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Sammanfattning  
Syftet med den här kvalitativa studien var att undersöka, beskriva och analysera hur högstadieelever upplever att 
bedömning påverkar samarbete vid grupparbete. Studien har ett socialpsykologiskt perspektiv och för att kunna 
undersöka elevers upplevelser användes fokusgrupper. Deltagarna var högstadieelever (N=54) och datainsamlingen 
utfördes i 12 fokusgrupper på tre skolor i två städer. Resultatet illustrerar hur elevers upplevelse av att bli bedömda vid 
grupparbete kan leda till ett destruktivt samarbete med bedömningsstress och ojämställdhet men även till ett konstruktivt 
samarbete med gemenskapande och bedömningstillfredsställelse. Eleverna föredrog lärarbedömning framför 
kamratbedömning och ansåg att lärarbedömning hade störst påverkan på samarbetet vid grupparbete. I diskussionen 
problematiseras resultatet med hjälp av Social interdependence theory, begreppen social loafing, social facilitation samt 
genus. Studien bidrar till ökade kunskaper kring hur elever upplever att bedömning vid grupparbete kan leda till ett 
destruktivt samarbete som kan liknas vid ett samarbete i grupp men även till ett konstruktivt samarbete som kan ses som 
ett samarbete som grupp.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med den här kvalitativa studien var att undersöka, beskriva och analysera 
hur högstadieelever upplever att bedömning påverkar samarbete vid grupparbete. 
Studien har ett socialpsykologiskt perspektiv och för att kunna undersöka elevers 
upplevelser användes fokusgrupper. Deltagarna var högstadieelever (N=54) och 
datainsamlingen utfördes i 12 fokusgrupper på tre skolor i två städer. Resultatet 
illustrerar hur elevers upplevelse av att bli bedömda vid grupparbete kan leda till 
ett destruktivt samarbete med bedömningsstress och ojämställdhet men även till 
ett konstruktivt samarbete med gemenskapande och bedömningstillfredsställelse. 
Eleverna föredrog lärarbedömning framför kamratbedömning och ansåg att 
lärarbedömning hade störst påverkan på samarbetet vid grupparbete. I 
diskussionen problematiseras resultatet med hjälp av Social interdependence 
theory, begreppen social loafing, social facilitation samt genus. Studien bidrar 
till ökade kunskaper kring hur elever upplever att bedömning vid grupparbete kan 
leda till ett destruktivt samarbete som kan liknas vid ett samarbete i grupp men 
även till ett konstruktivt samarbete som kan ses som ett samarbete som grupp.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

  
  

Abstract 

The purpose of this qualitative study was to investigate, describe and analyse how 
secondary school students experience assessment influencing teamwork when 
doing group work. The study has a social psychological perspective and focus 
groups were used to study pupils' experiences. The participants were secondary 
school students (N = 54) and data collection was carried out in 12 focus groups 
at three schools in two cities. The result illustrates how pupils' experience of being 
assessed in group work can lead to destructive cooperation with assessment stress 
and inequality, but also to a constructive cooperation with community and 
assessment satisfaction. The pupils preferred teacher assessment before peer 
assessment and believed that teacher assessment had the greatest impact on 
teamwork collaboration. In the discussion, the result is problematized using 
Social interdependence theory, the concepts of social loafing, social facilitation 
and gender. The study contributes to increased knowledge of how pupils 
experience assessment in group work can lead to a destructive collaboration that 
can be perceived as working in a group but also to a constructive collaboration 
that can be seen as working as a group.

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
  

                                                     Förord 
 
Vi vill börja med att tacka alla deltagare i den här studien. Tack vare att ni valde 
att delta och dela med er av era upplevelser och erfarenheter gjorde ni studien 
möjlig. Tack vare er får de som tar del av studien möjlighet att bättre förstå hur 
ni som elever uppfattar att bedömning påverkar samarbete vid grupparbete. Ett 
stort tack till er lärare som välkomnade oss till era klasser och tog er tid att 
hjälpa oss. 
 
Vidare vill vi tacka våra handledare Eva Hammar Chiriac och Johan Forsell vid 
Linköpings universitet. Ni har lyssnat, läst, haft tålamod och lotsat oss framåt 
med konstruktiv feed forward som bidragit till att vår vetenskapliga uppsats 
kunnat skapas. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka våra vänner och familjer som har stått ut med oss 
under stress. Framförallt tack till Kaisas Alex och Alexandras sambo Jonas som 
hjälpt till med grafik och korrekturläsning, men mest av allt för att ni tålmodigt 
trott på oss och stöttat oss hela vägen från början till slut. Tack för er kärlek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

  
  

Innehållsförteckning 
 
Inledning och syfte                  1 
Teori och tidigare forskning        2 

Bedömning vid grupparbete       2 
          Samarbete i grupp eller som grupp      2      
          Social interdependence theory       3 
          Social loafing och social facilitation      4 
          Genus           5 
Syfte            6 
Metod           6 
          Val av metod         6 
          Insamlingsmetod         7         
          Urval           8 

Bearbetning och analys av data       9 
          Kvalitetsvärdering         11 
          Etiska överväganden        12 
Resultat           12 
          Huvudtema - Det destruktiva samarbetet     13 
       Bedömningsstress        13 
               Ojämställdhet         15 
          Huvudtema - Det konstruktiva samarbetet     16 

      Gemenskapande        16 
                Bedömningstillfredsställelse       18 
          Sammanfattning av resultat       19 
Diskussion           20 

Resultatdiskussion         20 
      Det destruktiva samarbetet – samarbete i grupp    20 

                Det destruktiva samarbetet – ojämställt samarbete i grupp  24 
                Det konstruktiva samarbetet – samarbete som grupp   25 
                Det konstruktiva samarbetet – bedömningstillfredsställt samarbete 
                som grupp         27 

Metoddiskussion         29 
Slutsatser           30                   
Förslag till vidare forskning        30 
Referenslista          32



  

1  
  

“TJEJERNA GÖR JOBBET” 

HUR HÖGSTADIEELEVER UPPLEVER ATT BEDÖMNING 
PÅVERKAR SAMARBETE INOM GRUPPARBETE 

 
Inledning och syfte 

 
Varför gör tjejerna grupparbetet samtidigt som killarna busar och leker? Och 
varför vill så många elever delta i ett grupparbete som inte betygsätts? Det handlar 
om hur elever upplever att bedömning påverkar samarbete, och i den här studien 
beskrivs hur elever upplever att bedömning kan bidra till ojämställda men även 
till framgångsrika och jämlika grupparbeten. Att låta skolelever arbeta i grupp 
kan vara effektivt för att öka samarbetsförmåga, ämnesteoretiska kunskaper och 
prestationer (Hammar Chiriac, 2013). I ett fungerande grupparbete utvecklar 
elever sitt tankesätt och sin förståelse för ämnet när de tillsammans löser problem. 
När elever diskuterar och förklarar får de möjlighet att reflektera över sin 
förståelse, lära av varandra och tillsammans nå ett högre mål än vid individuellt 
arbete. 

Trots att årtionden av forskning pekar på fördelarna med grupparbete så 
drar sig lärare för att använda undervisningsmetoden enligt Myndigheten för 
skolutveckling (2006). Kunskapsöversikten “Elevaktiva arbetsmodeller och 
lärande i grundskolan” visar att endast tio procent av skolundervisningen år 2006 
bestod av grupparbeten. Hammar Chiriac (2013) tar upp flera orsaker till varför 
lärare inte väljer grupparbete. Lärare kan ha problem att utforma och organisera 
gruppuppgifter, ha svårigheter att bedöma eleverna när de arbetar i grupp och 
under grupparbete kan även en oönskad gruppdynamik skapas med konflikter 
som kan vara besvärliga att hantera (Hammar Chiriac, 2013). Gruppdynamiken, 
eller mer specifikt samarbetet i gruppen, kommer i den här studien att ställas i 
relation till bedömningen av elevernas arbete. Studier som handlar om elevers 
upplevelser av grupparbete och bedömning har gjorts av Hammar Chiriac och 
Granström (2012), Forslund Frykedal och Chiriac (2011) och Smith och Rogers 
(2014), annars finns det få gjorda studier med just ett elevperspektiv. 

Den här studien syftar därför till att undersöka, beskriva och analysera hur 
högstadieelever upplever att bedömning vid grupparbete påverkar samarbetet.       
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Teori och tidigare forskning 
      
 Bedömning vid grupparbete 

Bedömning av skolarbete, vare sig det är individuellt eller i grupp, förknippas 
kanske främst med betyg. Enligt Skolverket (2011b) kan betyg ses som en 
summativ bedömning där ett resultat av en uppgift sammanfattas i exempelvis  en 
bokstav. Enligt Forslund Frykedal och Hammar Chiriac (2011) kan summativ 
bedömning vara ett mer utförligt omdöme där elevens eller gruppens kunskaper 
jämförs med kunskapskraven i en kurs. I skolan ges även formativa bedömningar. 
En formativ bedömning är enligt Black och Wiliam (1998) framåtsyftande vilken 
oftast sker under arbetets gång. Enligt Skolverket (2011b) kan den formativa 
bedömningen vara en återkoppling på en arbetsprestation, dels för att se hur långt 
eleven kommit men även för hjälpa eleven vidare i sin utveckling.   

Bedömning i skolan, både individuell och i grupp, förknippas oftast med 
lärarbedömning. Läraren samlar information om elevens eller gruppens kunskap 
och tolkar den för att kartlägga och värdera. Syftet enligt Skolverket (2011b) är 
även att återkoppla för lärande och utvärdering av undervisningen. 
Kamratbedömning (Skolverket, 2011b) är kanske inte lika välkänt som 
lärarbedömning. Kamratbedömning innebär att eleverna bedömer varandras 
arbeten, får kunskap om olika sätt att lösa en uppgift och ökar sin kunskap om 
hur kvalité kan urskiljas. Kamratbedömning är oftast formativ och fungerar bäst 
när den är detaljerad och både påpekar svagheter och styrkor. Det är även 
vanligast att använda kamratbedömning vid grupparbete. (Brew, Riley & Walta, 
2009: Bushell, 2006).  

Bedömningen av grupparbete kan ha olika syften. Det kan vara a) att 
bedöma individers kompetens, b) att bedöma lärande vid grupparbete, c) att 
bedöma gruppens produktivitet och/eller (d) gruppens samarbetsförmåga. 
Vanligast är att hela gruppen bedöms, att alla får samma omdöme oavsett 
individuell prestation (Nicolay, 2002). Bedömning vid grupparbete är 
sammantaget ett outforskat område (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 
2011). I den här studien kopplas bedömning, såväl summativ som formativ, av 
både lärare och av kamrater ihop med samarbetet vid grupparbete.  

 
       Samarbete i grupp eller som grupp  

Samarbete vid grupparbete ser olika ut och lärande baseras på olika processer. 
Det finns två övergripande processer som Hammar Chiriac och Granström (2012) 
kallar att arbeta i grupp respektive att arbeta som grupp. Att arbeta i grupp innebär 
att var och en arbetar individuellt med varsin del av gruppuppgiften som 
avslutningsvis redovisas i en gemensam slutprodukt. Att arbeta som grupp 
innebär att gruppmedlemmarna arbetar ihop för att till exempel lösa ett problem 
och producera en gemensam produkt (Bennet & Dunne, 1992; Galton & 
Williamson, 1992; Webb & Palincsar, 1996). Gruppens samlade kompetens 
används för problemlösning och reflektion. Enligt Hammar Chiriac (2013) 
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utvecklar eleverna då en förståelse för uppgiften och behovet av att hjälpa och 
stödja varandras lärande, vilket inte uppstår när elever jobbar i grupp. 
Grupparbete är alltså inte ett entydigt begrepp utan kommer i den här studien att 
syfta på olika sätt att arbeta när begreppen arbeta i grupp respektive arbeta som 
grupp används.  
        

   Social interdependence theory 
För att förstå hur bedömning påverkar det samarbete som elever beskriver när de 
grupparbetar så används i den här studien Social interdependence theory (Teorin 
om socialt ömsesidigt beroende). Det är en teori som beskriver grundläggande 
aspekter för att få ett väl fungerande samarbete som grupp (Johnson & Johnson, 
2017). En av de aspekter som lyfts fram är vikten av ömsesidigt beroende. Teorin 
om socialt ömsesidigt beroende särskiljer mellan (a) positivt ömsesidigt beroende 
(positive interdependence), (b) negativt ömsesidigt beroende (negative 
interdependence), samt (c) inget ömsesidigt beroende alls (no interdependence). 
Positivt beroende uppstår när elever uppfattar att de kan nå sina mål bara om deras 
samarbetspartners når sina mål. Negativt ömsesidigt beroende innebär att elever 
uppfattar att de kan kan nå sitt mål endast om deras konkurrenter inte når sina mål 
och inget ömsesidigt beroende alls uppstår när elever uppfattar att de kan nå sina 
mål oavsett hur andra elever i situationen når sina mål. Johnson & Johnson (2017) 
menar att så som det ömsesidiga beroendet är strukturerat avgör hur individer 
interagerar och att interaktionsmönster kan förklara samarbetssituationer vid 
grupparbete. Positivt ömsesidigt beroende leder ofta till till ömsesidig hjälp och 
interaktion i gruppen och negativt ömsesidigt beroende oftast till det motsatta, 
såsom sabotage av varandras försök att lyckas, och inget ömsesidigt beroende 
leder till att interaktionen uteblir. Enligt Teorin om socialt ömsesidigt beroende 
är ett samarbete mest effektivt när fem element uppfylls (Johnson & Johnson, 
1999). 
 
