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Inledning 
 
Det finns olika sätt att bedöma individuella insatser vid grupparbete. Det kan göras 
som en enskild bedömning av läraren, av studenten (självvärdering) eller av övriga 
gruppmedlemmar. De olika bedömningarna kan även kombineras.  

Något som måste beaktas vid individuell betygssättning av ett grupparbete, är 
vad som är rättssäker betygsättning av studenter i grupp. Därför kommer denna 
rapport att inledas med en redogörelse över vilka regler som gäller vid Uppsala 
universitet för individuell betygsättning vid grupparbete, samt en diskussion om 
varför individuell betygsättning bör användas. Därefter kommer olika metoder för 
individuella betygsättningen att presenteras, och ett alternativ kommer att väljas ut för 
den fortsatta diskussionen. Detta alternativ kommer att anpassas för kursen Industriell 
organisk kemi, och en ny bedömningsmodell kommer att presenteras. För aktuell 
kursplan och beskrivning av tidigare års bedömningsmodell se Bilaga 1 respektive 2. 

Hur man kan hantera gruppexamination vid Uppsala universitet 
 
Uppsala universitet har inga egna regeldokument för hur rättssäker examination ska 
hanteras eller för hur man ska hantera examination av grupparbeten. Därför kan lärare 
vid Uppsala universitet arbeta relativt fritt inom ramarna för 
Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) regler och 
rekommendationer. Det finns en skrivning i Uppsala universitets riktlinjer för 
studenters arbetsvillkor gällande gruppexamination som säger att ”Studenterna ska 
informeras om de regler som gäller för viss examination, t ex vilka hjälpmedel som är 
tillåtna eller (vid grupparbeten) vilket krav på individuell prestation som ställs” 
(Uppsala universitet, 2010). Lärare är därmed skyldiga att göra det tydligt för 
studenterna vilka krav som ställs för godkänt respektive högre betyg, både på 
gruppuppgiften och för den individuella prestationen, när det gäller grupparbete. 

För att examinera ett grupparbete behöver hänsyn tas till studenternas 
rättssäkerhet samt att det kan göras en individuell bedömning av studenterna. 
Högskoleverket skriver i sin senaste rapport angående rättssäker examination att 
”Grupptentamen får anses vara en tillåten examinationsform. Det är dock viktigt att 
en individuell bedömning kan göras av studenterna.” (Högskoleverket, 2008:9). Det 
är också viktigt att det sker en individuell bedömning för att motivera studenterna till 
att lägga tid och energi på grupparbetet. Om hela möjligheten till högre betyg på en 
kurs där grupparbete ingår endast baseras på en annan examination, såsom skriftlig 
tentamen, riskeras att vissa studenter endast lägger ned så lite energi som möjligt på 
grupparbetet genom att åka snålskjuts på gruppkamraterna (free-riding) och hellre 
studerar till sin betygsgivande tentamen. Ett bra sätt att reducera sådan s.k. free-riding 
är att använda sig av kamratbedömning, eller peer assessment, d.v.s. att 
gruppmedlemmarna får bedöma bidragen till grupparbetet för gruppens medlemmar 
(Freeman, 1995). Denna kamratbedömning får sedan fungera som ett underlag för 
viktning av studenternas poäng på grupparbetet, som sedan bidrar till betyget på hela 
kursen. 
  



	  

	   	   2	  

Individuell bedömning vid grupparbete 
  
Lejk och Wyvill sammanställde 2001 en studie som visar hur studenter själva kan 
bedöma de individuella insatserna vid grupparbete, och hur detta kan göras så 
rättvisande som möjligt (Lejk & Wyvill, 2001). Detta gjorde de genom att studenterna 
fick bedöma både sin egen och varandras insatser. Dessutom fick de göra detta både 
öppet inom gruppen, samt vid en dold bedömning. 

