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Abstract 
Vårt syfte var att undersöka hur gymnasielärare resonerar kring betygsättning av elever när 

de arbetar i grupp. Undersökningen utfördes med en kvalitativ metod i form av intervjuer av 

åtta gymnasielärare.  I förhållande till hur vår valda litteratur definierar grupparbete, anser vi 

att flertalet gymnasielärare hade kunskap om vad ett grupparbete innebär. Den största 

fördelen med grupparbete som nämndes av flertalet respondenter var att eleverna lär sig 

samarbeta samt att de lär sig av varandras kunskaper. Nackdelen de fann var främst att 

grupparbete ofta resulterar i att elever delar upp arbetet emellan sig så att det istället blir små 

individuella arbeten. Undersökningen visade även att lärarna fann en viss problematik med 

att betygsätta elever när de arbetar i grupp eftersom de inte alltid kan följa arbetsprocessen 

och se vem som har gjort vad i arbetet och därmed ge ett rättvist betyg. Det var få av 

gymnasielärarna som endast gav eleverna ett individuellt betyg utan de flesta gav även ett 

gruppbetyg. Enligt Lpf 94 är det endast elevens enskilda prestationer som skall betygsättas.  
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1 Inledning 
 

1:1 Bakgrund 
Vi går nu sista året på Kristianstads högskola, där vi utbildar oss till gymnasielärare i historia 

och religion. Under utbildningens gång har vi bland annat insett vikten av att lärare bör 

variera undervisningen för att delvis förhindra tristess och uppnå en individualiserad 

undervisning. En förekommande arbetsform på skolan är grupparbete och som barn av 80-

talet har vi under vår skoltid fått arbeta väldigt mycket i grupper, både under grundskoletiden 

och under gymnasieskoltiden. Det hände inte sällan att det stora arbetet delades in i små 

enskilda arbeten av oss elever. Det här resulterade i att vi vid redovisningen av arbetet endast 

hade kunskaper om vår egen del av arbetet. Den tid vi fick till vårt förfogande för att arbeta 

med uppgiften, utnyttjades inte i den mån som den borde, utan vi sysselsatte oss med annat. 

Vi fick även uppfattningen att läraren inte alltid följde upp arbetsprocessen, vilket innebar att 

hon eller han inte hade vetskap om gruppen kommit igång med arbetet, om konflikter uppstått 

i gruppen eller om alla hade varit aktiva i arbetet.  Vid betygsättningen av grupparbetet blev 

därför resultatet oftast att endast slutprodukten bedömdes och alla gruppmedlemmar fick 

samma betyg oavsett insats. 

 

 

1:2 Syfte och problemområde 
Den erfarenhet vi haft av grupparbete i skolan och hur vi upplevt att lärare betygsatt oss när vi 

arbetat i grupp har fått oss idag som blivande lärare att fundera över hur lärare resonerar vid 

betygsättning av elever när de arbetar i grupp. Eftersom det inte har bedrivits mycket 

forskning om hur lärare betygsätter elever vid olika arbetsformer, är det i vårt arbete svårt att 

ta med tidigare forskning inom detta område. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94) framhäver att det är elevens enskilda prestationer som ska betygsättas, men vi anser 

att det vid grupparbete kan finnas svårigheter med att ge enskilda och rättvisa betyg. Vi har 

därför intresse av att undersöka hur gymnasielärare säger sig verkställa detta uppdrag vid 

grupparbete. 

 

Den ovannämnda problematiken kring grupparbete gav oss följande funderingar: Vad innebär 

grupparbete för gymnasielärare och hur definierar de arbetsformen? Vilka för- och nackdelar 

finns det med att använda grupparbete som arbetsform i undervisningen? Är det 
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arbetsprocessen eller slutprodukten som gymnasielärare lägger störst vikt vid betygsättning? 

Betygsätter gymnasielärare elevers enskilda prestationer i grupparbete eller är det gruppens 

gemensamma? Dessa funderingar och frågor ledde fram till följande forskningsfråga: 
 

Vilka uppfattningar har gymnasielärare om grupparbete som arbetsform och hur säger de att 

de betygsätter elever när de arbetar i grupp? 

 

 

1:3 Avgränsning och disposition 
Arbetet är inriktat på gymnasieskolan och gymnasielärare som företrädesvis undervisar i 

religion och historia. Eftersom vår undersökning delvis handlar om gymnasielärares 

betygsättning av elever när de arbetar i grupp har vi utgått från 1994 års Läroplan för de 

frivilliga skolformerna, Lpf 94. Även kursplaner och dess betygskriterier som vi studerat är 

inriktade på gymnasieskolan. De kursplaner vi studerat är: Historia, Religionskunskap, 

Svenska, Samhällkunskap och Psykologi, vi har dock endast exemplifierat kursplanen för 

Historia A i arbetet. Litteraturgenomgången i uppsatsen kommer inledningsvis att börja med 

att belysa grupparbete, vad det innebär och vilka mål och syfte som finns med användandet av 

arbetsformen. Här presenteras även teoretiska perspektiv på lärande såsom kognitivismen och 

det sociokulturella perspektivet. Vi har i det avsnittet främst använt oss av Säljö (2000), 

Arfwedson och Arfwedson (1992) samt Steinsaasen och Sletta (2000). Det finns olika typer 

av grupparbete men vi har valt att främst inrikta arbetet på längre grupparbeten som består av 

minst två arbetspass.  

 

Därefter följer ett avsnitt om kunskapsbedömning, där vi har använt oss av Korp (2003) som 

behandlar summativa och formativa bedömningar. Sedan följer en kort historisk bakgrund om 

betygssystem och betygsättning i Sverige från 1800-talets början till idag. Tyngdpunkten 

ligger på de olika betygsystem som har funnits i Sverige och på vilka grunder elever har 

betygsatts. Här vill vi belysa vilka förändringar som förekommit och varför. Den litteratur 

som vi främst har använt oss av i den historiska bakgrunden är Andersson (1999).  Vi har 

främst använt oss av Lpf 94 och Egidius (1985) för att belysa och förtydliga vari 

problematiken ligger vid betygsättningen av elever när de arbetar i grupp. 
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Arbetet fortsätter med ett metodavsnitt där vi presenterar metodval och respondenter. Vår 

undersökning består av en kvalitativ metod i form av intervjuer av åtta gymnasielärare. 

Lärarna presenteras i en tabell där ålder, könstillhörighet, ämneskombination och tjänstetid 

framgår. Även en genomgång av de frågor som ställdes i intervjuerna framställs här. Därefter 

följer en resultatsdel, där vi har tolkat, redigerat och analyserat respondenternas svar under 

olika temaområden. De ursprungliga intervjusvaren av respondenterna återfinns i Bilaga 2. 

Den kvalitativa metod som användes för undersökningen diskuteras under rubriken 

metoddiskussion. I analys- och diskussionsdelen jämför, diskuterar och kommenterar vi 

resultaten som även knyts an till litteraturgenomgången. Arbetet avslutas sedan med en 

sammanfattning.   
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2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer vi först att behandla teoretiska perspektiv på lärande för att 

sedan gå in på vad ett grupparbete innebär och vilka mål som kan uppnås med arbetsformen 

genom att bland annat använda olika gruppsammansättningar. Arbetet fortsätter med en 

genomgång av kunskapsbedömningar, där summativa och formativa bedömningar 

presenteras. Därefter följer en kort historisk bakgrund om olika betygssystem i Sverige för att 

sedan avslutas med en genomgång om hur elever betygsätts idag. 

 

 

2:1 Teoretiska perspektiv på lärande 
Det vetenskapliga studiet av lärandet har dominerats av två traditioner som har djupa rötter i 

vår intellektuella och filosofiska historia, nämligen kognitivismen och det sociokulturella 

perspektivet. En betydelsefull företrädare inom kognitivismen är den schweiziske forskaren 

Jean Piaget som haft stor inverkan på hur undervisning skall bedrivas i skolan. Den 

piagetanska traditionen representerar ett rationalistiskt perspektiv på mänskligt tänkande och 

kommunikation. Det piagetanska tänkandet handlar främst om hur barn ska tillåtas vara 

aktiva, upptäcka saker på egen hand, arbeta laborativt och styras av sin egen nyfikenhet, de 

ska förstå inte bara lära utantill. Den traditionella undervisningen med verbala abstraktioner 

har under de senaste årtionden satts mot Piagets självstyrda verksamhet där barnet på egen 

hand utforskar världen och styr sin egen utveckling (Säljö 2000, s. 58). 

 

 Inom det sociokulturella perspektivet antas inte vår utveckling på samma sätt vara bestämd 

av vår egen aktivitet till omvärlden. Där finns istället en betoning av att denna omvärld tolkas 

för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter. Människor föds in i och 

utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Alltifrån begynnelsen gör vi våra 

erfarenheter tillsammans med andra. Dessa människor hjälper oss, oftast helt oavsiktligt, att 

förstå hur världen fungerar och skall förstås. Vi kan med andra ord säga att 

kunskapstraderingen sker genom att omvärlden förtolkas för barnet genom lek och annan 

form av samspel med personer i omgivningen (Säljö 2000, s. 59). Vi lär oss helt enkelt att 

uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och 

uppmuntrar. I denna betoning av barnets socialisation in i kulturella mönster finns också en 

annan syn på kommunikation och språk än den som den piagetanska traditionen representerar. 

I ett piagetanskt perspektiv är tänkandet grundläggande och de kognitiva strukturerna 
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utvecklas oberoende av språket. I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och 

språkanvändning helt centrala och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är 

genom att kommunicera om vad som händer i lekar och interaktion, som barnet blir delaktigt i 

hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser. Detta innebär att barnet 

tänker mer och genom de intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som det stött på 

och tagit till sig i samspel med andra. Människor lever på kunskaper och insikter som de lånat 

från andra. Kommunikation förgår tänkande och att lära sig ett språk är att lära sig att tänka 

inom ramen för en viss kultur och en samhällig gemenskap (Säljö 2000, s. 65). 

 

Alltså skiljer sig det sociokulturella perspektivet från Piagets självreglerande individ som 

upptäcker världen på egen hand och som skapar sig alltmer abstrakta begrepp som allt bättre 

korresponderar mot hur man varseblir yttervärlden. Det sociokulturella perspektivet har olika 

former av mänsklig kommunikation, genom vilken lärande och utveckling äger rum. 

Kommunikation är länken mellan det inre tänkande och det yttre interaktion. Det 

sociokulturella perspektivet representerar en mer social och kollektiv syn på hur mänskliga 

föreställningar och kunskaper skapas och förs vidare (Säljö 2000, s. 66). Via verbala 

interaktioner blir elever dessutom medvetna om vad de själva vet och tycker, genom att de får 

beskriva, förklara och berätta för andra. Det är därför viktigt att elever i skolan får engageras i 

verbala interaktioner, både med lärare och med andra elever. Eftersom det är svårt att komma 

till tals i en stor klass kan grupparbete ses som ett lättare alternativ för elever att få möjlighet 

att använda och utveckla sitt språk (Arfwedson & Arfwedson 1992, s.123). Genom 

grupparbete tränas dessutom elever i att både ta och ge kritik, det vill säga få och ge feedback 

vilket kan leda till att elever utvecklar sin självkännedom och öppenhet gentemot andra 

(Mannberg 2001, s 29). Dessutom betonar Lpf 94 att läraren ska: Organisera arbetet så att 

eleven […] får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (kap 2:1).  

 

För att ge alla elever en chans att uppnå de mål som finns i kursplanerna är det viktigt att 

individualisera undervisningen. Enligt Lpf 94 skall läraren utgå från den enskilda elevens 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (kap 2:1).  Ett idealiskt sätt att uppnå målen 

är att använda sig av individuella arbetsuppgifter som anpassar sig till elevens 

inlärningsbehov och förutsättningar. Det är dock inte alltid lätt att kunna fullgöra detta i 

praktiken eftersom sådana uppgifter oftast kräver individuell handledning och omfattande 

arbete från lärarens sida. Med grupparbete kan läraren lättare individualisera undervisningen 
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och få mer tid att handleda elever genom att till exempel dela in dem efter deras 

kunskapsnivåer (Arfwedson & Arfwedson 1992 s.35). 

 

Enligt Lpf 94 skall elever få pröva olika arbetssätt och arbetsformer, få större självständiga 

uppgifter, ökat eget ansvar samt få arbeta i demokratiska former ( kap 2:1-3). Grupparbete är 

ett arbetssätt som kan ge elever möjlighet att arbeta under eget ansvar och under demokratiska 

former. Grupparbete har funktionen att utveckla och uppfostra elever socialt. Genom 

grupparbete får elever tränas i att utveckla förståelse för varandra och lära sig att ta hänsyn till 

varandra. Undersökningar har visat att de klasser som fått arbeta med grupparbeten är mer 

sammansvetsade än de klasser som haft traditionell klassundervisning (Steinsaasen & Sletta, 

2000 s 33). Mannberg (2001) menar att ett av våra grundläggande mänskliga behov är att få 

tillhöra en grupp. Gruppen ger oss socialt stöd, får oss att känna oss värdefulla, skapar 

sammanhang och ger oss information. Den behövs också för att komplettera våra egna 

kompetenser när vi löser olika uppgifter. På en arbetsplats måste man ibland arbeta med 

människor som man inte känner någon större gemenskap med (s. 35). Eftersom samarbete är 

en viktig del av vårt dagliga liv framhävs det även i Lpf 94 att skolan skall förbereda eleverna 

för att arbeta och verka i samhället (kap.1:2).   

 

 

2:2 Definition av grupparbete 
Grupparbete definieras av Steinsaasen och Sletta (2000) som ett aktivt samspel mellan ett 

begränsat antal personer som löser en gemensam uppgift eller utför ett arbete tillsammans 

(s.32). Medan Arwfedsson och Arwfedsson (1992) poängterar att ett grupparbete måste 

innehålla inslag, i vilka samarbete ger märkbara positiva effekter – till exempel gemensam 

problemlösning och/eller diskussionspass som breddar och fördjupar perspektiv (s.43). Med 

andra ord innebär grupparbete att elever måste samarbeta under arbetets gång för att nå ett 

gemensamt mål. Detta menar vi innebär att elever som inte samarbetar inte gör ett 

grupparbete utan endast arbetar i grupp i samma mening som man arbetar i grupp när man har 

helklassundervisning. Innehållet i en grupparbetsuppgift kan dock fördelas inom gruppen, 

förutsatt att eleverna gemensamt gör en analys av arbetet samt drar slutsatser av det. Enligt 

Arfwedson och Arfwedson (1992) ska arbetsfördelning inom gruppen inte förväxlas med att 

elever individuellt löser och redovisar var sin del, i så fall är det mer praktiskt att dela ut 

individuella uppgifter. Arbetsfördelning handlar snarare om att gruppmedlemmarna får en 
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möjlighet att ta på sig olika roller eller funktioner med arbetsuppgiften. Genom att samarbeta 

kan eleverna nå ett resultat som innebär mer än en addition av insatserna. För att uppnå detta 

krävs att elever under arbetets gång får tillfälle att jämföra, diskutera och bedöma olika frågor 

eller olika aspekter av samma fråga. Det är därför lämpligt att läraren konstruerar 

arbetsuppgifter som är problemformulerade. För att få effektiva och lärorika grupparbeten är 

det dessutom viktigt att elever får träna i att arbeta i grupp. Klasser som inte är vana vid 

grupparbete bör därför börja med kortare och enklare arbeten där läraren styr och strukturerar 

arbetet mer (s. 40ff).  

 

 

I ett grupparbete har antalet medlemmar i gruppen stor betydelse för gruppens interaktion och 

produktivitet eftersom elever har unika och gemensamma resurser. Steinsaasen och Sletta 

(2000) menar att: 

 
I skolan bör grupperna som regel bestå av tre till sex elever. När medlemsantalet överstiger sex 

personer, är resultatet att några blir passiva, kommunikationen hämmas och det ställs större krav 

på ledning och organisation.  (s 32) 

 

Antalet deltagare i en grupp bör alltså inte vara för många men vi anser även att för få 

deltagare i en grupp inte heller är bra eftersom det innebär att gruppen inte alltid har 

tillräckliga resurser eller kunskaper för att lösa arbetsuppgiften.  En grupp på tre till sex 

medlemmar anser även vi vara lämplig för att få ett fungerande grupparbete.  

 

Med grupparbete syftar vi i vår uppsats på ett arbete som pågår under minst två 

arbetspass/lektioner. 

 

 

2:3 Gruppsammansättning 
Det finns olika sätt att dela in eleverna i grupper. Antingen låter läraren eleverna själva dela in 

sig i grupper eller tar läraren själv på sig den uppgiften. Vid fri gruppering väljer elever ofta 

samma kamrater, vilket kan leda till att gäng bildas i klassen och att elevens kontaktyta blir 

relativt begränsad. Fri gruppering kan också leda till att blyga och tillbakadragna elever ofta 

blir över samt att impopulära elever kanske inte får vara med i någon grupp alls (Steinsaasen 

& Sletta 2000, s.41). Vi anser däremot att fri gruppering även kan leda till att öka elevers 

 13



motivation genom att de får arbeta med kompisar som de själv valt att arbeta med. Mannberg 

(2001) menar att det är viktigt att skolan förbereder elever på att de i framtiden kan tvingas 

samarbeta med någon de inte är kompis med eller tycker om eftersom de i arbetslivet sällan 

får välja sina arbetskamrater (s. 35). Genom att dela in eleverna slumpvis i form av lottning 

eller dylikt kan eleverna hamna med vem som helst i klassen. Det är bra att arbeta med så 

många olika elever i klassen som möjligt, eftersom chansen att lära sig samarbeta med fler 

olika slags människor ökar (Arfwedson & Arfwedson 1992, s. 61).  

