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”Är glad att det är över”  
– studenters upplevelser av grupparbete och 
handledning 
 
 
 
 

 

 

 

1. Inledning 
 

Mastersprogrammet Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona 

utbildar studenter i fysisk samhällsplanering, dvs. användningen av mark, vatten och 

byggd miljö utifrån ekologiska, sociala, estetiska och samhällsekonomiska synpunkter. 

Under hela utbildningen är undervisningen i planering projektinriktad. I konkreta 

planeringsuppgifter tränar studenterna, individuellt och/eller i grupp, sin kreativa och 

analytiska förmåga att hantera komplexa planeringsproblem och ge förslag på gestaltning 

av den fysiska miljön. 

 

Studien behandlar erfarenheter från planeringskursen Planering, översiktlig nivå 

(”översiktsplanekursen”) som är obligatorisk under det tredje kursåret. Kursen ges under 

höstterminens båda läsperioder och studenterna läser på halvfart. Studenterna ska, enligt 

kursplanen, efter kursen ha fått förståelse för översiktliga strategiska planfrågor och 

kunskaper om olika planeringsfaktorer inom den översiktliga planeringen, god överblick 

om gällande lagstiftning och orientering om olika parters roll i planeringsprocessen.
1
 

Kursen innebär arbete med komplexa arbetsuppgifter som kräver en hel del abstrakt 

tänkande under en process med skissande och gradvis problemlösning. Undervisningen 

bedrivs som projektarbete i grupp och med viss grupphandledning. Från studenternas sida 

är det första gången under utbildningen som de under en längre tidsperiod ska arbeta 

                                                                        

1 
Alla svenska kommuner ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan enligt Plan- och Bygglagen. 

Planen kan användas som vision för kommunens framtida utveckling, som vägledning för kommunens och 

andra myndigheters beslut och som ett instrument för dialogen mellan stat och kommun beträffande 

allmänna intressen.
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tillsammans med gruppmedlemmar som de inte själva har valt. Arbetsprocessen kan 

upplevas som både förvirrande och fruktbar. Enligt kursinstruktionerna ska 

studentgrupperna föra loggbok, där utvecklingen av arbetet i gruppen kontinuerligt 

noteras under arbetsprocessen efter vissa givna förutsättningar. Schemalagda 

grupphandledningar i översiktlig planering förekommer vid ett antal tillfällen under 

kursen. I kursens inledande del ingår en föreläsning om att arbeta i grupp och därefter en 

gruppuppgift i skriftligt arbete. Kursansvarig och amanuens delar vid kursstart in 

studenterna i grupper om sex personer. 

 

2. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka studenternas upplevelser av 

grupparbete och handledning under kursen i planering på översiktlig nivå och att 

diskutera eventuella förbättringar av kursen utifrån studenternas lärande. I tidigare, 

allmänna kursutvärderingar har det kommit fram att studenter anser att det finns brister i 

såväl grupparbetet som arbetsform som i handledningens omfattning och inriktning.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Förutsättningar för lärande  
 

Förutsättningarna för högskoleundervisning har förändrats från 1990-talet och framåt.  

Orsaker som har framförts är minskade ekonomiska resurser, en ökad tillströmning av 

studenter med heterogen bakgrund och betoning på pedagogiska mål där ansvaret för 

lärandet förskjuts från lärare till student. För att kunna utgå från studenterna i 

undervisningen krävs en medvetenhet om hur dessa förutsättningar kan påverka 

lärprocessen. Den varierande utbildningsbakgrunden hos dagens studenter belyser 

(Hedin, 2006) med följande figur:   

 

 
Figur 1. Det mångkulturella universitetet 

 

(Högskoleverket, 2007) konstaterar dock att ”studenter med olika bakgrund i högsta grad 

fortfarande är ojämnt fördelade över olika typer av lärosäten och utbildningar”. För 
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Blekinge Tekniska Högskola, med fokus på tillämpad IT och hållbar utveckling av 

näringsliv och samhälle har den största förändringen under senare år gällt andelen nya 

studenter med utländsk bakgrund. Detta gäller däremot inte för fysik planering. Studenter 

på fysisk planering består till stor del av kvinnor, åldersstrukturen är varierad och inte 

sällan har studenterna familj
2
.     

 

Trots stora skillnader mellan enskilda studenter kan det finnas gemensamma drag inom 

en studentgeneration, hävdar vissa forskare. Enligt en kategorisering av Glans (2003) och 

Howe(2003), (citerad av Edwardsson Stiwne, 2007), skulle generationen födda efter 

1979, ”generation ordning”, kunna beskrivas som mångkulturella, beresta och som 

individualister i grupp. I denna generation finns, enligt forskarna, en tilltro till 

auktoriteter, man vill ha ”ordning och reda” samtidigt som man söker bekräftelse på att 

man finns och duger. Andra generationer kan däremot kännetecknas av ett ifrågasättande 

av auktoriteter.  

 

En fortsatt breddad rekrytering
3
 innebär inte bara fler studenter med heterogen bakgrund 

utan också en stor variation i studenternas förhållningssätt till det egna lärandet. En rubrik 

som ”Uppmuntra studenterna till att prioritera studierna” (Hedin, 2006) kan till exempel 

kännas uppseendeväckande för tidigare generationer av akademiker. Forskare beskriver 

lärprocessen som en komplex väv av personliga och sociala förutsättningar, lärstilar och 

syn på kunskap (Biggs, 2003; Edwardsson Stiwne, 2007; Hansson, 2000; Hedin, 2006)  

 

Hur kan undervisningen bidra till att förbättra studenternas lärprocess? Biggs (2003:5) 

menar att:”Good teaching is getting most students to use the higher cognitive level 

processes that the more academic students use spontaneously”. Biggs anser också att 

dagens högskolelärare redan har pedagogiska redskap för att handskas med en ny 

pedagogisk situation, men att situationen kräver ett ökat inslag av reflektion för att kunna 

förbättra förutsättningarna för studenters lärande på ett djupare plan. 