●   Positivt ömsesidigt beroende (positive interdependence) - innebär att det 

finns förutsättning för att gruppmedlemmarna är beroende av varandra. 
Den enskilde kan exempelvis inte lyckas om inte hela gruppen lyckas och 
den enskildes  arbete kommer de andra i gruppen till nytta liksom gruppens 
arbete kommer den enskilde till nytta. Meningen är att det ska bli en 
gemensam strävan efter gemensamma mål och belöningar.   

●   Individuellt ansvarstagande (individual accountability) - då varje 
gruppdeltagare tar ansvar för sin del av arbetet och även är villig att hjälpa 
andra i gruppen med dras del av arbetet. 

●   Främjande av interaktion (face-to-face promotive interaction) - innebär att 
gruppmedlemmar uppmuntrar varandra att bidra till grupparbetet 
exempelvis genom diskussioner.  



  

4  
  

●   Mellanmänskliga och smågrupps-färdigheter (interpersonal and small 
group skills) - är när gruppmedlemmarnas tillit till varandra ökas och de 
utvecklar förmågan att kommunicera och  lösa olika typer av konflikter. 

●   Gruppbearbetning (group processing) - där gruppmedlemmar diskuterar 
och utvärderar sitt arbete vilket är avgörande för att skapa, utveckla och 
behålla effektiva arbetsrelationer under grupparbete.  

 
Johnson & Johnson (2017) menar att dessa fem element inte uppstår av sig själva 
utan att elever exempelvis behöver öva på konfliktlösning och på att utvärdera 
sitt arbete. Då först uppnås positivt ömsesidigt beroende vilket i sin tur kan främja 
social och akademisk kompetens i högre grad än individuellt arbete.  
 

  Social loafing och social facilitation 
Vid genomgång av tidigare forskning kring hur samarbete under grupparbete 
fungerar nämns ofta två teorier som har motsatt effekt på grupparbete; teorin om 
Social facilitation (Kassin, Fein & Markus, 2011) och teorin om “gå-och- dra”-
elever och fripassagerare (social loafing) (Passer, 2008). Teorierna handlar om 
hur enskilda individers beteenden påverkar om det uppstår ett positivt, negativt 
eller inget beroende i en grupp.   
       Enligt teorin om social facilitation kan både den individuella prestationen 
och gruppens totala prestation främjas genom andra människors närvaro (Kassin 
et al., 2011). Förklaringar till social facilitation kan vara att (a) blotta närvaron av 
andra ökar den enskildes prestation kallas åskådareffekten (Hammar Chiriac, 
2013). En annan orsak till att social facilitation kan uppstå menar Kassin et al. 
(2011) kan vara att (b) det finns en utvärderingseffekt. Det innebär att en individs 
anspänning höjs när individen tror att den kommer att bli utvärderad vilket ger en 
bättre prestation. Detta är inte helt ovanligt i skolan där elever ofta blir 
utvärderade för sin insats och är medvetna om detta (Hammar Chiriac, 2013).  
      Teorin om social loafing tar upp två processer som har en annan effekt på 
grupparbetet än social facilitation. Social loafing kan dels leda till fenomenet “gå-
och-dra”-elever och även till fripassagerare (freeriders) (Hammar Chiriac, 2013). 
“Gå-och-dra”-eleverna är de elever som tenderar att arbeta mindre hårt med en 
uppgift när de vet att andra arbetar med samma uppgift. Fripassagerarna bidrar 
inte alls till arbetet men utnyttjar gruppens resurser. Det finns flera olika 
förklaringar till varför elever agerar “gå-och-dra”-elever och fripassagerare. 
Dick, Tissington och Hertel (2009) menar exempelvis att det kan uppstå när en 
individ tror att den egna insatsen inte är nödvändig för att gruppen ska nå sitt mål, 
eller uppfattar att de egna ansträngningarna är anonyma. Flera studier visar att 
många elever är oroliga för en ojämn arbetsbörda vid grupparbete och för att råka 
ut för “gå-och-dra”-elever och fripassagerare (Walker, 2001; Marks & O’Connor, 
2013). För att minska risken för “gå-och-dra”-elever och fripassagerare kan 
exempelvis (a) gruppstorleken minskas och (b) kamratbedömning användas 
(Aggarwal och O’Brien, 2008). När grupperna minskas blir det svårare att vara 
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anonym och kamratbedömning kan tydliggöra vem som gör vad och vilka som 
har bidragit. Vidare kan social loafing minskas om (c) de enskilda individernas 
prestationer offentliggörs och om gruppmedlemmarna värderar sina kamrater 
eller uppgiften högt (Dick, Tissington och Hertel, 2009). Enligt Passer (2008) är 
“gå-och- dra”-beteendet vanligare bland män än kvinnor, vilket förklarats med att 
kvinnor i högre utsträckning oroar sig för uppgiftens utfall. 

 
    Genus 

Begreppet genus kommer i den här studien att ställas i relation till bland annat gå-
och-dra-elever och fripassagerare. Genus syftar till det sociala könet, det vill säga 
det som konstrueras av de föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i 
samhället (Wedin, 2009). Genus är det sociala och kulturella könet som skapas, 
medan begreppet kön används för att beskriva den biologiska, fysiska kroppen. 
Under uppväxten lär sig en individ att agera efter vad som är ”det normala” utefter 
kvinnliga respektive manliga normer och en individ har redan vid födseln kopplas 
samman med normer kring femininitet och maskulinitet beroende på vilket kön 
den har. Inom genuspedagogik kallas det för att individer formas in i en flick-och 
pojkkultur (Svaleryd, 2003). Det innebär att det föreligger utbredda 
föreställningar i samhället om att flickor och pojkar har olika egenskaper, att de 
till exempel väljer att leka med olika leksaker och att de väljer olika kläder. Dessa 
föreställningar blir till förväntningar som styr barn i den förväntade riktningen, 
exempelvis att flickor är söta och hjälpsamma medan pojkar är dominanta och 
uppmärksamhetskrävande.  

Generellt i samhället möts individen ständigt av könsstereotypa roller, av 
påminnelser om vad som är manligt och om vad som är kvinnligt (Wedin, 2009). 
Det är enligt Skolverket dock (2011, s. 8) meningen att skolan ska vara en plats 
där detta ifrågasätts och förebyggs genom att lärare aktivt arbetar med 
genusfrågor vilket uttrycks i Läroplanen för grundskolan.  

 
 

            Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.  
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

            könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att prova på och utveckla sin  
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Läroplanen för grundskolan, 
2011) 

 
Wedin (2009) menar att det finns flera förklaringar till könsskillnader. Han 
hänvisar till en statlig utredning av skolan som gjordes mellan 2008 och 2010 
som visade att villkoren mellan könen i grundskolan inte är jämställda och att 
traditionella könsmönster återskapas. Det är främst flickor som utsätts för 
kränkningar i skolan och främst pojkar som utdelar kränkningarna. Flickorna 
tilldelas rollen som ordningsskapare av lärare och flickor har bättre betyg än 
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pojkar. Ordningsskapar-rollen innebär att de ska se till att pojkarna håller sig 
lugna och arbetar när läraren inte är närvarande. Vidare menar Wedin (2009) att 
de flesta förklaringar till könsskillnader betonar betydelsen av samhällets 
förväntningar på flickor och pojkars uppträdande. Det förväntas att flickor ska 
sköta skolarbetet, göra läxorna och lyssna på lärarna vilket gör att flickor lever 
upp till dessa förväntningar och på så vis får högre betyg. För pojkars del så 
förväntas de inte bry sig och anstränga sig lika mycket vilket genererar sämre 
betyg. Trots detta ses det inte som något negativt att få höga betyg inom 
pojkkulturen, men det är viktigt att få bra betyg tack vare intelligens och inte hårt 
arbete vilket anses vara ”nördigt”. Det anses bland pojkar vara mer prestigefyllt 
att prestera utanför skolan till exempel inom idrott. 
 
            
      Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera hur högstadieelever 
upplever att bedömning påverkar deras samarbete inom grupparbete. Studien 
avgränsas av ett socialpsykologiskt perspektiv med utgångspunkt i elevers 
upplevelser. Målet med studien är att besvara följande frågeställningar: 
 
●   Hur upplever eleverna att lärarens bedömning påverkar samarbetet inom 

grupparbete?  
●   Hur upplever eleverna att kamraternas bedömning påverkar samarbetet 

inom grupparbete? 
      
 
Metod 

 
         Val av metod 
Fejes och Thornberg (2015) menar att kvalitativ forskning är en analys av 
verkligheten vilket passade den här studien där elevers upplevelser analyserats 
för att ge ett elevperspektiv. Elevers beskrivning och upplevelser saknas när det 
gäller forskning kring bedömning och samarbete och för att komma ner på djupet 
i beskrivningar och upplevelser valdes en kvalitativ ansats. Enligt Bryman (2002) 
och Schreier (2012) ger en kvalitativ forskningsansats möjlighet att komma ner 
på djupet i tolkningen av ett fenomen. Cosby och  Bates (2012) förklarar vidare 
att respondenterna med egna ord får beskriva sin verklighet vilket bidrar till det 
önskvärda djupet. I den här studien gav metoden möjlighet till ett aktivt lyssnade, 
elevernas egna berättelser, nya perspektiv och ökad förståelse för fenomenet.  

Schreier (2012) menar att den kvalitativa forskningen liksom all forskning 
är beroende av den kontext den befinner sig i. Därför gjordes den här studien på 
elevernas skolor. Det var en välkänd miljö för eleverna som gav möjlighet till 
trygghet och en miljö som även kunde kopplas till grupparbete och bedömning 
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vilket kunde underlätta att hålla studiens fokus på dessa områden. Fejes och 
Thornberg (2012) lyfter vidare fram att forskaren får betydelse i det som ska 
analyseras i den kvalitativa forskningen. Det är forskarens förförståelse som är 
grunden för analysen av fenomenet och därför kan resultatet se olika ut beroende 
på forskare. Vår förförståelse, genom genusstudier samt lång journalistisk 
erfarenhet, innebar kunskaper om genus och intervjuteknik som påverkade 
datainsamling och analys vilket tas upp i metoddiskussionen. Det kvalitativa 
synsättet förknippas ofta med en induktiv ansats (Bryman, 2002). Det innebär att 
forskaren utgår från verkligheten vilket kan leda till att nya teorier skapas vid 
analysen. Bryman (2002) menar dock att kvalitativa studier inte alltid  genererar 
en teori utan att teori kan används i bakgrunden till den kvalitativa forskningen 
vilket var fallet i den här studien. 

 
  Insamlingsmetod 

För att få förståelse för hur elever upplever att bedömning påverkar samarbetet 
inom grupparbete så genomfördes fokusgrupper. Fokusgrupper är en metod där 
forskaren bestämmer ett ämne, ett fokus, som fokusgruppen diskuterar (Morgon, 
1996). Forskaren är närvarande och samlar in data.  Kärnan i fokusgrupper är 
respondenternas svar och den interaktion som uppstår i gruppen (Howitt, 2010). 
Fokusgruppsmetoden ger möjlighet att ha ett tydligt fokus och sedan nå en 
fördjupning via interaktion i gruppen. Morgan (1998) menar vidare att de främsta 
fördelarna med fokusgruppsmetoden är utforskning, kontext och djup. 
Fokusgrupper ger även förståelse för varför någonting är som det är via 
deltagarnas diskussion. Ytterligare en fördel med metoden är att data som samlas 
in koncentreras till ett fenomen, vilket kan bidra till extra mycket information 
kring fenomenet (Morgan, 1997). Dessa fördelar kan bidra till ökad förståelse för 
fenomenet.  

Forskaren som ofta själv leder fokusgruppen benämns moderator (Halkier, 
2010). Både Halkier (2010) och Morgan (1998) menar att det är en fördel att 
forskaren kan ställa följdfrågor och även följa upp nya trådar som inte var tänkta 
från början. Fokusgrupper bidrar till att det kan uppkomma fler idéer kring 
fenomenet i fokus jämfört med intervjuer (Wibeck, 2010). Fokusgrupper går att 
genomföra med både strukturerade och mindre strukturerade intervjuer och att ha 
en blandning är inget problem. Enligt Stewart, Shamdasani och Rook (2007) 
måste forskaren kunna lyssna aktivt för att ställa frågor utanför intervjuguiden för 
att följa upp nya spår. Men Morgan (1997) uppmärksammade oss även på att 
forskarens intresse kan vara en nackdel eftersom det kan begränsa 
respondenternas diskussion.  

Vi valde fokusgrupper främst för att metoden ger respondenterna möjlighet 
till interaktion i diskussioner vilket kan skapa ett djup som exempelvis inte 
enskilda intervjuer kan. Samtal och diskussion skulle inte bara kunna hjälpa till 
att ge beskrivningar utan även svara på varför upplevelser av fenomenet var på 
ett visst sätt. Det skulle kunna hjälpa till att fördjupa och på så vis nå studiens 
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syfte. Eftersom syftet och forskningsfrågorna hade ett tydligt fokus och data som 
samlas in under fokusgrupper koncentreras till fenomenet så såg vi en möjlighet 
att få extra mycket information kring fenomenet och ökad kunskap och förståelse.  

