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Utgångspunkt 
 
Ett vanligt förekommande studiemoment i universitetskurser är grupparbeten. Dessa ger 
möjlighet för studenter att i samråd bearbeta en uppgift. Grundkonceptet för ett grupparbete 
är att dess resultat är bättre än summan av de individuella studenternas bidrag (Gibbs 1995). 
Studenterna når således en bättre och mer mångfacetterad kunskap samt får insikt i 
grupparbetesprocessens olika möjligheter och krav. Det finns dock klara skillnader mellan 
olika former av grupparbeten när det gäller exempelvis förutsättningar, uppgiftens natur, 
arbetsförlopp, mål och lärarens roll. Påtagliga skillnader förekommer till exempel mellan 
temabaserade och projektbaserade grupparbeten. I temabaserade grupparbeten ligger 
uppgiften i att behandla och skapa en tankegång kring ett visst ämne. Arbetet handlar därför 
inte så mycket om ett specifikt mål, utan det är själva innehållet i grupparbetet som ligger i 
centrum. I projektbaserade grupparbeten jobbar studenter inom det naturvetenskapliga 
området istället under en mer traditionell hypotesbaserad form, i vilken ett specifikt problem 
undersöks genom insamling och analys av data. Uppgiften i projektbaserade grupparbeten är 
därför både konkret och relativt avgränsad, med ett mer definierbart mål och slutprodukt. Den 
fundamentala skillnaden mellan dessa två huvudtyper av grupparbeten ligger alltså i graden 
av frihet och struktur; i temabaserade grupparbeten är graden av frihet hög medan 
projektbaserade grupparbeten karaktäriseras av ”fasta ramar” (Arfwedson & Arfwedson 
1992). 

“Fria” 
grupparbeten 

Figur 1. Schematisk representation av grupparbetsprocessen och skillnader mellan ”fria” 
temabaserade grupparbeten och projektbaserade grupparbeten med ”fasta ramar”. 
 
I denna rapport diskuterar vi några viktiga skillnader mellan grupparbeten som är ”fria” i 
karaktären och de som följer ”fasta ramar”. Vi tar även upp några likheter samt ger förslag på 
hur man kan öka studenternas motivation och lärande från en pedagogisk utgångspunkt. 
Grupparbetets förutsättningar och uppgiftens utformning 
 
Som nämnt i inledningen är uppgiften i ett temabaserat grupparbete förhållandevis fri. Om 
man däremot vill ger studenterna fasta ramar är ett klarare mål nödvändigt, vilket är en vanlig 
förutsättning i projektbaserade grupparbeten. Dessa skillnader innebär naturligtvis olika 
utgångspunkter för grupparbetet och studenterna. Exempel på uppgifter ger inblick i hur 
förutsättningarna för de två olika grupparbetskategorierna skiljer sig: 

Uppgift 

Vad? INNEHÅLL 

Process Resultat 

METODIK Hur? Mål 
Grupparbeten med 
“fasta ramar” 
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Uppgift i ett temabaserat ”fritt” grupparbete: 

Hotet mot torsken. Det hotade torskbeståndet i Östersjön är ett viktigt tema 
just nu. Finns det verkligen en klar hotbild? Om ja, diskutera och ge förslag 
till vad man kan göra åt problemet. Bestäm en riktlinje för att skydda 
torskbeståndet, t. ex. en vetenskapligt kommission som ska ge råd till 
regeringen. 

 
Uppgift i ett projektbaserat grupparbete med ”fasta ramar”: 

Dygnsaktivitet hos fisk. Många djurarter uppvisar en aktivitetsrytm under 
dygnet. Ofta är det en kompromiss mellan behovet av att leta föda och risken 
att själv bli uppäten. Vad är det som styr dygnsaktiviteten hos fisk i en grund 
vik? För att fånga fiskar av olika storlek i proportion till förekomst används 
översiktsnät (provfiskenät). Projektet ger inblick i fiskfaunas sammansättning, 
dygnsrytm och näringsstrategier. (Naturligtvis kan man också undersöka 
dygnsaktivitet hos andra organismer än fisk.) 
 