 

3.2 Grupparbete som arbetsform 
 

Grupparbete är en vanlig arbetsform inom högskolan och kan bedrivas på olika sätt. 

Edwardsson Stiwne (2007) menar - utan att värdera motiven - att skälen till att välja 

grupparbete som arbetsform kan vara olika, t.ex. bristande resurser i form av tid och 

pengar. Det kan även finnas pedagogiska överväganden, som att lärande bäst sker i 

konfrontation med människor med andra uppfattningar så att vi tvingas förklara, 

argumentera, förhandla och kompromissa, se även (Hedin, 2006). Edwardsson Stiwne 

(2007) tar också upp ett fostrande motiv med hänvisning till Israel (1999): att samarbeta, 

leda och följa. Som pedagog bör man vara medveten om skillnaden, framhåller 

Edwardsson Stiwe, och klargöra för sig själv och studenterna om vilka motiv som kan 

finnas i det aktuella fallet. Grupparbete som lärprocess kan beskrivas både som metod för 

att lösa en uppgift och som ett socialt samspel. Grundläggande förutsättningar för att en 

grupp ska fungera och för att en gruppidentitet ska kunna utvecklas, är att 

                                                                        

2 
Någon statistik finns inte tillgänglig. 

3 
Den öppna högskolan. Proposition 2001/02
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gruppmedlemmarna har klart för sig: ”vad ska göras?” (uppgiftsfunktionen), ”varför ska 

det göras?” (ledningsfunktionen) och ”hur ska det göras?” (samspelsfunktionen), se 

Svedberg (2003).  

 

Eklund(1996; 2002) beskriver - med utgångspunkt i uppgiften - den principiella 

skillnaden mellan två olika former av grupparbeten: problembaserat lärande (PBL) och 

projektarbete. I PBL utgår man från en konkret situation, utifrån vilken studenterna själva 

formulerar ett problem som de sedan relativt självständigt arbetar med i så kallade 

basgrupper. I projektarbete däremot finns en väl definierad uppgift som är tidsbegränsad 

och har detaljerad målformulering. Studenterna ska tillägna sig kunskaper genom att 

utföra uppgiften i samarbete inom en tillfälligt sammansatt grupp. Den här studien 

behandlar grupparbete i projektform. Som pedagog är det viktigt att klargöra, menar 

Eklund, om det viktigaste motivet till att välja projektarbete är att studenterna ska lära sig 

arbetsformen eller om det är för att praktiskt tillämpa teori på en större uppgift. Det kan 

vara lämpligt att finslipa projekttekniken i tidiga, mindre projekt för att senare kunna 

fokusera på tillämpning av mer komplexa uppgifter.  

 

I projektarbete kan en loggbok användas som redskap för utvärdering och självreflektion 

i lärprocessen (Gustafsson, 2006). Men loggboken får inte bli en trivial dagbok med 

beskrivningar av rutiner, påpekar Biggs (2003). I en rapport refererad av Blückert (2002) 

beskrivs erfarenheter av arbete med loggböcker vid Stockholms universitet. Det framgår 

av studien att loggböckerna kunde fungera som redovisning av problem, och att dessa 

ibland kunde redas ut. Däremot fungerade inte loggböckerna som stöd för studenternas 

lärandeprocess och bidrog inte heller till egenreflektion. Slutsatsen blev att det delvis 

kunde bero på att syftet med loggboken inte hade klargjorts och diskuterats tillräckligt 

med studenterna före start.  

 

När det gäller samspel i grupp beskriver Nilsson (2005) en modell, som skiljer mellan 

individfaktorer och gruppfaktorer och mellan struktur och process. Varje individ tar med 

sig sin historia i arbetet och samspelsstrukturen påverkas av individernas förutsättningar. 

Nilsson menar att begreppet gruppstruktur är förhållandevis statiskt och kan definieras 

som ett nätverk av bl.a. normer, roller och inflytande ”ett slags mönster för det som 

aktörerna sedan gör (som är process)”. Grupprocesserna rör, enligt Nilsson, främst hur 

gruppmedlemmarna fungerar tillsammans i sitt arbete och handlar om kommunikation, 

samarbete, konflikthantering, beslutsfattande och problemlösning. Hela modellen har 

gruppklimatet som bas och över tiden förändras gruppen, ibland efter ett visst mönster 

och ibland på ett oförutsägbart sätt. Nilsson pekar på att ledarskapet överlappar mellan 

struktur och process genom att hantera båda (2005:10).    
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Figur 2. Samspel i grupp 

 

Ett annat sätt att beskriva grupparbetets utveckling kan vara modellen: en fas av 

inledande osäkerhet, därefter en fas av konflikter när gruppmedlemmarna lärt känna 

varandra närmare, och om gruppen kan ta sig igenom denna kris så kan en avslutande fas 

av problemlösning bli möjlig, se (Brinchmann-Hansen, 1996).  