Då metoden innebär att forskaren själv ofta leder fokusgrupperna och 
ansvarar för att ställa följdfrågor sågs vår gedigna erfarenhet av att göra intervjuer 
som en bra grund för att lyckas med fokusgruppsintervjuer. Att det går att blanda 
intervjutyper, exempelvis strukturerade och ostrukturerade gav oss frihet och 
möjlighet att nå fördjupning genom att vid fokusgruppsintervjuerna kunna 
fokusera på ett aktivt lyssnade med följdfrågor och inte statiskt följa en 
intervjustruktur. Vi läste på om fokusgrupper och bestämde att  båda skulle 
medverka vid fokusgrupperna för att fyra öron lyssnar bättre än två. Sedan 
delades ansvaret upp där den enas uppgift var att få fokusgrupperna att hålla sig 
till ämnet. Till sin hjälp hade den vår intervjuguides fyra frågor. Den andra fick 
ansvara för att ställa följdfrågor. Intervjuguidens fyra frågor (se bilaga 4) skulle 
ge svar på våra forskningsfrågor. Vi valde inte fler än fyra övergripande frågor 
för att inte styra för mycket utan bidra till en öppen diskussion. Emellertid hade 
vi eventuella följdfrågor att ta till ifall fokusgruppssamtalen skulle leda bort från 
ämnet. Målet var att balansera eget engagemang i form av följdfrågor med aktivt 
lyssnande av gruppens interagerande med varandra för att kunna fördjupa 
förståelsen av hur bedömning påverkar samarbete inom grupparbete. 

 
Urval  

I den här studien har ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) i kombination med 
ett strategiskt urval (Cozby & Bates, 2012) använts. Bekvämlighetsurvalet 
gjordes genom att kontakta högstadielärare vi redan kände. Sedan besöktes deras 
klasser för rekrytering av elever till studien. Strategiskt urval innebär att 
respondenterna uppfyller ett eller flera kriterier, i det här fallet var det att vara 
högstadieelev och att delta frivilligt.   

Vi besökte tre klasser där vi berättade om studien och delade ut 
samtyckesblanketter (se bilaga 1) till de elever som visade intresse. Eleverna fick 
även ett informationsbrev (se bilaga 2) samt en samtyckesblankett (se bilaga 3) 
till vårdnadshavare att ta hem för underskrift. Av etiska skäl bör elever under 15 
år ha samtycke från vårdnadshavare (Wilson & MacLean, 2011). Eleverna 
uppmanades till att så fort som möjligt ta med påskrivna samtycken till skolan 
och läraren var behjälplig att samla in blanketterna för att 
fokusgruppsintervjuerna skulle kunna startas. 

I studien deltog sedan 54 högstadieelever, 34 flickor och 20 pojkar, i 12 
fokusgrupper där det var 3, 4 eller 5 elever i varje fokusgrupp. Eleverna kom från 
tre olika skolor i två kommuner från två län i Mellansverige. Varje fokusgrupp 
varade mellan 28-60 minuter, i genomsnitt 42 minuter (se Tabell 1).    
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Tabell 1. Information om fokusgrupperna. 
 

   Fokusgrupp  Skola  Deltagare  Kön  Tid 
 

 
    1   A  5   Flickor  60 min 
    2   A  5   Flickor  38 min   
    3   A  5   Mix  32 min 
    4   A  5   Mix  45 min   
    5   A  3   Mix  47 min 
    6   B  5   Flickor  50 min 
    7   B  4   Pojkar  53 min 
    8   B  4   Mix  51 min 
    9   C  5   Flickor  34 min 
    10   C  5   Pojkar  32 min 
    11   C  4   Flickor  33 min 
    12   C  4   Pojkar  28 min 

 
 
Vi bad respektive lärare att sätta samman grupperna utifrån kriteriet att eleverna 
skulle känna sig bekväma med varandra och inte ha någon känd pågående konflikt 
för att skapa ett öppet och tryggt samtalsklimat i fokusgrupperna. Därav ser 
gruppkonstellationerna ut som de gör (se Tabell 1). Varje fokusgrupp var dels 
homogen och dels heterogen. Homogen genom att eleverna kom från samma 
klass men heterogen för att de hade haft olika upplevelser av bedömning och 
samarbete i grupp. Homogen även då vissa grupper bestod av endast pojkar eller 
endast flickor och heterogena för att vissa grupper var blandade med båda könen. 
Homogenitet kan hjälpa deltagarna att slappna av och våga uttrycka sina åsikter 
samtidigt är det viktigt att en viss heterogenitet finns för att ge interaktion 
(Wibeck, 2010). Deltagare som känner varandra kan hjälpas åt till djupare 
perspektiv, eftersom de kanske varit med i samma situation och kontext. 
Deltagare som inte känner varandra kan å andra sidan lättare ställa följdfrågor 
bland annat av nyfikenhet (Halkier, 2010).  
 

 
Bearbetning och analys av data 

Intervjuerna i de 12 olika fokusgrupperna spelades in med hjälp av mobiltelefoner 
och det inspelade materialet transkriberades sedan. Det finns olika nivåer av 
transkribering beroende på vilken analys som ska användas (Wibeck, 2010). I den 
här studien användes en tematisk innehållsanalys. När analysmetoden är tematisk 
är transkriptionsnivån inriktad på innehåll och då är en detaljerad transkription, 
där andningspauser, betoningar och fraseringar analyseras, inte nödvändig. Att 
innehållsanalysen är tematisk innebär att det är en metod för att identifiera, 
analysera och rapportera mönster och teman, såsom skillnader och likheter i data 
(Braun & Clarke, 2006), vilket passade den här studiens syfte. Innehållet i det 
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kvalitativa materialet ska beskrivas på ett systematiskt sätt enligt Schreier (2012). 
Braun och Clarke (2006) beskriver den tematiska analysmetoden i sex steg där 
forskaren vid steg ett börjar med att bekanta sig väl med materialet genom 
transkriberingen och genom att läsa och skriva ner tankar som kommer upp vid 
läsningen. Steg två innebär att forskaren läser hela datamängden, rad för rad och 
konstruerar koder som appliceras på data. Vid steg tre samlas excerpt från data 
ihop under respektive kod och potentiella teman bildas (Se Figur 1). Därefter, i 
steg fyra, kontrolleras det att temana fungerar med kodade excerpter utifrån hela 
datamängden. Vid steg fem definieras och namnges teman som väljs för att kunna 
berätta den övergripande historien som analysen givit. Här kan det även bli 
aktuellt med subteman om materialet är omfattande. Slutligen i steg sex vidtar 
själva producerandet av rapporten då forskaren väljer starka excerpt som exempel 
på teman och relaterar dem till tidigare forskning och teorier. Braun och Clarke 
(2006) betonar att det är viktigt att i alla steg gå tillbaka till originaltexten och 
vara uppmärksam på det sammanhang som koden är hämtad från. Det är viktigt 
att hela tiden hålla forskningsfrågan och studiens syfte i fokus.  

Vi deltog båda i 9 av 12 fokusgrupper och delade upp resterande tre. Det 
innebar att vi redan efter genomförandet av intervjuerna gjorde noteringar och 
hade idéer om koder, sedan följdes Braun och Clarkes modell i sex steg för att 
genomföra analysen (Braun & Clarke, 2006). 

  
1)  Analysen påbörjades med att de 12 inspelade fokusgruppssamtalen 

transkriberades. Det innebar att allt som de 54 eleverna hade sagt och som 
spelats in tecknades ned i ett dokument.Transkriberingen gjordes med 
inriktning på innehåll (Wibeck, 2010) då vi skulle använda oss av en 
tematisk analys med fokus på mönster, skillnader och likheter.  

2)   I steg två lästes transkriberingen och en initial kodning genomfördes. Vi 
skrev anteckningar i marginalen med tankar om eventuella koder, om 
ämnen som upplevdes återkomma frekvent och oväntade ämnen.  

3)   Fortsättningsvis fick rad för rad av transkribering sedan en kod där vi var 
noga med att hålla studiens syfte och forskningsfråga i fokus. En kod var 
till exempel “Tjejerna gör jobbet”. Vi skapade koder till merparten av vår 
data men det fanns vissa delar som inte var relevanta för 
forskningsfrågorna och syftet och därför valdes bort. 

4)  Vidare samlades excerpter från vår data ihop under respektive kod i ett eget 
dokument. Potentiella subteman formades sedan utefter koderna. I 
samband med detta utvärderades det om koderna och de potentiella 
subtemana fungerade tillsammans. Här kunde flera excerpt återfinnas 
under flera subteman. Vissa subteman blev fylliga med många excerpt och 
andra små med få excerpt.  

5)   I nästa steg valde vi bort en del av de potentiella subteman som skapats, 
andra slogs ihop och slutligen skapades och namngavs fyra stycken som 
var representativa för vår data. I och med den processen kunde ett behov 
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av huvudteman identifieras för att tydligt berätta den övergripande 
historien. Här fick subteman och koder vägleda när flera huvudteman 
namngavs och prövades mot subteman, koder och studiens data i sin helhet. 
Två huvudteman kunde slutligen identifieras och namnges.  

6)   I skrivandet av resultatdelen som sedan vidtog så valdes representativa 
excerpt utifrån studiens kodade data. 

 
Vi har inte arbetat från punkt 2 till punkt 6, utan har emellanåt gått tillbaka till 
punkt 1 och det transkriberade materialet för att exempelvis stämma av att excerpt 
inte ryckts ur sitt sammanhang när de placerats under en kod, eller för att se till 
att syfte och forskningsfrågor varit utgångspunkt vid namngivning av teman. 
 

                 
   Kvalitetsvärdering 

Trovärdighet och transparens är viktigt för kvalitetsvärdering av en kvalitativ 
studie (Elo & Kyngäs, 2007) vilket även Graneheim och Lundman (2004) hävdar. 
Genom att visa hur studien följt Braun och Clarkes (2006) sex steg i 
analysprocessen samt genom att skriva ut excerpt från intervjuerna vid varje tema 
och subtema i resultatredovisningen menar vi att vi har försökt att öka 
trovärdighet och transparens (Svensson & Ahrne, 2011).  
  Kvalitativa resultat kan inte (Bryman, 2002) generaliseras men i 
metoddiskussionen diskuteras om resultaten kan tänkas vara överförbara. Vår 
förförståelse genom studier inom genus och mångårig erfarenhet av att göra 
intervjuer bidrog till ökad kvalitét vilket tas upp i metoddiskussionen. 

 
          Etiska överväganden  

Det finns fyra etiska grundprinciper som beaktas under och efter arbetet med en 
vetenskaplig studie (Vetenskapsrådet, 2011) a) Informationskravet där syftet med 
studien ska presenteras, b) Samtyckeskravet där deltagarna har rätt att bestämma 
över sin medverkan, c) Konfidentialitetskravet där uppgifter om deltagarna ska 
behandlas med konfidentialitet och d) Nyttjandekravet som innebär att data bara 
får användas till det som det är avsett för. 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är etiska överväganden om hur deltagarna 
behandlas en av de viktigaste aspekterna gällande forskningsetik. I den här 
studien beaktades etik genom att eleverna informerades om studiens syfte, om att 
deltagandet var frivilligt och att de fick avbryta när de ville. Information gavs dels 
vid ett första informationsmöte och dels vid starten av fokusgruppsintervjuerna. 
De elever som tillfrågades om deltagande var mellan 13 till 16 år gamla, vilket 
innebar att en del elever var under 15 år. Av den anledningen behövde både elever 
och deras föräldrar lämna skriftliga samtycken till deltagande i enlighet med 
Informations- och Samtyckeskravet (Wilson & MacLean, 2011). I det här fallet 
informerades eleverna muntligt om studien och de som var intresserade av att 
delta fick samtyckesblanketter för elev och vårdnadshavare, samt ett 



  

12  
  

informationsbrev till vårdnadshavare med samma information som vid den 
muntliga informationen. Fokusgrupper där deltagarna får samtala fritt med 
mindre styrning är etiskt tilltalande (Wibeck, 2010). Individens anonymitet är 
dock svårt att garantera (Morgan, 1998). Det är därför bättre att informera om 
konfidentialitet. Det gjordes både muntligt och i informationsbrev till 
vårdnadshavare. För att leva upp till konfidentialitetskravet gavs studiens 
deltagare pseudonymer i det transkriberade materialet, och när studien författades 
så anonymiserades detaljer som kan knytas till personer eller skolor. Det går inte 
att kontrollera vad gruppdeltagarna säger efter fokusgruppen (Morgan, 1997). 
Vid varje fokusgrupp uppmanades dock eleverna att låta det som sas stanna i 
fokusgruppen och inte tas med ut på skolgården. Vad gäller de fyra 
grundprinciperna har i enlighet med nyttjandekravet insamlad data endast använts 
till denna studie och ingenting annat (Wilson & MacLean, 2011). 