I första exempel har studenterna fler möjligheter att nå ett slutgiltigt resultat och målet är inte 
alls tydligt definierat. Att definiera och diskutera problemets innehåll står i centrum i 
grupparbetsprocessen. Ett temabaserat grupparbete söker således ej nå ett specifikt mål eller 
resultat, vilket är av större vikt i ett projektbaserat grupparbete (Figur 1). Det finns alltså inga 
tecken i uppgiften i vilken riktning målet kan ligga i fria grupparbeten. För temabaserade 
uppgifter är det därför viktigt att temat är aktuellt och verklighetsnära för att väcka interesse 
och motivation hos studenterna. Fallet eller temat ska dock gärna vara en kort, välskriven och 
en enkel historia, eftersom det är lätt att underskatta uppgiften. I bästa fall skall logiskt 
tänkande kombineras med känslor, attityder och personliga erfarenheter för att generera 
diskussion och skapa en bild hos studenterna. Detta innebär ofta att bilden inte kommer att 
vara samma som den läraren hade i åtanke. På så sätt kommer studenterna i viss mån själva 
bestämma hur resultatet kan ser ut. I projektbaserade grupparbeten är däremot typen av 
resultat relativt klart redan från början. Projektet är konkret och väl avgränsat. Uppgiftens 
utformning bör därför hjälpa studenterna att fokusera på hur resultatet ska nås. Vilken 
metodik är lämplig för att lösa uppgiften och vilka hjälpmedel finns till hands för att samla in 
relevanta data? Det bör slutligen poängteras att både typer av grupparbete erfordrar 
samarbete och rollfördelning mellan studenter för att lösa den gemensamma uppgiften. 
 
 
Förutsättningar och krav på studenterna 
 
För att lära sig någonting krävs alltid nyfikenhet och aktivitet. Studenterna måste vara 
intresserade i det ämne de ska lära sig. Men det krävs olika talanger om man jämför 
grupparbete i ett ”fritt område” med arbete i ”fasta ramar”. Syftet med ett fritt temabaserad 
lärande är att utveckla förmågan att förstå, analysera, utvärdera och agera utifrån information. 
Det krävs kreativitet och diskussionsförmåga. Om man har ett väl definierat mål man söker 
nå är specifik kunskap viktigare. Kreativitet och diskussionsförmåga är självklart bra men 
inte essentiellt i samma utsträckning som i ett fritt område. Generellt sätt krävs det mer från 
studenterna att genomföra och klara av ett grupparbete i ett fritt område (Tabell 1). 
Nyfikenhet och kreativitet är viktiga krav för att komma igång och driva 
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grupparbetesprocessen, där givetvis självstyrd inlärning är betydelsefullt. I projektarbeten 
med fasta ramar är nyfikenhet och kunskap essentiellt, eftersom målet är relativt klart. 
 
Tabell 1. Förutsättningar och krav på studenterna i temabaserade och projektbaserade grupparbeten. 

Talang ”fritt” grupparbete Grupparbete med  ”fasta ramar” 
Nyfikenhet XXX XXX 
Kreativitet XXX XX 
Själv-Organisation XXX X 
Själv-Motivation XXX X 
Diskussionberedskap XXX XX 
Kunskap XX XXX 
xxx – essentiell; xx – viktigt; x – bra att ha 
 
 
Fokus på vad studenterna ska lära sig är också olika i de två typerna av grupparbete. I 
temabaserad lärande ges studenter möjlighet att öva framförallt kreativitet, diskussion av 
innehåll, retorik och självständig organisation av grupparbete. I projektarbeten är syftet ofta 
att studenterna lär sig utveckla och använda en specifik metodik och behandla precisa fakta 
om ett system för att drive grupparbetsprocessen från uppgiften till målet. 
  