Den individuella insatsen bedömdes genom att varje student erhöll omdömena 
3, 2, 1, 0 eller -1 (förtydliganden i Bilaga 3, Tabell 1) inom sex olika kategorier 
(Bilaga 3, Tabell 2). Kategorierna tar upp olika delar av grupparbetet/grupprocessen 
och ger därmed studenterna en indikation på vilka faktorer som är viktiga att tänka på 
vid bedömningen. Bedömningen som ges inom varje kategori speglar hur varje 
students insats värderas i förhållande till gruppens genomsnittliga insats. 
 I studien visas ett exempel över en grupp på fyra personer som bedömer sig 
själv och de andra. Detta exempel finns redovisat i sin helhet i Bilaga 3. Studien 
visade att spridningen på omdömena blev större ifall bedömningen genomfördes dold, 
samt ifall studenternas självvärdering inte beaktades. Detta berodde på att de starkare 
studenterna tenderade till att undervärdera sin egen insats, medan de svagare 
studenterna istället tenderade till att övervärdera sin insats. Något som styrks av 
Almond (2009) som dock visade att de starkare studenterna missgynnades i mindre 
grad (-9 %) än vad de svagare studenterna gynnades (+35 %).  
 Lejk och Wyvill (2001) anser dock att även om en bedömning sker dolt, så är 
det viktigt att gruppen ändå har en öppen diskussion om grupparbetet innan 
omdömena sätts. Detta framförallt för att de summativa och formativa syftena med 
kamratbedömning krockar om man har en helt öppen eller helt dold bedömning. 
 Huruvida självvärdering ska inkluderas eller inte kan diskuteras. Vissa hävdar 
att självvärderingen kan jämna ut läget då en student är mer generös mot sina 
medstudenter, men även mot sig själv, vid poängsättning (Goldfinch, 1994). Vissa 
hävdar dock att det inte är så stor skillnad mellan en självvärdering och den 
bedömning som fås från medstudenter i gruppen (Krause & Popovich, 1996). 
 För kursen i Industriell organisk kemi valde vi att gå vidare med alternativet 
att studenterna efter en gruppdiskussion, får sätta sina omdömen konfidentiellt, samt 
att självvärdering utelämnas. 

Förordat förslag för individuell bedömning 
 
Vi bedömer att Gibbs (1995) idé som innebär att studenterna ska få en pott med 
betygsgrundande poäng att fördela inom gruppen inte är optimal. En pott som ska 
delas upp kan leda till att gruppen fokuserar mer på uppdelningen av denna pott 
istället för att objektivt bedöma gruppmedlemmarnas insatser. Istället förordar vi att 
studenterna informeras om vilka kriterier som kommer att bedömas för betyget på 
uppgiften. Dessa kriterier kan med fördel baseras på Lejk och Wyvill (2001:553), 
vilket är vårt val för denna kurs. Se Bilaga 3 och 4. 

Innan studenterna har erhållit betyget på själva produkten (skriftlig 
inlämningsuppgift, muntlig redovisning och opponering) så får de bedöma varandras 
insatser, men inte sina egna (Huisman, 2011; Lejk & Wyvill, 2001), enligt givna 
kriterier och därefter redovisa bedömningarna till betygssättande lärare. Läraren 
behöver också träffa studenterna ett antal gånger för att själv få en uppfattning om hur 
studenterna presterar inom de olika kriterierna. Läraren lämnar alltså inte över 
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bedömningen av projektprocesskriterierna till studenterna utan använder studenternas 
bedömning som ett underlag för den individuella betygssättningen av varje student. 

Med studenternas bedömningsunderlag, tillsammans med det underlag som 
läraren själv har tillägnat sig under möten med gruppen, kan läraren sätta rättssäkra 
individuella betyg. När lärarens och studenternas bedömningar skiljer sig åt blir 
betygssättningen mer komplicerad. Om t.ex. ett kriterium är närvaro så kan det vara 
så att lärarens uppfattning bygger på ett mindre antal observationer än studenternas, 
och då bör studenternas bedömning väga tyngre. Om ett annat kriterium är 
rapportskrivning så är det mer svårhanterligt om bedömningarna skiljer sig åt. I 
sådana fall råder vi läraren att hellre fria än fälla och ge studenten det högre 
betygsalternativet eller ett sammanvägt betyg mellan studenternas och lärarens 
bedömningar. Se exempel på hur man kan arbeta i Bilaga 5. 
 Lärarnas egen bedömningsmatris som ska jämföras med studenternas bör vara 
uppdelad i endast tre steg: ”medel inom gruppen”, ”högre än medel inom gruppen” 
och ”lägre än medel inom gruppen”. Gruppmedlemmarna får sätta betyg på varandra i 
en mer detaljerad skala (se Bilaga 4 respektive 5) eftersom de har en mer detaljerad 
insikt om varandras arbete än vad läraren kan ha. En grupp som består av bättre 
studenter kommer då att få fler som presterar på en medelnivå i gruppen, men de 
kommer förmodligen att göra en bättre produkt och eftersom de individuella 
bedömningarna kommer att multipliceras med produktbetyget så får dessa i alla fall 
ett högre betyg. Dock är det viktigt att poängtera att eftersom vi inte har 
normalfördelning av betygen är läraren inte bunden till produktbetyget utan kan t.ex. 
höja en individ utan att sänka någon annan inom gruppen. 