 

Läraren kan även styra gruppsammansättningen för att uppnå andra mål med grupparbete. Ett 

exempel är nivågruppering, vilket innebär att starka elever hamnar i samma grupp och svaga 

elever i samma. Den här indelningen kan dock resultera i att svaga eleverna känner sig 

utpekade och sämre när de hamnar med duktiga elever, vilket kan leda till att deras motivation 

och resultat försämras. Men svaga elever kan också trivas med denna indelning eftersom de 

oftast är väl medvetna om sina svårigheter och känner sig därför mer utlämnade om de 

hamnar med de starka eleverna i klassen. Däremot kan läraren få mer tid att ägna sig åt de 

svaga eleverna, eftersom de starka eleverna i regel klarar sig mer själva än de svaga 

(Arfwedson & Arfwedson 1992, s.63). Den verbala interaktionen är som tidigare nämnts 

betydelsefull för inlärning och därför är det viktigt att alla elever får använda sitt språk, även 

de blyga. Genom att placera blyga elever tillsammans i en grupp och dominanta elever i en, 

får de blyga eleverna chans att bli mer talföra och därmed även mer aktiva i undervisningen 

(Arfwedson & Arfwedson 1992, s. 123). 

 

Vi anser inte att någon av dessa gruppindelningsmetoder garanterar att alla elever blir nöjda 

eller att alla grupper kommer att fungera bra. Alla gruppindelningsmetoder kan lyckas eller 

misslyckas. Det är endast den lärare som känner sin klass bäst som vet vilken metod hon ska 

använda och när hon ska använda den. 

 

 

2:4 Kunskapsbedömning 
Begreppsapparaten kring kunskapsbedömning är invecklad och mångtydig. Begrepp som i ett 

sammanhang används för att beteckna en viss fas i bedömningsprocessen, kan i ett annat 

sammanhang användas som beteckning för ett specifikt filosofiskt eller pedagogiskt synsätt 

kring bedömning. Ordet bedömning kan användas för att beteckna utvärderande verksamhet 
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riktade både mot individer och skolor, men också abstrakta enheter som undervisning och 

läroplaner.  Enligt Korp (2003) finns det två olika typer av bedömningar, formativa och 

summativa. Summativa bedömningar av elever har det gemensamt, att de är kopplade till 

någon form av betygsättning eller rangordning av elevernas prestationer. Deras 

grundläggande syfte är därför att generera en så tillförlitlig bild som möjligt av sådana 

kvalitativa och kvantitativa aspekter av elevernas lärande som är relevanta i förhållande till 

undervisningsmålen, och att värdera och tillskriva dessa någon form av betyg eller omdöme. 

Summativ bedömning av elever kan även syfta till certifikation av framgångsrikt fullbordade 

studier. Bedömningar som syftar till certifikation fyller funktionen att eliminera 

okvalificerade sökande till utbildningar och yrken som förutsätter en viss kompetens eller 

förkunskaper redan från början. Summativa bedömningar används också för att differentiera 

elever när exempelvis antalet sökande till en utbildning är fler än antalet platser. Ett annat 

syfte med summativ bedömning är kopplat till skolans ansvar gentemot elever och föräldrar, 

att eleverna verkligen får den utbildning som de har rätt till (s. 77-78).  

 

Den formativa bedömningens syfte är dels att påverka enskilda elevers beteende i linje med 

de uppsatta undervisningsmålen och dels i att korrigera fel. Schweizaren Phillippe Perrenoud 

menar, att all bedömning som hjälper eleverna att lära sig och utvecklas är formativ. Formativ 

bedömning bygger på att man ”inte ger sig” förrän man lärt sig och behärskar de kunskaper 

och färdigheter som undervisningen har syftat till ( Korp 2003, s. 79).  Fransmannen Bonniol 

menar, att målet med den formativa bedömningen bör vara, att eleven efterhand ska utveckla 

sin egen förmåga att utvärdera sin behållning och utveckla sina lärandestrategier. Det är alltså 

elevens strategier som ska korrigeras. Därför är det processen som ska stå i fokus vid den 

formativa bedömningen och inte resultatet. Det är betydligt lättare att ”rätta” ett felaktigt svar 

än att bedöma den process som lett fram till svaret. Ofta säger svaret inte mycket om hur 

eleven har resonerat och kan då heller inte vara till stor nytta när det gäller att hjälpa eleven 

vidare. Därför får eleven bara höra att han borde ha läst mer, ansträngt sig mera, lyssnat bättre 

etc. Det är inte heller alltid lätt för eleven att utifrån ett svar dra sig till minnes hur han 

resonerade vid det tillfälle då han svarade ( Korp 2003, s. 80). 

 

Enligt Korp (2003) har den formativa bedömningen fler syften än de ovanstående, nämligen; 

 
- Att diagnosticera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet. 

- Att inventera elevers förkunskaper / förförståelse för att kunna planera undervisningen. 
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- Att hjälpa elever att reflektera över sitt eget lärande och bli varse om sin progression och 

sina svårigheter och behov. 

- Att vägleda elever i utvecklingen av effektiva inlärnings- och tankestrategier. 

- Att definiera den aktuella disciplinens kunskap för eleverna, det vill säga markera 

diskursens gränser och överföra kulturella begrepp och förståelsehorisonter. 

- Att motivera elever i skolarbetet. (s. 81) 

 

Under avsnittet nedan kommer det praktiska genomförandet av den summativa bedömningen, 

nämligen själva betygsättningen av elever, att behandlas och diskuteras.   

 

 

2:5 Betygsättning 
Betygsystemet idag är kunskapsrelaterat vilket innebär att elever ska betygsättas i de faktiska 

kunskaper som de besitter. Betygsystem har tidigare baserats på elevers kunskapsmässiga och 

sociala färdigheter som till exempel betyg i ordning och uppförande med flera. Nedan 

redogörs för hur betygsystemet har förändrats i Sverige från 1800-talets början fram till idag. 

 
2:5:1 Historisk bakgrund 

Under 1800-talet började betyg användas i allt större utsträckning i Sverige. Bedömningarna 

omfattade hela individen, det vill säga inte bara de direkta kunskaperna utan även elevens 

allmänna uppförande och egenskaper, exempelvis nedtecknades flitighet, gott förstånd, gott 

minne, trögt minne, svagt förstånd, lättjefullhet med flera. Även elevens ekonomiska 

förhållanden tecknades ner. Med andra ord var skolans kontrollfunktion väldigt stor. Under 

1900-talets början utvecklades en sjugradig betygskala som både folkskola och läroverk 

använde sig av. Den anses vara den äldsta formen av betygsättning i Sverige (Andersson 

1999, s.13). Elever fick betyg i läroämnen, ordning och uppförande: 
 

 
Läroämnen: 
A= Berömlig, a= Med utmärkt beröm godkänd, AB= Med beröm godkänd, Ba= Icke utan beröm 
godkänd, B = Godkänd, Bc= Icke fullt godkänd och C= Otillräcklig. 

 
Ordning: 
A= Mycket god, B= God och C= Mindre god 
 
Uppförande: 
A= Mycket gott, B= Gott, C= Mindre gott och D= Klandervärt 

(Andersson, 1999, s. 14) 
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Det fanns inga skriftliga betygskriterier som användes vid betygsättningen utan i princip var 

det varje enskild lärares ensak att avgöra vad som krävdes för de olika betygen (Andersson 

1999, s. 15f). Fritz Wigforss som bland annat var lärarutbildare i Kalmar, lade grunden för 

den relativa betygsskalan. Han anpassade den ovanstående betygsskalan till 

normalfördelningskurva. 

 
A        a          AB          Ba          B          Bc         C 
 
1%     6% 24%       38%         24%      6%        1% 

(Andersson, 1999, s. 18) 
 

Procentsatserna fick Wigforss ut genom att ta stickprov från elever i hela Sverige som hade 

genomfört ett standardprov i ett ämne. Den här sjugradiga relativa betygsskalan ändrades till 

en femsiffrig skala som kom att fördelas på följande vis: 

 
1 2 3 4 5 
7% 24% 38% 24% 7% 
 
 

(Andersson, 1999, s.  29) 
 

Betygen i detta system är relativa, vilket innebär att de anger mängd och kvalitet på kunskaper 

och färdigheter i relation till hur dessa fördelar sig inom en viss angiven grupp. Ett vanligt 

namn är även grupprelaterade betyg. Kritik mot betygssystemet kom så tidigt som på 1960-

talet och handlade främst om att betyget inte visade om elevernas prestationer var godkända 

eller ej (Egidius 1994, s. 42). I början av 1980-talet togs de exakta procentsatserna för varje 

betyg bort. De ersattes av bestämmelsen att fler elever skulle ha en trea än elever som får en 

tvåa respektive fyra och dessa betyg skulle i så fall vara vanligare än ettor och femmor. Det 

här ledde i sin tur till att olika lärare kunde vara olika generösa (Egidius 1994, s. 26). De 

nackdelar som fanns med det relativa betygssystemet var följande: 

 
• Att de på ett konstlat och ofta felaktigt sätt överdriver skillnaderna mellan elever med 4:or och 5:or 

med de övriga. 
• De gör somliga till vinnare (de som kommer över betyget 3) genom att andra definieras som 

förlorare (elever med betyg under 3) 
• De uppmuntrar till konkurrens istället för till samarbete 
• De informerar om elevernas position i förhållande till varandra men inte om vad de faktiskt har lärt 

sig inom ämnesområdet. 
 
(Egidius 1994, s. 26) 
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Liksom ovan framförs även i Andersson (1999) argument för avskaffandet av det relativa 

betygssystemet som till exempel tävlan, konkurrens, stress med flera (s. 46). Under 1960-talet 

när de relativa betygen sattes i bruk började även grupparbete användas allt mer i 

undervisningen (Arfwedson & Arfwedson 1992, s 13). Eftersom de relativa betygen innebar 

en viss konkurrens- och tävlingssituation mellan eleverna, anser vi att det var orimligt att 

kräva av eleverna att de skulle samarbeta i grupper och dela med sig av sina kunskaper. 

Egerbladh och Tiller (1998) anser även att de relativa betygen var ovetenskapliga, eftersom en 

siffra inte täckte upp elevens kunskaper och dessutom var de väldigt orättvisa eftersom ett 

visst betyg kunde ”ta slut” (s. 193). Missnöjet med de relativa betygen resulterade i att ett nytt 

målrelaterat betygssystem infördes 1994 (Andersson 1999, s. 46). Det målrelaterade 

betygssystemet, som används idag, innebär att elevernas kunskaper ska bedömas i relation till 

givna kursmål och kurskriterier. För varje kurs på gymnasieskolan finns det en kursplan som 

innehåller mål för eleven att sträva mot och kriterier som måste uppnås för att få de olika 

betygen (Skolverket 2001, s 18). De olika betygstegen är följande: 

 
IG      G       VG            MVG 

Icke Godkänd Godkänd Väl Godkänd Mycket Väl Godkänd 
 

 

4:5:2 Dagens betygssystem 
Nedan klargör vi vilka riktlinjer styrdokumenten ger om betygsättning av elever.   

 
En lärare är som tjänsteman skyldig att sätta betyg. Samtidigt skall läraren försöka leva upp till 
de övergripande mål i Lpo eller Lpf -94 där elevens allsidiga och harmoniska utveckling sätts i 
centrum. Parallellt med den individuella bedömningen och kontrollen av eleven skall läraren se 
till att eleven utvecklar samarbetsförmåga, förmåga till reflektion, kritiskt tänkande, 
kommunikativ kompetens med mera 

(Andersson 1999, s. 8) 
 

 

Lärare ska alltså arbeta efter de övergripande mål som ställs i Lpf 94 där det bland annat 

framgår att lärare ska utveckla olika förmågor hos elever som till exempel samarbetsförmåga. 

Dessutom är lärare skyldiga att sätta betyg på sina elever utifrån de givna betygskriterierna för 

de olika kurserna. 
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Läraren skall vid betygsättningen: 
- utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen 
- beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 

undervisningen, 
- beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 
- göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen.  (Lpf 94 kap 2:5) 

 

 

I varje kursplan finns det mål att sträva mot och mål som skall uppnås. Enligt Skolverket 

(2001) är de mål som skall strävas mot, främst tänkta som underlag för lärares planering av 

undervisning. Där pekas det ut vilka kvaliteter som undervisningen skall riktas mot och som 

skall ligga till grund vid betygsättning. Mål att uppnå talar däremot om vilka kunskapskrav 

som kursen har. Dessa mål är minimikrav för de kunskaper en elev ska ha tillägnat sig i 

kursen för att få betygen Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd (s. 35). 
 
 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i 
kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. 

                               (Lpf 94, kap 2:5) 
 

 

För att exemplifiera upplägget av kursplaner visas nedan ett utdrag ur kursplanen för Historia 

A: 
Mål att sträva mot: 
Skolan ska i sin undervisning i historia sträva efter att eleven: 
- Utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser 

som ger sammanhang och bakgrund för individ och samhälle [---] 
- På basis av det historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk identitet [---] 
- Utvecklar förmågan att självständigt resonera och föra ett samtal utifrån ett historiskt 

perspektiv. 
 
Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall 
- känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen 
- förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp 
- kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 

förändringsprocesser […] 
- kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv 
- kunna formulera sina tankar i historiska frågor 
 
 
Kriterier för betyget godkänt: 
- Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen och visar på olika krafter 

som styrt och styr den historiska processen. 
- Eleven ger bakgrund och sammanhang till några skeenden och företeelser i vår tid. 
- Eleven använder frekventa epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp. 
- Eleven formulerar med handledning historiska problem och frågeställningar. 
- Eleven sätter in sig själv i ett historiskt sammanhang.  (SKOLFS:2000:60) 
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Kurskriterierna ovan visar vilka krav eleven måste uppfylla för att få bli godkänd i kursen. 

Målen ger läraren stort spelrum om vad undervisningen kan innehålla och det är även upp till 

läraren vilka arbetsmetoder och arbetsformer som undervisningen ska bedrivas på.  

 

Som vi tidigare har nämnt kan det finnas svårigheter med att bedöma elever när de arbetar i 

grupp. Men Egidius (1985) menar att det är möjligt att göra sakkunniga bedömningar av 

grupparbeten, såväl under arbetsprocessen som när de är avslutade. Det är däremot svårt eller 

omöjligt i många fall att bedöma elevers enskilda arbetsinsatser i grupparbetet, eftersom det 

inte är lätt att se vem som har gjort vad eller om arbetsinsatserna har varit jämt fördelade 

inom gruppen. Det som lärare kan inrikta sig på är att låta bedömningen i en del självklara fall 

inverka på betygsättningen medan i mer osäkra fall avstå från att låta elevens bidrag påverka 

betyget. Som lärare och handledare måste man vara inriktad på att ordentligt sätta sig in i hur 

elever planerar och tänker och även bidra med konstruktiva synpunkter och kommentarer 

under arbetets gång. Dessutom bör läraren ge förslag till upplägg, genomförande, 

informationssökning med mera utan att påverka eleverna för mycket. Med andra ord måste 

läraren vara delaktig och engagerad under hela arbetet, för att kunna ge ett rättvist betyg 

(s.112).  
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3 Metod 
Vår empiriska del består av en kvalitativ studie där vi inriktar oss på att undersöka hur 

verksamma gymnasielärare tänker och resonerar kring grupparbete och hur de säger sig 

betygsätta elever när de arbetar i grupp. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i 

form av intervju där vi använt oss av strukturerade och halvstrukturerade frågor. Vid 

intervjuer är det lättare att omformulera oklarheter än vid undersökningar som baseras på 

enkäter och ger även möjlighet att ställa följdfrågor som ger utförligare svar. Enligt Lantz 

(1993) syftar en kvalitativ metod till att förstå meningen med fenomen i relation till 

respondentens livsvärden och är öppna för flertydigheter och förändringar (s. 34). En 

kvalitativ metod ger för övrigt en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang, dessutom ger metoden en bättre uppfattning av respondentens 

livssituation och erfarenheter  (Holme & Solvang 1991, s. 86). 

 

Enligt Befring (1994) …bör intervjun börja med enkla, närliggande och konkreta variabler 

såsom ålder, könstillhörighet med flera, för att sedan övergå till mer komplicerade frågor  (s. 

70). Syftet med denna struktur på intervjun är att skapa en så förtroendefull kommunikation 

mellan intervjuare och informant som möjligt. Intervjufrågorna vi använt oss av är både 

strukturerade och halvstrukturerade. De strukturerade frågorna är avgränsade till ja eller nej 

frågor och är inledande till de mer öppna frågorna. Exempelvis fråga två: Brukar du låta 

eleverna få arbeta i grupper, i så fall hur ofta? Det är relevant att veta om respondenten 

använder grupparbete i sin undervisning för de resterande tänkta frågorna, om inte är frågan, 

varför, mer lämplig att ställa. En del frågor är av karaktären att de både är strukturerade och 

öppna, det vill säga en fråga består av två delfrågor. Med de strukturerade frågorna vill vi veta 

hur respondenterna förhåller sig till just de alternativ vi valt att undersöka. I samma fråga får 

de mer öppet motivera valet av det svar de angett.  