 

När det gäller individers roller inom en grupp menar Svedberg (2003) att: ”Ju mer 

laddade gruppens omedvetna processer är, desto stereotypare formas rollerna.” Svedberg 

lyfter även fram att samspelsmönstret i en grupp kan resultera i ”en polarisering mellan 

att överfungera respektive att underfungera (2003:159). Han påpekar också att i en grupp 

på till exempel sex personer förekommer femton relationer förutom eventuella 

subgrupper som kan bildas. Att hantera ett så komplext socialt samspel som ett 

grupparbete kräver såväl inlevelseförmåga som mognad och social kompetens. Problem 

att vara uppmärksam på i grupparbete är till exempel gruppbeteenden som kan 

uppkomma när gruppmedlemmarna tillämpar kollektivt försvar utåt för att minska 

känslan av otrygghet eller när enskilda gruppmedlemmar tillämpar individuella strategier 

för att dra sig undan, se Hård af Segerstad (1996). 

 

3.3 Förutsättningar för handledning 
 
Handledning är ett svårfångat begrepp med många betydelser - vad som menas beror på 

sammanhanget. Det finns dock vissa principiella likheter och skillnader, enligt 

litteraturen. Gemensamt för all handledning är enligt Lindén (2005)att den involverar två, 

eller ett fåtal personer i en organiserad verksamhet, att den bedrivs i skärningspunkten 

mellan teoretiskt och praktiskt kunnande och att dess huvudsyfte är lärande och 

kompetensutveckling. Den enklaste kombinationen, enligt Lindén, kan beskrivas som en 

triangel med handledare, handledd samt verksamhetens föremål. Föremålet kan vara en 
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uppgift eller en applikand, det vill säga en annan person som kan vara en patient eller 

klient. Centralt i all handledning är det reflekterande samtalet mellan handledd och 

handledare, se även till exempel Biggs (2003), Gustafsson (2006), Hedin (2006) och 

Hård af Segerstad (2007). Beroende på kontext och tillhörande pedagogiska strategier 

kan graden av reflektion variera, men enligt Lindén (2005:15) är den hög i 

professionsutbildningar inom vården (hänvisning till andra professionsutbildningar 

saknas) och låg vid praktiska inslag som t.ex. uppsatshandledning inom grundutbildning 

på högskolan.  

 

För att kunna klassificera ett komplext område som handledning gör Lindén (2005:13) en 

fältindelning enligt följande figur: 

 

 
Figur 3. Handledningens fält 

 

Handledning kan ske antingen på individnivå eller på gruppnivå, (se fält I). Den här 

studien behandlar handledning i grupp. När grupphandledning beskrivs i litteraturen är 

det i regel utifrån utgångspunkten att handledning sker vid samma tillfälle av individuella 

arbeten som uppsatser eller är kopplad till processer med applikander. Persson (1999) 

menar att: ”Grupphandledning är svårare än individuell handledning eftersom det är 

lättare för handledaren att anpassa sig till en student än att försöka hitta en gyllene 

medelväg som tillfredsställer alla studenter i en grupp”. Det kan vara svårt att få kontakt 

på individnivå mellan enskilda gruppmedlemmar och handledare. En sådan kontakt kan 

möjligen underlättas om handledaren har lärt känna studenterna på andra kurser och/eller 

använder metoden ”laget runt” för att låta alla komma till tals.   
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Enligt fält II kan olika hållningar intas i uppfattningen om hur handledning ska gå till. 

Det är rimligt att anta att studenter och handledare agerar i handledningssituationen 

utifrån sina egna uppfattningar om lärprocessen och att bilderna kan variera. Lindén 

(2005) menar att när studentens lärande idag sätts i fokus innebär det från högskolans 

sida att handledaren fortfarande är ansvarig för att ramarna för tillämpningen hålls. 

Ansvaret för lärprocessen kommer däremot att förskjutas så att det är den handledda som 

i lärandeprocessen aktivt förutsätts konstruera kunskap istället för att passivt motta denna 

från handledaren. Denna idealbild kan vara svår att leva upp till i en mångkulturell 

högskola. För studentens del krävs ett ansvarstagande för sitt eget lärande – att gå från 

elev till student. Med studentkompetens menar Gustafsson (2006) ett lärande som går 

utöver studieteknik, det handlar om att tänka, att förstå och att förhålla sig till kunskap. 

Författarna anser även att utfallet av studenternas lärande kan bli olika beroende på om 

läraren uppfattar sitt uppdrag som att dela med sig av sina kunskaper eller att utmana 

studenterna och deras kunskaper. I det förra fallet kan agerandet från lärarens sida bli att 

berätta om sina egna erfarenheter och/eller att utifrån litteratur ge sin syn på 

ämnesområdet. I det senare fallet kan det leda till att läraren är mer inriktad på att ställa 

frågor och att problematisera, än att ge färdiga svar. Lärarens förhållningssätt påverkar 

starkt studentens möjligheter till lärande. Det finns större förutsättningar för att studenten 

lär sig på djupet om det kritiska tänkandet och egna problemlösandet stimuleras än om 

studenten ”matas” med information.  

  

Fält III behandlar relationen mellan praktiskt och teoretiskt kunnande. En matris för att 

kategorisera handledning på högskolan har tagits fram av (Lindberg-Sand, 2005):  

 
 

Figur 4. Fyra handledningsmodeller i högskolan 

 
  

De beskrivna handledningsmodellerna är A) traditionell, B) tillfällig, C) professionell och 

D) utforskande. Den handledningsmodell som närmast motsvarar handledningen i min 
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undersökning är modell C): professionell handledning. Enligt modellen finns en hög 

överensstämmelse mellan studiemål och den sociala praktikens karaktär. Alla olika 

lärandeprocesser inom den sociala praktiken är direkt relevanta i handledningen, enligt 

Lindberg-Sand, och handledaren kan utnyttja hela sin kompetens. Den professionella 

handledningen kan också karaktäriseras av att ”Handledaren har tid för studenten och ett 

tydligt pedagogiskt uppdrag”. För att beskriva praktisk kunskap utgår Lindberg-Sand från 

Rolfs begrepp skicklighet, know-how och [professionell] kompetens, (Rolf, 1991; Rolf, 

Barnett, & Ekstedt, 1993).   

