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INLEDNING 
 
I de flesta universitetskurser utgör grupparbeten en liten del av helheten, och de 
bedöms och betygsätts oftast med G eller U för hela gruppen tillsammans. Att arbeta i 
grupp är dock en träning och färdighet som är mycket relevant för våra studenter. 
Oavsett om de går vidare i forskarkarriär eller, som de flesta, går ut i arbetslivet, så 
kommer de att få arbeta i olika typer av grupper; projektgrupper, ledningsgrupper, 
forskargrupper mm. Därför är det relevant och kanske också önskvärt att mer träning i 
grupparbete införs i universitetets utbildningar. Ett annat argument för grupparbete är 
att det ger bättre inlärning och, förhoppningsvis, mer motiverade studenter. Studenten 
får också övning i att göra en tidsplanering och organisera sitt arbete. Det finns även 
fördelar för läraren med grupparbeten genom att det blir färre arbeten som ska 
bedömas. Men, om grupparbete utgör en betydande del av kursinnehållet uppkommer 
problem med betygsättningen. Hur sätter man rättvisa individuella betyg på studenter 
som arbetar i grupp?  
 
Våra egna erfarenheter av betygsättning av studenter i grupparbete är varierande men 
ganska begränsade. Laborationer utförs ofta i grupp, bl.a. på grund av utrymmesskäl 
och begränsad tillgång till dyrbar utrustning. Vanligtvis är laborationerna 
obligatoriska men betygsätts inte individuellt. Goda prestationer vid labarbete och i 
andra gruppuppgifter sammanvägs dock ibland med skriftliga tentamensresultat och 
utgör en liten del i bedömningen av slutbetyget för kursen. En kurs vid EBC 
(Tillämpad ekosystemekologi) betygsätts utan någon större skriftlig sluttentamen. 
Istället utvärderas kunskaperna vid ett flertal tillfällen under kursens gång, och 
examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, muntliga 
diskussionsseminarier, samt till stor del i form av bedömning av grupparbeten. 
Samtliga lärare som är inblandade i grupparbeten under denna kurs betygsätter 
studenterna gruppvis och individuellt med +, 0 eller -. För att underlätta den 
individuella bedömningen ändras gruppernas sammansättning för varje nytt 
grupparbete. En förvånansvärd samstämmighet i bedömningen av individer har visat 
sig; lärarna pekar ofta ut samma elever som bättre eller sämre än genomsnittet. 
Bedömningsgrunderna har dock varit oklara och har inte diskuterats särskilt mellan 
lärarna. 
 
En stor anledning till att grupparbeten är så liten del av universitetsutbildningen är 
förmodligen just att det är svårt och känns osäkert att göra bedömningar av enskilda 
elevers prestationer. Frågan är också vad som skall betygsättas, inhämtad 
”fakta/ämneskuskap” eller förmåga och färdighet i att arbeta bra i grupp 
(”groupworking skills”). Om båda delar betygsätts, hur ska de viktas mot varandra? 
Faktakunskaper i våra undervisningsämnen är vi vana att bedöma och betygsätta. När 
det gäller förmågan att arbeta i grupp kan betygsättningen göras på flera olika sätt. 
Frågor som uppkommer är bl.a. vad bedömningen ska innefatta: 

• en målrelaterad mätbar kunskap och förmåga, uppnådd vid kursens slut?  
• en målrelaterad mätbar kunskap och förmåga, sammanvägd från flera 

grupparbeten under kursens gång? 
• förändring (förbättring) i grupparbetsförmåga under kursens gång? 

 
Frågetecknen är många och måste hanteras om undervisningsformerna ska kunna 
förändras mot större andel gruppuppgifter. Bedömningsgrunderna måste ju kunna 
redovisas för studenterna och de sammanvägda slutbetygen motiveras. Handfasta 
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regler och rekommendationer är därför önskvärt. Vi har sammanställt och diskuterat 
för- och nackdelar med olika metoder att bedöma grupparbeten. Förhoppningsvis kan 
detta tjäna som underlag för enskilda eller grupper av lärare som vill utforma 
bedömnings- och betygskriterier för grupparbeten. 
 
BEDÖMNING AV GRUPPARBETEN 
 
Innan man sätter igång med ett grupparbete är det viktigt att som lärare ta ställning till 
och bestämma sig för följande punkter: Vad som ska bedömas, hur bedömningen ska 
genomföras, vem ska genomföra bedömningen och hur ska bedömningen fördelas.  

1. Vad skall bedömas? 

Det som vanligen bedöms i ett grupparbete är själva slutprodukten av arbetet. Det är 
dock inte den enda delen av arbetet och man kan ställa sig frågan om inte en 
bedömning ska innefatta även en bedömning av hur arbetet har utförts.  Det man kan 
välja på att bedöma är alltså:  
 

• En produkt av ett grupparbete (där själva processen inte vägs in i 
bedömningen). 