 

Enligt Lantz (1993) är det viktigt att genomföra en eller flera provintervjuer (s. 66), vilket vi 

också har gjort.  Syftet med provintervjun var att undersöka om våra frågor var användbara 

och förståeliga. Provintervjun som genomfördes på en manlig gymnasielärare gav oss en 

uppfattning om den ungefärliga tiden av en intervju samt underlag för redigering av en del 

frågor.  Exempelvis förstod vi vikten av att först ha strukturerade ja- och nejfrågor före de mer 

öppna frågorna såsom: Brukar du betygsätta elever när de arbetar i grupp, före frågan: hur 

betygsätter du eleverna när de arbetar i grupp.  
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Samtliga intervjuer har spelats in på band för att vid redigering och sammanställning inte gå 

miste om väsentliga detaljer. Vid ett intervjutillfälle var en av våra respondenter frånvarande 

vilket resulterade i en ny respondent (Lärare F) som önskade slippa bli inspelad och dessutom 

undervisade hon inte i något av vår tänkta ämneskombination, nämligen religion och historia. 

Men eftersom Lärare F gav oss korta och koncisa svar hann vi teckna ned hennes svar och 

därav ansåg vi att intervjun ändå var användbar i undersökningen.  

 

 

3:1 Beskrivning av respondenterna 
Vi har intervjuat åtta gymnasielärare på två gymnasieskolor i Skåne som främst undervisar i 

religionskunskap och historia. Dessa skolor skiljer sig programmässigt åt, den ena har fler 

elever i det samhällsvetenskapliga programmet medan den andra skolan inriktar sig främst på 

det naturvetenskapliga programmet. I tabellen nedan visas ålder, könstillhörighet, antalet år 

som verksam gymnasielärare och vilka ämnen som de intervjuade gymnasielärarna undervisar 

i. 

 
 

Tabell1: Beskrivning av respondenterna 

 

Lärare Ålder:  Kön: Undervisar i: Tjänstetid: 

A 33 år  Man Religion och historia 5 år 

B 32 år  Kvinna Historia och psykologi 8 år  

C 34 år Man Samhällskunskap och historia 6 år 

D 27 år Kvinna Religion och samhällskunskap 2, 5 år 

E 52 år  Man Samhällskunskap och historia 25 år 

F 38 år Kvinna Samhällskunskap och företagsekonomi 10 år 

G 64 år Kvinna Religion, historia och svenska 28 år 

H 58 år Man Religion, historia och svenska 33 år 
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4 Resultat 
I denna del redovisas resultatet av vår forskningsfråga som var följande: Vilka uppfattningar 

har gymnasielärare om grupparbete som arbetsform och hur säger de att de betygsätter 

elever när de arbetar i grupp?   Vi har redigerat, förkortat och sammanställt svaren från 

respondenterna men de ursprungliga svaren går att finna i Bilaga 2. Svaren är även 

analyserade och tolkade, men kommer att kommenteras ytterligare i diskussionsdelen. Vi har 

valt att samla svar från en eller flera olika frågor för att få fram resultat på en specifik 

frågeställning, exempelvis hur gymnasielärare definierar grupparbete. 

 

 

4:1 Definition av grupparbete 
För att kunna identifiera gymnasielärarnas olika definitioner av grupparbete har vi 

huvudsakligen använt oss av fråga ett: Vad innebär ett grupparbete för dig? men även inslag 

från fråga fyra: Vilka för- och nackdelar finner du med grupparbete? Respondenternas 

definitioner av grupparbete har vi analyserat och kategoriserat i två teman: Antalet 

medlemmar i ett grupparbete och samarbete i grupp. 

 

4:1:1 Antalet medlemmar i ett grupparbete 

Endast tre av samtliga respondenter nämnde gruppstorleken vid definitionen av grupparbete, 

nämligen lärare C, D och G. Lärare C menade att de skulle vara minst två medlemmar per 

grupp men helst tre till fem. Lärare D ansåg att de skulle vara tre till fyra. Lärare G drog ett 

minimikrav på två men inget maxantal. De övriga lärarna nämnde inte gruppstorleken vid 

definitionen av grupparbete, vilket vi tror beror på att de såg det som en självklarhet att en 

grupp består av mer än en medlem.  

 

4:1:2  Samarbete i grupp 

Flertalet av lärarna ansåg att ett grupparbete innebär att eleverna ska samarbeta i gruppen för 

att uppnå ett gemensamt mål. Lärare B, E och H tydliggjorde att ett grupparbete inte får 

styckas upp mellan medlemmarna eftersom det då inte blir ett grupparbete, utan snarare flera 

små enskilda arbeten. Exempelvis menade Lärare B att ett grupparbete är när eleverna 

tillsammans arbetar kring ett gemensamt ämnesområde för att nå ett mål. Lärare H förklarade 

att uppstyckning av arbetet även innebär att eleverna går miste om helheten och väsentliga 

sammanhang. Lärare A ansåg att det är upp till eleverna om de vill fördela arbetet, så länge 
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alla har lika mycket ansvar. Lärare C menade att grupparbete innebär att eleverna skall sträva 

mot ett gemensamt mål i form av att besvara frågor eller lösa uppgifter. Lärare F förklarade 

att grupparbete är när elever samlas med sina kunskaper och skapar nya kunskaper utifrån 

det.  

 

Sammanfattning 

Vi anser att flertalet av respondenterna hade kunskap om vad ett grupparbete är, det vill säga 

när fler elever än en arbetar tillsammans för att utföra ett arbete, lösa en uppgift eller 

gemensamt nå ett mål. Men vi upplever inte att alla lärare var införstådda i att 

arbetsuppgifterna i ett grupparbete inte bör delas upp mellan gruppmedlemmarna.  

 

 

4:2 Hur ofta grupparbete används av gymnasielärarna 
Till detta avsnitt använde vi oss av fråga två: Brukar du låta eleverna få arbeta i grupp, i så 

fall hur ofta? 

 

De flesta lärare använde sig av grupparbete en till två gånger per termin. Eftersom lärare G 

tyckte att grupparbete är ett bra sätt för eleverna att få mer utrymme i undervisningen har hon 

i snitt ett grupparbete i månaden. Även lärare F använde sig lite oftare av grupparbete och 

låter eleverna arbeta i grupp minst tre gånger per termin. Lärare H använde sig sällan av 

grupparbete, däremot låter han eleverna ofta få diskutera i grupper. Hur ofta grupparbete 

används i respondenternas undervisning är relevant med tanke på att vår undersökning baseras 

mycket på deras erfarenhet av grupparbete. Samtliga lärare använde sig av arbetsmetoden 

minst en gång per termin. Detta anser vi vara tillräckligt ofta för att deras svar ska utgöra ett 

underlag för vår undersökning. 

 

 

4:3 Fördelar med grupparbete  
Gymnasielärarna som vi intervjuade fann en hel del fördelar med grupparbete som 

arbetsform. Frågorna som vi ställde var följande, fråga tre: Varför låter du eleverna arbeta i 

grupp? och fråga fyra: Vilka för- och nackdelar finner du med grupparbete? Svaren på dessa 

frågor har vi sammanställt under följande rubriker; samarbete och social kompetens, lära sig 

av varandra samt variation och individualisering.  
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4:3:1 Samarbete och social kompetens 

Nästan alla åtta respondenter tryckte mer eller mindre på att elever får träna förmågan att 

samarbeta och öka deras sociala kompetens när de arbetar i grupp. Den fördel lärare D fann 

med arbetsformen var att elever lär känna varandra när de arbetar tillsammans i grupper. 

Dessutom menade Lärare F att eleverna får lära sig att arbeta under demokratiska former, 

vilket vårt samhälle är byggt på. Lärare B ansåg att eleverna tränas inför arbetslivet och det 

finns knappt något jobb idag där man inte arbetar med andra.  De fördelar med grupparbete 

som var mest uppenbara för våra respondenter var samarbete och social kompetens. Dessutom 

framhävdes betydelsen att träna elever till att bli demokratiska medborgare som enligt vår 

mening är väldigt väsentligt eftersom det är det samhälle som vi lever och verkar i. 

 

4:3:2 Lära sig av varandra 

Flertalet lade också stor vikt vid att elever får lära sig av varandra, det vill säga ta del av 

varandras kunskaper och erfarenheter. Till exempel uttryckte lärare A att: Den största vinsten 

med grupparbete är att man lär sig av varandra, det har både en ämnesroll och en social bit. 

Han fortsatte: Det är minst lika viktigt att lära sig arbeta med varandra, lära sig ge varandra 

feedback, lära sig ge kritik och stödja varandra.  Lärare B menade att grupparbete ger 

eleverna flera infallsvinklar på ett visst ämne och att man vet mer tillsammans än vad man vet 

själv. Lärare H ansåg att fördelen med grupparbete är att elever lär sig och tar in fakta bättre 

när de får diskutera och reflektera med andra samt möta andras erfarenheter och åsikter.  

 

4:3:3 Variation och individualisering  

Pedagogiskt sett, ansåg lärare C, E och F, att grupparbete ger variation i undervisningen och 

lärare G och E fann möjlighet att individualisera undervisningen genom grupparbete. Lärare 

G menade att den enskilda individen lätt försvinner i stora klasser, därför kan det vara bra 

med grupparbeten där läraren kan få större chans att se varje elev. Eleven får på så sätt större 

utrymme att arbeta tillsammans med kompisar och med materialet. Arbetsmetoden lär 

eleverna att bli mer självständiga och arbeta i grupp.  Dessutom ansåg lärare F att grupparbete 

innebär att elever blir mer aktiva i undervisningen. 

 

Sammanfattning 

Vi fick den uppfattningen att det för samtliga lärare var lätt att finna fördelar med att använda 

grupparbete i undervisningen. Alla respondenter poängterade sociala färdigheter som elever 

kan utveckla när de arbetar tillsammans som till exempel lära sig samarbeta, ta hänsyn, ta och 
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ge kritik samt lära sig av varandras kunskaper och erfarenheter.  Dessutom fann flertalet av 

lärarna pedagogiska fördelar med grupparbete såsom individualisering av undervisningen, 

variation samt ökad elevaktivitet.  

 

 

4:4 Nackdelar med grupparbete 
För att sammanställa de olika nackdelar som gymnasielärarna fann med grupparbete har vi 

använt oss av fråga fyra som löd: Vilka för- och nackdelar finner du med grupparbete?  

 

4:4:1 Elevernas olika arbetsinsatser   

Vid frågan om grupparbetets nackdelar, var det endast lärare F som ansåg att det inte finns 

några nackdelar. Övriga lärare betonade att den största nackdelen med grupparbete är att alla 

elever i gruppen inte är lika aktiva i arbetet. Lärare C menade: Det finns ju elever som har 

förmåga att glida igenom ett grupparbete, där de kanske inte tar så stort ansvar och inte 

jobbar så mycket utan arbetsfördelningen inom gruppen kan bli ojämn.  Lärare E uttryckte 

dessutom att en del killar kan ha en tendens att hänga på ambitiösa tjejer som utför det mesta 

av arbetet. För lärare kan det vara svårt att se vem som gör vad och därmed kunna ge ett 

rättvist betyg. Därför ansåg lärare A att det är viktigt att läraren är delaktig under arbetets 

gång och ger tydliga instruktioner för arbetet. Lärare G menade dock att det kan vara svårt att 

i stora klasser följa upp de olika elevernas arbetsinsatser. Även lärare C fann svårigheter med 

det och utvecklade följande: Jag har ju inte som lärare möjlighet att gå in och följa arbetet, 

ibland jobbar de kanske utanför skola på sin fritid. Att alla elever inte har gjort lika stora 

arbetsinsatser i ett arbete är uppenbart för flertalet av lärarna. Det som däremot inte är lika lätt 

som lärare att ha vetskap om är vem som har gjort vad. Majoriteten av respondenterna 

försökte följa eleverna under arbetets gång, men en ständig närvaro och delaktighet i 

elevernas arbete är en omöjlighet. Några av lärarna menade att de kunde ana sig fram till vem 

som gjort vad, men att vara säker går inte alltid och inte heller att kunna bevisa det.  

 

4:4:2 Uppdelning av arbetet 

Ett annat problem med grupparbete var, enligt lärare B, E och H, att grupparbete oftast inte 

blir ett grupparbete, utan istället små enskilda arbeten eftersom eleverna delar upp arbetet 

mellan sig. Lärare E uttryckte följande: Det är ju inget grupparbete egentligen utan bara ett 

sätt att marginalisera stoffet och bryta ner det i små enheter som gör det svårare för eleverna 
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att se helheten. Lärare H förklarade därför att det är viktigt att ge tydliga instruktioner till 

eleverna om att detta inte får ske eftersom de då kan missa helheten och andra viktiga 

sammanhang. För dessa lärare innebär ett grupparbete när elever tillsammans utför ett arbete 

och inte delar upp det i små individuella delar som sedan sätts ihop. Vår tolkning är alltså att 

nackdelen med grupparbete handlar mer om att det inte blir ett grupparbete utan endast att 

elever arbetar enskilt i grupp.  

 

4:4:3 Ineffektivt 

Lärare E upplevde att elever har invändningar mot att arbeta i grupp. Det trodde han bland 

annat berodde på att de har arbetat mycket med grupparbete på grundskolan och att de helt 

enkelt tröttnat på det. Grupparbete upplevs också ineffektivt för att redovisningar tar lång tid 

och eleverna tycker inte att det är roligt att lyssna på varandra. Många gånger sitter de under 

redovisningarna och förbereder sig för sin egen redovisning och lyssnar därför inte på 

kamraterna. På så sätt förlorar eleverna helheten eftersom de inte tagit del av kamraternas 

redovisning. Han fortsatte förklara elevernas invändningar mot grupparbete med att elever är 

väldigt betygsmedvetna och tycker inte om att andra kan få belöning för deras insatser. Lärare 

A menade däremot att elever ofta har den föreställningen att grupparbete är en enkel 

arbetsmetod, det vill säga en arbetsmetod som inte är svår att genomföra och inte tar mycket 

tid. Själv ansåg han att det är precis tvärtom, nämligen att grupparbete kräver mycket tid och 

arbete.  
 

Sammanfattning 

Liksom med fördelarna var det även för respondenterna lätt att finna nackdelar med 

grupparbete såsom ojämn arbetsinsats, arbetet delas upp i små enskilda arbeten samt att 

arbetsmetoden upplevdes som ineffektiv. Vår tolkning är att lärare kan finna stora nackdelar 

med arbetsmetoden på grund av att det inte alltid blir som lärarna hade tänkt sig från början 

med arbetet, det vill säga eleverna har inte alltid införskaffat sig de färdigheter och kunskaper 

som grupparbetet skulle ge. Till exempel tar inte elever alltid del av andra gruppers 

redovisningar eller inte ens av de övriga medlemmarnas delar. På det här viset har de missat 

helheten och därmed fyller inte arbetsmetoden den funktionen att elever ska lära sig av 

varandra. 
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4:5 Gruppsammansättningar 
För att finna respondenternas olika syften med gruppindelning användes fråga fem: Sker 

gruppindelningen av dig eller av eleverna och i så fall varför? Vid indelningen av grupper i 

en klass svarade samtliga lärare att indelningen beror på vilken klass det är, det vill säga 

vilken årskurs, klassens mognad och sammanhållning, uppgiftens karaktär samt syftet med 

arbetet.  

 

4:5:1 Eleverna får välja 

Eleverna får oftast själva dela in sig i grupper om sammanhållningen är bra och alla blir utan 

tvång invalda i någon grupp. Lärare B ansåg att det är viktigt att eleverna får välja grupp 

själva eftersom de kan bli omotiverade om de inte får arbeta med kompisen/kompisarna. 

Lärare G uttryckte följande: Jag brukar faktiskt alltid fråga eleverna, vill ni välja efter 

intresse?  Men hon delar ändå eleverna oftast via lottning, eftersom eleverna själva föredrar 

det.  Lärare G låter alltså eleverna ha inflytande i hur uppdelningen av grupperna ska ske, 

även om de själva inte alltid får välja vem de ska arbeta med. Lärare A menade att det i början 

är bättre om han delar in dem i grupperna för att inte trampa någon på tårna och att inte någon 

ska bli utanför. Han fortsatte: Sedan i slutet när de är hemma i klassen kan de dela in sig 

själva och vara i de grupper de känner för.  Vi fick uppfattningen att samtliga lärare fann 

fördelar med att låta eleverna själva välja, men även en del fördelar med att ibland själva styra 

sammansättningen i grupperna. 

 

4:5:2 Läraren styr indelningen 

När lärarna själva valde att dela in eleverna i grupper är det för att uppnå särskilda syften med 

detta, till exempel att blanda tjejer och killar i samma grupp. Lärare B, C, D, E och H delade 

många gånger in eleverna så att de inte alltid hamnar med bänkkamraten eller kompisen, utan 

även med de andra i klassen för att de skall lära känna varandra och lära sig att samarbeta med 

alla. Lärare E, F och G menade att de olika gruppsammansättningarna gör att eleverna får inta 

nya roller i de nya grupperna. Lärare E menade att i arbetslivet får man nästan aldrig välja 

sina arbetskamrater och det är en del av utbildningen här att eleverna får lära sig jobba 

tillsammans med andra. Lärare C menade att det kan vara en fördel att elever arbetar i samma 

grupp ofta, eftersom de känner varandra och arbetar bra tillsammans. Ibland lät lärare C och F 

elever som inte kommer överens vara i samma grupp för att där tvingas lösa eventuella 

konflikter. En annan indelning som lärare F använde sig av var att låta starka och svaga elever 
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hamna i samma grupp, medan lärare B lät de elever som har ambitionen att få högt betyg vara 

i samma grupp. 