Avslutningsvis under etik så bör forskaren tänka på hur hon eller han 
uppträder när en studie genomförs och forskaren representerar den akademiska 
världen (Halkier, 2010). Det är viktigt att använda sitt sunda förnuft och 
exempelvis inte tala nedvärderande om deltagare eller ignorera någons åsikt 
(Halkier, 2010). Normer och riktlinjer inom den akademiska världen har beaktats. 
 

Resultat 
 
Resultatet av studien presenteras i två delar som baseras på de två huvudtemana 
Det destruktiva samarbetet och Det konstruktiva samarbetet med utgångspunkt i 
de två frågeställningarna; a) hur upplever högstadieelever att lärarbedömning 
påverkar samarbetet under grupparbete och b) hur upplever högstadieelever att 
kamratbedömning påverkar samarbetet under grupparbete. Ordningen i 
resultatpresentationen baseras på hur stor vikt de olika huvudtemana fick i 
elevernas diskussioner. Störst vikt fick ”Det destruktiva samarbetet” vilket gör att 
det inleder resultatpresentationen. Under huvudtemat det destruktiva samarbetet 
presenteras två subteman, bedömningsstress och ojämställdhet vilka beskriver 
hur högstadieelever upplever att lärarbedömning kan bidra till ett destruktivt 
samarbete under grupparbete. Kamratbedömning tas inte upp som en faktor som 
bidrar till ett destruktivt samarbete under grupparbete. Den andra delen av 
resultatet baseras på det andra huvudtemat ”Det konstruktiva samarbetet”. Under 
det konstruktiva samarbetet presenteras två subteman, gemenskapande och 
bedömningstillfredsställelse. De tar upp hur högstadieelever upplever att både  
lärarbedömning och kamratbedömning kan bidra till ett konstruktivt samarbete 
under grupparbete. Samtliga subteman sammanfattas i samband med respektive 
presentation. Resultatpresentationen följer samma mönster som  Figur 1 har med  
Huvudteman och  Subteman. De citat som hänvisas till har en siffra i slutet som 
indikerar vilken fokusgrupp de är hämtade från (se Tabell 1).  
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Figur 1. Schematisk översikt av koder, subteman och teman. Analysprocessen 
skedde nedifrån och upp (från koder till teman). 
   
 

Det destruktiva samarbetet  
Under huvudtemat Det destruktiva samarbetet finns subtemana a) 
bedömningsstress och b) ojämställdhet. I subtemana beskriver högstadieelever 
hur de upplever att lärarbedömning bidrar till bedömningsstress och ojämställdhet 
vid samarbete under grupparbete. Eleverna tar inte upp kamratbedömning som en 
faktor som bidrar till bedömningsstress och ojämställdhet vid samarbete under 
grupparbete.  
 

Bedömningsstress. I samtliga 12 fokusgrupper fick berättelser om elever 
som inte bidrog i grupparbete stort utrymme. Att elever bidrar lite eller inget alls 
beskrivs som ett allvarligt problem som leder till att andra elever upplever att de 
tvingas ta ansvar för ”smitarnas” del av arbetet. Eleverna säger att de tvingas ta 
ansvar för att de vill ha en bra bedömning av läraren vid redovisningen av 
grupparbetet. Grupparbeten består ofta av 3-4 elever, där en eller två smiter undan 
arbete. De elever som då upplever att de tvingas ta ansvar beskriver det som 
stressande.  

 
Jag var jättestressad eftersom de inte... jag ville ha höga betyg och de... de brydde sig 
inte. När de inte gjorde något så blev jag stressad och då skrev jag åt dem (2). 

 
De elever som upplever att de tvingas ta ansvar är måna om sina betyg och vill 
prestera bra vid lärarbedömning. De är även kritiska till att kamraterna i gruppen 
drar nytta av det. Eleverna som upplever att de tvingas ta ansvar exemplifieras i 
samtliga fokusgrupper.  

Tema:	  
Det	  

destruktiva	  
samarbetet

Subtema:	  
Bedömnings

-‐‑stress

Kod:
Tvingas	  
ta	  ansvar

Kod:
Ta	  ifrån	  
andra	  
ansvar

Kod:
Konflikt	  
om	  

betygs-‐‑
mål

Subtema:
Ojämställdhet

Kod:
Tjejerna	  
gör	  

jobbet

Kod:
Killarna	  
smiter	  
undan	  
arbete

Kod:
Lärarna	  
bidrar	  
till	  

ojäm-‐‑
ställdhet

Tema:
Det	  

konstruktiva	  
samarbetet

Subtema:
Gemen-‐‑
skapande

Kod:
Goda	  

kamrater	  
ger	  bra	  
samarbete

Kod:	  
Att	  se	  
sitt	  
eget	  
ansvar

Kod:
Lyckat	  
samar-‐‑
bete	  
utan	  
betyg

Subtema:
Bedömnings-‐‑
tillfreds-‐‑
ställelse

Kod:
Individuell	  
bedömning	  
hellre	  än	  
grupp-‐‑

bedömning

Kod:
Lärar-‐‑

bedömning	  
hellre	  än	  
kamrat-‐‑

bedömning

Kod:	  
Två	  

stjärnor	  
och	  en	  
önskan
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Eleverna beskriver också det motsatta förhållandet där vissa elever 
upplever att det är  okej att ta ifrån andra ansvar för att få en bra bedömning av 
läraren. Dessa elever beskrivs inte godta arbetet som övriga gruppmedlemmar 
presterar utan menar att arbetet är undermåligt. Därför tar de över de andra 
gruppmedlemmarnas uppgifter och tar därmed ifrån andra elever ansvar. Så här 
upplever en elev att en annan elev tar ifrån henne och övriga i gruppen ansvar. 

 
Jag själv är inte så bra på engelska och tre av oss är inte alls bra på engelska och så var 
en ganska bra, eh, så slutade det med att hon satt och gjorde allt för att hon tyckte vi var 
så dåliga (1). 
 

Elever som tar ifrån andra ansvar beskrivs arbeta för att i första hand försöka se 
till att det egna betyget blir så bra som möjligt i samband med lärarbedömning av 
grupparbete. Enligt eleverna sker det på bekostnad av andra gruppmedlemmar 
som inte får möjlighet att lära och producera ett eget bidrag till gruppens 
gemensamma arbete. Så här beskriver en elev hur en annan elev tog ifrån henne 
ansvar genom att säga att hon skulle skriva vad alla skulle säga vid redovisningen 
och sedan också göra det. 

 
Hon sa:...jag kan skriva era lappar så får ni bara prata. Jag kanske inte är allra bäst så 
jag fick minst att säga och hon fick mest. Hon ville visa att hon var bra och det ville jag 
också för jag ville ha ett bra betyg…Jag kände mig extremt dålig efteråt (1). 

 
I samtliga fokusgrupper slår eleverna fast att allt som görs i skolan bedöms, främst 
av lärare. Vid grupparbete sätter läraren oftast samman grupper med elever som 
ligger på olika kunskapsnivå. När de olika elevernas individuella betygsmål 
ligger för långt ifrån varandra kan det bli svårt att samarbeta menar eleverna. Det 
kan enligt eleverna bli en konflikt om betygsmål om betygsambitioner skiftar 
mellan att vilja satsa på betyget A eller på betyget E. När det uppstår konflikt om 
betygsmål blir risken för “smitare” även större menar eleverna. Den med högst 
ambition blir oftast den som får jobba hårdast vilket den ofta upplever 
frustrerande. 

 
Som om man typ kommer i en grupp där alla till exempel satsar på D och jag till 
exempel satsar på A då blir det så här att jag gör allt och sen hänger de med mig som 
får A och de får också A, då blir det ju…ja då är det ju jag som har gjort allting och 
man blir väldigt arg inuti (7). 

 
Eleverna hävdar att bedömningen blir orättvis när elever med olika 
betygsambitioner inte jobbar jämlikt utan de med högst ambitioner gör mest. 
Orättvisan uppstår då det ges ett gruppbetyg,  och de som smitit undan ändå får 
ett bra betyg, säger eleverna. 

I resultatredovisningens subtema bedömningsstress beskrivs både flickor 
och pojkar “smita” undan grupparbete, tvingas ta ansvar eller att ta ifrån andra 
ansvar. Högstadieelever beskriver att de upplever att stress över lärarbedömning 
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ytterst bidrar till att elever tar ifrån andra elever ansvar och gör dem passiva. 
Lärarens sammansättning av grupper där elever har olika ambition med sina 
studier bidrar även till ojämlika grupparbeten där de som satsar på högst betyg 
utnyttjas för att gruppen ska få bra gruppomdöme av läraren. Högstadieeleverna 
upplever att lärarbedömning bidrar till destruktivt samarbete inom grupparbete 
på grund av bedömningsstress. Kamratbedömning är enligt eleverna inte vanligt 
förekommande och tas inte upp som en faktor som bidrar till att bedömning 
påverkar samarbetet inom grupparbete destruktivt.    

 
Ojämställdhet. Under det andra subtemat berättar både flickor och pojkar 

om upplevelser av grupparbete som en ojämställd arbetsform. Flickorna beskriver 
en stress inför lärarbedömning där de upplever att pojkarna tvingar dem att ta 
ansvar för det gemensamma grupparbetet och ordna ett bra betyg åt gruppens 
medlemmar. Flera flickor som grupparbetat med pojkar beskriver att pojkarna 
inte bidragit eller att bidraget varit odugligt. Flera flickor beskriver att pojkar 
saboterar genom att hellre busa, leka och ha kul än att arbeta (Killarna smiter 
undan arbete). 

 
Men liksom det här grupparbetet var ju hemskt. Vi var i aulan och alla [pojkarna] sprang 
omkring och slog varandra med kuddar…Grupparbeten är det värsta som finns, man 
[flickor] får göra allt hemma (9).  
 

Flickorna upplever det frustrerande och menar att det inte är ovanligt att de 
ofrivilligt får ta hela ansvaret för att de och gruppen ska nå en önskvärd 
lärarbedömning (Tjejerna gör jobbet). Pojkarna bekräftar att flickorna får göra 
jobbet. 

Då var vi så här fyra stycken i en grupp. Och sedan så var det en tjej i våran grupp och 
sedan tre killar och alla killarna kände varandra jättebra sen var det bara tjejen som 
jobbade (10). 

Pojkarna beskriver även att det är avgörande att ha en flicka i gruppen. De menar 
att ett grupparbete är dömt att misslyckas och resultera i en dålig lärarbedömning 
om gruppen endast består av pojkar.  

 
Moderator: Varför tror ni det går som det går för de olika grupperna?  
A: Vi har ju ingen tjej i vår grupp, skratt skratt… det är det” (10).  
 

Flickor menar  dessutom att lärarna bidrar till ojämställdhet genom att dela in 
flickorna i grupper med pojkar för att de ska styra upp arbetet och se till att 
pojkarna får bra betyg. Eleverna upplever att lärarna sätter i system att använda 
flickorna för att skapa ordning och fokus. 

 
...och jag tror att han [läraren] väljer ju att sätta [samman] grupperna eftersom han vet 
ju vilka som funkar ihop och inte. Så oftast kanske han väljer tre stycken som är väldigt 
bråkiga[pojkar] och en [flicka] som kan det här. Han tänker väl att då kommer hon att 
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hjälpa dem [pojkarna]att fokusera men oftast blir det tvärtom, att de [pojkarna] förstör... 
(11). 

 
Flickorna säger att de förstår att lärarna gör gruppindelning i tron att grupparbetet 
ska bli bättre och mer fokuserat, men att i själva verket bidrar de ”bråkiga” 
eleverna i gruppen till att den ambitiösa eleven blir ofokuserad.  

Under subtemat ojämställdhet har det framkommit att flickor känner sig 
tvungna att göra grupparbetet själva medan  pojkarna i gruppen istället saboterar 
genom att leka och busa. Flickorna säger att de gör jobbet för att de blir stressade 
av pojkarnas beteende och ändå vill ha ett bra läraromdöme på grupparbetet. 
Pojkarna säger att de räknar med att flickorna gör jobbet och “fixar betyget”. 
Flickorna menar att lärarna avsiktligt placerar dem i grupper med pojkar för att 
skapa ordning vilket upplevs frustrerande när det leder till att deras akademiska 
prestation försämras. Stressen över lärarbedömning i samband med samarbete vid 
grupparbete anser flickorna är avgörande för att de ensamma gör jobbet. 
Kamratbedömning tas inte upp som en faktor som kan bidra till ett ojämställt 
samarbetet vid grupparbete. 
 
 

Det konstruktiva samarbetet  
Under det andra huvudtemat Det konstruktiva samarbetet finns subtemana a) 
gemenskapande och b) bedömningstillfredsställelse. I subtemana beskriver 
högstadieelever hur de upplever att lärarbedömning och kamratbedömning bidrar 
till gemenskapande och bedömningstillfredsställelse vid samarbete under 
grupparbete.  
 

Gemenskapande. Eleverna beskriver att vetskapen om att de ska få 
lärarbedömning kan skapa en gemenskap där de samarbetar ihop. För att 
gemenskapande ska uppstå menar eleverna i samtliga 12 fokusgrupper att det 
krävs trygghet. Trygghet skapas främst genom att de får jobba med kamrater de 
känner väl (Goda kamrater ger bra samarbete). Goda kamrater har eleverna tillit 
till. De beskriver till exempel hur viktigt det är att kunna lita på att alla 
gruppmedlemmar gör sin del av det gemensamma arbetet för ett jämlikt arbete 
som inte känns stressande inför lärarbedömning. Några elever beskriver att 
bedömning är viktig men inte står i fokus. 

