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1- Hur motiverar man studenter att jobba i grupp? 

 
För att få en grupp att göra ett bra jobb måste de motiveras på rätt sätt både individuellt och som 

grupp. När man lär sig om motivation inom prestationspsykologin som används av idrottsmän, får man veta 
att för att motivera sig, bör man sätta upp mål. För att motivera sig i längden bör man ha satt upp ett väldigt 
långsiktigt mål, som är på gränsen till utopi. En utopi fungerar inte ensamt som motivationshöjare, snarare 
kan det uppfattas som frustrerande att aldrig nå dit. Därför bör flera mindre mål sättas upp. Självklart måste 
man träna för att nå dessa mål och för att träningen skall kännas meningsfull måste man kunna se 
kopplingen, varför träningen leder ett steg närmare målet.  

Detta är överförbart till den akademiska världen. Utopin skulle kunna vara att ta ut examen. Det är 
förstås ingen utopi, men kan nog kännas väl så avlägset tidsmässigt. Målen och delmålen skulle kunna vara 
att klara alla poäng under terminen eller att klara en specifik tentamen. De olika sätten att träna får 
representeras av laborationer, seminarier, inlämningsuppgifter etc.  

Det finns olika sorters motivation enligt Mc Keachie( 1): 
* Det finns både yttre och inre motivation. Vissa studenter involveras in en aktivitet för att t.ex. få beröm 
eller belöning, medan andra drivs av intresset för själva ämnet eller aktiviteten. Ibland talar man om yttre och 
inre press. Det bästa är om det finns en balans mellan yttre och inre press. Den yttre pressen t.ex. från 
gruppen kan fungera som motivationshöjare, så länge den inre pressen är tillräckligt stor.  
* Enligt många psykologer har människan ett grundligt behov av autonomi och av att kunna bestämma över 
sig själv. Därför bör gruppuppgiften inkludera betydelsefulla valmöjligheter.  
* ”De flesta studenter orienterar sig mot aktiviteter som de värderar, och för vilka de förväntar sig vara 
framgångsrika.”. Utifrån denna synpunkt, ser motivationen ut som produkten Förväntning X Värde. Om den 
ena fattas så blir produkten lika med noll! Vår roll när vi ska motivera en grupp elever är alltså densamma 
som fotbollstränarens, eller ishockeycoachens. Vi kan motivera genom att ge grupparbetet en mening.  
* “Mastery” kontra “performance”. Vissa studenter drivs av att kunna behärska ämnet och lära sig bli bra 
team player, medan andra är mer fokuserade på hur egen prestation ser ut jämfört med andras. De sistnämda 
kan ofta försöka briljera framför de andra gruppmedlemar, vilket kan påverka gruppens arbete. 
* Motivationen har dessutom en social aspekt: för många är det viktigt att jobba i en grupp för att skapa ett 
socialt nätverk med jämnlika.  

Den sociala aspekten lyftes ofta fram när studenter ger sin syn på grupparbeten. Studenter tycker att 
relationerna inom gruppen (bland gruppmedlemarna) är av största vikt för att grupparbetet ska fungera bra 
och för att man ska känna sig motiverad att jobba i grupp (2,3). I synnerhet är det viktigt att visa respekt för 
andras åsikter, dela med sig av information, samarbeta snarare än tävla, visa intresse och stöd, lyssna, vara 
öppen för nya förslag och förena nytta med nöje. Detta anses av studenterna vara av stor betydelse för att 
skapa en lugn och trygg miljö. På ett konkret plan tyckte studenterna att till exempel planering, ledning, 
sekreteraren, tydliga instruktioner och rimliga krav på prestation bidrar till att gruppen blir framgångsrik. Det 
framgick också att regelbunden bedömning av gruppens arbete kunde motivera svaga deltagare att komma 
med i gruppen och att inse att alla har att vinna på att vara delaktig och aktiv. 

Genom att optimalt utforma uppgiften, instruktionerna och bedömningen av grupparbetet kan man 
alltså bidra till lyckat grupparbete. 
 
2- Vilka uppgifter är lämpliga? 
 

Typen av gruppuppgift har stor, kanske störst, betydelse för gruppens arbete och process (4). Genom 
val av uppgift kan man som lärare försöka stimulera till ett bra grupparbete men inte fullt ut styra 
studenterna. Det ideala grupparbetet skapar en produkt som är bättre än vad den bästa medlemmen skulle 
åstadkomma på egen hand.  

Utmaning 
  Uppgiften ska vara ”lagom” svår för att motivera studenterna. Om den är för enkel kan en student 
utföra den på de andras vägnar och om den är för svår kommer flyktbetende att främjas och motivationen 
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minskar (5). Om en uppgift kräver mycket interaktioner i gruppen behöver studenterna också ha information 
om och träning i gruppinteraktioner. Uppgiften bör motsvara den nivå där studenterna är, inte bara 
ämnesmässigt utan även interaktionsmässigt. 