 

Sammanfattning 

Så länge det fungerar bra i en klass får eleverna själva sköta gruppindelningen, oftast med den 

anledning att elever är mer motiverade att arbeta med de kamrater de själva önskar. Många 

gånger sköter dock läraren själv gruppindelningen för att bland annat klassen ska lära känna 

varandra, kunna samarbeta med alla samt att tjejer och killar ska arbeta tillsammans. Läraren 

gör också olika nivågrupperingar för att bland annat individualisera undervisningen. 

Dessutom är det viktigt att skifta grupperingar för att elever inte ska fastna i roller utan få 

prova nya samt att ingen i klassen ska bli utanför genom att inte bli vald i någon grupp.   

 

 

4:6 Betygsättning  
Resterande frågor, det vill säga sex till tolv, användes för att sammanställa lärares 

resonemang om betygsättning av elever när de arbetar i grupp. Frågorna vi ställde var: Brukar 

du följa arbetsprocessen i grupperna, vad anser du är viktigast, arbetsprocessen eller 

slutprodukten, varför? Brukar du betygsätta elever när de arbetar i grupp? Vad betygsätter 

du i ett grupparbete, arbetsprocessen eller slutprodukten? Hur betygsätter du eleverna, 

individuellt eller i grupp? Anser du att du har stöd av styrdokumenten i hur du betygsätter 

elever i ett grupparbete? samt upplever du att det är svårt att betygsätta elever när de arbetar 

i grupp?  

Resultatet sammanställs även i en tabell som visar vilka lärare som betygsätter elever när de 

arbetar i grupp, hur eleverna betygssätts samt vad i arbetet som betygsätts.   
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Tabell 2: Beskrivning av lärarnas betygsättning av elever när de arbetar i grupp 

 

Lärare Betygsätter Gruppbetyg Individuellt Arbetsprocess Slutprodukt 

A Ja  Ja Ja Ja Ja 

B Ja Ja Ja Ja Ja 

C Ja  Ja Ja Ja Ja 

D Ja Oftast Ibland Ja Ja 

E  Ja Ja Ja Ja Ja 

F Sällan Nej Ja Ibland Ja 

G Ja Ibland Oftast Ja Ja 

H Ja Nej Ja Nej Ja 

 

 

Lärare A: Betygsatte elever både i grupp och individuellt. Han ansåg att slutprodukten var 

viktigare än arbetsprocessen och resonerade att i arbetslivet är det oftast produkten som är 

viktigast.  Han väljer dock att även väga in arbetsprocessen vid betygsättning.  Lärare A 

upplevde inga direkta svårigheter vid betygsättningen eftersom han ser till att förbereda 

arbetet noggrant innan, dessutom använder han sig av handledningsträff och loggbok för att 

följa arbetsprocessen.  Lärare A ansåg att bedömningen av grupparbete kan underlättas om 

läraren från början ger eleverna tydliga instruktioner, en tydlig uppgift och betygskriterier för 

arbetet som han tolkat utifrån styrdokumenten. 

 
 
Lärare B: Betygsatte eleverna individuellt och i grupp samt betygsatte både arbetsprocessen 

och slutprodukten av arbetet. Lärare B ansåg att det är lika viktigt med arbetsprocess och 

slutprodukt och menade att arbetsprocessen har blivit allt viktigare att följa 

fram till slutprodukten, framförallt på grund av Internet där elever kan ta ett färdigt arbete och 

lämna in. Lärare B använde sig av handledningsträff och loggbok för att följa arbetsprocessen 

och förklarade att vissa elever lämnar in en bra slutprodukt utan att ha deltagit i handledning 

och fört loggbok, medan andra elever av olika orsaker lämnar in än sämre slutprodukt men 

har varit med på handledning och skrivit loggbok. Detta kunde då höja deras betyg. Även 

lärare B skriver egna kriterier för grupparbetet där hon betonar vikten av samarbete, vilket 

hon även menade framhävs i Läroplanen. Där framhävs även, menade hon, att eleverna ska få 

välja arbetsform och ta eget ansvar. Hon upplevde att det är svårt att sätta ett gruppbetyg som 
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är rättvist eftersom det är svårt att bevisa vem som gjort vad, även om hon kan ana vem som 

har gjort vad i gruppen. 

 

Lärare C: Även lärare C betygsatte elever både individuellt och gruppvis samt arbetsprocess 

och slutprodukt. Vid muntliga redovisningar får eleverna alltid ett individuellt betyg och vid 

skriftliga inlämningar får de oftast ett kollektivt betyg, eftersom det är svårt att veta vem som 

har skrivit vad. Han ansåg att slutprodukten är viktigare än arbetsprocessen och menade 

dessutom att det är mycket svårare att betygsätta elever när arbetsprocessen är med i 

kriterierna eftersom eleverna inte alltid arbetar i klassrummet eller i skolan. Däremot tyckte 

han inte att det var svårt att betygsätta slutprodukten men ansåg att det inte var rättvist att ge 

gruppen ett gemensamt betyg eftersom alla i gruppen inte presterat lika mycket. Lärare C 

försökte följa arbetsprocessen genom att gå runt i de olika grupperna men var medveten om 

att han inte alltid får någon helhetsbild eftersom  en slipad elev förstår då att det är då som 

han ska vara aktiv och när jag då har gått då gör han inget, så att det ger egentligen ingen 

direkt bild  . Han försökte också tala med eleverna, där han ansåg att det kommer fram vem 

som har arbetat och hur de arbetat. Lärare C skriver också egna kriterier eftersom han ansåg 

att kursplanernas betygskriterier inte är konkreta utan mer allmänna och generella. Lärare C 

har till exempel i hans kriterier hur eleverna ska arbeta under själva processen, vikten av 

elevens delaktighet i arbetet samt riktlinjer för redovisningen. Kriterierna är till för att göra 

det tydligare för eleverna så de förstår vad som förväntas och krävs av dem vid betygsättning. 

 

Lärare D: Gav oftast gruppbetyg, men i de fall hon med säkerhet vet att någon gjort mer eller 

mindre än andra så gav hon även individuella betyg. Hon betygsatte även både 

arbetsprocessen och slutresultatet av arbetet vilka hon ansåg var lika viktiga i grupparbetet 

men menade ändå att det är slutprodukten som är i fokus när man konstruerar ett grupparbete. 

Lärare D verkade vara osäker på styrdokumentens föreskrifter och innehåll, men var säker på 

att hon skulle kunna hitta stöd för det hon gör i styrdokumenten. Även lärare D ansåg att det 

är väldigt svårt att betygsätta elever när de arbetar i grupp, främst för att hon inte kan avgöra 

vem som har gjort vad. Hon önskade att hon kunde följa arbetsprocessen bättre. 

 
Lärare E: Lärare E gav både individuella betyg samt gruppbetyg. Dessutom tar han in både 

arbetsprocess och slutprodukt vid betygsättning eftersom han ansåg att båda är viktiga. Han 

ansåg att han däremot följer arbetsprocessen för dåligt eftersom han har många klasser och 
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många elever.  Lärare E uttryckte att han via loggbok kan följa elevens arbete och dessutom 

kan han ha enskilda samtal där frågor såsom hur tänkte du där eller varför gjorde du 

så.  Han ansåg att han försökte följa styrdokumenten men menade att de är allmänt skrivna 

och att man dessutom kan väga in det mesta i dem. Gällande problematiken med 

betygsättning menade han att det kan vara svårt att se vem som har gjort vad. 

 

Lärare F: Lärare F betygsatte sällan elever vid grupparbete eftersom hon har andra syften 

med grupparbete, som till exempel få elever att delta i diskussioner, men i de fall hon gör det 

får eleverna endast enskilda betyg. Hon ansåg att man inte ska sätta slutprodukten och 

arbetsprocessen mot varandra, eftersom båda kan bli lika dåliga. Hon betygsatte ibland 

endast slutprodukten eftersom arbetsprocessen är svårare att följa. Hon upplevde att hon har 

stöd av styrdokument och delade även ut kriterierna till eleverna. Dessutom lät hon eleverna 

skriva om sin roll i arbetet och pratade med dem om arbetsprocesser. Lärare F kunde inte 

finna några svårigheter med att betygsätta elever när de arbetar i grupp. 

 
Lärare G: Lärare G betygsatte grupparbete eftersom hon ansåg att det är få tillfällen i en 

kurs som betygsätts och därför måste också grupparbete räknas in i det betygsgrundande 

materialet. Hon betygsatte oftast individuellt eftersom hon ansåg det vara mest rättvist men i 

de fall där hon inte kan skilja dem åt blir det ett gruppbetyg. Hon tyckte att arbetsprocessen är 

viktigare än slutprodukten eftersom det är där eleverna lär sig mest. Lärare G menade att hon i 

redovisningen av slutprodukten kan se arbetsprocessen genom att se om någon tar över ett 

papper och läser någonting som de inte har arbetat med eller om hela gruppen är aktiv och det 

finns en kontakt mellan gruppmedlemmarna. Hon fortsatte med att hon känner om eleverna 

har gått ett steg djupare eller om de bara har läst in eller lånat material. Lärare G ansåg sig ha 

stöd i styrdokumenten eftersom hon menade att kursplanen för de ämnen hon undervisar i 

framhäver att ämnena inte ska vara plugginriktade, utan att eleverna ska bedriva en viss 

undersökande verksamhet och fördjupning. I religion använde hon därför ofta grupparbete för 

att eleverna ska fördjupa sig i etiska frågor. Detta ansåg hon relatera till kursplanerna. 

 

Lärare H: Betygsatte eleverna endast individuellt eftersom han menade att det inte är rättvist 

att ge eleverna ett gruppbetyg. Han utryckte sig enligt följande: Det är helt orimligt att räkna 

med att alla i en grupp har presterat exakt lika mycket och har samma kunskaper och insikter  

eftergrupparbetet är slutfört. Lärare H lade alltså större vikt vid slutprodukten och betygsatte 

 32



endast den. Han menade nämligen att eftersom det finns svårigheter att följa arbetsprocessen, 

är det först efter grupparbetets slut som man bäst kan se vad den enskilde eleven har 

åstadkommit, genom exempelvis en individuell uppföljning. Gällande stöd i styrdokumenten 

ansåg lärare H att det inte står mer om grupparbete i styrdokumenten än vad det gör om 

individuella arbeten. 

 

 

 

Sammanfattning 

Det som majoriteten av lärarna upplevde vara svårast med betygsättning av elever vid 

grupparbete är att ge rättvisa och enskilda betyg, framförallt eftersom det är svårt att få 

vetskap om vem som har gjort vad. Men trots det uttryckte samtliga lärare att de betygsatte  

elever när de arbetar i grupp. Endast lärare F betygsatte sällan elever när de arbetar i grupp 

eftersom hon hade andra syften med grupparbete, såsom att få elever att delta i diskussioner. 

Trots att vi vid början av varje intervju poängterade att det var de längre grupparbetena vi 

undersökte, upplevde vi att lärare F:s svar syftade på kortare grupparbeten som varar under en 

lektion och främst i form av gruppdiskussioner. Få lärare betygsatte endast eleverna 

individuellt, medan övriga ansåg att ett gruppbetyg även bör ges till eleverna. En del av dessa 

med motiveringen att elever ska betygsättas i hur de samarbetar och hur de gemensamt har 

uppnått ett resultat. I vissa fall är det endast slutprodukten som betygsätts av en del lärare. De 

lärare som poängterade att de endast gav individuella betyg betygsatte inte heller 

arbetsprocessen i grupparbetet utan endast slutprodukten. Av de lärare som betygsatte 

arbetsprocessen följde en del av dem elevernas arbete via handledning, loggbok samt gick 

runt i grupperna. Vi fick dock uppfattningen att en del av dessa lärare i själva verket inte 

fullföljde det utan endast var medvetna om att detta är ett bra sätt att kunna följa 

arbetsprocessen på. Exempelvis lärare E som uttryckte att han kan följa upp arbetsprocessen 

med loggbok och dylikt men menade i samma mening att han har väldigt många klasser och 

följer den för dåligt. Därav tolkar vi det som att lärarna har ambitionen att följa 

arbetsprocessen men vid betygsättningen är det ändå slutprodukten som väger in mest i 

betyget av arbetet. Våra respondenter upplevde det vara svårt att ge eleverna enskilda och 

rättvisa betyg vid grupparbete. Framförallt beroende på att det är svårt att följa 

arbetsprocessen och se vem som har gjort vad, dels för att eleverna inte alltid arbetar i 

klassrummet eller skolan och dels för att klasserna är för stora och läraren inte har möjlighet 

att hinna med att följa alla elevers utveckling i de olika grupperna. Det är dock viktigt att 
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poängtera att vi inte har kunskap om mycket elevernas betyg från grupparbetet väger in i 

kursens slutbetyg. Men vi är övertygade om att eftersom grupparbete endast är en 

del av kursens innehåll, får lärarna även vetskap om elevernas kunskaper och färdigheter 

genom andra moment och arbetsformer i kursen som de kan väga in i slutbetyget.    
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5 Metoddiskussion 
Vi insåg vid sammanställningen av resultatsdelen att en del av intervjufrågorna kunde 

formulerats annorlunda och även följdfrågor hade varit lämpliga att ställa efter en del frågor. 

Exempelvis på fråga tre och fyra, det vill säga: Varför låter du eleverna arbeta i grupp och 

vilka för- och nackdelar finner du med grupparbete?  Betydligt lämpligare hade varit att 

endast ha frågan, varför låter du elever arbeta i grupp. Istället var respondenterna i en del fall 

tvungna att svara på samma fråga två gånger. På frågan varför de brukar ha grupparbete 

svarade flertalet av respondenterna för att eleverna lär sig samarbeta. Men hur lär sig eleverna 

att samarbeta? För oss hade den här frågan varit intressant att ställa eftersom vi själva inte 

anser att man alltid automatiskt lär sig samarbeta av att bara hamna i en grupp. Fråga sex, 

brukar du följa arbetsprocessen i grupperna, tolkade en del lärare frågan som om vi syftade 

på om de brukade följa upp grupparbetet, till exempel lärare C som menade att han alltid 

följer upp arbetsprocessen med inlämningsuppgift eller med en muntlig redovisning. Vi 

önskade få svar på om respondenterna är med och följer arbetsprocessen, från dess början till 

dess slut i de olika elevgrupperna, bland annat genom handledning och loggbok. Om lärarna 

sedan har svarat att de betygssätter eleverna individuellt blir det en intressant följdfråga, om 

hur de i så fall kan sätta ett individuellt betyg när de arbetat i grupp om de inte kan avgöra 

vem av eleverna som har gjort vad. Dessutom vore det intressant att fråga lärarna om 

gruppbetyget ingår i elevens enskilda betyg vid kursens slut. Vidare hade en intressant fråga 

varit om lärare vid uppföljning av arbetsprocessen uppmärksammade samarbetssvårigheter 

och konflikter samt hur de i så fall hanterar dessa situationer. Med facit i handen hade den 

kvalitativa undersökningen antagligen givit ett bredare resultat om vi hade gjort en tydligare 

och klarare intervjuguide samt kanske haft mer än en provintervju. 

 

Vår uppfattning om undersökningens resultat, är att våra respondenter många gånger svarade 

på de ställda frågorna efter vad de tror att de bör ha vetskap om och hur de bör agera i deras 

yrkesroll. Med andra ord menar vi att det vid ett par tillfällen har påverkat de svar vi fick. Vi 

hade föreställningen om att de relativt unga och nyutexaminerade gymnasielärarna skulle ha 

mer kunskap om både Lpf 94 och betygskriterierna samt om grupparbete. Undersökningen 

visade dock att erfarenhet väger tyngst, det vill säga, ofta gav de äldre gymnasielärarna mer 

utförliga svar som påvisade en gedigen kunskap om både elever samt avläsning på dem och 

om grupparbete som arbetsform. 
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6 Analys och diskussion 
Syftet med examensarbetet var att göra en kvalitativ undersökning om hur gymnasielärare 

resonerar kring grupparbete och hur de betygsätter elever när de arbetar i grupp. Resultatet av 

undersökningen kommer att relateras till det som behandlas i litteraturgenomgången. Detta för 

att belysa vilken kunskap gymnasielärare har om grupparbete och vad styrdokumenten säger 

om betygsättning.  
 

Vår första fråga till respondenterna var vad ett grupparbete innebär för dem. Med frågan ville 

vi få en inblick i vad de menade med grupparbete och om det överensstämde med något av 

det vår valda litteratur poängterar. Steinsaasen och Sletta (2000) samt Arfwedson och 

Arfwedson (1992) anser att ett grupparbete är ett aktivt samspel mellan ett begränsat antal 

personer som löser en uppgift eller utför ett arbete tillsammans. Denna definition av 

grupparbete var flertalet gymnasielärare överens om. Endast tre av samtliga lärare utvecklade 

att, ett grupparbete inte får delas upp mellan gruppmedlemmarna eftersom det inte blir ett 

grupparbete utan små individuella arbeten, vilket stöds av Arfwedson och Arfwedson (1992) 

som menar att grupparbete absolut inte får delas upp mellan gruppmedlemmarna eftersom det 

då inte är något grupparbete. En uppstyckning av grupparbete på det här sättet anser dessutom 

vi vara ineffektiv, eftersom eleverna inte får helhetssammanhang och då är det bättre med 

individuella uppgifter.  

