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VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS V. ADJUNKT ELOF NELLEMANN NIELSEN 

Der kan gives mange grunde til også at anvende gruppearbejde i undervisningen -men at det skal 
understrege, at gruppearbejde aldrig kan eller må stå alene. 

I den formelle pædagogiske tilgang kan nævnes Blooms taksonomi - den kan googles, f.eks. her: 
http://www.videndanmark.dk/index.php?id=553 

Vi ved, at det oftest kun er relativt få procent indlæring ved forelæsninger, flere ved visualiseringer 
og endnu flere ved anvendelse af tilegnet viden. Optimalt er det ofte, når man selv skal videre 
formidle et givent stof eller emne -> derfor gruppearbejde og fremlæggelser i afmålte doseringer. 

Ligeledes i den formelle afdeling kan nævnes, at der fra UC'erne fremover satses langt mere 
eksplicit på studieaktivitsmodellen, der f.eks. kan ses her: http://www.uc-
dk.dk/da/images/stories/pdf/pressemeddelser/2012/blaa_model_studieaktivitetsmodel.pdf 

I den lidt mere uformelle tilgang er det min erfaring, at studerende får og tager langt mere ejerskab 
til stof og emner, når de får lejlighed til selv at bidrage - gennem kvalificerede oplæg eller arbejde 
med præfabrikerede problemstillinger og materialer. 

PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL, KØBENHAVN, V. ADJUNKT OLIVIA LØNNE 
POULSEN: 

Her følger et lille indlæg om vigtigheden af gruppearbejde på PBOA. Du må endelig redigere i min 
tekst. Jeg er jo ikke klar over, hvordan I sætter den samlede tekst op – derfor har jeg ikke lavet en 
afslutning.  

Igennem PBOA-uddannelsen lægges der vægt på at de studerende får mulighed at arbejde i 
grupper. Både i den daglige undervisning og i eksamenssammenhæng. 

Gruppearbejdet har flere formål:    

• at udvikle og styrke de studerendes kompetencer i at indgå i forskellige 
samarbejdskonstellationer med henblik på fremtidigt job, hvor løsning af arbejdsopgaver på 
tværs af professioner og faggrupper vil være naturlig del af dagligdagen  

• at de studerende får mulighed for at udveksle faglig viden og derigennem udvikle deres 
evner til at argumentere og lytte til andre  

• at de studerende oplever grupperelaterede konflikter og får erfaringer i, hvorfor 
samarbejdskonflikter kan opstå og hvordan de kan håndteres  

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK, ESBJERG V. ANDREAS:  

Studiegrupper har ganske rigtigt flere formål og flere faglige begrundelser. 

For mig er den afgørende årsag til at vi kraftigt anbefaler studiegrupper, at mange undersøgelser 
af læringsprocesser og af gruppeprocesser viser, at læringen i grupper er langt større end 
individuel læring. 

Lærings- og udviklingsprocesser i grupper skaber desuden synergier. 

Endelig skal de sociale - og dermed 'studiefastholdelsesmæssige' - begrundelser for studiegrupper 
bestemt ikke underkendes. 



UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK, ESBJERG V. GITTE, UNDERVISER I ØKONOMI: 

Jeg synes det fungerer fint med studiegrupper på administrationsbacheloruddannelsen.  

Det at der er nedsat en række studiegrupper gør bl.a., at man i hverdagen undgår diskussioner 
om, hvem der skal være sammen med hvem, når man som underviser ønsker problemstillinger 
drøftet i gruppesammenhænge. Det skaber tryghed for de studerende, at man har sin egen kendte 
studiegruppe. De studerende er iøvrigt rigtig gode til at tage sig hinanden i de enkelte grupper. 
Som underviser kan man altid spørge gruppen, hvis der er et gruppemedlem, der i en periode ikke 
har deltaget så meget i undervisningen. Her har gruppen altid styr på, hvad årsagen er, hvilket 
giver en god indikation af, om der er noget man som underviser bør reagere på. 

Studiegrupperne bruges på studiet både til små daglige opgaver, større 
projekter/afleveringsopgaver, bearbejdning og drøftelse af pensum og til eksamensforberedelse. 
Og det er mit indtryk, at grupperne anvendt i disse sammenhænge fremmer de 
studerendes læringsprocesser.  

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK, ESBJERG V. JAN, UNDERVISER I JURA: 

Der er forskellige undervisningsformer. Her er tre udvalgte der kan bruges i forbindelse med 
vurdering af betydningen af gruppearbejde.  

Model 1: 

Den instruktivistiske (tankpassermodellen): de studerende læser et bestemt stykke som de har for, 
underviseren gennemgår og overhører de studerende i timen. Underviseren styrer udvælgelsen af 
stoffet og processen går fra underviser til den enkelte studerende. 