• Grupparbetet som process, oavsett resultat: Hur har olika individer fungerat i 
gruppen, hur har arbetsfördelningen fungerat, hantering av konflikter etc.? 

• En kombination av både produkt och process. 
 

2. Hur bedömningen skall genomföras? 
 
Om grupparbetsprocessen skall bedömas, antingen separat eller i kombination med 
produkten, måste man först välja mellan två generella bedömningsmetoder: 
Kategoribedömning eller helhetsbedömning (”holistic assessment”). 
 
Kategoribedömning: Vid kategoribedömning delar man upp grupparbetet i olika 
kategorier och bedömer sedan i vilken omfattning olika gruppmedlemmar har 
presterat på var och en av dessa kategorier. Kategorier kan vara: 
 
• Motivation, ansvarstagande, tidsplanering, närvaro vid möten, engagemang 

• Anpassningsförmåga, flexibilitet 

• Kreativitet, originalitet 

• Kommunikationsförmåga, förmåga att lyssna, mottaglighet för feedback 

• Allmänna ”team-färdigheter” 

• Tekniska färdigheter 

 Helhetsbedömning: Vid helhetsbedömning görs en mera övergripande bedömning av 
grupparbetet, utan att gå in i detaljerna bakom varje komponent av grupparbetet. 
I praktiken har det visat sig att studenter i grupparbete är mera positivt inställda till 
helhetsbedömning än till kategoribedömning. Vidare motsvarar en helhetsbedömning 
bättre målsättningen med att bedöma ett grupparbete: Att framhäva vikten av att alla 
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delmoment finns med och har fungerat, mot att vissa kategorier har varit excellenta, 
medan andra har fallerat. 
 
Kategoribedömning ger möjlighet att byråkratisera/formalisera 
bedömningsproceduren, men kan man genomföra en rättvis bedömning av alla 
studenter i en grupp under användning av alla kategorier? Det kanske fanns inte 
möjlighet att var och en provade på varje kategori, det kan vara mera pedagogiskt och 
utvecklande att en student tilldelas uppgifter där han/hon inte redan är mycket bra, 
vilket resulterar i nedsatt resultat och därmed ”bestraffning” 
 
För att kunna bedöma grupparbetet kan man dokumentera det, t ex genom att låta 
studenterna föra loggbok, där arbetsuppgifter, eventuella problem som uppstod, hur 
dessa löstes osv. uppförs. Läraren kan observera gruppens arbete. Ytterligare ett sätt 
att bedöma den enskilde studentens bidrag till gruppen är att examinera innehållet i 
arbetet genom en muntlig eller skriftlig tentamen. Här är det dock viktigt att välja 
frågor som endast kan besvaras om studenten varit delaktig i gruppens arbete. 
 
Behovet att någon måste observera och därefter värdera grupparbetet leder till frågan: 
 
3. Vem skall bedöma grupparbetet? 
 
Det finns flera olika möjligheter för vem som skall genomföra bedömningen. 
Vanligast är att läraren genomför bedömningen (”tutor assesment”). Man kan också 
engagera studenter i bedömningen (”peer assessment”), eller låta deltagarna utvärdera 
sig själva (”self assesment”).   
 
Självbedömning och ”peer-assessment” har vissa fördelar: 

• studenter upplever grupp-processen direkt, läraren kan inte vara med i varje 

moment; läraren avlastas 

• fördjupad upplevelse av inlärningsprocessen 

• fler återkopplingsmöjligheter 

• utvecklar studieteknik 

De i litteraturen redovisade resultat är i allmänhet goda.  
 
Man kan även tänka sig en blandning av olika bedömningar. Handledaren är kanske 
den som är bäst kvalificerad att bedöma slutprodukten av grupparbetet, medan 
studenterna själva är bäst på att bedöma deras respektive insatser under arbetets gång. 
Handledaren kan då t ex bestämma hur stor del av det totala betyget på kursen som 
utgörs av grupparbetet, (t ex 60 %). Procentsatsen multipliceras sedan med antalet 
studenter i gruppen och produkten får sedan studenterna fördela mellan sig. Poängen 
ska då fördelas av studenter utifrån de enskilda gruppmedlemmarnas arbetsinsats. Det 
är dock viktigt att studenterna redan från början får redan på hur bedömningen ska gå 
till. De kan då sätta upp vilka bedömningskriterier de tycker är viktigast och hur de 
ska gå tillväga när de fördelar poängen. 
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4. Hur skall bedömningar fördelas? 
 
De alternativ man har här är att utföra en individuell bedömning eller låta medlemmar 
i samma grupp dela på samma bedömning.  
 