 

Respondenterna angav tillsammans flera fördelar med grupparbete, nämligen att eleverna får 

lära sig att samarbeta, lära känna varandra och lära sig av varandras erfarenheter. En del lärare 

nämnde att elever vid grupparbete lär sig söka eget material, vilket Piaget menar är en viktig 

process för lärandet. Vi anser att det är viktigt att elever kan söka och kritiskt granska material 

eftersom vi lever i ett informationssamhälle där det är betydelsefullt att ha färdighet i att 

behärska sökning och sållning av information och material. Många lärare påpekade även att 

eleverna lär sig mer genom att arbeta med andra. Det sociokulturella perspektivet på lärande 

betonar att eleven lär sig genom samverkan med andra människor och där den verbala 

interaktionen är av en väsentlig betydelse. Vi instämmer med att elever vid grupparbete kan 

bli mer talföra och därmed få ett bredare synfält och en djupare förståelse. Respondenterna 

menade även att elever genom grupparbete får lära sig att ta och ge kritik. Mannberg (2001) 

menar att feedback resulterar i att elever utvecklar sin självkännedom och öppenhet gentemot 

andra. Många av respondenterna ansåg att elever lär sig att samarbeta och ta hänsyn genom att 
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arbeta i grupp. Men får eleverna riktlinjer för hur de skall lära sig samarbeta eller lär de sig 

det här automatiskt genom att hamna i en grupp? Vi anser att ett effektivt grupparbete kräver 

att elever lär sig att arbeta i grupp där de får olika riktlinjer för vad det innebär att samarbeta 

för att de ska träna sig i det. Vi upplevde att respondenterna förväntade sig att elever redan 

behärskar denna konst.  

  

En annan fördel som en del av lärarna poängterade var att de med hjälp av grupparbete kan 

variera undervisningen. Det är viktigt att variera sig, dels för att det blir trevligare och dels för 

att eleverna blir mer aktiva och även får ta eget ansvar. Individualisera undervisningen var en 

aspekt som en del av respondenterna poängterade som en fördel med grupparbete. Enligt vår 

mening får läraren här en möjlighet att lära känna eleverna bättre och även få en djupare 

kunskap om vad varje elev behöver.  

 

Det som gymnasielärarna upplevde vara den största nackdelen med grupparbete var att alla 

elever inte är lika aktiva i gruppen. De menade att många åker snålskjuts på andras bekostnad. 

En annan nackdel som en del lärare upplevde var att eleverna inte gör ett grupparbete utan 

delar upp arbetet mellan sig och därmed missar helheten. Det resulterar i att elever inte lär sig 

av varandras kunskaper och erfarenheter, vilket Arfwedson & Arfwedson (1992) menar är 

tanken med grupparbete. Lärare kan omöjligt ständigt vara närvarande vid 20-30 elevers 

arbetsgång och trots att läraren väljer att använda loggbok eller dylikt är det ändå svårt att få 

inblick i elevernas arbetsprocess, både när de arbetar i grupp och självständigt. Loggbok ökar 

givetvis möjligheten att lättare kunna följa elevers arbetsgång. Men det är inte alltid läraren 

har tid att kontinuerligt läsa och utvärdera 20- 30 loggböcker och dessutom rätta prov, 

inlämningsuppgifter, planera lektioner, organisera utvecklingssamtal med mera. Tidsbristen 

hos gymnasielärare upplever vi vara väldigt stor eftersom det är så mycket som tiden ska 

innefatta, vilket resulterar i att lärare inte alltid kan leva upp till de undervisningsideal de har. 

 

Arfwedson och Arfwedson (1992) samt Steinsaasen och Sletta (2000) rekommenderar att 

läraren styr gruppsammansättningen eftersom risken är stor att någon elev inte blir vald när 

eleverna själva får välja. Detta höll flertalet lärare med om, men däremot ansåg lärare B att 

det är bättre om eleverna själva får välja grupp eftersom de då blir mer motiverade. 

Respondenterna menade att indelningen sker beroende på klass, mognad och sammanhållning 

i klassen. När de själva styr har de dock olika syften med detta som exempelvis låta starka och 

svaga elever vara i olika grupper för att lättare individualisera undervisningen. En del lärare 
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förklarade även att de styrde indelningen så att eleverna hamnade med någon de inte brukar 

umgås med för att eleverna skulle lära känna varandra bättre och lära sig att samarbeta. Likaså 

nämner Mannberg (2001) att arbetslivet kräver denna sociala kompetens och att elever borde 

lära sig detta i skolan eftersom de i arbetslivet inte alltid får arbeta med någon de har mycket 

gemensamt med. 

 

Enligt Korp (2003) finns det två olika typer av bedömningar, formativa och summativa. 

Summativa bedömningar av elever har det gemensamt, att de är kopplade till någon form av 

betygsättning eller rangordning av elevernas prestationer. I den formativa bedömningen är det 

processen som ska stå i fokus och inte resultatet. Lärarna ansåg att både arbetsprocessen och 

slutprodukten var viktiga, men hälften lägger större vikt vid slutprodukten. Lärare A 

resonerade nämligen att även i arbetslivet är slutprodukten det viktigaste. I arbetslivet handlar 

det ofta om att nå ett resultat eller framställa en produkt, vilket är det arbetsgivare betalar för. 

Respondenterna ansåg dock även att arbetsprocessen är viktig för arbetslivet, eftersom 

samarbete och förmågan att kunna arbeta i ett arbetslag är ett måste på de flesta arbeten idag. 

Lärare B menade att arbetsprocessen har blivit mer väsentlig att följa i skolan under de senare 

åren då Internet blivit ett viktigt arbetsredskap där elever lätt kan hämta färdiga arbeten. 

Vikten av att se hur elever kommit fram till slutresultatet blir därmed mer betydelsefullt. 

Hälften av lärarna hade en mer summativ  bedömning av elevernas prestationer vid 

grupparbete än en formativ bedömning, eftersom de fokuserar mer på slutresultatet än 

processen dit. Enligt Korp (2003) är det lättare att ”rätta” ett felaktigt svar än att bedöma 

processen som lett fram till svaret. Det här anser vi kan vara en förklaring till varför lärarna 

lägger mer vikt vid slutresultatet än arbetsprocessen. 

 

Alla lärarna betygsatte grupparbete förutom Lärare F som sällan gjorde det av den 

anledningen att hon har andra syften med grupparbete, exempelvis få elever att delta i 

diskussioner, därav är det rimligt att inte betygsätta dessa diskussioner. Vi anser att 

grupparbete bör betygsättas men att det inte alltid är nödvändigt. Läraren kan vid grupparbete 

göra en formativ bedömning som bland annat har till syfte att ge stöd i elevers lärande och 

utveckla bättre inlärningsstrategier.  Ett annat syfte med grupparbete är att låta eleverna få 

träna i att samarbeta. Detta är ett övergripande mål som den enskilda läraren ska arbeta 

utifrån, men det är inget som eleverna skall betygsättas i. Alltså innebär det att alla moment i 

undervisningen inte behöver betygsättas.  Lärare G ansåg dock att det är väldigt få tillfällen på 
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en kurs som betygsätts och därför måste grupparbete räknas in i det betygsgrundande 

materialet.  

 

De kvaliteter som de olika gymnasielärarna lade vikt vid när de betygsätter elever som arbetar 

i grupp skiljde sig något åt. Flertalet betygsatte både arbetsprocessen och slutprodukten i 

arbetet, medan två av lärarna betygsatte endast eller oftast bara slutprodukten. Lärarna 

upplevde dock att det var svårare att betygsätta arbetsprocessen eftersom det är svårt att följa 

den. Däri blir det också svårt att se vem som har gjort vad i gruppen och därmed ge ett rättvist 

betyg. Det är utifrån slutprodukten lättare att ge ett kollektivt betyg än ett enskilt. Men 

eftersom alla inte alltid presterar lika mycket i arbetet anses det av både lärare och elever 

ibland vara mer orättvist med kollektivt betyg. Lärare A, B och C skriver egna betygskriterier 

där de betonar arbetsprocessens betydelse vid bedömningen av arbetet.  Lärare B nämnde 

bland annat att det i arbetsprocessen ingår att eleverna ska ha handledning och skriva 

loggbok. Om slutprodukten i grupparbetet inte alltid blir lyckad, kunde betyget höjas om 

eleverna varit aktiva med handledning och loggbok. Kan skrivandet av loggbok och 

handledning tas hänsyn till vid betygsättningen? Det beror på vad läraren har fått reda på om 

arbetsprocessen genom handledningen och loggbok. Framgår det att slutprodukten blivit dålig 

på grund av att de varit lata, inte haft tillräckliga resurser tillsammans eller beror det på att det 

funnits samarbetssvårigheter som gjort att eleverna kört fast. Vid handledningen och loggbok 

kan det nämligen framgå att eleverna lärt sig mer under arbetsprocessen än vad som framgår i 

det som redovisas som slutprodukt, om så är fallet kan det vara rättvist att man höjer betyget. 

Framgår det inte att eleverna presterat några färdigheter under arbetets gång är det inte rimligt 

att höja betyget endast på grund av att de varit flitiga med loggbok och handledning. I vilken 

mån lärare B menade med det utvecklades aldrig vid intervjun. 

 

I Lpf 94 framhävs att det är den enskilde elevens prestationer som skall betygsättas. Av den 

anledningen bör inte gruppens samlade prestationer finnas med i den enskilda elevens 

slutbetyg av kursen. Med andra ord är det inte vad eleven tillsammans med andra har uppnått 

som skall betygsättas utan vad eleven själv har åstadkommit. Eftersom många lärare fann det 

svårt att se vem som har gjort vad i ett grupparbete har de inte vetskap om vad de enskilda 

eleverna har presterat i arbetet. I elevens slutliga betyg i en kurs kan läraren däremot ha nytta 

av grupparbetet eleven deltagit i, om och endast om, läraren har vetskapen om vad den 

enskilda eleven presterat i arbetet. Tre av lärarna betygsatte eleverna endast eller oftast 

individuellt, medan de övriga även gav ett gruppbetyg. Enligt vårt resonemang ovan är det 
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mer eller mindre fel att ge elever ett gruppbetyg, men så länge betyget inte sänker eller höjer 

elevens enskilda slutbetyg i kursen kan det vara bra för elevers motivation att få ett 

gruppbetyg på slutprodukten exempelvis på den muntliga redovisningen eller den inlämnade 

uppsatsen. Huruvida respondenterna använde sig av det satta gruppbetyget som underlag vid 

kursens slutbetyg har vi ingen kunskap om. 

 

Majoriteten av lärarna var säkra på att de hade stöd av styrdokumenten vid betygsättning av 

elever när de arbetar i grupp, till exempel menade lärare B att det i Lpf 94 framgår att 

eleverna ska välja arbetsform, ta eget ansvar och lära sig samarbeta. Det som lärare B nämnde 

ger henne stöd i att kunna använda sig av grupparbete som arbetsmetod men inte som 

underlag vid betygsättning. Både lärare C och E är tveksamma om det går att finna stöd av 

styrdokumenten. Lärare E går steget längre och menar att de är otydliga och allmänt skrivna 

samt att lärare kan läsa in vad som helst i dem. Lärare A, B och C skriver däremot egna 

betygskriterier inför varje grupparbete, där de även tar in arbetsprocessen som ett kriterium 

för eleverna, det vill säga att alla elever i gruppen är aktiva och samarbetar. De väljer att 

skriva egna betygskriterier eftersom de anser att ett grupparbete ska ha en tydlig och 

välformulerad uppgift och eleverna ska ha vetskapen om exakt vad de bör göra för att få de 

olika betygen. Eftersom det inte finns några anvisningar i Lpf 94 eller i kursplanerna för 

betygsättning av elever när de arbetar i grupp, kan det vara lämpligt att läraren själv gör 

kriterier för grupparbete. Det är väsentligt för eleverna att veta vad som krävs av dem för att 

få ett särskilt betyg och detta gäller även vid grupparbete. Det är dock viktigt att lärare vid 

förtydligandet av betygskriterierna inte lägger till kunskaper eller färdigheter som skall 

uppnås, som inte finns med i kursplanerna, som exempelvis förmåga att samarbeta. Lärare H 

ansåg att det inte står mer i styrdokumenten om grupparbete än vad det gör om andra 

arbetsformer och det instämmer vi med. Men grupparbete är en speciell arbetsform eftersom 

den inkluderar mer än en deltagare samt att arbetet inte alltid äger rum inom skolans område. 

 

Sammanfattningsvis kan vi ur undersökningen skönja en osäkerhet hos lärarna vid 

betygsättning av elevers enskilda prestationer när de arbetar i grupp. Alla kunde klart och 

tydligt se fördelar med grupparbete men även dess nackdelar. Svårigheten och problematiken 

som vi upplevde att lärare hade uppstod vid betygsättningen av grupparbete där de upplevde 

att det var svårt att ge rättvisa betyg. Problemet låg även i att lärare inte alltid kan följa 

arbetsprocessen och därmed se vem som har gjort vad, och vad eleverna lärt sig under arbetets 

gång. Även om de flesta lärare ansåg att de hade stöd av styrdokumenten fick vi inte något 
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tydligt och konkret exempel på det, i alla fall inget som vi fann överensstämmande med målen 

och betygskriterierna i kursplanerna. Om det hade framgått i betygskriterierna i kursplanen att 

eleven tillsammans med andra elever kan uppnå en del mål, hade läraren haft stöd i att ge ett 

kollektivt betyg till elever när de arbetar i grupp. Det är dock viktigt att påpeka att 

grupparbete inte är någon arbetsform som lärare måste använda i undervisningen, utan 

grupparbete är bara en av flera arbetsformer. 
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7 Sammanfattning 
Eftersom vi själva under vår skoltid har fått arbeta i grupp fann vi det intressant att göra en 

undersökning om hur gymnasielärare tänker och resonerar kring grupparbete och 

betygsättning av elever när de arbetar i grupp. Därav var vår forskningsfråga följande: 

Vilka uppfattningar har gymnasielärare om grupparbete som arbetsform och hur betygsätter 

de elever när de arbetar i grupp? 

 

Det finns två dominerande traditioner inom det vetenskapliga studiet av lärandet, nämligen 

kognitivismen och det sociokulturella perspektivet. Det piagetanska tänkandet som är det 

främsta inom kognitivismen handlar främst om hur barn ska tillåtas vara aktiva, upptäcka 

saker på egen hand, arbeta laborativt, de ska förstå inte bara lära utantill. I ett sociokulturellt 

perspektiv på lärandet lär sig barnet genom samverkan med andra och där kommunikation 

och språkanvändning är väsentliga delar för inlärningen. Grupparbete kan användas i 

undervisningen för att elever ska träna deras sociala kompetens samt den språkliga och 

kommunikativa förmågan. Med grupparbete kan lärare även individualisera och variera 

undervisningen. 

 

Grupparbete är per definition enligt Steinsaasen och Sletta (2000) ett aktivt samspel mellan ett 

begränsat antal elever som löser en gemensam uppgift. Ett grupparbete innebär att gruppen 

tillsammans samarbetar och löser en uppgift och inte delar upp det i enskilda arbeten mellan 

gruppmedlemmarna, vilket ofta förekommer. Gruppstorleken bör vara mellan tre till sex 

elever per grupp för att gruppen ska ha tillräckliga resurser och kunna kommunicera med 

varandra utan att någon blir passiv.  

 

När elever delar in sig själva i grupper är risken stor att någon inte blir vald. Därav 

rekommenderar Arfwedson och Arfwedson (1992), samt Steinsaasen och Sletta (2000) att 

lärare ska styra gruppindelningen. De olika sammansättningarna kan skilja sig åt beroende på 

syftet med arbetet. 

 

Det finns två olika typer av kunskapsbedömning, summativ och formativ.  Summativa 

bedömningar av elever har det gemensamt, att de är kopplade till någon form av betygsättning 

eller rangordning av elevernas prestationer medan den formativa bedömningens syfte är dels 

att påverka enskilda elevers beteende i linje med de uppsatta undervisningsmålen och dels i 
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att korrigera fel. Med andra ord är det processen som ska stå i fokus vid den formativa 

bedömningen och inte resultatet. 

 

Betygsättning i Sverige vid 1800- talets början omfattade hela individen, det vill säga elever 

fick betyg i läroämnen samt ordning och uppförande. Det fanns inga skriftliga betygskriterier 

som användes vid betygsättningen utan i princip var det varje enskild lärares ensak att avgöra 

vad som krävdes för de olika betygen. Under efterkrigstiden utvecklades betygsystemet till att 

bli normalfördelat, det vill säga, betygen angav den mängd och kvalité på kunskaper och 

färdigheter i relation till hur dessa fördelar sig inom en viss angiven grupp. 1994 infördes det 

mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, där de olika betygsnivåerna är Icke Godkänd, 

Godkänd, Väl Godkänd samt Mycket Väl Godkänd. För att kunna avgöra vilken nivå eleven 

har nått upp till har lärare till sitt förfogande kursplanernas mål- och kriterier samt nationella 

prov. 

 

I Lpf 94 finns övergripande mål som lärare skall sträva mot att varje elev utvecklar och 

uppnår. Här kan gymnasielärare även finna stöd för användning av grupparbete i 

undervisningen, som till exempel låta elever pröva olika arbetsformer och arbetssätt samt 

förbereda dem för ett kommande arbetsliv. Vid betygsättning har gymnasielärare 

kursplanernas mål och dess kriterier att utgå ifrån. I Lpf 94 betonas att det är den enskilda 

eleven som skall bedömas utefter de kunskapsmål och kriterier som finns i kursplanerna för 

de olika kurserna. 

 

Den mest lämpade metoden för undersökningen var den kvalitativa det vill säga öppna och 

strukturerade frågor. Våra respondenter hade olika könstillhörigheter, varierande ålder och 

även  deras tjänstetiden skiljde sig åt. 