 
Moderator: Jag tänker på grupparbetet i slöjd, hur påverkar bedömning samarbetet där? 
A: Vi ska handarbeta enskilt och sedan så sitter vi i en soffgrupp och lyssnar på musik 
och pratar. Det är jättemysigt. Läraren ser hur vi jobbar och sedan ska vi sätta ihop allt. 
Det känns inte som det påverkar, vi gör allt. Det känns bra… sen är vi bara tjejer (9). 
  

Tillit och trygghet som uppstår när eleverna känner varandra väl gör att de vågar 
kommunicera ärligt och kritisera varandras arbete. Den interna 
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kamratbedömningen i gruppen ger en tillfredsställelse och ett bättre slutgiltigt 
resultat menar flera elever. 

 
A: Alltså vi känner ju varandra rätt bra och så och vi liksom vågar säga om det är bra 
eller inte så det var ju bådas åsikt om hur det skulle göras. 

 Moderator: Hur gick det att samarbeta? 
B: Om jag skulle ha gjort uppgiften med någon annan jag inte brukar jobba med, om vi 
säger någon annan i klassen jag inte känner, då skulle jag nog inte våga säga ifrån eller 
säga emot, eller säga min åsikt lika mycket (8). 

    
Många elever vill nå så högt betyg som möjligt och menar att det då inte är bra 
att vara för nära vänner när de ska grupparbeta. Det kan göra att det blir pratigt, 
ofokuserat och risken finns att ingen tar ansvar för arbetet. Elever i samtliga 
fokusgrupper tycker att det är viktigt att alla i gruppen tar ansvar för sin del av 
grupparbetet (Att se sitt eget ansvar). Det var avgörande att alla tog ansvar för att 
ett grupparbete med en film skulle kunna avslutas och bedömas, berättar en elev.  

 
Ja men vi behövde göra klart den för vi behövde lämna in den dagen efter. Och då så 
stannade vi [alla i gruppen] efter skolan efter att alla slutade och gjorde färdigt [filmen] 
(8). 

 
Elever menar att bedömning kan leda till konstruktiva samarbeten om 
bedömningen inte är ett betyg och kommer i andra hand. En grupp tar upp det 
traditionella grupparbetet med en show som ett exempel på Lyckat samarbete 
utan betyg. De beskriver ett grupparbete som bedöms av publiken där både lärare 
och elever ingår och talar om vad som var bra och vad som kan utvecklas till 
kommande år. Grupparbetet är inte obligatoriskt men ändå vill många delta. 
Eleverna trycker på att det är en kreativ, uppsluppen stämning vid arbetsmötena.  
                                                    

A: Man blir ju i princip bedömd men inte betyg-bedömd. 
B: Men jag tror inte att det är det som lockar den här gången. Jag tror att de har sett att 
det är kul innan [tidigare år]. Jag tror det som skulle hjälpa i andra grupparbeten är att 
visa hur roligt det kan bli och vi har garvat hur mycket som helst åt det här och nu ser 
vi att vi kan få andra att garva. Det är nog riktigt grupparbete tror jag när alla tycker det 
är kul (6). 
  

Under det gemenskapande subtemat beskriver eleverna att både lärarbedömning 
och kamratbedömning kan sporra till ett konstruktivt samarbete. För att det ska 
uppstå krävs att eleverna får jobba med personer de känner väl för att uppleva 
trygghet och tillit till att alla i gruppen kommer att göra sin del av det 
gemensamma grupparbetet. Elever menar att tillit och trygghet innebär att de 
vågar ge konstruktiv kamratbedömning som i sin tur ger ett bra resultat och en 
bra bedömning av läraren. Eleverna blir främst bedömda av lärare som ger ett 
betyg. Eleverna hävdar att skolarbetet skulle vara meningslöst utan 
betygsbedömning av läraren. Samtidigt beskriver några elever att icke betygsatt 
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grupparbete, såsom ett showarbete, är populärt och konstruktivt bland annat för 
att det ger arbetsglädje.  
 

Bedömningstillfredsställelse. Arbetsglädje och minskad bedömningsstress 
kan även åstadkommas genom bedömningstillfredsställelse, enligt eleverna. 
Bedömningstillfredsställselse är det andra subtemat under huvudtemat Det 
konstruktiva samarbetet. Eleverna slår inte bara fast att bedömning följer allt 
skolarbete utan även att det påverkar samarbetet i grupparbete. Bedömning som 
görs rättvist och professionellt skapar en bedömningstillfredsställelse och ett 
välfungerande grupparbete menar flera elever.  

Många elever förespråkar individuell lärarbedömning vid grupparbete 
framför gemensam gruppbedömning. Var och en vill bli rättvist erkänd för sitt 
bidrag därför förespråkas Individuell bedömning hellre än gruppbedömning.  

 
Det var ju du och jag som hade gjort det själva...alla i hela gruppen fick väl samma 
betyg, ...så det var ju surt för oss (9).  

 
I flera fokusgrupper betonar eleverna att individuella bedömningar är viktiga för 
att slippa stress inför bedömning. De som satsar på ett högre betyg ska inte behöva 
oroas över att någon som nöjer sig med ett lägre betyg drar ner ett gemensamt 
betyg. De som satsar högt  kan även stressa de som satsar lägre att prestera, menar 
eleverna. Flera elever beskriver samtidigt en oro över att läraren inte vet vem som 
gjort vad i exempelvis en PowerPoint eller i en text. Läraren måste vara 
närvarande för en tillfredsställande bedömning säger en elev: “Det är viktigt att 
läraren går runt och kollar hur vi jobbar under grupparbetet” (10). 

Eleverna är osäkra över hur läraren bedömer arbetsprocessen och även 
resultatet. Trots det så vill de ha Lärarbedömning hellre än kamratbedömning. 
Eleverna menar att lärarna har ämneskunskaper, vet vad som krävs för de olika 
betygsmålen och är professionella. 
  

A: För att det är de som sätter betyget. 
 B: För att man vill ha så bra betyg som möjligt. 

C: Det är liksom de som vet vad som behövs. De är ju utbildade och då vet man ju hur 
man kan göra det bättre (2). 
 

I flera fokusgrupper var eleverna tveksamma till kamratbedömning för att den 
inte skulle kunna ge eleven den feedback som behövs för att bidra till ett högt 
betyg. Några elever menar att kamratbedömning inte alltid är uppriktig. Det kan 
vara svårt att säga till en kompis att vissa saker den gjort inte är bra. En elev 
hävdar att kamratbedömning kan vara meningslöst och irriterande.  
 

Man blir ofta frustrerad faktiskt när folk bara säger att det är jättebra, för man vill ju 
faktiskt ha så högt som möjligt och man tänker… jaha, var det här allt (5).  
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Några grupper förespråkade emellertid både lärarbedömning och 
kamratbedömning, där kamratbedömning sägs ge ytterligare ett perspektiv.  

Flera elever beskriver att de längtar efter mer framåtsyftande bedömning 
både från lärare och elever för att jobba konstruktivt som grupp. I två 
fokusgrupper nämns metoden Två stjärnor och en önskan, (Two stars and a wish). 
Metoden innebär att eleven eller gruppen får feedback som består av två styrkor 
i det redovisade och en önskan om något som skulle kunna utvecklas. 

 
A: Och då fick hela klassen räcka upp handen och säga vad de tyckte var bra och så 
typ, om vi säger att tre hade sagt att något bra så fick en person säga vad den tyckte 
man kunde öva på.     
B: Man blir ju lite så här, oj vad tyckte den om det här. 
A: Men man blev stolt när någon tyckte att det var bra. Så jag tyckte att det var 
jättesmart (1).            

 
I subtemat bedömningstillfredsställelse hävdar flera elever att bedömning som 
görs rättvist och professionellt skapar en bedömningstillfredsställelse och ett 
konstruktivt grupparbete. I första hand menar eleverna att 
bedömningstillfredsställelse uppnås genom lärarbedömning för att läraren vet vad 
som krävs för att nå de olika betygsmålen. Eleverna menar att individuell 
lärarbedömning vid grupparbete krävs för bedömningstillfredsställelse. 
Individuell bedömning är en förutsättning för att var och en bekräftas och 
betygsätts rättvist, enligt eleverna. Eleverna har en kluven inställning till 
kamratbedömning. De litar inte på kamraternas förmåga att ge framåtsyftande 
bedömning men de uppskattar metoden Två stjärnor och en önskan (Two stars 
and a wish) där både lärare och elever beskriver styrkor och svagheter i det som 
eleverna redovisat. Eleverna menar att metoden kan användas för en bedömning 
som bidrar till bedömningstillfredsställelse i samarbetet vid grupparbete. 

 
 
Sammanfattning av resultat 

Resultatpresentationen kan sammanfattas med att eleverna anser att främst 
lärarbedömning påverkar samarbete i grupp åt två håll. Det kan bidra till ett 
destruktivt samarbete med stress över lärarbedömning vilket skapar ojämlikhet. 
Ytterst kan det innebära att enskilda elever tar på sig hela ansvaret för 
grupparbetet och utesluter andra som tvingas till passivitet, enligt eleverna. 
Eleverna hävdar att bedömningsstress även kan bidra till ojämställdhet där flickor 
gör grupparbetet för att få ett bra betyg av läraren samtidigt som pojkar använder 
arbetstiden till att busa och leka. Bedömning både av lärare och kamrater kan 
även påverka samarbetet åt ett konstruktivt håll där det uppstår en 
bedömningstillfredsställelse, enligt eleverna. Då krävs trygghet och tillit som 
eleverna menar fås genom gruppkonstellationer där de känner varandra väl. 
Eleverna menar att bedömningstillfredsställelse främst nås genom individuell 
bedömning av lärarna. Kamratbedömning är inte så vanligt och eleverna är 
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kluvna till den formen av bedömning. Eleverna vill helst ha professionell och 
rättvis lärarbedömning och ett betyg. Samtidigt uttrycker flera elever en önskan 
om framåtsyftande bedömning vid grupparbete både av lärare och elever.            

                 
             
      Diskussion 

 
Syftet med den här studien har varit att undersöka, beskriva och analysera hur 
högstadieelever upplever att bedömning påverkar samarbetet inom grupparbete 
utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Enligt tidigare forskning finns en stor 
osäkerhet kring bedömning vid grupparbete hos lärarna (Chiriac & Granström, 
2012; Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2014). Studier där högstadieelever 
fått göra sina röster hörda angående hur bedömning påverkar samarbete under 
grupparbete är dessutom svårt att hitta. I den här studien har det varit viktigt att 
försöka fördjupa kunskapen om hur bedömning kan påverka samarbete inom 
grupparbete genom ett elevperspektiv. Vi hoppas kunna bidra till ökad förståelse 
kring bedömning i samband med samarbetet som grupp och att det vi presenterar 
kan vara användbart framförallt för högstadielärare.                  

 
   Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras med samma struktur som resultatet, det vill säga 
i två delar baserat på de två huvudtemana Det destruktiva samarbetet och Det 
konstruktiva samarbetet. Resultatdiskussionen börjar med huvudtemat Det 
destruktiva samarbetet. Under huvudtemat diskuteras högstadieelevers 
upplevelse av hur bedömning kan leda till ett destruktivt samarbete under 
grupparbete, som ett samarbete i grupp (Hammar Chiriac & Granström, 2012). 
Under det destruktiva samarbetet beskriver högstadieelever att de främst upplever 
att lärarbedömning bidrar till ett destruktivt samarbete. Kamratbedömning 
(Skolverket, 2011b) tas inte upp som en faktor som bidrar till ett destruktivt 
samarbete i grupp. Den andra delen av diskussionen tar upp det andra huvudtemat 
Det konstruktiva samarbetet. Här diskuteras det hur högstadieelever upplever att 
bedömning kan leda till ett konstruktivt samarbete som grupp (Hammar Chiriac 
& Granström, 2012). Under detta huvudtema diskuteras det även hur 
högstadieelever upplever att lärarbedömning och kamratbedömning kan bidra till 
ett konstruktivt samarbete som grupp. 
 

Det destruktiva samarbetet - samarbete i grupp  
I följande avsnitt kommer huvudtemat Det destruktiva samarbetet att diskuteras 
som ett samarbete i grupp. Studiens resultat illustrerar hur elevers upplevelse av 
att bli bedömda vid grupparbete kan leda till ett destruktivt samarbete, ett 
samarbetet som har stora likheter med det som Hammar Chiriac och Granström 
(2012) benämner arbete i grupp. Arbetet i grupp karakteriseras av att 
gruppdeltagarna arbetar individuellt med var sin del av den gemensamma 



  

21  
  

uppgiften utan interaktion. Eleverna i den här studien beskriver att de oftast delar 
upp gruppuppgiften och jobbar enskilt men att vissa elever då inte arbetar så 
mycket utan “går-och-drar” (Hammar, Chiriac, 2013) och till och med blir 
fripassagerare (Dick, Tissington & Hertel, 2009). De elever som arbetar känner 
sig då ofta tvingade att göra fripassagerarnas arbetet för att uppnå en bra  
bedömning av läraren. I det här avsnittet diskuteras samarbete i grupp vidare 
utifrån: a) bedömningsstress b)  allt bedöms, c) summativ lärarbedömning, d) “gå-
och-dra”-elever och fripassagerare, e) “gå-och-dra”-elever och fripassagerare 
kopplat till Teorin som socialt ömsesidigt beroende f) Att minimera risken för 
“gå-och-dra”-elever och fripassagerare, g) Elevers upplevelser av hur  
lärarbedömning påverkar samarbetet inom grupparbete och slutligen h) Elevers 
upplevelser av hur kamratbedömning påverkar samarbetet inom grupparbete.  
 