Rättviseaspekten återkommer i litteraturen, dvs. det upplevs som viktigt att man får en 
bedömning som motsvarar den individuella prestationen i gruppen. Fördelen med att 
göra individuella bedömningar är därför att denna orättvisa minskar. Det förhindrar att 
en eller ett par personer i gruppen som inte bidragit kan åka snålskjuts på de andra 
studenternas arbete. Problemet med att utföra en rättvis individuell bedömning är att 
det är svårt att i efterhand identifiera exakt vad var och en har bidragit med. I tabell 1 
presenteras en sammanställning av för och nackdelar med olika alternativ som 
diskuterats i texten.  
 
 
Metod (förklaring)    Fördelar        Nackdelar  
Delad bedömning 
Alla i gruppen får samma betyg.  

Uppmuntrar samarbete  
Enkel metod 

Individuella insatser syns ej 
Starka studenter missgynnas/ 
svaga studenter gynnas 

Individuell bedömning av del i 
projektet  
Individer ansvarar för olika 
delar av arbetet.  

Uppmuntrar individuellt 
engagemang 
Kan ge extra motivation  
 

Svårt att hitta delar som är 
likvärdiga. 
Gynnar inte grupp-processen 

Individuell bedömning 
-individuell rapport 
Studenter skriver varsin rapport 
av gemensamt projekt 
 

Säkerställer individuell insats. 
 
Metoden upplevs av många som 
rättvis. 

Kan upplevas som oklart hur 
reporter ska skilja sig åt.  
Risk för plagiat.  

-fråga på prov 
 
Inkludera en examensfråga som 
rör grupparbetet. 
  

Kan öka motivationen att ta 
aktiv del i grupparbete. Inkl att 
ta del av kurskamraters arbete. 

Minskar betydelse av gruppens 
arbete. 
 

Kombination grupp/ind. 
bedömning 
 
Gruppens insats bedöms, 
samtidigt som möjligheten finns 
för individuella justeringar. 
 

Upplevs av många som mer 
rättvist än delat gruppbetyg. 
 
  

Mer arbete för lärare att 
göra/förhandla justering av 
bedömning.  

Studenter tillfrågas hur alla i 
gruppen bidragit 
 
Varje student får tex 400 poäng 
att fördela mellan 
gruppmedlemmar.  
 
Poängen ska reflektera hur 
mycket man anser att övriga 
medlemmar i gruppen bidragit.  

Motivation att bidra ökar. 
 
Kan upplevas som mer rättvist. 
 
Lätt att genomföra. 
 
 

Kan leda till konflikter 
 
Kompisbedömningar 
 
Konkurrens snarare än 
samarbete uppmuntras. 

Tabell 1: En presentation av några av för- och nackdelar med att tillämpa olika 
varianter av bedömning av grupparbeten. (Reviderad från Devlin 2002).  
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VÅRA KOMMENTARER OCH SLUTSATSER 
 
Sammanställningen vi gjort visar att det finns ett flertal metoder som kan användas för 
att bedöma grupparbeten. En del av metoderna som vi stött på var bekanta, men 
många av de metoder vi läst om hade ingen av oss i gruppen provat. Vi blev alla mer 
intresserade av att utvärdera även själva grupparbetsprocessen. Den är en viktig del av 
arbetet och förmågan att arbeta i grupp är en färdighet som bör ingå och tränas i 
studenternas utbildning. För att lyckas med en sådan bedömning tror vi att det kan 
vara motiverat att engagera studenterna för dokumentation och bedömning. Till 
exempel kan man be grupperna föra log-bok om hur arbetet går, vem som närvarar på 
möten och vem som gör vad. Eftersom mycket av grupparbetet sker när inte läraren är 
närvarande tror vi att det kan vara svårt att göra en rättvis bedömning utan denna 
information. Ett alternativ kan vara att läraren deltar vid något av gruppens 
arbetsmöten som åhörare.  
 
Vi pratade också om att bedömningarna måste anpassas till övningens storlek och typ. 
För att kunna bedöma hur grupparbetsprocessen fungerar krävs nog att arbetet är lite 
mer omfattande och gruppen träffas under en längre tid. Arbeten av mindre 
omfattning bör få en enklare bedömning. 
 
Vilken metod man än väljer att arbeta med är det viktigt att som lärare tänka igenom 
och diskutera med andra inblandade lärare vad som ska ingå i bedömningen och vem 
som ska utföra bedömningen. Detta är viktigt för arbetsplaneringen och för att kunna 
ge besked till studenter som har frågor.   
 
Den standardmetod som vi tror används flitigast idag är att slutprodukten bedöms och 
att studenterna i en grupp gemensamt får dela bedömningen godkänt/icke godkänt. Vi 
har i den här genomgången blivit medvetna om att det finns andra sätt att arbeta med 
bedömningar. Kanske är vi dåliga på att utnyttja den sporre som en mer nyanserad 
bedömning av grupparbeten kan ge. Det är möjligt att studenterna skulle bli mer 
motiverade och få ut mer av grupparbetet om dessa uppgifter fick en större betydelse 
och vi som lärare kunde erbjuda en mer nyanserad bedömning.     
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