Man får noget for og forelæsninger suppleres med spørgsmål 

Model 2: 

Det social-konstruktivistiske: Læringen foregår som den studerendes deltagelse i et 
praksisfællesskab. Den studerende/underviser finder og arbejder med stoffet, undervisningen 
foregår i dialog med underviseren som er med dels i forbindelse med udvælgelsen af stoffet dels i 
forbindelse med styringen af læringsprocessen. 

Man vælger i fællesskab noget stof og underviseren angiver nogle rammer/metoder/problemer 
inden for hvilke man skal arbejde med stoffet. Underviseren er måske med til at opstille krav til et 
output. 

Model 3: 

Den rent/radikalt konstruktivistiske:  Læring er den enkelte studerendes konstruktion af viden på 
grundlag af mødet med forskellige problemer. Underviseren er kun med til at udstikke de ydre 
rammer, den lærende arbejder selv med stoffet og søger vejledning hos underviseren såfremt 
behov derfor opstår. Styringen af læringsprocessen er alene den studerende. 

Man får for eksempel en artikel og skal derefter selv udlede det man skal af denne selv opstille 
problemer og opnå læring.  

Jeg ved ikke om disse tre beskriver al læring, men hvis man satte sine medstuderende ind på 
nogle af de felter hvor der er en underviser eller en studerende således at man fik tre (eller flere) 
deltagere ville man måske kunne illustrere vigtigheden af gruppearbejde.  



I model 1 (i ren form) er studiegruppearbejde ikke vigtigt, al læring foregår styret fra underviser til 
den enkelte studerende og tilbage.  

I model 2: I denne læringsform er praksisfællesskabet om problemerne det bærende for læringen. 
Underviserens rolle er konsulentrollen, påpege problemer, styre processen osv. Hvis man ser 
praksisfællesskabet som et grundlag for læringen siger det nærmest sig selv, at gruppearbejde jo 
netop er et sådant arbejdsfællesskab hvor den enkelte kan ”hente” læring. Underviseren vil jo have 
begrænset tid til at indgå i et praksisfælleskab med hver enkelt studerende, derfor vil den 
studerende ved at indgå i praksisfællesskaber med andre studerende kunne få den nødvendige 
læring.  

Derfor hvis man mener at læring foregår social-konstruktivistisk er gruppearbejde af yderste 
vigtighed for en tilstrækkelig læring. 

I model 3 Læring foregår ved den enkeltes konfrontation med problemer. I denne sammenhæng 
kan det være noget svært som enkelt studerende selv at ”få øje på” problemer for eksempel i en 
given tekst. Ved at man er flere og i fællesskab ”finder problemer” kommer man nemmere til at se 
problemer i for eksempel teksten og læringen for den enkelte bliver derved højere. Man har derfor 
brug for andre til at støtte sig på for dels at finde de problemer der gemmer sig i stoffet og 
hvorledes man kan arbejde med dette så der opstår læring.  

Derfor hvis man hælder til den rent konstruktivistiske form er gruppearbejde af yderste vigtighed. 
Personligt kender jeg næsten ingen der helt af sig selv kan finde problemer i et stof og arbejde 
med dette for derved af opnå læring. 

Der er ingen (eller næsten ingen) administrationsbachelorer der kommer til at arbejde med 
problemer alene.  Ved problemer, hvor der er behov for en læringsproces, vil der være tilknyttet 
flere kolleger men ikke nogen underviser (man skal selv søge den nødvendige konsulentbistand). 
Det er altså vigtigt at man selv kan afgrænse stoffet og definer/opstille problemerne man skal 
arbejde med i denne forbindelse. Dette opstår ikke i en traditionel læringsproces.  

Lad os tage et konkret eksempel fra den virkelige verden (eventuelle ligheder med virkeligheden er 
tilfældige og på ingen måde tilsigtet):  

Administrationsbacheloren bliver sendt over til en afdeling fordi lederen har konstateret 
samarbejdsproblemer i gruppen og gerne vil have hjælp. Det eneste der er givet her er 
afgrænsningen til gruppen (incl. leder) med mindre samarbejdsproblemerne er også har en ekstern 
dimension. Der er ikke nogen procesforskrift, der er ikke noget stof (hvilken teori man skal 
anvende) osv. DE ENESTE man har at arbejde sammen med i denne sammenhæng er den 
gruppe som har samarbejdsproblemer. Man har måske mulighed for at indhente lidt 
konsulentbistand (læs: underviser), hvis der er midler til dette. Her er det vigtigt at man har trænet 
samarbejde i en gruppe. 

Konklusion: man lærer lige så meget (måske mere) ved at arbejde med stoffet sammen med andre 
som ved at arbejde sammen med en underviser. Underviserressourcer er i dette system en 
begrænset ressource og bør anvendes til at afgrænse stof og ellers overlades til en konsulentrolle 
(samt måske en afprøvning af om den enkelte studerendes læring har været tilstrækkelig). Det kan 
tænkes at underviser især i begyndelsen skal opstille eksempler på hvorledes problemer gribes an. 