Slutsats 
 
Vi förordar individuell bedömning på grupparbeten genom kamratbedömning 
gentemot att bara använda godkänt/underkänt som betygssättning av grupparbeten av 
flera anledningar. 1) För en rättssäker bedömning av grupparbete ska man enligt 
Högskoleverket (2008:9) kunna göra en individuell bedömning av studenterna. 2) Om 
grupparbetet bara behöver nå upp till gränsen för godkänt (även om denna kan vara 
relativt hög och väl specificerad) så kommer troligtvis vissa studenter att satsa mindre 
på grupparbetet och mer på den del av kursen som eventuellt kan ge ett högre betyg. 
3) Om alla studenter är mer aktiva är sannolikheten större att de gör ett bättre arbete 
och därmed arbetar fram en bättre produkt än de annars skulle ha gjort. 4) Studenterna 
har möjlighet att utvecklas mer i sitt sätt att samarbeta, något som behövs både i och 
utanför akademin, om de sporras till att ta mer ansvar för grupprocessen genom att de 
vet att de ska bedömas individuellt med avseende på denna. 
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Bilaga 1 – Kursplan: Industriell organisk kemi, 1KB414 
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Bilaga 2 – Bedömningsmodell: 1KB414, HT-12 
 
Kursen Industriell organisk kemi är en kandidatkurs i kemi som ges under andra eller 
tredje året på programmet. Kursens syfte är att studenterna ska få en inblick i hur 
organisk kemi används/tillämpas inom industrin. En uppgift inom kursen är att utföra 
en begränsad livscykelanalys för en industriell process. Detta är en gruppuppgift, med 
ca. fyra studenter per grupp, där en skriftlig rapport, en muntlig redovisning och en 
opponering ingår. 
 
Inom kursen är poängen som studenterna kan arbeta ihop fördelade mellan en skriftlig 
tentamen och tre olika övningar (Tabell 1). Den skriftliga tentamen är värd 60 av de 
totalt 100 poängen, medan övningarna är värda totalt 40 poäng. 
 
Tabell 1. Poängfördelning mellan delar av kursen. 
Skriftlig tentamen 60 
Övningar 40 
Totalt 100 
 
Studenterna erhåller två olika betyg. Dels ett svenskt betyg, i form av underkänd, 3:a, 
4:a eller 5:a, samt dels ett europeiskt betyg, från F till A. Betygsgränser visas nedan 
(Tabell 2). 
 
Tabell 2. Betygsskalor. 

Civilingenjör och naturvetarprogram ECTS 
< 50 % U (underkänd) < 40 % F 
50 – 65 % 3 40 – 50 % Fx 
66 – 80 % 4 50 – 55 % E 
81 – 100 % 5 55 – 65 % D 
  65 – 75 % C 
  75 – 85 % B 
  85 – 100 % A 
 