Interaktion 
En bra gruppuppgift ska premiera ”social facilitation”, dvs att närvaro av andra ökar motivationen 

och prestationen, till skillnad från ”social loafing” där närvaro av andra minskar den egna insatsen eftersom 
man tror att någon annan gör uppgiften (6). Uppgifter som hjälper till att utveckla grupper och minska 
”social loafing” kräver insatser från alla gruppmedlemmar, interaktion i gruppen och 
återkoppling/jämförelser utifrån (från andra grupper t ex) (7). Således är uppgifter som bara består av ett rätt 
svar eller enbart insamlande av fakta inte särskilt lämpliga (8), inte heller uppgifter som är lätta att dela upp. 
Uppgifter som kräver en omständig skriftlig rapport främjar inte heller interaktioner mellan 
gruppmedlemmarna, mer än att dela upp uppgiften. Istället bör någon form av problemlösning, analys, 
värdering eller specifikt val, som kräver hela gruppens samlade kompetens, ingå som ett moment i 
gruppuppgiften (4,8). Kanske kan rapporten utgöra ett underlag för något hela gruppen ska ta ställning till?  

Ansvar 
Alla studenter måste känna ett personligt ansvar för gruppens gemensamma mål och det målet måste 

upplevas som viktigare än kortsiktig personlig framgång (6) (se ”Accountability” nedan). Detta kan delvis 
styras av redovisningsformerna. Om gruppens arbete redovisas t ex genom muntliga 
tvärgruppsredovisningar, så att alla medlemmar i en grupp ska redovisa hela arbetet och inte bara ”sin del”, 
blir studenten tvungen att ta ansvar för hela gruppuppgiften. Detta kan också styras av uppgiften. Om 
uppgiften innebär att varje medlem i gruppen ska bidra med varsin ”informationsdel” som sen utgör grund 
för ett gruppgemensamt beslut blir studenterna ansvariga för sin egen uppgift och kan bidra som ”expert” vid 
gruppdiskussionen.  

Kreativitet 
Uppgiften ska inkludera val- och kontrollmöjligheter till studenterna. Detta anses öka motivationen 

genom att ta hänsyn till självstandighetsbehovet som tros finnas i varje människa. Den friheten ska 
framförallt gälla på vilket sätt studenterna når målet (klarar uppgiften), medan själva målet ska vara väldigt 
tydligt och inkludera klara  instruktioner och krav. 
 
3- Instruktioner 
 

Det är inte ovanligt att själva gruppuppgiften ger upphov till oro, missuppfattningar och osämja i en 
grupp (8). Därför är det viktigt att instruktionerna för grupparbetet är tydligt utformade och helst också 
skriftliga, så att studenterna kan gå tillbaks till dem vid ev diskussion/oenighet. 
Följande ska framgå från instruktionerna (baserat på ref. 8): 

Klara och tydliga frågeställningar 
Vilka aspekter ska avhandlas i arbetet? Vilken förståelse ska uppnås? Vad är syftet med arbete? 

Tydliga materialanvisningar 
Var och hur ska studenterna söka informationen? Finns material tillgängligt? Ska vissa databaser 

utnyttjas? Finns en handledare som hjälper till med detta? Hur mycket får/ska handledaren utnyttjas i så fall? 
Angivna redovisningsformer 
På vilket sätt ska arbetet redovisas? Muntligt eller skriftligt? I vilken form? Omfattning (antal sidor 

skriftligt; den muntliga presentationens längd)? Om det finns klara förväntningar när det gäller formatet 
(font, dubbelt radavstånd, försättsblad, referenshantering osv) ska det anges i instruktionerna. 

Examination 
Relationerna mellan gruppuppgift och individuell bedömning ska vara klargjorda från början. 

Kommer det egna betyget att påverkas av gruppens prestation? Vilka aspekter ska i så fall bedömas?  
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4- Belöning (baserat på ref  9) 
 
 Betyg är kanske utbildningens främsta belöningssystem. Grupparbeten är inte undantaget denna 
kontroll och här förekommer främst två principer för betygssättning: gruppbedömning eller individuell 
bedömning. Oavsett hur betygsättningen sker är det viktigt att alla studenter känner ett ansvar 
(accountability) både för sin individuella insats och för gruppens slutproduktet. Arbetet måste 
uppmärksammas av handledare, gruppmedlemmar och hela kursen. 
 