Bedömningsstress. Den här studiens resultat visar att en orsak till 
destruktivt samarbete i grupp är att vissa elever “går-och-drar” eller är 
fripassagerare. Studiens resultat visar även att många elever oroas över att behöva 
arbeta med elever som smiter från arbetet. De elever i denna studie som däremot 
drivs av social facilitation,  främst av utvärderingseffekten (Kassin et al. 2011) 
och drabbas av “gå-och-dra”-elever (Hammar Chiriac, 2013) eller fripassagerare 
(Dick, Tissington & Hertel, 2009) känner sig ofta tvingade att göra deras 
uppgifter för att nå ett gott resultat. Arbetsbördan ger istället en negativ stress 
inför bedömning visar studiens resultat. Resultatet visar att bedömningsstress kan 
bidra till att eleverna tar över andra elevers uppgifter eftersom de anser att deras 
prestation inte duger. Johnson och Johnsons (1999) teori om socialt ömsesidigt 
beroende tar upp vikten av individuellt ansvarstagande (individual 
accountability) vid grupparbetet som leder till positivt ömsesidigt beroende. När 
eleverna i den här studien tar över andra elevers arbete skulle det kunna vara så 
att eleverna uppfattar att de kan nå sina mål oavsett hur de andra eleverna når sina 
mål (Johnsons & Johnson, 2017). Eleverna i studien som tar över andras arbete 
verkar inte uppleva att gruppen har ett gemensamt mål vilket kan bidra till deras 
beteende. Det blir ett arbete i grupp (Hammar Chiriac & Granström, 2012) där 
inget ömsesidigt beroende uppstår (no interdependence) (Johnson & Johnson 
2017). De vinster som samarbete som grupp ger (Hammar Chiriac & Granström, 
2012) i form av social utveckling och ökade akademiska kunskaper jämfört med 
individuellt arbete uteblir (Bennet & Dunne, 1992; Galton & Williamson, 1992; 
Webb & Palincsar, 1996).  

 
Allt bedöms. Eleverna slår fast att allt skolarbetet bedöms och att det 

påverkar samarbetet vid grupparbete. För en del elever leder vetskapen om 
bedömning till social facilitation utifrån utvärderingseffekten (Kassin et al. 2011), 
för andra elever leder det till att de “går-och-drar” (Hammar Chiriac, 2013) eller 
agerar fripassagerare (Dick, Tissington & Hertel, 2009). När elever med dessa två 
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typer av beteende ska grupparbeta och bedömas kan det leda till destruktiva 
samarbeten i grupp (Hammar Chiriac & Granström, 2012).  
 

Summativ lärarbedömning. Studiens resultat visar att eleverna upplever 
att de nästan bara får summativ lärarbedömning (Skolverket, 2011b) i samband 
med grupparbete. Många upplever stress över att se till att få bra summativ 
lärarbedömning. Studiens resultat visar att stressen upplevs öka då bedömningen 
ges i form av ett gemensamt gruppbetyg (Nicolay, 2002) och problemet med “gå-
och-dra”-elever (Hammar Chiriac, 2013) och fripassagerare (Dick, Tissington & 
Hertel, 2009)  är vanligt. Studien visar att elever som drivs av social facilitering 
(Kassin et al. 2011) vid summativ lärarbedömning (Skolverket 2011b), och 
upplever problem med fripassagerare (Dick, Tissington & Hertel, 2009), ofta tar 
på sig fripassagerarnas uteblivna arbete vilket leder till ett destruktivt samarbete 
i grupp (Hammar Chiriac, 2013). Enligt eleverna i studien sätter läraren ofta 
samman grupper där elever har olika studieambitioner. Det kan leda till att de 
som satsar högst utnyttjas då de som satsar lägre kan bli fripassagerare visar 
resultatet. Enligt eleverna uppstår detta främst när läraren ger ett summativt 
gruppbetyg (Skolverket, 2011b) och leder till ett destruktivt samarbete i grupp. 
 

“Gå-och-dra”-elever och fripassagerare. Elever i studien beskriver att de 
“går-och-drar” (Hammar Chiriac, 2013) och agerar fripassagerare (Dick, 
Tissington & Hertel, 2009) i första hand för att de upplever att grupparbetet ändå 
blir gjort. Det överensstämmer med tidigare forskning (Dick, Tissington & 
Hertel, 2009) som visar att elever som agerar fripassagerare upplever att deras 
insats inte behövs i gruppen. Elever som upplever social facilitering (Kassin et al. 
2011) och tar på sig “gå-och-dra”-elevernas och fripassagerarnas uppgifter kan 
genom sitt beteendet bidra till att de som smiter anser att de inte behöver bidra.  

 
“Gå-och-dra”-elever och fripassagerare kopplat till Teorin om socialt 

ömsesidigt beroende. Problemen med “gå-och-dra”-elever (Hammar Chiriac, 
2013) och fripassagerare (Dick, Tissington & Hertel, 2009) kan möjligen även 
förklaras med dessa elevers brist på individuellt ansvarstagande (individual 
accountability) (Johnson & Johnson, 2017) då de beskriver att de inte behöver ta 
ansvar för att någon annan ändå gör det. Att det här beteendet får fortgå kan även 
ha att göra med elevernas brist på mellanmänskliga och smågrupps-färdigheter 
(interpersonal and small group skills). Enligt Johnson och Johnson (2017) är 
exempelvis konfliktlösning och kommunikation något elever behöver träna på för 
att det inte ska bli ett samarbete i grupp utan ett samarbete som grupp (Hammar 
Chiriac & Granström, 2012). Träning för att öka smågrupps-färdigheter skulle 
kunna motverka fenomenet med “gå-och-dra”-elever.  
 

 Att minimera risken för “gå-och-dra”-elever och fripassagerare. 
Fenomenet med “gå-och-dra”-elever kan förebyggas på flera sätt enligt Aggarwal 
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och O’Brien, (2008). Gruppstorleken kan exempelvis minskas och 
kamratbedömning kan användas. I studien beskriver dock eleverna 
gruppstorlekarna som relativt små. Kamratbedömning användes dock sällan och 
att öka användningen av kamratbedömning skulle kanske motverka fenomenet 
med “gå-och-dra”-elever och fripassagerare i fall som eleverna beskriver. Enligt 
Aggarwal och O’Brien (2008) minskas risken för fripassagerare vid 
kamratbedömning då det visar sig vem som gjort vad. Enskilda individer som inte 
bidragit kan då inte räkna med samma betyg som de som bidragit. Att inte bara 
ge gruppbetyg (Nicolay, 2002), utan att läraren även ger enskilda omdömen vid 
bedömning av grupparbetet skulle kanske kunna motverka att elever inte bidrar. 
Kombinationen av summativa individuella bedömningar och gruppbedömningar 
av läraren samt formativ kamratbedömning (Skolverket, 2011b) under 
grupparbetets gång skulle kanske hjälpa till att motverka fenomenet med “gå-och-
dra”-elever (Hammar Chiriac, 2013) och fripassagerare (Dick, Tissington & 
Hertel, 2009). Då blir det uppenbart vem som gjort vad och bedömningen blir 
förmodligen mer rättvis än när det endast ges ett summativt gruppbetyg vilket, 
enligt eleverna i den här studien, är vanligast.  

 
Elevers upplevelser av hur lärarbedömning påverkar samarbete inom 

grupparbete. Eleverna i studien tar uteslutande upp hur lärarbedömning påverkar 
samarbetet inom grupparbete destruktivt, till ett samarbetet i grupp (Hammar 
Chiriac & Granström, 2012). Eleverna i denna studie menar att lärarnas 
summativa bedömning (Skolverket, 2011b) oftast i form av ett gruppbetyg bidrar 
till en betygsstress. Det är främst de elever som ofta tar på sig extraarbete (Kassin 
et al. 2011)  som stressas då andra elever smiter från arbete (Dick, Tissington & 
Hertel, 2009). Ytterst tar elever i den här studien vilka vill ha höga betyg över 
andra gruppmedlemmars arbete och det uppstår enligt eleverna ojämlika 
grupparbeten till följd av att läraren ger summativa gruppbetyg (Skolverket, 
2011b).  
 

Elevers upplevelser av hur kamratbedömning påverkar samarbete inom 
grupparbete. Kamratbedömning (Skolverket, 2011b) är enligt eleverna inte 
vanligt förekommande och tas inte upp som en faktor som bidrar till att 
bedömning påverkar samarbetet inom grupparbete destruktivt till ett samarbete i 
grupp (Hammar Chiriac & Granström, 2012). 

 
 
 

Det destruktiva samarbetet - ojämställt samarbete i grupp 
I följande avsnitt kommer huvudtemat Det destruktiva samarbetet att diskuteras 
som ett samarbete i grupp. Arbetet i grupp karakteriseras av att gruppdeltagarna 
arbetar individuellt med var sin del av den gemensamma uppgiften utan 
interaktion. I den här delen beskriver både flickor och pojkar hur grupparbeten 



  

24  
  

till stor del görs av ensamma eller ett fåtal flickor samtidigt som pojkarna gör 
annat än att arbeta. Detta kan ses  som att arbeta i grupp. I det här avsnittet 
diskuteras samarbete i grupp vidare utifrån: a) ojämställdhet – destruktivt 
samarbete i grupp b) genus kopplat till “gå-och-dra”-elever och fripassagerare, c) 
genus kopplat till Teorin om socialt ömsesidigt beroende,  d) Att motverka 
problemet med “gå-och-dra”-elever och fripassagerare, e) Elevers upplevelser av 
hur lärarbedömning påverkar samarbetet inom grupparbete och slutligen f) 
Elevers upplevelser av hur kamratbedömning påverkar samarbetet inom 
grupparbete.  
 

Ojämställdhet – destruktivt samarbete i grupp. Resultatet visar att många 
flickor ensamma eller med en annan flicka grupparbetar samtidigt som pojkarna 
leker och busar. Det blir ett destruktivt samarbete i grupp utan interaktion mellan 
pojkarna och flickorna (Hammar Chiriac & Granström, 2012). Flickornas 
beteende kan förklaras med social facilitation (Kassin, Fein & Markus, 2011) och 
främst med utvärderingseffekten men även med den rådande flick- och 
pojkkulturen i skolan (Svaleryd, 2003). Många flickor i studien har höga 
ambitioner och viljan att lyckas i skolan. I flickkulturen som de är en del av verkar 
ambitionerna gå från personliga mål till upplevda förväntningar utifrån och en 
press att agera enligt förväntningarna. Det kan innebära att de tar ansvar för 
andras arbeten för att gruppen och de själva ska få höga betyg vilket blir ett 
destruktivt samarbetet i grupp.  
 

Genus kopplat till fenomenen “gå-och-dra”-elever och fripassagerare. 
Pojkarna i denna studie beskriver att de kan räkna med att flickorna gör jobbet, 
vilket kan bidra till att de går och drar (Hammar Chiriac, 2013) eller blir 
fripassagerare (Dick, Tissington & Hertel, 2009). Enligt Passer (2008) är 
fripassagerare mer vanligt förekommande bland män än kvinnor, vilket eleverna 
bekräftar. Pojkarnas brist på ansvarstagande i den här studien kan bero på att de 
upplever att deras prestation inte behövs för att gruppen ska lyckas, vilket gör 
dem omotiverade att försöka (Kassin, et al., 2010). Det verkar som att pojkarna i 
den här studien ser det eftersträvansvärt att inte bry sig om skolarbetet och att inte 
anstränga sig så hårt som flickorna vilket kan bero på den rådande flick- och 
pojkkulturen i skolan (Svaleryd, 2003).  

 
Genus kopplat till Teorin om socialt ömsesidigt beroende. Flickorna i den 

här studien vittnar om att de ibland gör hela arbetet själva och enligt Johnson och 
Johnson (2017) blir det då inget ömsesidigt beroende alls (no interdependence) 
utan samarbete i grupp. Johnson & Johnson (2017) menar att elever behöver träna 
för att uppnå positivt ömsesidigt beroende. Övningar i konflikthantering och 
utvärdering av grupparbetet kanske skulle kunna åstadkomma ett positivt 
ömsesidigt beroende istället för ett arbete i grupp där flickorna arbetar utan 
pojkarna. 
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Att motverka problemet med “gå-och-dra”-elever och fripassagerare. 