Alla studenter kan sammanlagt få 100 poäng på vardera av de fyra delarna av kursen. 
Vid uträkning av betyget viktas de olika delarna (Tabell 3). Då den skriftliga 
tentamen är värd 60 av 100 poäng ges denna vikten 0.6. Övning 1 och 2 har vikten 
0.1, medan grupparbetet har vikten 0.2. Under denna kurs är det läraren själv som 
värderar både betyget på slutprodukten, samt varje students individuella insats.  
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Tabell 3. Uträkning av betyg. 
 Student Exempel: Student A 
Tentamen 0-100 75 
Faktor 0.6 0.6 
Övning 1 0-100 50 
Faktor 0.1 0.1 
Övning 2 0-100 75 
Faktor 0.1 0.1 
Övning 3 – Grupparbete 0-100 80 
Faktor 0.2 0.2 
Poängsumma  73.5 (75*0.6+50*0.1+75*0.1+80*0.2) 
Betyg (svenska)  4 
Betyg (eu)  C 
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Bilaga 3 – Sammanfattning av Lejk och Wyvill, 2001 
 
Nedan följer en detaljerad beskrivning av Lejk och Wyvills kriterier för hur studenter 
själva kan bedöma de individuella insatserna vid grupparbete så rättvisande som 
möjligt (Lejk & Wyvill, 2001).  

Studenterna fick bedöma både sin egen och varandras insatser. Dessutom fick 
de göra detta både öppet inom gruppen, samt vid en dold bedömning. Den 
individuella insatsen bedömdes genom att varje student erhöll omdömena 3, 2, 1, 0 
eller -1 (Tabell 1) inom sex olika kategorier (Tabell 2). Kategorierna tar upp olika 
delar av grupparbetet och ger därmed studenterna en indikation på vilka faktorer som 
är viktiga att tänka på vid bedömningen. Betyget som ges inom varje kategori speglar 
hur varje students insats värderas i förhållande till gruppens genomsnittliga insats. 
 
Tabell 1. Förordade omdömen.  
Omdöme Beskrivning 
3 Bättre än de flesta i gruppen i detta avseende. 
2 Ungefär medel inom gruppen i detta avseende. 
1 Inte så bra som de flesta i gruppen i detta avseende. 
0 Inte till någon hjälp i detta avseende. 
-1 Ett hinder för gruppen i detta avseende. 
 
 I studien visas ett exempel över en grupp på fyra personer som bedömer sig 
själv och de andra, enligt de omdömen och kategorier som visas i Tabell 1 och 2. 
Gruppmedlemmarna får de totala poängen 61, 25, 41, respektive 47. Detta innebär att 
gruppens totala poäng blir 184 (61+25+41+47), och att medelpoängen blir 46 (184/4). 
Då läraren har satt gruppens produktbetyg till 60 %, blir den första personens 
individuella omdöme därmed 80 % (61/46*60). 
 
Tabell 2. Förordade kategorier. 
Kategori Indikatorer 
1:  Motivation 

Ansvar 
Tidsplanering 

Kommer regelbundet till möten, och i tid. Accepterar 
en rättvis arbetsfördelning. Slutför tillförlitligt 
uppgifter i tid. 

2: Anpassningsförmåga Bred kompetens. Accepterar lätt när metoder ändras. 
Kan ta konstruktiv kritik. 

3: Kreativitet 
Originalitet 

Problemlösare. Kommer med idéer. Initierar beslut. 

4: Kommunikations-
förmåga 

Skickliga på att göra diagram, sköta dokumentation, 
och göra OH-bilder. Bra på att diskutera, lyssna, och 
presentera. 

5: Allmänna färdigheter 
vid grupparbete 

Positiv attityd. Uppmuntrar. Stödjer gruppbeslut och 
strävar efter konsensus. 

6: Tekniska färdigheter Bidrar med tekniska lösningar på problem. Har 
förmåga att skapa lösningar på eget initiativ. 
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Bilaga 4 – Föreslaget bedömningsformulär: 1KB414, HT-13 
	  
Bedömningsformulär – Grupparbete (enligt Lejk & Wyvill, 2001) 

 
Det slutgiltiga betyget på kursen i Industriell organisk kemi grundas till 20 % på det 
betyg ni får på grupparbetet. Till grund för detta betyg står dels lärarens bedömning 
med avseende på produkten, samt er bedömning av varandras prestationer inom olika 
kategorier. Beskrivning av de olika omdömena (3, 2, 1, 0 eller -1) samt kategorierna 
(1-6) finns nedan. 

