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Flera faktorer påverkar resultatet av ett grupparbete t ex uppgiftens art, 
gruppens sammansättning och lärarens stöd (Hijzen et al. 2007).  
En grupp genomgår tre olika stadier i sin utveckling som grupp och dessa är 
enligt ”Schutz FIRO-modell”: Tillhörighet, Rollsökning och Samhörighet. Ramar 
och instruktioner bör utformas på olika sätt för grupper som befinner sig i olika 
fas. De grupparbeten som vi oftast är involverade i som handledare sträcker sig 
över relativt kort tid och gruppkonstellationerna hinner därför sällan komma 
längre än ”tillhöra-fasen”. Vi har därför valt att begränsa denna rapport till 
relativt korta projektarbeten. 
 
Ramar och instruktioner är viktiga under projektarbeten, dock kan dessa ramar 
samtidigt vara hämmande för kreativiteten och därmed också glädjen och 
motivationen för arbetet. Det gäller att kunna kanalisera kreativiteten så att den 
går till att lösa uppgiften på ett bra sätt och till att slutligen redovisa arbetet. 
 
Gibbs (1994, 1995) pekar på tre sätt att få kreativa grupper: ”Brainstorming”, 
”Project pictures” och ”How was it for you?”.  ”Brainstorming” dvs ”kasta fram 
idéer” mer eller mindre urskillningslöst. Det kan man göra under en ganska stor 
del av arbetets tid. I början av projektet för att definiera och formulera arbetets 
fokus (troligen vanligast), men även under arbetets gång t ex i samband med 
planeringen av en muntlig redovisning. Det är viktigt att man i möjligaste mån 
har ramar så gruppen känner vilket utrymme som finns att låta kreativiteten kan 
verka inom.  
”Project pictures” innebär att gruppmedlemmarna försöker visualisera projektet 
med bilder, för att på så sätt komma igång och senare att ”hålla ångan uppe”. 
”How was it for you?” innebär att man vid initieringen av projektet försöker 
tänka sig den färdiga produkten och fundera hur man skall komma dit. Detta ger 
enl. Gibbs (1995) möjligheter för många kreativa och innovativa idéer som 
antagligen inte hade kommit upp annars. 
 
En viktig faktor som har stor betydelse för hur strikta instruktionerna bör vara är 
längden på projektet, studenternas kunskapsnivå, tillgänglig apparatur samt 
vilken erfarenhet och kunskap projektgruppen har av denna typ av arbete. 
 
Projektredovisningen kommer sist, men är ändå viktig att börja fundera på tidigt. 
Förklara i förväg hur redovisningen skall gå till: skriftlig och/eller muntlig? Vilken 
nivå skall den hålla: vetenskaplig struktur, poster eller som populärvetenskaplig 
artikel? Ska den innehålla en sammanfattning? Hur många sidor skall den 
skriftliga redovisningen vara på och hur lång tid får den muntliga ta?  
 
Inom det ekologiska fältet så genomförs projekt som både är rena 
litteraturprojekt, men även som är fokuserade på fältarbete. Vi tänkte inrikta 
detta arbete på: fältbaserade- respektive litteraturbaserade projekt. 
 



Fältbaserade projekt 
 
Förankra projektet hos studenterna genom koppling till en teori i läroboken, 
originaluppsats eller till vad som är ”allmänt känt” för att väcka intresse. Förklara 
att projektet går ut på att testa en teori. Förklara också att deras undersökning 
är unik i tid och rum, även om den är utförd tidigare under andra förutsättningar. 
 
Låt studenterna själva planera projektet utan alltför mycket styrning. Skriftlig 
planering innan undersökningen påbörjas med en tydlig arbetshypotes, hellre för 
snäv än vidlyftig, den går alltid att bygga på. Arbeta med en hypotes i taget. 
Undersökningen skall också planeras med tanke på bearbetning av insamlade 
data, vilket test skall användas? Vad utgår man från – skillnad eller likhet? Hur 
många prover behövs och hur skall de tas – slumpat eller längs en gradient? Vid 
beteendestudier är det särskilt viktigt att samla olika beteenden i så få kategorier 
som möjligt för att få tillräckligt med observationer i de olika kategorierna. 
 
Om det är flera lärare på kursen är det viktigt att de är överens om projektets 
utformning så att projektgruppen inte får motstridiga besked av lärarna. När 
projektet väl kommit igång bör lärarna hålla sig i bakgrunden, men visa intresse 
för att snabbt upptäcka om det blir svårigheter. Det är också viktigt att styra 
över arbetet om det hamnar i en återvändsgränd (plan B) om det bedöms 
omöjligt att genomföra enligt de ursprungliga planerna. Väderfaktorer och 
transportproblematik kan vara faktorer som gör att ändringar måste ske. Det är 
viktigt att man som handledare vågar säga till när det är dags att byta projekt 
eller inriktning på projektupplägget, eftersom få projektgrupper har den 
erfarenhet som krävs. 
 
Det är också viktigt att påpeka att det kan vara minst lika intressant om man inte 
kan förkasta nollhypotesen som om man får ett resultat som gör att 
nollhypotesen kan förkastas. Det är då viktigt att försöka förklara resultatet med 
ett nytt test eller åtminstone försöka tänka ut en tänkbar förklaring till det funna 
resultatet. 
 
Uppmuntra studenterna att tidigt börja skriva in rådata på rätt sätt för att 
förenkla bearbetningen av resultaten. Förklara grunderna för att skriva en 
vetenskaplig uppsats så att den kan läsas av andra och är så entydig att 
undersökningen kan upprepas och verifieras (Rydin et al. 2007). ”Inledning” och 
”Material och Metoder” kan börja skrivas innan alla resultat är klara. 
 
För att hålla grupperna motiverade så är det viktigt att, som handledare, under 
hela projektet visa intresse för att vid behov vara en resurs utan att uppenbart 
styra hela arbetet. 
 



Litteraturbaserade projekt 
 
Projekt som främst är baserade på litteraturstudier kan vara lite friare och ett av 
skälet till detta är att studenter i många fall har en större vana vid denna typ av 
arbete. De flesta studenter har börjat redan på grundskolenivå och genom sin 
utbildning gjort mer eller mindre komplexa litteraturarbeten. Litteraturprojekt 
behöver inte heller innehålla den nödvändiga praktiska kunskap som är viktigare 
i fältbaserade projekt. 
Man kan också ge friare ramar, men poängtera möjligheter för att fokusera på 
de bitar som gruppen främst är intresserade av. 
 
Det finns dock en risk att genom att man släpper dessa projekt mer fria och inte 
träffar studenterna varje dag, vilket sker på fältkurser, så kan de ”rinna ut i 
sanden”. Kontinuerliga kontrollstationer då man träffar studenterna och 
ventilerar hur arbetet fortgår är viktigt. Längden på projekten är av avgörande 
betydelse för detta. 
 
Det behövs sällan någon ”plan B” för projekt av denna typ, då det är möjligt att 
styra de flesta faktorer som påverkar möjligheterna att genomföra projektet. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att frihet inom givna ramar är 
betydelsefullt i alla projektformer oavsett om de sker på stränderna i Bohusläns 
skärgård eller i ett källarrum på universitetsbiblioteket. 
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