någon gång känt dig orättvist bedömd i ett grupparbete? 

• Vad skulle du vilja att läraren skulle bedöma i ett grupparbete? 

 

 



Bilaga 3 

 
Detta PM har en lärare på lärare B och D:s skola tagit fram till eleverna för att ge dem 

anvisningar för hur de ska skriva sin loggbok. Jag bifogar detta PM som bilaga, eftersom att 

jag vill visa på vad en loggbok kan innehålla.  

 

 

LOGG OCH UTVÄRDERING AV INFORMATIONSKAMPANJ   

  

Namn: 
 
Gruppens medlemmar: 
 
Kampanjens namn: 
 
Mina uppgifter: 
 
Logganteckningar vecka för vecka, resonera kring samarbete, idéer och genomförande. Vad har ni 
gjort och varför? Hur har arbetet framskridit? Vilka har gjort vad och varför? 
 
Utvärdering av resultatet:  
 
Utvärdering av din insats: 
 
Utvärdering av gruppens insats och samarbete: 
 
Utvärdering av presentationen: 
 
Utvärdering av handledningen du fått i de olika ämnena: 
 
Utvärdering av samarbete med beställare och sakkunniga: 
 
Utvärdering av introduktion och genomgångar: 
 
Utvärdering av de andra gruppernas kampanjer i stora drag, grupp för grupp: 
 
Övriga kommentarer: 