 

De svårigheter som Lindberg-Sand menar kan finnas till en oönskad utgång av en 

handledning bör inte i första hand sökas i förklaringar som ”bristande personkemi eller i 

att tidigare okända dåliga sidor hos studenten eller hos handledaren till sist kommit i 

dagen”. Istället anser Lindberg-Sand att det är mera fruktbart att söka förklaringar till 

utmaningar och svårigheter som kan uppstå för handledaren genom: 

 

 Oklarhet när det gäller vilken typ av handledningsmodell man har fått sitt uppdrag 

inom.   

 Inkonsekvenser och inneboende ram- och resursproblem inom den 

handledningsmodell som tillämpas. 

 Normala kriser och tillkortakommanden på grund av det praktiserande 

lärandeobjektets karaktär – och på grund av att varken handledare eller student 

kan ha full insikt om hur det utvecklas. 

 

Lindberg-Sand pekar också på att handledarutbildning finns etablerad inom viss 

professionsutbildning, men att andra verksamheter - där utforskande handledning 

förekommer - inte förbereder sina handledare för uppdraget utan avvaktar och ser vilka 

handledare som ”överlever”. Lindberg-Sand menar också att handledning som 

pedagogiskt uppdrag i högskolan i vissa sammanhang kan uppfattas som mycket 

kvalificerat och resurskrävande och i andra sammanhang som en vardaglig och ganska 

okomplicerad självklarhet utan att uppfattas som särskilt kravfylld för utövaren.      

 

Bjuremark (2005) undersöker förhållandet i forskarhandledning, men jag anser att det kan 

vara tillämpbart på synen på handledning även i grundutbildningen. Bjuremark menar i 

sin analys av handledning att det finns ett ”idealt”, ”natur-kulturellt” tänkande som 

innebär att handledarens roll är att vara ”trädgårdsmästare” för att bidra till att det 

inneboende fröet hos den handledda ska växa. En annan föreställning som finns, menar 

Bjuremark, innebär att det är de hos individen givna personliga förmågorna som antas 

vara styrande för hur handledaren ”är”. Ett tredje idealiserande synsätt som Bjuremark 

lyfter fram är mästar-lärlingsförhållandet, ”social praxis”, se även Kvale (2000). Mot 

dessa förhållningssätt vill Bjuremark visa på ett ”relationellt perspektiv” där 

handledningsprocessen kan uppfattas som en gemensam angelägenhet. Handledarens 

ansvar kan då anses vara större p.g.a. tidigare erfarenhet, men med detta synsätt kan 

kunskap och erfarenhet problematiseras och kunskap kan då inte i sig betraktas som 

neutral eller ”sann”.      
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Det kan även finnas andra faktorer att ta hänsyn till i relationen mellan teori och praktik. 

Gustafsson (2006) menar att tidigare yrkesverksamma som går in som lärare på 

högskolan behöver förändra sitt perspektiv och inta ett kritiskt förhållningssätt till den 

tidigare yrkesidentitetens normer och värderingar. Exempel på yrkesgrupper som nämns 

är bland annat arkitekter, ekonomer och ingenjörer. Förändringen behövs för att göra det 

möjligt att problematisera, vidareutveckla och förändra sin förståelse av tidigare 

erfarenheter och för att kunna utveckla en ny yrkesidentitet: ”Sammanfattningsvis 

handlar det om att bli medveten om den så kallade ’tysta’, svårutsagda och ofta implicita 

dimensionen av ett yrkeskunnande eller en yrkeskultur”, (2005:55).  Gustafsson anser att 

en sådan förändring eller läroprocess kan ta tid, kräver reflektion och förutsätter en 

utveckling av didaktiska färdigheter inom de tre vanligaste undervisningsformerna att 

föreläsa, leda seminarier och att handleda. Det kan alltså vara viktigt att handledaren 

problematiserar tidigare yrkeserfarenheter i förhållande till högskolans mål med 

utbildningen.  

 

4. Uppläggning och utfall av studentenkäten 
 

Empirin grundar sig på en studentenkät utförd i januari 2007. Undersökningen är 

genomförd som kvalitativ enkät (Trost, 2001). I likhet med den ordinarie 

kursutvärderingen var den kompletterande enkäten webbaserad, men till skillnad från den 

förras övervägande flervalsfrågor är den kompletterande enkäten utformad med öppna 

frågor. Motivet till en kvalitativ studie med öppna frågor var att hitta mönster genom att 

ge utrymme för bredare associationer än vad fasta svarsalternativ medger. De risker som 

kan bli följden med denna typ av enkät, enligt Trost, är att det kan vara tidsödande och 

besvärligt att tolka svar med flera dimensioner och att en del av de tillfrågade lika väl kan 

välja att inte svara alls än att lägga ner ökad tid och eftertanke vid besvarandet.  

 

Den kompletterande enkäten skickades ut till samtliga kursdeltagare efter kursens 

slutpresentation men före den ordinarie kursutvärderingen. Inför utskick informerade jag 

studenterna muntligen i samband med en föreläsning om den kompletterande enkätens 

syfte och inbjöd dem att delta i avsikt att bidra till eventuella framtida kursförbättringar. 