 

Undersökningen visade att gymnasielärare har kunskap om vad ett grupparbete innebär, det 

vill säga kan definiera grupparbete. Men det var endast ett fåtal som nämnde att ett 

grupparbete inte får delas upp emellan gruppmedlemmarna. Gymnasielärarna fann även social 

träning såsom samarbete som den största fördelen. Den nackdel som flertalet av 

gymnasielärarna upplevde med grupparbete var svårigheten att se vilken elev som gör vad 

och därmed kunna ge ett välförtjänt och rättvist betyg. En annan nackdel var även att 

grupparbete lätt kan leda till flera små enskilda arbeten som eleverna sedan sätter ihop till ett 
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och därmed gå miste om helheten. Gruppindelningen som gymnasielärarna valde vid 

grupparbete berodde på klassens mognad, ålder och sammanhållning.  

 

I Lpf 94 poängteras det att betyg ska sättas på varje elev och det är elevens prestationer i 

förhållande till kursplanen och kurskriterierna som skall betygsättas. Ett fåtal av 

gymnasielärarna satte endast eller oftast individuella betyg, resterande satte både ett 

individuellt och ett gruppbetyg. Eftersom ett gruppbetyg baseras på gruppens gemensamma 

prestationer, kan det därav inte utgöra något större betygsunderlag vid kursens slutbetyg. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 
 Följande frågor ställde vi till gymnasielärarna: 
 

1. Vad innebär grupparbete för dig? 

2. Brukar du låta eleverna få arbeta i grupper, i så fall hur ofta? 

3. Varför låter du eleverna arbeta i grupp? 

4. Vilka för- och nackdelar finner du med grupparbete? 

5. Sker gruppindelningen av dig eller eleverna och i så fall varför? 

6. Brukar du följa arbetsprocessen i grupperna? 

7. Vad anser du är viktigast, arbetsprocessen eller slutprodukten, varför? 

8. Brukar du betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

9. Vad betygsätter du i ett grupparbete, arbetsprocessen eller slutprodukten? Motivera!  

10. Hur betygsätter du eleverna, individuellt eller i grupp? Motivera! 

11. Anser du att du har stöd av styrdokumenten i hur du betygsätter elever i ett 

grupparbete? Motivera! 

12. Upplever du att det är svårt att betygsätta elever när de arbetar i grupp? Motivera! 

13. Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuer: 
 
Lärare A 
Ålder: 33 Undervisar i: religion och historia Kön: Man  Arbetat i: fem år 
 
1: Vad innebär ett grupparbete för dig? 

- Ett grupparbete för mig är…eh…ett arbete som oftast sträcker sig över en längre period 
men det går även att ha kortare, där alla deltar. Man kan också skilja till ett slags team 
arbete där alla har samma roll och samma ansvar. Om eleverna väljer att dela arbetet 
emellan sig är upp till dem. Men det är resultatet som alltid är det viktigaste att de når. 
Målet som de ska göra med uppgiften, ett grupparbete måste ha en jättenogrann uppgift och 
tydligt hur det ska fungera. Det är ingenting man bara slänger ut för att vinna tid, det gör 
man inte, utan tydliga instruktioner för grupparbetet. 

 
2: Brukar du låta eleverna få arbeta i grupper, i så fall hur ofta? 

- Med grupparbeten ibland i mina två klasser och .. eh.. därför så har vi grupparbete som är 
större em.. där flera lärare deltar och dom sträcker sig och då har vi skulle gissa på att då har 
vi två stora per termin då sträcker dom sig över tre till fyra veckor och över fler ämnen än 
mina. Det är ett ämnesintegrerat grupparbete ibland är det enskilt och ibland är det i grupp. 
Får revidera det där det blir nog ett arbete per klass per termin. 

 
3: Varför låter du eleverna arbeta i grupp? 

- För att den största vinsten med ett grupparbete det är .. eh.. det är att man lär sig av 
varandra, det har både en ämnesroll och en social bit. Det är minst lika viktigt att lära sig 
arbeta med andra, det är att lära ge varandra feedback, lära varandra att ge kritik och stödja 
varandra.  finns en social bit, som är väldigt viktig. Det är inte bara ämnesbiten, tycker jag. 

 
 
4: Vilka för- och nackdelar finner du med grupparbete? 

- Absolut, grupparbete. Det är svårt att hålla kontroll över som lärare arbetet… eh… svårt att 
hålla kontroll.. ehh… svårt att mäta vem som gör vad om man inte är delaktig till 150%, 
man måste vara väldigt delaktig i. och det är svårt också att  eleverna har olika nivåer och 
olika ambitioner därför så. Eleverna tror ofta att det är en genväg ut att göra ett grupparbete 
men det är det inte, utan oftast jobbigare än att göra ett vanligt arbete, tror jag. 

 
 
5: Sker gruppindelningen av dig eller av eleverna och i så fall varför?  

- eh både och ibland gör de själv det och ibland gör jag det eller vi, läraren 
Deras mognad oftast kan man säga som så, det är lättare för oss att dela in de när de inte 
är så hemma i klassen. Då är det bättre att dela in de för annars blir det så, man har inte 
riktigt kunskap om eleverna också. Om man skulle börja med att låta eleverna dela in sig 
själva, det första man gör så kommer man antagligen trampa någon på tårna, någon blir 
utanför osv. osv. Det är bättre i så fall att lära det sig med tiden alltså se nu är det okej, då är 
det bättre att låta dela in dem först och sedan i slutet när de är hemma i klassen kan de 
dela in sig själva som va i de grupper de känner för. Samtidigt söker de den nivå som 
de själva vill ha. 

 
 
6: Brukar du följa arbetsprocessen i ett grupperna? 

- Ja, det tycker jag, det är viktigt att ett grupparbete får aldrig eh avslutas så som en 
gruppresentationen så som en gruppredovisning. Den måste följas som en enskild uppgift. 
Den lärare som är handledare för gruppen ser även till att följa processen. 

 
 
7: Vad anser du är viktigast, arbetsprocessen eller slutprodukten, varför? 

- Ska jag vara helt ärlig, jag säger att slutprodukten är det viktigaste. Processen är också 
viktig, men, säg 60 – 40, 65 – 35 ungefär. Produkten är det viktigaste. Så är det överallt. Det 
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viktigaste är att nå ett resultat. Sen kan vägen vara väldigt trasslig och kantad och man kan 
lära sig väldigt mycket av det också, men i arbetslivet så är det oftast produkten som är 
viktigast. 

 
8: Brukar du betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

- Ja, det är självklart 
 
9: Vad är det du betygsätter i ett grupparbete, arbetsprocessen eller slutprodukten? Motivera 

- Också samma där, lika mycket viktigt är det där, 65-35 ungefär. Produkten är viktigast och 
det är det som skall betygsättas. Men man måste ha i åtanke hur man nått målet också, så 
processen finns väl med. När vi kör grupparbete, så har vi alltid någon som är ansvarig för 
den gruppen och det är den ansvariga läraren som i första hand diskuterar betyget, sedan får 
de andra säga vad dem ansåg om redovisningen. 

 
 
10: Hur betygsätter du eleverna, individuellt eller i grupp? Motivera 

- Både och eh främst är det ju så att har en grupp som arbetat homogent och bra under en 
period så kan man betygsätta hela gruppen först, men sedan som jag sa så följs det upp med 
en enskild uppgift. Därför kan man säga att man kan få igenom två betyg, ett gruppbetyg 
och ett enskilt betyg. 

 
11: Anser du att du har stöd av styrdokumenten i hur du betygsätter elever i ett grupparbete? Motivera 

- Ja, det anser jag, eftersom styrdokumenten omsätts i betygskriterier, och betygskriterier 
sedan omsätts i lokala betygskriterier för grupparbete. Ett grupparbete måste också ha 
betygskriterier tycker jag. 

 
 
12: Upplever du att det är svårt att  betygsätta elever när de arbetar i grupp? Motivera 

- Ja, det anser jag. Det är jätte svårt. Det beror på hur man har formulerat uppgiften. Har jag 
varit tydlig och jobbat på oordentligt när jag formulerat uppgiften så har jag mycket mindre 
efterarbete. Arbetet är lika stort om du sedan vill lägga mycket tid på förberedelse eller 
efterarbete är upp till dig. Så jag tror ju att har eleverna fått tydliga instruktioner och fått 
betygskriterier så är det väldigt lätt att betygsätta. Ju mer förberett du är, desto mindre 
efterarbete. 

 
 

 
Lärare B 
Ålder: 32         Kön: kvinna Undervisar i: Historia och Psykologi       Arbetat i: åtta år 
 
1.  Vad innebär ett grupparbete för dig? 

- Eh…grupparbete…det är när eleverna arbetar kring ett gemensamt ämnesområde för att 
arbeta för ett mål. Alla tillsammans. 

 
2.    Brukar du låta eleverna få arbeta i grupp, i så fall hur ofta? 

- Ja.Vi har vissa teman som elever får arbeta med  2ggr per klass och termin. Och sen beror 
det på om eleverna vill arbeta i grupp eller inte, jag låter eleverna få va med och bestämma 
det. Är det en klass som inte vill arbeta med grupparbete brukar jag inte låta de göra det. Jag 
anser att de inte är motiverade att göra det om de inte egentligen vill. 

 
3.    Varför låter du eleverna arbeta i grupp? 

- För att de skall tränas för arbetslivet och det finns knappt något jobb idag där man inte 
arbetar med andra, det är jätteviktigt. Sedan ska de lära sig samarbeta och i läroplanen står 
det att de skall tränas för arbetsliv. 

 
4. Vilka för- och nackdelar finner du med grupparbete? 

- Det ger eleverna flera infallsvinklar om ett visst ämne. Och de får mer fakta genom att 
arbeta med andra eftersom det är flera i gruppen som bär på olika saker och man vet mer 
tillsammans än vad man själv vet. Nackdelar tycker jag är, att det antingen inte blir ett 
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grupparbete, utan det blir fyra enskilda eller kan det bli så att en gör allt och de andra inget. 
Det är svårt att göra en rättvis bedömning då, eftersom jag givetvis inte alltid kan följa exakt 
vad dem gör. Självklart kan jag ana vem som gjort det mesta men jag har ju inga bevis för 
detta. 

 
5. Sker gruppindelningen av dig eller eleverna och i så fall varför? 

- Det beror på vilken klass det är. Oftast låter jag dem få välja själva och eftersom eleverna är 
vana att arbeta i grupp eftersom de gör det i flera ämnen här i skolan, så vet de redan vem 
som de ska arbeta med eftersom de vant sig vid vissa kamrater och vet hur de ska arbeta 
tillsammans. Ibland styr jag det hela, men då är det för visst syfte. Antingen är det då för att 
jag vill att de ska samarbeta med alla eller så är det för att få alla som är ute efter högre 
betyg i samma grupp. Känner inte klassen varandra väl brukar jag själv styra indelningen 
för att någon inte ska bli över, annars får de själva välja. 

 
6. Brukar du följa arbetsprocessen i grupperna? 

- Vi är handledare för olika grupper och följer arbetet på det sättet, men även genom att vi 
låter eleverna skriva loggbok. När jag har arbete själv med dem så har jag både handledning 
och loggbok, så ja, jag kollar upp arbetsprocessen. 

 
7. Vad anser du är viktigast, arbetsprocessen eller slutprodukten? Varför? 

- Både och. 50-50. Arbetsprocessen har blivit allt viktigare, framförallt på grund av Internet 
där elever kan ta ett färdigt arbete och lämna in, därför är arbetsprocessen viktig för att kolla 
upp och följa processen fram till produkten. 

 
8. Brukar du betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

- Ja 
 
9. Vad betygsätter du i ett grupparbete, arbetsprocessen eller slutprodukten? Motivera 

- Både och, eftersom vi gör egna betygskriterier inför varje temaarbete framgår det där att de 
måste va med på handledning och vara delaktiga. Även när jag har egna grupparbeten 
klargör jag det för dem att det är viktigt att vara med på handledning och samarbeta. Vissa 
kan lämna in slutprodukt utan att ha varit med på det andra, medan vissa skrivit loggbok och 
varit med på handledning, men av olika själ inte har gjort bra slut resultat, så kan processen 
höja detta. 

 
 
10. Hur betygsätter du eleverna, individuellt eller i grupp? Motivera 

- Både och. Jag brukar ha en gruppredovisning som gruppen får ett betyg på och sen ska varje 
elev skriva uppsats som de också får ett betyg på. Genom att lyssna på varandras muntliga 
redovisning skall de lära sig av varandra och även där få den kunskap som de ska redovisa 
enskilt sen. 

 
11. Anser du att du har stöd av styrdokumenten i hur du betygsätter elever i när de arbetar i grupp? 

- Ja för i Läroplanen står det något om att eleverna får välja arbetsform och de ska vara 
ansvarstagande. Där framgår det också att de måste samarbeta. 

 
 
12. Upplever du att det är svårt att  betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

- Jag tycker att det gemensamma gruppbetyget är svårare att bevisa. Jag kan inte bevisa vem 
som har gjort vad. När jag själv sätter ett gruppbetyg brukar jag betona vikten av samarbete. 
Och när vi arbetar med temaarbete använder vi oss av våra egna skrivna betygskriterier för 
just det temat, som vi lärare här på skolan har skrivit. 

 
 
 
Lärare C 
Ålder: 34      Kön: man     Undervisar i: samhälle och historia        Arbetat i: sex år 
 
 
1: Vad innebär grupparbete för dig? 
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- Vad det innebär, hur menar ni? Ett grupparbete består av ett arbete med mer en elev, måste 
minst vara två. Det som skiljer ett grupparbete från enskilt arbete är antalet elever som 
arbetar tillsammans. Normalt sett när jag har grupparbete brukar de var någonstans emellan 
3-5 fem elever, riktlinjen är väl fyra elever som arbetar ihop… eh… de har då ett 
gemensamt mål att sträva mot, frågor att besvara eller uppgifter att ta reda på. 

 
2: Brukar du låta eleverna få arbeta i grupper, i så fall hur ofta? 

- Kan säga att jag brukar ha ett grupparbete per klass per termin. Man hinner alltså 3-4 
moment per termin och då låter jag ett av dem vara ett grupparbete. 

 
3: Varför låter du eleverna arbeta i grupp? 

- Dels för att skapa variation i undervisningen, jag försöker använda många olika moment, 
traditionella prov, muntligt, arbeta enskilt, hemtenta, skriver papers. Grupparbete är ett sätt 
att variera. Sedan är det, det sociala, det viktiga med att de har någon utöver sig själva att ta 
hänsyn till. De måste alltså hjälpa varandra och föra samman åsikter. Den sociala är väl den 
som jag tycker är viktigast i ett grupparbete, lära sig jobba med andra människor. För när 
man kommer ut sedan i arbetslivet där hamnar du ofta i situationer där du måste jobba 
tillsammans och då duger det inte att säga att jag kan inte arbeta med Pelle. Det är en social 
träning att jobba tillsammans med andra. Det blir väl ofta, ja kanske inte ofta men det 
händer att konflikter uppstår, då ska de i första hand försöka lösa dessa konflikter själva 
innan de kommer till mig. 

 
4: Vilka för- och nackdelar finner du med grupparbete? 

- Fördelarna med grupparbete är det som jag tog innan, det här med det sociala biten att de lär 
sig jobba ihop med andra, hjälpa varandra, utbyta åsikter. 

- Nackdelar med grupparbete det är ju …em… kan ju, det finns ju elever som har en förmåga 
att glida igenom ett grupparbete. Där de kanske inte tar så stort ansvar och kanske inte 
jobbar så mycket utan arbetsfördelningen inom gruppen kan bli ojämn, några elever jobbar 
mycket medan en del jobbat kanske lite och det är väl i och för sig inget problem så. Så är 
det ju ofta att en del jobbar mer än andra. Problemet med grupparbete kommer sedan när de 
blir bedömda och får respons på det de har gjort och får betyg också, att, att det kan ju 
faktiskt vara så att någon elev dras ner medan någon annan elev får ett oförtjänt högt betyg 
egentligen. Jag har ju inte som möjlighet som lärare att gå in och följa arbetet, ibland jobbar 
de kanske utanför skolan på sin fritid. 

 
5: Sker gruppindelningen av dig eller eleverna och i så fall varför?  

- Vad det gäller ettor så brukar, då är det oftast jag som delar in dem i grupper, antingen 
slumpvis eller så har jag en tanke bakom. Men då har de inget inflytande över 
gruppindelningen. Med lite äldre elever, tvåor och treor, speciellt så får de alltid själva dela 
in grupperna..eh… Anledningen när det är ettor så dom känner kanske inte varandra så väl 
och risken att någon blir utanför är ganska stor om de själva spontant får dela in sig, så sitter 
det kanske någon elev, ensam, sam inte har fått hamna i någon grupp. Svårt att lösa, men det 
är en obehaglig känsla. När de har varit på skolan något år så har de gjort många arbeten 
och då har de bildat konstilationer innan. Så att när läraren säger grupparbete så vet de 
precis vem de ska jobba med och då kan man givetvis diskutera detta, är det rätt att de 
jobbar med samma för det är det ofta, den grupp som de kör i svenska kör de kanske även i 
samhällskunskapen. Problem med det är ju att då är det ofta samma nivå och på så sätt 
känner de att de drar jämnt. Men ibland vad det gäller treor så delar jag in dem med tvång, 
så att säga, tvingar in dem i grupper som de egentligen inte vill vara i. Det finns ju 
grupparbeten där jag lägger större tyngd i processen än resultatet just för det här med 
konflikter och att tvinga dem att lösa dem eventuella konflikterna. 

 
6: Brukar du följa  arbetsprocessen i grupperna? 