Frågan är om könsheterogena grupper vid grupparbete verkligen är det mest 
framgångsrika för att utveckla sociala och akademiska färdigheter (Johnson & 
Johnson, 2017) i de fall som beskrivits i den här studien. Kanske skulle 
könshomogena grupper fungera bättre då flick- och pojkkulturerna idag är så 
olika (Svaleryd, 2003). Vid könsblandade grupper skulle kanske 
kamratbedömning (Skolverket, 2011b) kunna bidra till att ojämställda 
grupparbeten synliggjordes och diskuteras.  

Eleverna beskriver att lärarna vanligtvis ger gruppbetyg. Att istället ge 
både individuella och gruppbetyg skulle kanske motverka pojkarnas tendenser att 
gå och dra (Hammar Chiriac, 2013) och bli fripassagerare (Dick, Tissington & 
Hertel, 2009) och minska flickornas ansvarstagande för pojkarnas arbete 
(Svaleryd, 2003). 
 

Elevers upplevelser av hur lärarbedömning påverkar samarbetet inom 
grupparbete. Stressen över lärarbedömning av grupparbete anser flickorna i den 
här studien är avgörande för att de ensamma gör jobbet när pojkarna går och drar 
(Hammar Chiriac, 2013) eller blir fripassagerare (Dick, Tissington & Hertel, 
2009). Att delas in i grupper med pojkar och bli ordningsskapare (Wedin 2009) 
ökar sedan deras stress inför lärarens bedömning. Pojkarnas prestation höjs men 
flickornas försämras enligt flickorna i studien. Enligt Läroplanen för grundskolan 
har skolan och läraren ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och ska 
ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga oberoende av könstillhörighet 
(Skolverket, Läroplanen för grundskolan, 2011). Frågan är om lärarna och skolan 
tar det ansvaret utifrån resultatet i den här studien där flickor beskriver hur de får 
lov att ta ansvar för grupparbetet och för att pojkarna ska arbeta. 

 
Elevers upplevelser av hur kamratbedömning påverkar samarbete inom 

grupparbete. Kamratbedömning tas inte upp som en faktor som kan bidra till ett 
ojämställt samarbetet vid grupparbete i denna studie. Eleverna anser heller inte 
att kamratbedömning är en faktor som bidrar till ett ojämställt samarbete i grupp. 
 

Det konstruktiva samarbetet – samarbete som grupp  
I följande avsnitt kommer huvudtemat Det konstruktiva samarbetet att diskuteras 
som ett samarbete som grupp. Studiens resultat illustrerar hur elevers upplevelse 
av att bli bedömda vid grupparbete kan leda till ett konstruktivt samarbete, ett 
samarbetet som har stora likheter med det som Hammar Chiriac och Granström 
(2012) benämner arbete som grupp. Arbetet som grupp karakteriseras av att 
gruppdeltagarna interagerar och gemensamt löser den gruppuppgift de fått. 
Interaktion som uppstår kan leda till ökad social kompetens och akademiska 
färdigheter i jämförelse med om eleverna arbetet en och en i grupp. Eleverna i 
den här studien beskriver att när de får arbeta med kamrater de känner väl så 
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uppstår trygghet och tillit som gör att de kan interagera och tillsammans lösa 
problem och bedömningsstressen uteblir, vilket blir ett samarbete som grupp. 
Samarbetet som grupp diskuteras i det här avsnittet vidare utifrån: a) 
gemenskapande, b) gemenskapande kopplat till Teorin om socialt ömsesidigt 
beroende, c) Elevers upplevelser av hur lärarbedömning påverkar samarbetet 
inom grupparbete och slutligen d) Elevers upplevelser av hur kamratbedömning 
påverkar samarbetet inom grupparbete. 
 

Gemenskapande. Många elever i den här studien menar att bedömning i 
en kontext av trygghet, ansvar och arbetsglädje kan bidra till ett konstruktivt 
samarbete (Hammar Chiriac, 2013) där bedömningsstress uteblir. Det kan ses 
som att eleverna upplever ett gemenskapande när grupparbete blir ett samarbete 
som grupp. Tryggheten inför bedömning av grupparbetet skapas främst när 
eleverna får jobba med kamrater som de känner väl men de får inte vara “för bra 
kompisar” för då tenderar de gå och dra och inte få något gjort (Hammar Chiriac, 
2013). Men sammansättningen av goda kamrater i gruppen är avgörande för att 
bedömning ska upplevas inspirerande och motiverande visade studiens resultat 
och kan leda till ett samarbete som grupp.  

 
Gemenskapande kopplat till Teorin om Socialt ömsesidigt beroende. 

Många elever  i denna studie menar att jobba med kamrater som är vänner innebär 
att det är lättare att ärligt säga sin mening och ifrågasätta det gemensamma 
arbetet, vilket kan vara ett skäl till att de upplever ett positivt ömsesidigt beroende 
(Johnson & Johnson 1999) och ett samarbete som grupp (Hammar Chiriac, 2013) 
utan bedömningsstress. Johnson och Johnson (2017) menar att ett konstruktivt 
samarbete som grupp är beroende av gruppbearbetning (group processing). 
Eleverna i studien beskriver att de diskuterar och utvärderar sitt arbete. Det är 
enligt Johnson och Johnson (2017) avgörande för att utveckla och behålla 
effektiva arbetsrelationer i gruppen. Något eleverna i den  här studien menar att 
de lyckas med då de får jobba med kamrater de känner väl. De skapar då ett 
samarbete som grupp utan bedömningsstress. De elever i studien som deltar i 
grupparbetet med en show beskriver arbetsglädje och framförallt så finns ett 
främjande av interaktion (face-to-face promotive interaction) (Johnson & 
Johnson, 1999) visar studiens resultat. Arbetsglädjen som eleverna i studien 
beskriver verkar bottna i tryggheten av att var och en tar ett individuellt ansvar 
(individual accountability).  

 
Elevers upplevelser av hur lärarbedömning påverkar samarbetet inom 

grupparbete. Eleverna är i allmänhet kluvna till kamratbedömning och hävdar att 
det främst förekommer summativ lärarbedömning vid grupparbete (Forslund 
Frykedal & Hammar Chiriac, 2011; Skolverket, 2011b). Utan summativ 
bedömning skulle skolarbetet vara meningslöst menar många elever och i en 
kontext av trygghet, tillit till gruppmedlemmarna under grupparbetet så upplevs 
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den summativa lärarbedömningen som positiv. Vid grupparbetet med en show 
gavs dock formativ bedömning (Black & Wiliam, 1989) både av lärare och elever 
vilket uppskattades och visade sig bidra till arbetsglädje. Det kan verka 
motsägelsefullt men visar snarare att eleverna är öppna för fler former av 
bedömning och kan se fördelarna med flera perspektiv.  
 

Elevers upplevelser av hur kamratbedömning påverkar samarbetet inom 
grupparbete. Den trygghet och tillit som det konstruktiva samarbetet som grupp 
för med sig gör att eleverna menar att de vågar och vill ge kritik och beröm inom 
gruppen. Det kan ses som en formativ (Black & Wiliam, 1989) kamratbedömning 
(Skolverket, 2011b) som främjar ett samarbete som grupp. Eleverna i denna 
studie är i allmänhet dock kluvna till kamratbedömning och hävdar att det främst 
förekommer summativ lärarbedömning vid grupparbete (Forslund Frykedal & 
Hammar Chiriac, 2011; Skolverket, 2011b). Deras kluvenhet kan bero på 
bristande eller negativa erfarenheter av kamratbedömning. Den formativa lärar- 
och kamratbedömning som gavs vid grupparbetet med en show är eleverna dock 
positiva till. Det kan ha att göra med att den var tydligt framåtsyftande och 
användbar inför kommande arbete. 
 

Det konstruktiva samarbetet - bedömningstillfredsställande samarbete 
som grupp 

I följande avsnitt kommer huvudtemat Det konstruktiva samarbetet att diskuteras 
som ett samarbete som grupp. Arbetet som grupp karakteriseras av att 
gruppdeltagarna arbetar tillsammans för att lösa den gruppuppgift de fått. I den 
här delen beskriver både flickor och pojkar i studien vikten av rättvis bedömning 
för att ge bedömningstillfredsställelse där alla erkänns för det de gjort vilket 
lägger grunden för ett samarbete som grupp. Samarbete som grupp diskuteras 
vidare utifrån: a) bedömningstillfredsställelse, b) bedömningstillfredsställelse 
kopplat till Teorin om socialt ömsesidigt beroende, c) Elevers upplevelser av hur 
lärarbedömning påverkar samarbetet inom grupparbete och avslutningsvis d) 
Elevers upplevelser av hur kamratbedömning påverkar samarbetet inom 
grupparbete. 
 
 Bedömningstillfredsställelse. Resultatet i den här studien visar att många 
elever menar att det som är viktigast för att uppleva bedömningstillfredsställelse 
är att de får en rättvis bedömning. Elever som arbetar hårt vill att arbetet lönar sig 
och ger ett högt individuellt betyg. De vill inte att  någon annan åker snålskjuts 
på dem, till exempel gå-och-dra-elever (Hammar Chiriac, 2013) eller 
fripassagerare (Dick, Tissington & Hertel, 2009) och att hela gruppen får ett högt 
gemensamt betyg. Eleverna i studien menar att när de får individuella 
bedömningar så jobbar alla bättre då de flesta inte vill få ett dåligt betyg. Eleverna 
hävdar att det då är lättare att lösa uppgiften tillsammans och få 
bedömningstillfredsställelse.  
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Teorin om socialt ömsesidigt beroende kopplat till 

bedömningstillfredsställelse. Att endast ge individuell bedömning vid 
grupparbete skulle kunna påverka samarbetet som grupp negativt. Enligt teorin 
om socialt ömsesidigt beroende behövs det en strävan efter gemensamma mål och 
belöningar för att positivt beroende ska uppnås (Johnson & Johnson, 2017). Utan 
den gemensamma bedömningen skulle individerna i gruppen inte behöva 
varandras insats. Då finns inte heller förutsättningen för utveckling av social 
kompetens och ämneskunskaper som samarbete som grupp ger (Hammar Chiriac, 
2013). Både individuella betyg och gruppbetyg skulle kanske vara lösningen för 
ett konstruktivt samarbete som grupp och ge ännu högre 
bedömningstillfredsställelse. I några fokusgrupper nämner eleverna att formativ 
bedömning ger bedömningstillfredsställelse. Elever i två fokusgrupper tar upp 
den formativa metoden Två stjärnor och en önskan. Den skulle kunna skapa bra 
förutsättningar för ett positivt ömsesidigt beroende och samarbete som grupp 
genom exempelvis den gruppbearbetning (group processing) metoden kan bidra 
till. 

 
Elevers upplevelser av hur lärarbedömning påverkar samarbetet inom 

grupparbete. Eleverna i den här studien föredrar lärarbedömning (Skolverket, 
2011b) framför kamratbedömning då de menar att läraren är professionell och vet 
vad som krävs för att nå ett betygsmål. De önskar därför att läraren ska vara 
närvarande under arbetsprocessen för formativ bedömning. Den formativa 
bedömning kan uppmärksamma den enskilda individens prestation och få eleven 
att känna sig sedd och även minska förekomsten av fenomenet med “gå-och-dra”-
elever (Hammar Chiriac, 2013). Enligt eleverna i den här studien kan “gå-och-
dra”-elever annars motverka en bedömningstillfredsställelse vid grupparbete. Att 
kamratbedömning (Skolverket, 2011b) motverkar fenomenet med “gå-och-dra”-
elever (Hammar Chiriac, 2013) verkar eleverna inte medvetna om.  
 

Elevers upplevelser av hur kamratbedömning påverkar samarbetet inom 
grupparbete.  Eleverna förespråkar lärarbedömning och att de inte förespråkar 
kamratbedömning (Skolverket, 2011b) kan bero på att de inte har så stor 
erfarenhet av bedömningsformen. Eleverna i några fokusgrupper önskar däremot 
bedömning både från lärare och kamrater för att få flera perspektiv. Här nämner 
två grupper den formativa metoden Två stjärnor och en önskan som skulle kunna 
bidra till ett samarbetet som grupp (Bennet & Dunne, 1992; Galton & 
Williamson, 1992; Webb & Palincsar, 1996) och en bedömningstillfredsställelse. 
Elever som ger och får den formativa bedömningen genom metoden kan 
förmodligen sedan lättare interagera och lösa gruppuppgiften. Metoden där både 
styrkor och svagheter i ett arbetet presenteras av både lärare och elever kan 
kanske främja interaktion i kommande grupparbeten (face-to-face promotive 
interaction) och då skapa ett samarbete som grupp (Hammar Chiriac, 2013).          
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Metoddiskussion 

I följande diskussion problematiseras den här studiens metod utifrån såväl styrkor 
som svagheter. 

Med 54 deltagare blev studiens data omfattande, vilket kan ses både som 
en styrka och en svaghet. Det gav oss möjligheten att se olika mönster, skillnader 
och likheter i den tematiska analysen, men transkriberingen och kodningen tog 
mer tid än vi hade förväntat oss. Det kan ha påverkat studien negativt och medfört 
att analysen inte blev så djup som den hade kunnat bli. Hade vi gjort en 
begränsning av antalet fokusgrupper och datamängd hade vi fått mer tid till 
kodning av materialet, vilket hade kunnat leda till ett större djup. 