Min erfarenhet av kursen grundar sig på att jag har deltagit som parallell handledare vid 

två kurstillfällen och båda gångerna tillsammans med samma kursansvariga handledare. 

Vid det undersökta tillfället låg kursansvar respektive handledning på två andra lärare. 

 

61 % av studenterna besvarade undersökningens kompletterande enkät (28 av 46 

studenter)och 46 % (21 av 46 studenter) besvarade den ordinarie utvärderingen. 

Enkätsvaren var anonyma i både den ordinarie och den kompletterande enkäten och 

kursens amanuens gjorde den digitala sammanställningen där svaren listades under varje 

fråga. I och med att studenterna själva väljer att svara eller inte svara är det oklart om 

svaren som har getts är representativa för hela årskursen. I en kvalitativ analys är det 

dock inte det representativa utfallet som är avgörande för tolkningen.  

 

Frågorna i den kompletterande enkäten var indelade i tre delar som behandlade 

grupparbetet, handledningen och studenternas samlade erfarenheter av kursen. När det 
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gällde grupparbetet tillfrågades studenterna om upplevelsen av introduktionen till 

grupparbetet, erfarenheterna av loggboken och av grupparbetet. När det gällde 

handledningen tillfrågades studenterna om upplevelsen av att växla handledare under 

arbetets gång och allmänt om erfarenheterna av handledningen. När det gällde 

studenternas samlade erfarenheter uppmanades studenterna komma med förslag på hur 

handledning respektive grupparbetet skulle kunna utvecklas i fortsättningen.  

 

I bearbetningen har svaren analyserats, grupperats och tolkats med de teoretiska 

utgångspunkter som redovisats under avsnittet ”teoretiska utgångspunkter” ovan. 

Utgångspunkter i tolkningen har varit att hitta mönster i svaren som kan bidra till 

förståelse och generella slutsatser och att fästa mindre vikt vid kommentarer som har gällt 

personliga omdömen om de tillfälliga lärarna i kursen, (se Lindberg-Sandberg ovan). 

 

5. Analys av studenternas svar 
 

5. 1 Grupparbetet 
 

Om introduktionen av grupparbetet 
 

De svar som studenterna har gett på denna fråga är mycket varierande. Det finns 

studenter som inte tycktes vara redo vid introduktionen men som i efterhand reflekterat 

över upplägget: ”Introduktionen känns nu i efterhand betydligt mer värdefull än vad den 

gjorde då. I början var jag inte speciellt intresserad av att sitta och lyssna på det.” Andra 

var mer motiverade och var därför mer positivt inställda från början, exempelvis: ”Bra. 

Man förstod ”allvaret” av att få en fungerande grupp från början, genom att förstå 

gruppdynamik och hur olika personer är.”  Några studenter med mer pragmatisk 

inställning efterlyste en tydligare koppling till arbetsprocessen: ”Faktan under 

föreläsningarna om grupparbeten var intressanta, men det hade varit intressant att 

använda den mer för att få en sammanhållning i grupperna innan arbetet sattes igång” 

respektive ”Det var mycket bra med de föreläsningar om gruppsykologi som vi hade i 

början, de hjälpte en del, även om det hade varit bra med en uppföljning senare under 

kursen.” Någon efterlyste en repetitiv effekt: ”Bra med gruppsykologi och att ’skriva i 

grupp’ föreläsningar. Dock borde dessa ligga tidigare i utbildningen, då grupparbete är 

den vanligaste arbetsmetoden vi har. I samband med ÖP-kursen skulle dessa kunna 

utvecklas vidare för att få en bra start och introduktion”.   

 

Om erfarenheter av grupparbetet 
 

Hela skalan finns representerad när det gäller studenters upplevelse av grupparbetet från 

”jättebra!” till ”jävligt jobbigt”. Vad är det som studenter lyfter fram i sina upplevelser? 

Svaren behandlar såväl gruppkonflikter, samarbetet i stort, skillnad i ambitionsnivå som 

roller och relationer. Bland synpunkter på individnivå finns reflektiva kommentarer, till 

exempel tar någon student upp att personen ifråga har lärt sig mer om sina egna 

reaktioner: ”Jag har nog blivit mer medveten om mina egna sidor, hur jag fungerar i en 

grupp – att jag är mycket känsligare för stress än jag tidigare anat.” medan en annan 
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erfarenhet är att denna student lärt sig att säga från redan från början. Någon värderar 

arbetsinsatsen. Denna student uppger sig vara missnöjd med både sin egen och gruppens 

prestationer och anser sig ha insett hur svårt det kan vara att samarbeta och att förhålla sig 

till varandra. Bland synpunkter på grupparbetet lyfte någon annan fram bilden av ett 

välfungerande grupparbete där ”vår grupp fungerade sanslöst bra”, men det är vanligare 

att processen har upplevts som påfrestande och att konflikter inte har bearbetats: ”det var 

mycket skitsnack om gruppmedlemmar men ingen vågade ta upp det” respektive ”vissa 

funkar bättre i grupp än andra och [att] ibland får man svälja stoltheten och prestigen och 

ge vika för andras åsikter”.   