- Eh.. jag följer ju alltid upp med inlämning eller muntlig redovisning eller både och va. Så i 
den meningen och sen följer jag upp. Jag försöker, har jag haft ett grupparbete försöker jag 
samla gruppen, gärna direkt efter dom har haft en muntlig redovisning, väldigt kort kanske 
bara på en två tre minuter ge ett snabbt omdöme både vad det gällde de resultaten som de 
kommit fram till, hur de genomförde själva presentationen och ge lite kommentarer 
individuellt. Eh.. och det är ju oerhört viktigt att de får feedback på det de har gjort, det 
måste de ju få. Och när det är grupparbete sätter jag nästan alltid individuella betyg på 
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själva redovisningen, den muntliga redovisningen. Den skriftliga redovisningen är svårare 
för jag vet ju inte vem som har gjort vad. Där blir det ju ett kollektivt gruppbetyg. 

 
7: Vad anser du är viktigast, arbetsprocessen eller slutprodukten? Varför? 

- I den mån det går om de har möjlighet och det har de ofta att ha grupparbete under 
lektionstid så så roterar jag emellan grupperna, sitter ner en kvart här och där och lyssnar av. 
Men man får ingen helhetsbild av grupparbetet av att man sitter ner i femton minuter och 
lyssnar och ser. En slipad elev förstår då att det är då som han ska vara aktiv och när jag väl 
har gått då gör han inget. Så att det ger egentligen ingen direkt bild, men å andra sidan när 
man frågar dem hur mycket de har gjort så får man ofta då en liten uppfattning, vem det är 
som jobbar och hur de jobbar. Det är det som jag ser det är nackdelen med grupparbete, 
själva processen. Normalt sett ser jag det som att målet med grupparbete måste vara att 
prestera något och får fram något resultat, något konkret resultat, det vill säga att lösa sin 
uppgift, det är som jag ser det. Eh.. sen är där då bimål att den sociala biten och själva 
processen i sig kan ju vara ett mål men jag tycker nog att processen är underordnad 
resultatet, absolut. 

 
8: Brukar du betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

- Alltid, utan undantag. 
 
9: Vad betygsätter du i ett grupparbete, arbetsprocessen eller slutprodukten? Motivera 

- Arbetsprocessen väger ofta in sedan är det ju ofta så att en grupp som inte fungerar alltså, 
och då brukar det vara någon som skvallrar. Och då får jag ju ta in den gruppen och sitta 
och prata med dom och sen brukar de som inte jobbat med gruppen brukar erkänna det och 
då får man ta en diskussion med dem och då blir betyget lidande om de säger att de inte har 
varit särskilt delaktiga. Och sen är det själva redovisningen som är muntlig. 

 
10: Hur betygsätter du eleverna, individuellt eller i grupp? Motivera. 

- Individuellt, om det är muntliga redovisningar alltid individuellt, om det är en skriftlig 
inlämning, att gruppen ska lämna in ett gemensamt arbete. Så får det bli ett kollektivt betyg 
på hela gruppen, men det är ju svårt att veta vem som har skrivit vad. 

 
11: Anser du att du har stöd av styrdokumenten i hur du betygsätter elever  i ett grupparbete? 

- Ae…både ja och nej, det finns, vi använder naturligtvis de betygskriterier som finns …eh… 
för den kursen som man har men det är klart de är ju ganska generella och allmänna, så det 
är väl svårt att direkt tillämpa dem, de är ju inte så konkreta. Ehh… ofta gör jag ju så att jag 
kanske själv skriver ner betygskriterier på själva uppgiften ..eh.. dels hur de ska arbeta 
under själva processen och delaktigheten där och dels vad det gäller redovisningen där så att 
de har förståelse hur jag sätter mina betyg, uppfattar dem som rättvisa, förhoppningsvis. 

 
 
12: Upplever du att det är svårt att betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

- Eh, inte vad det gäller resultatet, tycker jag inte är svårt, däremot kan processen vara, om 
man har processen som ett betygskriterier så då kan det vara svårt eftersom jag inte har full 
översyn i processen. 

 
 
 
 
Lärare D 
Ålder:27     Kön: Kvinna   Undervisar i: Religion och samhäll      Arbetat som lärare i:2-3 år 
 

1. Vad innebär grupparbete för dig? 
- Ja, först och främst får man ju kanske definiera gruppen eller hur många som ska ingå i 

grupp för att det ska vara ett grupparbete. Är ett grupparbete när man jobbar två eller är det 
ett grupparbete först när man jobbar tre eller fyra. Jag tror nog att ett grupparbete är när man 
är i alla fall tre eller fyra stycken. 

 
2. Brukar du låta eleverna få arbeta i grupper? I så fall hur ofta? 
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- eh ja, det gör jag men det beros helt på vilken typ av klass det är, det varierar väldigt mycket 
om det passar sig i tiden och vilket och om klassen är mogen för det. Vissa klasser är inte 
kanske alltid det första man börjar med. Jag kan ta NV klassen som jag har i 
samhällskunskap som exempel, brukar nog va två grupparbeten på samhälle A, tror jag, ja 
det kan vara nånting i den stilen, men två grupparbeten där dem jobbar i alla fall nån vecka 
med nån större uppgifter där dem är tre stycken i gruppen. 

 
3. Varför låter du eleverna arbeta i grupp?  

- Det kan ju vara ett sätt att för dem att lära känna varandra när dem inte är i skolan 
här…brukar man ha inledande grupparbete i samhällskunskap. Men annars är det ju för att 
få dem att arbeta lite mer ihop. Eh ja. 

 
4. Vilka för-  och nackdelar finner du med grupparbete? 

- m, jag använder ju som sagt inte det väldigt mycket och det är ju den uppenbara 
anledningen är att jag tycker att är man så många så är betygsättningen problematisk 
eftersom det för mig som lärare kanske hela tiden se vem det är som gör vad. Om det bara 
är det färdiga materialet som ska räknas så kan jag ju aldrig…visst jag kan ju titta på den 
under lektionstid, men jag kan ju egentligen aldrig se hur dem kommer fram till sina resultat 
om det är nån i gruppen som tar mer ansvar och driver på arbetet så är det rätt så svårt och 
uppfatta det tycker jag. Man skulle ju kunna komma ifrån det genom o  kanske skriva 
loggbok eller något i den stilen, men det är rätt ……i dem fallen. 

 
Fördelarna är ju, ja, det är att dem lär känna varandra och inser att de kanske kan man kan bidra 
med nånting allihopa, tycker jag . Eh…jobba eh, ja, jobba utanför klassrummet. 
 

5. Sker gruppindelningen av dig eller eleverna och varför? 
- Det beros på… eh ibland. Om de är ettor tvåor eller treor (skratt), nej men det beros på 

vilken klass, men ibland så delar jag faktiskt grupperna själv för att bryta dem grupper där 
dem brukar sitta eller dem, dem brukar umgås med i klassen. Man lär känna alla i klassen 
och det skapas nya konstiliationer kanske som inte skulle skapas på … 

 
6. Brukar du följa arbetsprocessen i grupperna? 

- Det var det vi diskuterade innan med loggbok och så. Inte mer än att man kan gå runt och 
titta på vad de gör under lektionstid. Och i såna fall så får man ju göra någon anteckning om 
det. Så uppföljningen blir ju mer att beroende på hur dem redovisar och vad man tar det 
muntligt med och säger att det här var bra, men……..arbetsprocessen. 

 
7. Vad anser du är viktigast, arbetsprocessen eller slutprodukten? Varför? 

- Jag tycker nog båda är lika viktiga egentligen, men man kanske först och främst när man 
konstruerar ett grupparbete så är det ju slutprodukten som är i fokus. Det blir så liksom. 
Men samtidigt så kan man ju inte glömma vägen dit kanske. Så egentligen är dem ju lika 
viktiga. 

 
8. Brukar du betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

- Det är där problemet uppstår. 
 

 
9. Vad betygsätter du i ett grupparbete, arbetsprocessen eller slutprodukten? 

- och där är det återigen, där vill man ju ha med båda delar och det är där som jag tycker 
problemet ligger i grupparbete, att det är ,om jag….. uppenbart ser jag kanske under många 
lektioner att det är några som kanske inte alls tar ansvar för det som dem håller på med, men 
slutprodukten är ganska bra, så är det ju så med betygsättningen. Men jag har haft olika 
betyg på grupparbeten i samma grupper. 

 
10. Hur betygsätter du eleverna, individuellt eller i grupp? Motivera 

- Jag tycker att ett grupparbete bör ha ett gruppen betygsätts. Men i såna här fall när man vet 
med stor säkerhet att det är någon som har gjort mycket mer så blir det ju mer individuellt 
betygsättning. Men oftast blir det så att gruppen betygsätts. 

 
11. Anser du att du har stöd av styrdokument när du betygsätter elever i ett grupparbete? 
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- hm…. Syftar du på läroplanen, betygskriterierna?...............Det känns som om jag ska kunna 
dem i huvudet, men så i vilket fall så. Vad står det något konkret om, det står ju säkert något 
om arbetsprocesser om det är det du menar, eller du? 

 
Alltså när du betygsätter grupparbete, om du tycker att du har belägg och stöd för just 
det du trycker på? 

- Egentligen kan man ju hitta.. jag tycker beroende nästan alltid hur man tolkar dem 
betygsdokumenten så skulle säkert kunna hitta stöd för det jag gör, tycker jag. 
 
 

12. Upplever du att det är svårt att  betygsätta elever när de arbetar i grupp? 
-      ja, det är jättesvårt. Svårt att avgöra vem som gjort vad. 

 
 
 
Tillägg: 
-      Jag tycker man lär sig mycket kring det här med betygsättning och liknande och man jobbar två och två. 
Det blir lättare med betygsättningen och lättare och se hur dem arbetar och det blir lättare och föra 
diskussion när det bara är två. Man måste ta ansvar båda två. Och ibland kanske det är att föredra två 
stycken. 
 
 

 
 

Lärare: E 
Ålder: 52   Kön: Man   Undervisar i: Samhäll/historia (Internationell politik)    Arbetat som lärare i 25 år 

 
 
1. Vad innebär grupparbete för dig? 

- Att elever tillsammans löser en uppgift 
 
2. Brukar du låta eleverna få arbeta i grupper? I så fall hur ofta? 

- Det händer, men inte så speciellt ofta. Vi säger i en klass kanske någon gång per termin. Inte 
mer. 

 
3. Varför låter du dem arbeta i grupp? 

- Ja, ett sätt är ju att skapa variation då vid arbetssättet då. Det är en ganska trevlig arbetsform. 
Elever är ganska negativa till det. Så att man får ju då argumentera ibland för att man ska göra 
det då va. Min uppfattningen är den att dem inte är förtjusta i det va. Och sen kan det ibland ha 
sina fördelar också (……metodisk) 

 
Varför tror du dem är negativa till det? 

- Dem upplever det ju som ineffektivt och dem har invändningar tycker 
Jag. Ena är ju att det blir orättvisa bedömningar och någon får arbeta mer än dem andra i 
gruppen och det syns ju inte. Dem är ganska måna med att få betalt för sina insatser och 
väldigt angelägna om att andra inte får skörda frukten av deras arbete. Det är ju oftast så att det 
finns ett par loker och några vagnar va, som bara hänger på. Ett annat sätt är ju att dem tycker 
att det är ineffektivt. De har svårt att disciplinera sig och snackar mycket skit, säger dem och 
man går hem och så gör man det här dan innan man ska redovisa. Då funkar det inte så bra. 
Många är trötta på det från grundskolan, dem har arbetat mycket i grupp där va. Trötta på det 
helt enkelt. 

 
4. Vilka för- och nackdelar finner du med grupparbete? 

- Nackdelar är ju att det är väldigt ineffektivt. Det kräver väldigt mycket tid, väldigt mycket 
planering, det kräver vana att jobba i grupp. Det vanliga är ju att när man arbetar i grupp så gör 
man ett individuellt arbete. Eller det blir rättare sagt fyra individuella arbeten, som sedan sätts 
ihop. Och det traditionella är ju när man delar ut ett arbetsområde som ska lösas i grupp, så 
delar eleverna upp det mellan sig i fyra bitar. Var och en gör sin bit och sen så sätter dem 
liksom inte ihop det till en helhet, det är ju inget grupparbete egentligen utan det är bara ett sätt 
att marginalisera man ju stoffet och bryter ner det liksom i små enheter som gör det svårare för 
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eleverna att se helheten sen. Öh det är ju en klar nackdel då. Att ändra på detta är väldigt svårt. 
Redovisningar tar väldigt lång tid. Eleverna tycker ofta att det är väldigt tråkigt att lyssna på 
varandras redovisningar. Men man redovisar ju inför hela klassen. Det är en av tankarna då att 
man ska ta del av varandras arbeten. Det här med att redovisa inför klassen är ju en skräck för 
många. Och det innebär att många sitter och förbereder sin egen redovisning istället för att 
lyssna på dem andra. Dem sitter alltså och läser igenom sina manus och funderar på det och så 
vidare va. När dem gjort sin redovisning så sjunker dem ihop och tycker det är skönt att det är 
över och så tar man inte till sig dem andras arbeten. Så min erfarenhet är att det är väldigt 
ineffektivt att dem får bara, det blir en fragmentariserad bild. Hur kan man då göra, kan man 
inte lägga upp det på ett annat sätt, Jo det kan man ju, men det fodrar ju väldigt mycket tid, det 
fodrar att man har eleverna väldigt mycket, att eleverna är vana vid det här arbetssättet och att 
dem, dem eh gillar det egentligen va. Då kan man tänka sig att man redovisa i tvärgrupp, att 
den gruppen i sin tur löser dem problem så, jag har provat det också, men kan inte säga att det 
har varit speciellt framgångsrikt, tycker jag inte. Men visst kan man göra på annat sätt. 

 
Vilka fördelar finner du? 

- Ja fördelarna är ju att det kan vara trevligt sätt att jobba på, det kan vara trevligt för eleverna att 
jobba tillsammans med varandra. Om det fungerar som bäst så har dem ju utnyttjar dem 
varandra som resurspersoner, kan ta reda av varandras erfarenheter och så. Det finns ju också 
stora möjligheter till individualisering som man inte får annars va. Det är fördelarna, att det 
blir lite friare, det blir inte så styrt. 

 
5. Sker gruppindelningen av dig eller eleverna och i så fall varför? 

- I allmänhet inte, jag gör grupperna och då gör jag det för att det tillhör alltså om vi säger att jag 
har två huvudspår här va, relationsorientering och uppgiftsorientering. Så vill jag ha 
uppgiftsorienterad, det vill säga, här handlar det om att formulera ett problem lösa en uppgift. 
Och då är ju livet sånt att man får ju nästan aldrig välja sina arbetskamrater, det får man ju inte 
göra när man kommer ut i arbetslivet. Och jag tycker att det är en del av utbildningen här att 
man får lära sig jobba tillsammans med andra. Argument två är ju att, att om man jobbar man 
med sina kompisar sitter dem fast i sina roller. Och det blir alltid likadant så att säga va. Dem 
tar sina roller direkt va. Det tredje argument är ju att vissa killar är då ofta väldigt aktiva när 
det gäller hänga på duktiga tjejer i dem här grupperna va. Det vill säga att skulle Pelle gärna 
vilja vara tillsammans med ambitiösa Emma då va. Och det ska göras ett grupparbete och han 
vet att hon är en riktig hejare på detta. Och så kan han vara väldigt aktiv vid redovisningen. Så 
det är ett bra sätt man kan använda det för att bryta upp semiterade strukturer i klassen så va. 
Få folk att faktiskt se nya sidor hos varandra när dem tvingas jobbar ihop. Det har jag varit 
med om att dem kommit sagt så här att det var ju jättebra att  vi jobbar jättebra ihop och hon är 
jättetrevlig vi har aldrig pratat med varandra direkt och så där va, och det är ju vinst. 

 
6. Brukar du följa arbetsprocessen i grupperna? 

- För dåligt, Jag inser att man borde göra det va, men man har  då så många elever och så många 
grupper så då blir det egentligen ogörligt. Jag ligger alltså i runda slängar på tvåhundra elever 
per år. Varav man har kanske hundra av dem på ett år…….Och skulle jag då köra detta 
arbetssätt konsekvent så skulle jag alltså ha igång en tvåhundra elever fyra då i varje rum. Det 
blir femtio grupper då va. Räknar jag rätt? 50 gånger 4 är 200. 50 grupper då. Det faller på sin 
egen nivå, det går inte va.  Men självklart skulle man göra det mer va, det dem bör göra är att 
dem får skriva en liten reflektion om vad som har hänt i gruppen. Projektarbete är lite 
annorlunda, där kan man ju renodla det här, och därför är gjort på ett helt annat sätt. Vart 
igenom loggböcker varje vecka i stort sett. 

 
7. Vad anser du är viktigast, arbetsprocessen eller slutprodukten? Varför? 

- Ja, när det gäller projektarbete så är det ju klart uttalat att det är processen, och det är det ju i 
viss mån, annars tycker jag det är 50/50 ungefär. 

 
8. Brukar du betygsätta elever närde arbetar i grupp? 

- Naaee, inte sådär alltså med bokstav, det här var Vg och det här var G. Däremot har man ju 
naturligtvis, det är en yrkesskada som alla gamla skol… har att man alltid liksom tänker i 
betygstermer. Så fort dom yttrar sig egentligen så ser man nån liten bokstav framför sig. 
Hehehe, såna blir ni också. Jag lämnar inte tillbaka, det här var ett g va. 
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9. Vad betygsätter du i ett grupparbete, arbetsprocessen eller slutprodukten? Motivera 
- Bägge sakerna tycker jag, och då är det ju den rent intellektuella processen va. Alltså frågor av 

typen ”hur har du tänkt”, ”varför har du tänkt så”,  ”vad har du gjort för reflektioner med 
anledning av detta”, det är ju den typen av frågor då va som man ställer som är viktiga. 