Våra tidigare studier och kunskap i ämnet genus kan ses som en styrka, då 
det ledde till en upptäckt av och fördjupning kring temat ojämställdhet. Men det 
kan även ses som en nackdel då det kan ha bidragit till att vi såg och kanske till 
och med letade efter ojämställdhet och missade något annat.  

Mångårig erfarenhet av att göra intervjuer ledde oss till att vilja skapa 
trygghet i fokusgrupperna för att få ett öppet samtalsklimat. När vi bad lärarna 
sätta samman grupper av elever som trivdes ihop så blev det i en majoritet av 
fallen könshomogena grupper. Homogeniteten (Wibeck, 2010) kan även ses som 
en svaghet då vi kan ha missat en interaktion som heterogena grupper kan ge där 
deltagarna lockas till nyfikna följdfrågor.  

Trovärdigheten har varit viktigt i den här studien. Under analysarbetet 
försökte vi hela tiden gå tillbaka till det transkriberade materialet för att 
exempelvis stämma av att excerpt inte ryckts ur sitt sammanhang när de placerats 
under en kod, eller för att se till att syfte och forskningsfrågor varit utgångspunkt 
vid namngivning av teman. Vi diskuterade koder och teman, och båda 
kontrollerade att de inte tagits ur sitt sammanhang. Vidare har vi försökt att 
detaljerat beskriva hur vi följt Braun och Clarkes (2006) sex steg i 
analysprocessen, samt skrivit ut excerpt från fokusgrupperna vid varje tema och 
subtema i resultatredovisningen för att öka studiens trovärdighet. 
      Kvalitativa studiers kvalitét bedöms bland annat även utifrån hur pass 
överförbara de är (Bryman, 2002). Vi utförde fokusgruppsintervjuer i två olika 
kommuner, på tre skolor och i tre olika klasser och resultatet visar en 
samstämmighet i hur högstadieelever upplever att bedömning vid grupparbete 
kan påverka samarbete. Det kan tala för att vårt resultat är överförbart till andra 
skolor. Vi har däremot inte funnit liknande studier som undersökt hur 
högstadieelevers upplevelser av lärar- och kamratbedömning påverkar samarbetet 
under grupparbete. På grund av det är det svårt för oss att uttala oss om 
överförbarhet. 
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Slutsatser 
Syftet med den här studien var att undersöka, beskriva och analysera hur 
högstadieelever upplever att bedömning påverkar deras samarbete inom 
grupparbete. De slutsatser som går att dra utifrån studien är att elevers upplevelse 
av att bli bedömda vid grupparbete kan leda till ett destruktivt samarbete. Det är 
ett samarbete som har stora likheter med det som Hammar Chiriac och Granström 
(2012) beskriver som ett samarbete i grupp. Elevers upplevelse av att bli bedömda 
vid grupparbete kan också leda till leda till vad som kan betecknas som ett 
konstruktivt samarbete som kan liknas vid det Hammar Chiriac och Granström 
(2012) beskriver som ett samarbete som grupp. 

I studien beskriver eleverna ett samarbete i grupp som ett arbete utan 
interaktion där vissa elever går och drar (Hammar, Chiriac, 2013) och blir 
fripassagerare (Dick, Tissington & Hertel, 2009). Andra elever känner sig 
tvingade att göra fripassagerarnas arbetet genom att de upplever social facilitation 
(Kassin et al., 2011) främst genom utvärderingseffekten och en stress över 
lärarens bedömning. Att en elev blir fripassagerare (Dick, Tissington & Hertel, 
2009) kan bero på elevens brist på individuellt ansvarstagande (individual 
accountability) (Johnson & Johnson, 2017) Stress över lärarbedömning kan 
också bidra till ojämställdhet där flickor arbetar för att få ett bra betyg samtidigt 
som pojkar busar och leker. Enligt Passer (2008) är fripassagerare mer vanligt 
förekommande bland män än kvinnor, vilket eleverna bekräftar. Pojkarnas brist 
på ansvarstagande kan bero på att de upplever att deras prestation inte behövs 
vilket gör dem omotiverade att försöka (Kassin, et al., 2010). Det kan också bero 
på den rådande flick- och pojkkulturen i skolan (Svaleryd, 2003). Enligt eleverna 
är kamratbedömning inte en faktor som bidrar till ett destruktivt samarbetet.  

Studiens resultat visar att lärarbedömning liksom kamratbedömning 
däremot båda kan bidra till ett konstruktivt samarbete som grupp där 
bedömningstillfredsställelse uppstår. Samarbete som grupp kännetecknas av att 
eleverna gemensamt löser den gruppuppgift de fått (Hammar Chiriac, 2014). 
Eleverna menar om de ska jobba som grupp så krävs det trygghet och tillit.  Enligt 
eleverna uppnås det främst genom gruppkonstellationer där de känner varandra 
väl. Eleverna hävdar att bedömningstillfredsställelse främst nås genom 
individuell bedömning av läraren. Kamratbedömning är inte så vanligt och 
eleverna är kluvna till bedömningsformen vilket kan bero på bristande erfarenhet. 
Elever med erfarenhet av metoden Två stjärnor och en önskan uppskattar dock 
den och vill gärna ha mer av liknande bedömning. Två stjärnor och en önskan är 
en formativ bedömning som ges av både lärare och kamrater.  
  

Förslag till fortsatt forskning 
Då området, hur bedömning påverkar samarbetet inom grupparbete, är relativt 
outforskat och det finns en avsaknad av elevers perspektiv är det önskvärt med 
fler kvalitativa studier av det här slaget, för att ge forskare och praktiker en ökad 
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förståelse för fenomenet. Det skulle vara av intresse att undersöka hur bedömning 
påverkar samarbete under grupparbete i fler åldrar, både på gymnasie- och 
universitetsnivå. Dessutom skulle kvalitativa observationsstudier både på 
högstadie-, gymnasie- och på universitetsnivå kunna bidra med en fördjupad 
förståelse för fenomenet. Observationsstudiers resultat skulle också kunna 
jämförs med resultat från fokusgruppsintervjuer.  

Med hänvisning till den ojämställdhet som den här studiens resultat visar  
skulle det också vara intressant att ytterligare undersöka genus kopplat till social 
loafing vid både lärar- och kamratbedömning under grupparbete. Det skulle också 
vara av intresse att vidare undersöka sambandet mellan stress och såväl 
lärarbedömning som kamratbedömning vid grupparbete. 
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Bilaga 1 
Samtycke till deltagande i forskningsstudie. 
  
  
Studiens titel: Hur bedömning påverkar högstadieelevers samarbete i grupp. 
  
Ett forskningsprojekt som genomförs vid Linköpings universitet. 
 
  
Jag har tagit del av informationen om studien som givits till mig 
muntligen. Jag ger mitt samtycke för medverkan i studien. 
(Vänligen sätt ett kryss i rutan) 
 

▢   
  
  
______________________________________ 
Skola 
  
  
______________________________________ 
Namnteckning 
  
  
______________________________________ 
Namnförtydligande 
  
  
______________________________________ 
Ort och datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

Bilaga 2 
Samtycke till deltagande i forskningsstudie. 
  
 
Till vårdnadshavare för elev  
 
Studiens titel: Hur bedömning påverkar högstadieelevers samarbete i grupp. 
  
Ett forskningsprojekt som genomförs vid Linköpings universitet. 
  
  
För att Ert barn ska få delta i studien måste både de själva och ni som 
vårdnadshavare skriva under ett samtycke samt skicka de med barnen till 
klassläraren. Kom ihåg att ert barns deltagande är helt frivilligt och deltagandet 
kan avbrytas när som helst under studiens gång. Om ni skriver under så ska 
detta papper så snart som möjligt åter till klassläraren. 
 
Vi har tagit del av informationen om studien som givits skriftligen. 
 
 
  
______________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift  
  
______________________________________ 
Ort och datum 
  
  
______________________________________ 
 Vårdnadshavares underskrift 
  
______________________________________ 
Ort och datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

Bilaga 3 
Informationsbrev till vårdnadshavare.  
 
Hej, 
 
Vi, Kaisa Svanborg och Alexandra Hjelm, genomför just nu en studie om hur 
bedömning påverkar samarbetet när högstadieelever grupparbetar. Vi är båda 
psykologstudenter vid Linköpings Universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande och studien är vårt examensarbete.  
 
Vi gör gruppintervjuer där vi samtalar med högstadieelever om deras 
upplevelser och erfarenheter av grupparbete i skolan. Vi kommer att besöka era 
barns skola och samtala med elever i 30-45 minuter i mindre grupper. 
Synpunkter och erfarenheter sammanställs sedan i vår studie där det som sägs 
kommer att avidentifieras. Eftersom eleverna kan vara under 15 år så krävs inte 
bara att de själva samtycker till att medverka utan också att ni som 
vårdnadshavare ger ert samtycke. 
 
Inom forskningen finns det inte mycket av högstadieelevers röster angående 
grupparbete och bedömning därför är det viktigt att få höra vad era barn har att 
säga. Forskningen visar att framgångsrikt samarbete i grupp främjar både socialt 
kompetens men också ökade ämneskunskaper. Era barns erfarenheter kan bidra 
till ökad kunskap hos forskare och lärare och förhoppningsvis en utveckling av 
grupparbetande i skolan.Vi hoppas på ert samtycke. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Kaisa Svanborg, 076-8414481 
kaisv196@student.liu.se 
 
Alexandra Hjelm, 0705-847045 
alehj992@student.liu.se  
 
Handledare: 
Bitr. professor Eva Hammar Chiriac,  
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
eva.hammar.chiriac@liu.se 
 
Doktorand Johan Forsell 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
johan.forsell@liu.se 
 



  

  
  

Bilaga 4 
 
Tillvägagångssätt vid Fokusgruppsintervjuer: 
 
Fokusgrupper: 
Inledning: 
  
Hej, roligt att ni vill vara med i den här studien! 
Det är som vi tidigare sagt frivilligt och ni kan avbryta om ni vill, när ni vill.  
Det som vi säger här under fokusgruppen stannar här inne. Vi tar inte med oss 
det ut på skolgården och berättar för andra. Det är inte juste mot de andra 
deltagarna och inte etiskt. 
  
Vi ska alltså samtala i i en så kallad fokusgrupp och vad innebär då det? 
Jo, vi kommer att ställa en fråga och be er diskutera den.Vi kommer att lyssna 
och kanske ställa någon följdfråga men det viktigaste är att ni alla säger vad ni 
tycker, berättar om era erfarenheter, pratar och lyssnar på varandra. Vi är 
tacksamma för alla svar och det finns inget rätt eller fel. Ni behöver inte vara 
överens, snarare är det faktiskt så att olika perspektiv och åsikter berikar 
diskussionen och forskningen. 
Era röster är viktiga för att forskare och lärare bättre ska förstå hur grupparbeten 
ska göras på bästa sätt och för att ni ska få en bra utbildning. 
  
Vi spelar in på mobilen och för att urskilja vem som säger vad så kommer vi att 
be er säga ert nam samt ert favoritdjur. 
Vi börjar med det? Vad heter du? Vilket djur har du valt? 
  
 
Ram och bakgrundsfråga: 
  
1) Berätta om ett grupparbete där ni deltagit.  
(Eventuella följdfrågor beroende på vad som kommer upp spontant.) 
 
Hur var sammansättningen, antalet, vem bestämde det? 
Vad var uppgiften? 
Hur bidrog medlemmarna? 
Drog ni nytta av varandra, hur? 
Hur redovisade ni? 
Positivt, negativt att arbeta i grupp?  
 
Bryggande fråga- till huvudfrågan:  
2) Blir ni bedömda när ni grupparbetar? 
(Eventuella följdfrågor vid behov) 



  

  
  

  
Vad bedöms? 
När? under-efter? 
Hur? Individuellt eller i grupp. 
Vad är en bra bedömning? 
Hur förmedlas bedömningen? Hur får ni veta, under resans gång, vid 
redovisning… 
Vem bedömer-lärare eller kompisar-eller annat sätt 
Att bli bedömd som grupp är det positivt eller negativt? Varför?  
  
Huvudfråga: 
3) Påverkar bedömning samarbetet i gruppen? 
(Eventuella följdfrågor vid behov) 
  
Har det hänt att någon i gruppen tex bara glider med och inte jobbar så mycket? 
Hur upplever de andra i gruppen det? 
Har ni varit med om att en i gruppen gör jobbet, eller merparten  och de andra 
inte hjälper till? Hur blir det då? 
Och vad händer när någon vill ha ett A och någon ett E i ämnet och de hamnar 
i samma grupp för att grupparbete?  Har ni erfarenheter av det? Hur var det? 
Har ni varit med om att  läraren går in och pekar vad som är bra och vad som 
behöver förbättras under arbetets gång? Hur upplever ni det? 
Har ni varit med om att elever gjort det? Hur var det? 
Brukar ni redovisa arbetet? Hur då? Vad säger lärare och andra elever? 
Är det bedömning? Hur påverkar det er, gruppen? 
   
  
4) Är det något vi glömt eller något ni vill tillägga? 
  
Tack för att ni medverkat. 
Nu kommer vi att lyssna på vad ni sagt, skriva ner det och sedan skriva vår C-
uppsats. Ni får ta del av när den är klar.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