 

Omdöme Beskrivning 
3 Bättre än de flesta i gruppen i detta avseende. 
2 Ungefär medel inom gruppen i detta avseende. 
1 Inte så bra som de flesta i gruppen i detta avseende. 
0 Inte till någon hjälp i detta avseende. 
-1 Ett hinder för gruppen i detta avseende. 

 
Kategori Indikatorer 
1:  Motivation 

Ansvar 
Tidsplanering 

Kommer regelbundet till möten, och i tid. Accepterar 
en rättvis arbetsfördelning. Slutför tillförlitligt 
uppgifter i tid. 

2: Anpassningsförmåga Bred kompetens. Accepterar lätt när metoder ändras. 
Kan ta konstruktiv kritik. 

3: Kreativitet 
Originalitet 

Problemlösare. Kommer med idéer. Initierar beslut. 

4: Kommunikations-
förmåga 

Skickliga på att göra diagram, sköta dokumentation, 
och göra OH-bilder. Bra på att diskutera, lyssna, och 
presentera. 

5: Allmänna färdigheter 
vid grupparbete 

Positiv attityd. Uppmuntrar. Stödjer gruppbeslut och 
strävar efter konsensus. 

6: Tekniska färdigheter Bidrar med tekniska lösningar på problem. Har 
förmåga att skapa lösningar på eget initiativ. 

  
Fyll konfidentiellt och individuellt i följande tabell och överlämna därefter formuläret 
till betygsättande lärare.  
Skriv de övriga gruppmedlemmarnas namn, och ge omdöme från -1 till 3 inom varje 
kategori. 
Tänk på att ni inte ska ta hänsyn till andra grupper då ni ger era omdömen, utan på att 
er bedömning står i relation till hur fördelningen har varit inom er grupp! 
  

Kategori Namn: Namn: Namn: 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
 
 
 __________________________ __________________ 
Student     Datum 
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Bilaga 5 – Exempel på vårt förordade arbetssätt 
	  
I detta exempel sammanfattar läraren studenternas bedömning av varandra (Tabell 1) 
och jämför med sina egna bedömningar och sammanställer dessa i en matris (Tabell 2 
respektive 3). Studenternas bedömningar är i fem steg och lärarens i tre steg. 
 
Tabell 1. Studenternas bedömning av varandra. 
 Kriterier  
Student 1 2 3 4 5 Totalt 
A 1 1 3 3 3 11 
B 3 3 3 3 3 15 
C 1 -1 1 1 1 3 
D 2 2 2 2 3 11 
Medel inom gruppen: 10 
 
När lärarens bedömning jämförs med studenternas finns två möjliga utfall. Antingen 
kan lärarens bedömning stämma överens med studenternas (Tabell 1 och 2), eller så 
gör den det inte (Tabell 1 och 3). 
 
Tabell 2. Fall 1; Lärarens observationer överensstämmer med studenternas. 
 Kriterier  
Student 1 2 3 4 5 Total 
A Lågt Lågt Högt Högt Högt Medel 
B Högt Högt Högt Högt Högt Högt 
C Lågt Lågt Lågt Lågt Lågt Lågt 
D Medel Medel Medel Medel Högt Medel 
 
Tabell 3. Fall 2; Lärarens observationer överensstämmer ej med studenternas. 
 Kriterier  
Student 1 2 3 4 5 Total 
A Lågt Lågt Högt Högt Lågt Medel 
B Lågt Högt Högt Högt Högt Högt 
C Lågt Lågt Lågt Lågt Lågt Lågt 
D Medel Medel Medel Högt Medel Medel 
 
I de fall bedömningarna stämmer överens förordar vi att läraren kan följa studenternas 
bedömning. Vi hänvisar till sidan 3 i brödtexten för exempel på situationer där 
studenternas och lärarens bedömningar inte överensstämmer. I de fall en student har 
fått fler kamratbedömningar med -1 och/eller 0, som inte överensstämmer med 
lärarens observationer, bör läraren ha enskilda samtal med samtliga gruppmedlemmar 
eftersom det t.ex. kan handla om en mobbingsituation. Läraren behöver i dessa fall 
själv bilda sig en uppfattning om situationen innan betygssättning av aktuell student 
sker. 