 

Orsaker till problem i grupparbetet berodde enligt flera på att ambitionsnivån har varit 

olika, en del studenter upplevdes ”åka snålskjuts” medan andra ”tog för sig”. En student 

menade t.ex. att gruppmedlemmarna varit tveksamma till att en av studenterna jobbat vid 

sidan om och att skolan kommit i andra hand men inte tagit upp frågan inom gruppen och 

att det därför blivit problem i slutfasen. Andra faktorer som lyftes fram var bristande 

arbetsrutiner, oklarheter i arbetsfördelningen och ojämn arbetsbelastning. Någon saknade 

handledning och kritik i det löpande arbetet. Andra lyfte fram behov av att ha någon 

lärare, som skulle kunna finnas tillhands att diskutera med när gruppen fastnat eller att ha 

någon att vända sig till för att bearbeta konflikter. En av studenterna berörde bristen på 

gruppledare och ansåg att: ” Det överensstämmer inte med mina erfarenheter från jobb, 

där har man en chef som styr upp och löser konflikter, här har de påtvingade grupperna 

bara orsakat obehag och stress utan att det egentligen ger nåt, eftersom det enligt mig inte 

fungerar på samma sätt i arbetslivet.”    

 

Om att använda loggbok 
 

Loken var avsedd att vara ett hjälpmedel i grupparbetet. Syftet med att använda 

loggboken upplevdes dock från studenthåll som oklart: ”skulle nog aldrig kommit på idén 

själv eller tyckt att det var relevant i sammanhanget”. Möjligheten att använda loggboken 

som ett kontrakt på arbetsfördelning mellan gruppmedlemmarna noterades av några 

studenter som i princip tyckte att det kunde vara en god idé i teorin, men som inte 

fungerade i praktiken: ”loggboken blev bortglömd för det mesta, men idén är ju jättebra, 

då man i efterhand kan se vilka som drog ett strå och vilka som drog 100 strån till 

stacken”. Några lyfte fram loggbokens roll som dokumentation, men menade att den lätt 

glömdes bort i en stressig arbetssituation. Andra menade att loggboken inte kunde 

hantera konflikter och därför inte användes. Några studenter menade att formen, att ha en 

fysisk bok, var förlegad i en tid med digital kommunikation och föreslog en 

internetdagbok eller blogg istället. Någon grupp gjorde en egen alternativ lösning och 

använde sig av gruppinterna mejl. Oklarheter kring loggbokens användning gjorde att den 

snarare kunde upplevas som en belastning och någon ansåg att loggboken blev ytterligare 

en sak att bocka av: ”jag tycker det inte har funnits någon som helst nytta av loggboken, 

den har bara mer känts som ett jobbigt måste att fylla i”. Andra hade synpunkter på 

bristande uppföljning från lärarhåll och ointresse från gruppen: ”Ingen kollade ju i dem 

ändå, och inte heller vi själva.”  Flera påpekade att loggboken kunde fungera till en 

början men att den inte följdes upp. Användningen av loggboken avstannade allteftersom 

arbetet fortskred och när det kunde hetta till i gruppen eller att arbetssituationen 
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upplevdes som stressig. Om loggboken skulle vara kvar behövde den följas upp, ansåg 

ytterligare någon student.  

  

Om att utveckla grupparbetet 
 

Några studenter framförde synpunkter på gruppstorleken och ville arbeta i mindre 

grupper. En grupp på sex personer upplevdes som för stor och försvårade diskussionerna 

i gruppen. Själva gruppernas sammansättning ifrågasattes också. Någon student saknade 

motiv till hur grupperna hade satts samman, medan någon annan hade önskemål om att 

själv få välja grupp. Andra ville ha en formellt utsedd gruppledare. Någon menade att det 

inte var bra att behålla samma gruppindelning i andra parallellt pågående kurser. En 

annan student föreslog att: ”Låta grupperna vila ifrån varandra, kanske genom 

individuella uppgifter eller genom att ha ett break med gruppdynamik eller mer lekfulla 

övningar MITT i kursen. Inte bara i början för att lösa upp konflikter och lätta upp 

stämningen. Detta skulle nog få arbetet att rulla på bättre.” Några synpunkter på 

styrningen från kursledningens sida innehöll önskemål om frihet: ”Inte mer ramar, inget 

gated community. Jag tycker att arbetet ska få lov att vara lite experimenterande så att 

varje grupp kan förstå vad det är de gör.” respektive ”Det ska vara obegripligt i början.” 

Denna tilltro till dynamiken i processen och till gruppens förmåga fanns inte hos alla. 

Någon menade istället att: ”tyvärr har det blivit så att de flesta knutit näven i fickan 

istället och tänkt att det är ju snart över och att det är bättre att jobba på som vanligt” 

respektive: ”en grupp som vår skulle verkligen ha behövt tydligare instruktioner och 

bättre handledning”. En uppföljning av hur grupparbetet utvecklar sig under arbetets gång 

ansågs angeläget: ”[en] kontinuerlig utvärdering av grupperna så att grupperna uppmanas 

att ta itu med problem i grupperna ev. splittra infekterade grupper tidigare.” Någon 

föreslog att det skulle finnas tillgång till olika handledare i gruppdynamik och planering. 

Andra ville ha mer undervisning i hur grupparbete går till och om hur problem kan lösas. 

Någon efterlyste fler delinlämningar för att kunna strukturera arbetet och för att få 

feedback i lagom tid för att kunna hinna arbeta in synpunkterna.  

 

5.2 Handledningen 
 

Handledningstillfället 
 

Vad framhåller studenter som bra i handledningen? Några av studenterna lyfter fram 

handledningen som ett tillfälle när handledaren kan medverka till att få alla delaktiga: 

”det fungerar bra om bara läraren styr lite och tvingar alla att prata, annars blir det väldigt 

ojämnt” och att handledaren kan öppna för diskussion: ”Vid det här tillfället började 

läraren [istället] med en diskussion, ’i sådana här områden kan det ofta vara svårt att veta 

vad man ska göra därför att, jag har tidigare gjort så här och jag vet inte vad som är rätt 

svar’. Det gav en diskussion som fick oss att vilja diskutera och komma fram till något 

bra.” Handledningstillfället kan också bidra till problemlösning: ”man får en tid där man 

kan prata ut om problemen å få hjälp om man fastnat..väldigt bra”. Men en bra 

handledning förutsätter att handledaren är påläst, ansåg studenterna, och poängterade att 
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”handledare inte kan ge någon vettig handledning om han/hon inte är lika insatt i området 

som gruppen”. 