 
 
10. Hur betygsätter du ett eleverna, individuellt eller i grupp? Motivera 

- Både och. Ja, det skulle jag nog vilja säga, det är viktigt att se individerna i gruppen. För 
annars så kan det bli väldigt snett. Därför är det ett bra sätt att dom får korrespondera med mig 
via loggböcker enskilt. Vad dom inte redovisar i grupp vad dom har gjort, och hur dom har 
tänkt, och vad dom ser framför sig och dom upplever gruppen, det är rätt bra. 

 
11. Anser du att du har stöd av styrdokument i hur  du betygsätter elever i ett grupparbete? 

- Nja, det vete sjutton, för dom är ju för det mesta obegripliga dom här styrdokumenten ju, mer 
eller mindre, så dom måste tolkas, dom är ju så allmänt skrivna så att man kan ju väga in vad 
som helst i dom. Men visst jag försöker följa dom, självklart. 

 
12. Upplever du att det är svårt att betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

- Nä, inte speciellt. Det tycker jag inte, det som kan vara lite svårt är alltså det som är förenat 
med gruppdynamiken att se vem som har gjort vad. Annars är det ju kvalitativa skillnader i 
betygssystemet. 

 
 
Lärare F ( vill ej spelas in) 
Ålder: 38     Kön: Kvinna   Undervisar i: Samhäll och företagsekonomi    Arbetat i: 10 år 
 

 
1. Vad innebär grupparbete för dig? 

- Att elever samlas med sina kunskaper och skapar nya kunskaper utifrån det. 
 
2. Brukar du låta eleverna få arbeta i grupper? I så fall hur ofta? 

- Brukar. Beror på ämne. I Samhäll är det ofta, minst 3 gånger per termin. 
 

3. Varför låter du dem arbeta i grupp? 
- Varierat arbetssätt. Vet inte hur mycket detta stämmer men det sägs berika… . Demokrati 
 

4. Vilka för-  och nackdelar finner du med grupparbete? 
- variation, elevaktivt arbetssätt. Inga nackdelar. 
 

5. Sker gruppindelningen av dig eller eleverna och i så fall varför? 
- Sällan eleverna får välja. Väldigt olika när jag väljer. Brukar räkna så att de inte hamnar med 

dem de sitter med, ovänner i samma klass. Könsfördelning och svaga och duktiga i samma 
grupp. 

 
6. Brukar du följa arbetsprocessen i grupperna? 

- Jag talar med dem om arbetsprocesser, skriva om sin egen roll i arbetet, men inte då i de små 
arbeten. 

 
7. Vad anser du är viktigast, arbetsprocessen eller slutprodukten? Varför? 

- Vet inte om man ska sätta dem mot varandra. Ibland blir både skit. Ibland är det bara 
slutprodukt som betygsätts. Svårare att följa arbetsprocessen. 

 
 
8.     Brukar du betygsätta elever när de arbetar i grupp? 
-    Inte de små arbeten. Att göra en grej behöver inte betygsättas, som t ex diskussion. Inte alltid. 

 
 

9. Vad betygsätter du i ett grupparbete, arbetsprocessen eller slutprodukten? 
- Reflektionerna som visas i slutändan. Elevens kunskap som är intressant. Använder 

grupparbeten för andra syften. 
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10. Hur betygsätter du eleverna, individuellt eller i grupp? 

- Individuellt. 
 

11. Anser du att du har stöd av styrdokument i hur du betygsätter elever i ett grupparbete? 
- Ja, självklart. Delar dessutom ut det till eleverna 

 
12. Upplever du att det är svårt att  betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

- Nej, jag jobbar med betygskriterier och visar vad dom skall uppnå. 
 
Tillägg: 
Grupparbete som metod, viktigare vid små arbeten. 
 
 
 
 
Lärare G 
Ålder: 64 Kön: Kvinna      Undervisar i: Religion, Historia och Svenska     Arbetat i: 28 år 
 
 

1. Vad innebär grupparbete för dig? 
- När fler elever än en utför ett arbete, en arbetsuppgift. Jag tycker det räcker som definition. 

 
2. Brukar du låta eleverna få arbeta i grupper? I så fall hur ofta? 

- Jag tycker grupparbete är bra om man definierar klart vad man menar och jag tycker det är 
mycket viktigt att ha det åtminstone, nu är det ju i sådana ämnen som jag har. Det är väldigt 
viktigt att man ger utrymme för eleverna och då är  grupparbete är en bra form. Tja, en gång i 
månaden, det tycker jag. 

 
3. Varför låter du dem arbeta i grupp? 

- I stora klasser så, försvinner den enskilda individen, det är jätteviktigt att varje elev får synas. 
Dels så har läraren större chans att komma åt var och en, komma åt alltså få kontakt med och 
se hur de arbetar och dels så har den här eleven ett större utrymme, både att arbeta tillsammans 
med sina kompisar och i förhållande till materialet. 

 
4. Vilka för och nackdelar finner du med grupparbete? 

- Ja, alltså fördelarna dom överväger definitivt, för att elever lär sig bli självständiga, dom lär sig 
arbeta i grupp och det måste man ju kunna. Em.. man lär sig att lyssna på andra, få ideér inte 
köra fast. Man lär sig söka material och få kanske, också lite feedback från de andra i gruppen. 
Nackdelar är ju definitivt, om någon får snålskjuts på sina kamrater och det måste man vara 
medveten om, det måste läraren hela ha kontroll på och för det är orättvist. 

 
5. Sker gruppindelningen av dig eller eleverna och i så fall varför? 

- Både och, jag brukar faktiskt alltid fråga eleverna, vill ni välja efter intresse? Men jag vill 
hemskt gärna styra det till så att vi lottar grupper. Och de flesta elever som känner mig och vet 
att det kommer, så önskar de, ”Åh kan vi inte lotta grupper”. För dom känner annars att det blir 
mekaniskt, kommer man alltid i samma grupper, så är man redan satt i en roll att spela. Det är 
jätte spännande, tror jag de flesta elever upplever det som, att bilda grupper genom lottning 
eller genom att man räknar olika nummer så att det är slumpen som avgör vilka som ska vara 
tillsammans. Eh.. och man skall absolut inte ha samma metod alltid, för då stelnar det i sina 
former och det finns en stor risk att ..eh.. elever kommer liksom på undantag. De blir inte 
valda. 

 
6. Brukar du följa arbetsprocessen i grupperna? 

- Det ska man självklart göra, men det är ett problem när det är stora klasser för att hinna med, 
att se så noggrant som man skulle vilja. Det måste jag säga, det klarar jag aldrig i 30 grupper. 
Men självklart har vi ambitionen, eller jag har ambitionen att se vad som händer i grupperna. 
Men det blir ganska ytligt, men däremot märker man det när det redovisas, alla grupparbeten 
måste redovisas och det är i den uppföljningen man ser det. 
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7. Vad anser du är viktigast, arbetsprocessen eller slutprodukten? Varför? 

- Det är ju arbetsprocessen, jag måste säga att jag, blir jättelycklig när elever som har varit 
väldigt kritiska emot grupparbete som säger: ” Ah, man lär sig ingenting”, när de kommer och 
säger sedan: ”Åh, vad jag har lärt mig mycket av mina kompisar”, det vill säga, det är att dom 
har lärt sig att ta emot någonting, att det handlar i skolan inte om att gå och söka fakta, elever 
får en uppgift och de går och söker fakta och sedan redovisar de den, det är inte mycket som 
har hänt, utan det är själva processen, man få tänker efter, att det blir ett fördjupat …eh… 
arbete. Så jag tror nog att jag skulle vilja säga processen och sen blir ju också, tycker jag, 
slutresultatet mycket bättre. 

 
 
8. Brukar du betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

- Ja, eftersom det är så få tillfällen på en kurs som skall betygsättas, därför måste också 
grupparbete räknas in i det betygsgrundande materialet. Och det är ganska knepigt, det vill 
säga, ser man …eh… betygsätter man slutresultatet som är det lättaste och då kan man missa 
processen så att tidsbristen känns alltid knepig. Jag tycker det är svårt vara rättvis. Men allting 
ska betygsättas. 

 
 
9. Vad betygsätter du i ett grupparbete, arbetsprocessen eller slutprodukten? 

- Eh.. ja…Jag tycker ju att i slutprodukten så märker man arbetsprocessen. Man märker mycket 
mycket tydligt om det är någon som tar över ett papper och då liksom läser någonting som de 
inte har jobbat med eller om hela gruppen är aktiv och att det finns en kontakt, och att man 
också i presentationen ser att det är förankrat. Man känner att de har gått ett steg djupare än om 
de bara skulle ha läst in eller om man har lånat material. Så konsekvent kan jag inte säga att vi 
klarar att …mmm… i en 30 grupp att på bara några timmar, vi klarar att hålla koll på 
processen, utan det är det som syns i slutprodukten. 

 
10. Hur betygsätter du eleverna, Individuellt eller i grupp? 

- Det är individuellt eftersom det är olika insatser i gruppen. Men jag vet också där man har haft 
resonemang med eleverna och där går det inte att skilja dem åt. Det beror på hur redovisningen 
görs, men båda varianterna, för då säger man att nu har ni fått samma betyg, men oftast är det 
individuellt för annars blir det inte rättvist, tycker inte jag. 

 
 
11. Anser du att du har stöd av styrdokumenten i hur du  betygsätter elever i ett grupparbete? 

- Och dom styrdokument är ju de olika kursplanerna i de olika ämnena..ehh… är i dom här 
ämnena väldigt mycket …eh… undersökande verksamhet, man ska ju som i historia, är det ju 
inte ett pluggämne, utan det är ju hela tiden en process. Det tycker jag definitivt, svenska är 
likadant och i religion är det i allra högsta grad. Där har vi ofta denna sortens fördjupade 
grupparbeten om etiska frågor, det går ju att relatera till kursplanerna, varje sånt moment, för 
att komma bort ifrån plugginriktningen i de här ämnena. 

 
 
12. Upplever du att det är svårt att betygsätta elever när de arbetar i grupp? 

- Ja, det är mycket lättare att ha ett prov att rätta, tycker jag. Man får nog lägga ner tid på det 
sedan skulle man alltid önska sig mer tid så att man kunde gå med och vara med i gruppen. Det 
skulle jag önska mig, men oftast har man ju inte så mycket tid. Det är alltså ett problem. 

 
 
Övrigt: 

- Lärare G menar för övrigt att det är viktigt att definiera grupparbete och diskutera med klassen 
fördelarna med att arbeta i grupp. Anledningen beror på lärare G:s uppfattning att elever har 
från grundskolan en väldigt negativ bild av grupparbete och anser att de inte lär sig något, att 
de går miste om kunskap. 

 
Lärare H 
Ålder: 58  Kön: Man   Undervisar i: Svenska, religion och historia  Arbetat i: 33 år 

 

 57



1.   Vad innebär grupparbete för dig? 
- Det är att eleverna får träna sin sociala kompetens, utvecklar den ja, får lära sig 

lyssna på andra,  ta intryck utav andra kamrater, tänker och förhoppningsvis lär 
sig nånting utav det. Inte bara de rent sociala för det kanske inte är det 
viktigaste, utan mer  ämnesinriktat och det man håller på med. 

Det är ett arbete som man gör tillsammans med andra människor. 
 

2. Brukar du låta eleverna få arbeta i grupper? I så fall hur ofta? 
- Ja jag låter dem ofta diskutera tillsammans i grupper, men det är sällan att de får en konkret 

uppgift som de ska slutföra. Så vidare det inte är mycket väl, hm inriktat på att alla ska lära sig 
lika mycket så att säga va utan man måste ha en väldigt tydlig instruktion så det inte finns 
någon risk att de kan dela upp uppgiften i ett antal mindre delar va, att då var och en utav dem 
gör sin del och så får de inte överblicken och sammanhanget. För det är det jag tycker är det 
allra viktigaste med grupparbeten att de ska få arbeta överhuvudtaget, få översikt och det stora 
sammanhanget. Och risken med grupparbete, det är det, att det blir sönderstyckat och det vill 
jag undvika. 

 
3. Varför låter du eleverna arbeta i grupp? 

- Det är just detta att de ska få formulera det de själva har lärt sig och ta in, eller 
möta andras erfarenheter och reflektioner kring det de har lärt sig och på så sätt kanske lättare 
lyckas befästa det de har lärt in och läst i alla fall. Jag ser inläsningen utav ett avsnitt är ju en sak 
och oftast så fastnar inte allting när man läser på egen hand. När man diskuterar och möter andra 
människors reflektioner kring det de har läst då fastnar kunskapen betydligt lättare. Då tvingas 
man tänka efter vad är det jag kommit fram till och vad är det kamraterna kommit fram till, 
vilket är mest relevant och det ena stöder det andra så att säga. Till slut när den här diskussionen 
är avslutat så kanske man har fått en tydligare bild utav vad som är relevant. 

 
4. Vilka för-  och nackdelar finner du med grupparbete? 

- Fördelarna är ju det jag just nämnde, få insikter och kunskaper, får ett större 
djup, att sammanhangen blir tydligare för eleven. Det är det rent innehållsmässiga då och sen 
så får man ju också se den sociala aspekten här va och det är att träna sig i att lyssna på vad 
andra har att säga, ta intryck utav det och kanske omvärdera det man själv kommit fram till 
och omformulera dem slutsatser man kommit fram till också så man tänker kritiskt kring det 
man har åstadkommit. 
Nackdelar är väl också det som vi nämnde nyss, att risken är att någon eller några åker 
snålskjuts på andras bekostnad så att säga va, att det är någon eller några som drar hela lasset 
och även då att man inte får den här översikten och tydliga sammanhang i det de har lärt sig 
och med det de ska lära in. Utan det blir bara hack utav det, det blir styckat. Man får inte, det 
blir en fragmentarisk kunskap va. 

 
      5.   Sker gruppindelningen av dig eller eleverna och i så fall varför? 

-   Det varierar, ibland så låter jag dem välja vem dem vill jobba med. Det beror 
på vilken karaktär det är på uppgiften. Ibland så tycker jag det är väsentligt att dem får träna sig i 
att resonera med personer som de aldrig umgås med annars kanske va. Man umgås under, 
arbetar tillsammans med de människorna som man umgås tillsammans med också utanför 
lektionssammmanhang. Och det har ju sina fördelar, men också sina nackdelar. Det kan vara 
nyttigt att resonera med andra människor också och tänker lite annorlunda sätt än det man är 
vana vid va. Och ibland så vill man ha könsblandade grupper också, både killar och tjejer i 
grupperna och då gör jag en diktatorisk gruppindelning och då gör jag slumpmässigt helt enkelt, 
så de kan hamna i precis vilken gruppsammansättning som helst. 
 

6.  Brukar du följa arbetsprocessen i grupperna? 
- Ja, det är inte så att jag går ut ur klassrummet och låter dem sköta sig själva, utan jag för en 

ständig, jag är ständigt närvarande så att säga, fast helst på ett obemärkt sätt så det inte stör 
deras arbete och diskussioner va. Men jag försöker ju gå runt och lyssna på det dem säger till 
varandra och jag ser ju då också vilka som är aktiva. Det är ett sätt för mig att dels se om de är 
förberedda på det de ska göra, dels om de tar till sig av det som kommer ut av grupprocesser. 

 
7. Vad anser du är viktigast, arbetsprocessen eller slutprodukten? Varför? 
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- I regel så är det ju slutprodukten som är det viktigaste eftersom vi är så inriktade på 
ämneskunskaperna här va. Så att själva arbetsprocessen är väl en bonus i så fall om det skulle 
vara så att de får ut någonting utav det här. Det hoppas man ju att de ska få, att de ökar sin 
sociala kompetens helt enkelt. Men det är inte det som är det primära, det är inte därför som 
jag sätter igång ett grupparbete. Det är för att fördjupa och bredda deras insikter helt enkelt. 

 
8. Brukar du betygsätta eleverna när de arbetar i grupp? 

- Eh, jag betygsätter aldrig ett grupparbete. Aldrig, för det går inte anser jag, det blir aldrig 
rättvist då ska hela gruppen ha samma betyg och det är helt orimligt att räkna med att alla i en 
grupp har presterat exakt lika mycket och har samma kunskaper och insikter efter grupparbetet 
är slutfört. Så all bedömning sker individuellt, men det kan ju ske i gruppens ram så att säga, 
inom gruppens sammansättning, när jag, om jag, om arbetet har den karaktären att jag mycket 
lätt kan avläsa vad var och en gör i gruppen, då kan jag bedöma det, medan, under processens 
gång så att säga va. Men annars så betygsätter jag aldrig prestationer i grupparbetet. Det 
resultatet av det de har lärt sig efter grupparbetets slut som jag bedömer, då måste jag ha en 
individuell uppföljning av detta. Det kan också ske i gruppens ram tillexempel ett förhör, en 
diskussion med gruppen, där jag ser då hur mycket var och en har lärt sig utav det man jobbar 
med. 

 
11.Anser du att du har stöd av styrdokument i hurdu betygsätter elever  i ett grupparbete? 

- ja, inte mer än alla andra arbeten som dem gör. Styrdokumentet säger ju inte 
mer när det gäller grupparbetet generellt än om individuellt arbete. 

 
12. Upplever du att det är svårt att betygsätta elever när de arbetar i grupp? 
- Ur det resonemang som jag hade tidigare, det går helt enkelt inte om man ska bedöma gruppen 

som sådant, utan då blir det mer sociala resultatet utav det 
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