Bedömning  
 Gruppbedömning  
 Läraren kan välja att ge ett sammanlagt betyg till hela gruppen. Genom att från början vara tydlig 
med att detta är den form av betygssättning som gäller; kan belöningssystemet främja samarbete inom 
gruppen. Å andra sidan kan denna form av belöningssystem leda till att enskilda elever inte ”gör sitt bästa” 
– den välkända ”free-rider problematiken”. Men, denna form av belöning kan också leda till förhöjd 
prestanda och nöjdare gruppmedlemmar då gruppbaserad belöning utvecklar känslan av att man lyckas eller 
misslyckas gemensamt. Ett exempel kan vara en gruppuppgift där man lämnar in en skriftlig redovisning, 
som resulterar i att samtliga gruppmedlemmar blir godkända.  
 Individuell bedömning (för grupprestation)  
 Ett belöningssystem som belönar gruppmedlemmar för deras specifika del av gruppens uppgift kan 
även det ha olika effekter. En möjlig positiv effekt är att samtliga i gruppen verkligen försöker göra sitt 
bästa. Vidare kan det förmå studenter att våga visa upp sina kunskaper och färdigheter: Vilket i sin tur leda 
till positiva effekter för hela gruppens arbete och prestation. Dock, kan det motsatta också gälla, nämligen 
att det individuella belöningssystemet har negativa effekter på gruppens arbete och prestation då det kan 
stimulera till tävling och konkurrens inom gruppen, något som i sin tur kan visa sig kontraproduktivt för de 
samarbetseffekter som grupparbeten syftar till. Ovanstående exempel (gruppuppgift) kan implementeras, 
men i det här fallet vill läraren att alla medlemmar i gruppen ska visa vilken del som just hon/han har 
skrivit. 
 
Bonuspoäng

En intressant iakttagelse är att s.k. bonuspoäng kan få studenter att prestera bättre på kurser. Det är 
inte bara så att de som har många bonuspoäng har lättare att klara tentamen med dessa. Det är snarare så att 
de som har lyckats skrapa ihop många bonuspoäng under kursen, inte ofta behöver dem för att klara tentan. 
Det tyder på att bonuspoängen hjälper till att motivera eleverna. Det beror förmodligen på att det skapar en 
koppling mellan övningen och tentamen.  
 
Accountability 
 Accountability kan översättas med ansvarsutkrävning/ansvarighet, men dessa begrepp är för vaga 
och inte tillräckligt formalistiska, därför använder vi det engelska ordet i brist på ett adekvat svenskt 
begrepp. Accountability är en avgörande del av lärandeprocessen. I ett mer traditionellt kursupplägg, där 
studenterna arbetar individuellt, är det möjligt att etablera en rimlig grad av accountability genom 
betygsättning. Dock kräver gruppbaserat lärande andra former för accountability. För att motivera 
studenterna krävs ansvar på olika nivåer. 
 Accountability för förberedande av uppgift.  
 För att stimulera studenten till att vara väl förberedd inför gruppuppgiften kan t.ex. den här 
modellen användas. Innan grupparbetet inleds ges studenterna förberedelseuppgifter som kan bestå av en 
individuell bedömning i form av flervalsfrågor. I ett nästa steg lämnar studenterna in sina svar och ges då 
ytterligare ett svarsblad, där studenterna kan göra om samma test – men denna gång i grupp. Gruppen 
lämnar sedan in sina konsensusbaserade svar till både läraren och till varandra. Utöver detta, så ombedes 
studenterna att under grupptestet motivera och försvara sina svarsalternativ. Resultatet av detta blir att 
studenten blir tydligt ansvarig inför sina gruppmedlemmar i två hänseenden: Dels att de måste vara pålästa 
och väl föreberedda för att kunna delta i uppgiften, men även för att kunna förklara begreppen för varandra. 
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 Accountability för bidragande till gruppen.  
 När studenten väl har utvecklat ansvaret att komma till lektionen väl förberedd, är nästa steg att 
försäkra sig om att de är redo att bidra till gruppens sammanlagda arbete. För att detta ska ske, är det viktigt 
att läraren involverar studenterna i bedömningsprocessen. Ett redskap för denna form av utvärdering är peer 
assessment (“kompisgranskning”) där medlemmarna ges möjlighet att granska och utvärdera varandras 
bidrag. Peer assessment är avgörande då gruppmedlemmarna ofta är de enda som har tillräcklig information 
för att på ett adekvat och tillfredställande sätt kunna bedöma varandras bidrag.  
 Accountability för grupputförande och prestation.  
 Den tredje avgörande faktorn är utvecklandet av ett effektivt system för att utvärdera gruppens 
sammantagna prestation. För att möjliggöra detta, krävs någon form av jämförbar avrapportering. Exempel 
på en sådan jämförbar produkt kan vara en uppsats, en muntlig presentation eller en poster.  
 
5- Handledarens roll 
 

För att få ett välfungerande grupparbete måste man ha en stimulerande uppgift med tydliga 
instruktioner och motiverade studenter som arbetar bra ihop. Handledaren är den som tar fram uppgiften, 
skriver instruktionerna och ger återkoppling. Det är också den som skapar trygghet inom gruppen, och kan 
styra gruppdynamiken. Självklart har handledaren en avgörande roll när det gäller att motivera studenterna 
att jobba i grupp. I detta arbete har vi samlat nyckelaspekter som påverkar motivationen för studenterna att 
jobba i grupp. Enligt McKeachie (1) ska handledaren dessutom aldrig glömma att:  
- Skapa en stämning som gynnar ”mastery” före ”performance”.  
- Ge regelbunden och konstruktiv feed-back. 
- Visa sin egen motivation för ämnet, och för studenterna! 
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