 

Negativa erfarenheter av handledning, som studenter lyfte fram, var att handledarna inte 

var tillgängliga t.ex. ”det är viktigt med handledning i grupp, men lärarna bör vara 

tillgängliga mer för frågor under vägen” och ”Förutom de handledningstillfällen som 

varit schemalagda har det varit svårt att få tag på handledarna”. Det fanns också studenter 

som var ännu mer kritiska: ”jag upplevde att handledarna aldrig var där och aldrig kunde 

hjälpa till när man behövde” och ”känns inte som lärarna har lagt ner så mycket tid på att 

kursen ska bli bra och det går ut över oss elever”. Försöket från handledarna att möta två 

grupper samtidigt fick av någon student omdömet: ”tyckte [dock] ej om 

handledningstillfället då vi var två grupper samtidigt då detta i sig snarare kändes som en 

slags delredovisning vilket vi i det läget inte hade någon användning för”.  

 

I flera svar återkommer en osäkerhet, som enligt studenterna, beror på att handledarna 

inte klargjorde arbetsprocessens gång eller vilket resultat som förväntades: 

”Handledningarna gav inte så mycket eftersom man aldrig egentligen visste vad det var 

man skulle göra i kursen, det gick upp alldeles för sent vad som förväntades av en och 

vad slutprodukten skulle innebära. Det borde varit handledningar tidigare där man 

verkligen gick igenom vad som skulle göras.” och ”Flera väldigt viktiga frågor för arbetet 

kom inte fram förrän väldigt sent på terminen, det känns fel.” Några framhöll att: ”vi har 

inte fått så konkret kritik och ibland har det varit svårt att få ett grepp om vad vi fått för 

omdöme” och att ”lärarna hade uppenbarligen dålig koll på vad som skulle vara med 

osv.” Någon student kommenterade handledningstillfället med att: ”man satt mest och 

pratade och när man gick därifrån handlade det mest om att man bockat av 

handledningen” och att ”man hade redan tagit en massa beslut mellan varje tillfälle så det 

tog ett tag för handledaren att sätta sig in i situationen”. Någon student framförde 

synpunkter på önskat beteende hos handledare och menade att handledarna ska vara 

”konkreta, hjälpsamma och pedagogiska” samt ”insatta, inlästa, motiverade, entusiastiska 

och engagerade i kursen”.               

 

Om att växla handledare 
 

De fördelar som studenter framförallt framhöll med roterande handledare var att flera 

infallsvinklar kunde komma upp: ”desto fler desto bättre, delvis för att alla har olika 

erfarenhet av översiktsplanering, och delvis för att alla handledare har olika fokus på vad 

som är viktigt” och att ”det var bra att få synpunkter från båda sidorna”. De nackdelar 

som studenter pekade på var exempelvis: ”bra en gång, men helst vill man ha en 

handledare som har koll på gruppen och gruppens arbetsmönster” och ”[handledarna] 

verkade inte alltid vara överens om vad som gällde och då fick man olika svar beroende 

på vem man frågade”. Det fanns också synpunkter på kontinuitet i handledningen, att få 

ha en handledare som ”följer gruppen och kan ta upp den röda tråden vid varje tillfälle 

och gå igenom sånt som kanske togs upp sist som blev hängande” och att ”handledaren 

kan lättare förbereda mötet om de har träffats kontinuerligt”. Några av studenterna 

upplevde byte av handledning som ett hinder i arbetsprocessen: ”mycket dåligt [att växla 

handledare] eftersom vi var tvungna att berätta om projektet om och om igen från början 
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och kunde aldrig gå vidare. Detta ledde till att föp-arbetet utvecklades mycket p.g.a. 

gruppen och inte handledningen.”      

 

Om att utveckla handledningen 
 
Några av studenterna framförde synpunkter på frekvens och tidpunkt, alltså fler 

handledningstillfällen, mer handledning tidigare och färre handledningar precis innan 

inlämning. Andra synpunkter gällde handledningens innehåll, att handledningen skulle 

vara ”bättre planerad under de olika steg arbetet utvecklas i”. Någon ansåg att: ”det 

behövs en delgenomgång där grupperna lämnar in sina utkast så att de kan få respons på 

sina tankar och vad de skriver!!”. Ett förslag om flexibel handledning genom anmälning 

”på lista” kom fram. Även återkopplingen i lärprocessen kom upp genom exempelvis mer 

feedback efter redovisningen. Andra synpunkter som kom fram gällde handledningens 

innehåll, att handledaren exempelvis skulle vara mer insatt i förutsättningarna för det 

geografiska området som gruppen arbetade med. Någon annan menade att: ”det behövs 

mer tid så att handledaren kan sätta sig in i arbetet så att studenterna kan få hjälp och råd 

som de har nytta av!”. Några studenter ville ha en mer konkret handledning ”det behöver 

ges klarare besked om vad som ska göras och hur det ska göras”. En student föreslog att 

gruppen skulle mejla i förväg ”det vi vill diskutera på handledningen så att inte hela 

timmen går år till att förklara vad vi skrivit”. Att handledarna skulle ha pedagogisk 

erfarenhet framförde några studenter som viktigt för en fungerande handledning.     