Lärarens roll 
 
I grupparbeten har läraren ett flertal aspekter att bestämma om (Arfwedson & Arfwedson 
1992): 

- vad arbetet ska omfatta 
- hur arbetet ska utföras 
- grupparbetets längd (tid) 
- hur grupperna ska arbeta, och vad eleverna ska göra 
- hur grupperna ska redovisa 
- hur utvärderingen ska gå till 

 
Generellt sätt kan man säga att temabaserade och projektbaserade grupparbeten skiljer sig när 
det gäller hur mycket läraren bestämmer och styr grupparbetsprocessen. Det kan innebära att 
man använder olika typer av ledningsformer där läraren eller gruppen står i centrum 
(lärarcentrerat eller gruppcentrerat grupparbete). I grupparbeten med ”fasta ramar” är lärarens 
roll större (lärarcentrering), medan hon eller han ofta tar rollen som observatör och 
”diskussionsplank” i ”fria” grupparbeten (gruppcentrering). Om gruppens arbete är 
projektbaserat fattar studenterna gemensamma beslut inom de gränser som läraren har givit. 
Däremot kan gruppen i större utsträckning bestämma helt själv i temabaserat lärande. Läraren 
bör dock finnas tillhands för önskad service (Arfwedson & Arfwedson 1992).  
I grupparbeten finns olika faser där läraren kan ingripa och försöka att styra arbetsprocessen. 
Man kan skilja mellan tre olika faser: (1) grupparbetets inledning, (2) arbetsskedet och (3) 
grupparbetets avslutning. Skillnader som man ska tänka på om vill jobba med temabaserad 
eller projektbaserad grupparbete är framställda i Tabell 2.  
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Tabell 2. Skillnader i lärarens roll mellan temabaserade och projektbaserade grupparbeten. 
Viktiga aspekter i lärarens roll Grupparbetsfas 

Temabaserade grupparbeten Projektbaserade grupparbeten 
1. Grupparbetes inledning 
     a. allmän instruktion 

 
- ge välbeskrivna instruktioner 

- föreslå arbetsgång och metodik 

- föreslå sätt av redovisning 
(muntligt eller skriftlig) 

 
- presentera tema och ge 
möjlighet till brainstorming 

- föreslå redovisningssätt 
(muntligt eller skriftlig) 

     b. första handledarkontakten - erbjuda så fort som grupperna 
har samlats 

- ge planeringshjälp på ett tidigt 
stadium 

- erbjuda efter gruppen har 
diskuterat temamöjligheter  
 

2. Arbetsskedet 
 

- rikta processen i gruppen mot 
målet 

- hjälpa till med projektmetodik 
 

- observera processen 

- finnas tillgänglig för 
diskussion av innehållet 
 

3. Grupparbetets avslutning - fokusera på resultatet - fokusera på innehållet 

- ge tid åt diskussion 
 

 
 

Det är viktigt att poängtera att förutom de nämnda skillnaderna mellan temabaserade 
och projektbaserade grupparbeten finns det också grundläggande likheter med relaterade krav 
på lärarens roll. I grupparbetets inledning är det essentiellt at ge stöd i form av god 
tidsplanering, hjälp med gruppindelning, beskrivning av hur man själv kommer att jobba som 
handledare och diskussion av oklarheter. I arbetsskedet är det, oavsett vilket sätt av 
grupparbete man använder, viktigt att gruppen kan få stöd från handledaren. Om man alltför 
mycket avspisar gruppens frågor med ett ”Det där får ni verkligen fundera ut själva!” sjunker 
motivationen i gruppen. Man måste dock söka nå en balans mellan hjälp och krav för att 
stimulera studenterna till eget tänkande. Det är också nödvändigt att hjälpa till med 
eventuella samarbetsproblem. I grupparbetes avslutning är det bra att ha koll på hur mycket 
grupperna har kvar och diskutera möjliga redovisningsproblem med grupperna. 
Avslutningsvis, genom att i planeringsstadiet tänka på aspekter som är viktiga och relevanta, 
beroende på vilken typ av grupparbete studenterna ska genomföra, kan läraren skapa 
förutsättningar för ett lyckat grupparbete. 
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