 

6. Diskussion och förslag  
 

Går det att se några mönster i enkätsvaren? Beroende på utgångspunkt kan tolkningen 

göras på flera sätt. Svaren i enkäten spänner över ett brett fält och visar på de svårigheter 

som kan finnas i att tolka ett kvalitativt material. Svaren visar också på att studenterna 

kan ha mycket olika förväntningar och inställning till hur kursen ska kunna förbättras.   

Det finns också en stor grupp studenter som inte har svarat alls. Deras synpunkter kan 

troligtvis också vara mycket varierande. Diskussionen utgår i det följande från några 

utvalda problembilder och förslag på förändringar, som med utgångspunkt i studentens 

lärande, skulle kunna upplevas som förbättringar.  

 

I kursplanen anges att undervisningen ska ske i grupp, men något pedagogiskt motiv till 

detta är inte uttalat. I mera informella sammanhang har framförts att det dels beror på att 

arbetsuppgiften i sig är omfattande och komplex och kräver flera personers arbetsinsatser 

för att kunna lösas på avsatt tid och dels att projektarbete i grupp ska efterlikna en 

”verklig” arbetssituation. Flera personer samarbetar då i liknande arbetsuppgifter och 

arbetsuppgiften, inte gruppmedlemmars sociala preferenser, avgör gruppsammansättning. 

Att arbetsuppgiften är omfattande och att arbetsprocessen kan bli mer konstruktiv om 

flera personer aktivt deltar ifrågasätter inte studenterna. Skälet att grupparbetet ska 

efterlikna en ”verklig” arbetssituation har däremot enligt vissa studentkommentarer 

uppfattats som tveksamt.  

 



Ingrid Persson, arkitekt SAR/MSA, högskoleadjunkt/doktorand 

Blekinge Tekniska Högskola 

TKS/ Fysisk Planering 

2007-08-27 

 
15 

Vad kan vi göra på kort sikt? Vanligtvis finns i projekt i olika sammanhang en 

projektledare som fördelar arbetet, kommunicerar, rapporterar, planerar, kontrollerar, styr 

och tar de stora besluten, (se till exempel Eklund, 1996, 2002). Skulle det vara lämpligt 

att antingen studenterna själva eller lärarna utser gruppledare/projektledare? Det kan ge 

en tydlig struktur i en grupp, men om det uppstår problem kan ledaren hamna i rollen 

som syndabock, (Hård af Segerstad et al., 1996). Hedin (2006) föreslår istället en metod 

för att hjälpa studenter att utveckla grupparbetet och hantera gruppsituationen genom att 

tilldela studenterna bestämda roller som kan rotera mellan mötena och som kan visa dem 

hur de kan utvärdera sitt grupparbete. Förslag på roller är idékläckare, 

informationsgivare, kritisk granskare, samordnare, lagarbetare, påpuffare, tidshållare. Det 

här kan vara fruktbart att pröva inte minst för att komma ifrån ett ”automatiskt” 

rollbeteende som kan uppstå i en heterogen grupp p.g.a. studenters övriga livssituation 

som småbarns/tonårsföräldrar eller unga singlar. En sådan modell skulle också kunna 

bidra till pedagogiska fördelar genom att självstyrande grupper får en tydlig 

arbetsstruktur utan att ett formellt gruppledarskap blir nödvändigt.  

 

När studenterna har gått tillsammans under några år har de lärt känna varandra till en del 

och har förmodligen mer eller mindre uttalade uppfattningar om varandra och också om 

vilka man vill eller inte vill arbeta tillsammans med. För att undvika att hamna i 

situationen att någon grupp blir en ”restgrupp” kan det finnas skäl att fortsätta styra 

gruppindelningen från lärarhåll. Ett annat motiv hos studenter för att vilja välja grupp kan 

vara att vissa uppgifter upplevs som mer intressanta. Några synpunkter på att 

arbetsuppgifterna har fördelats slumpmässigt har dock inte förts fram och inga studenter 

har velat byta grupp på grund av tilldelad uppgift.  

 

Att behålla nuvarande storlek på grupp, sex personer, kan ha såväl pedagogiska som 

administrativa skäl. Hur stor en grupp bör vara varierar i litteraturen. En projektgrupp bör 

inte ha mer än tio medlemmar för att förhindra informella grupperingar, menar Eklund 

(2002). För PBL-basgrupper
4
 anges t.ex. att det är olämpligt med mer än fem-sex 

deltagare i grupp Brinchmann-Hansen (1996). Grupper på fem till sju medlemmar, tycks 

fungera bäst menar andra. Aktiviteten brukar vara stor i en sådan grupp och gruppen 

besitter tillräckligt med kunskaper och erfarenheter, se till exempel (Sjølund, 1972) och 

(Gjems, 1997). När det gäller enkätsvaren var gruppstorleken ingen stor fråga även om 

några studenter tog upp frågan. 

              

Många studenter tar upp att grupparbetet har lett till konflikter och vill få mer kunskap i 

konflikthantering. Flera studenter framhåller också att aktiviteten/ambitionsnivån hos 

gruppmedlemmarna kan variera och att det kan leda till problem. Ett grupparbete kan 

aldrig vara helt konfliktfritt. I så fall är det något som sopas under mattan. Att fastna i 

olösta konflikter kan däremot bli förödande. Vad kan vi göra på kort sikt? Inledningsvis 

får studenterna en föreläsning om gruppteori. Denna kunskap vill studenterna fördjupa. I 

den aktuella kursen skulle litteraturseminarier med t.ex. två arbetsgrupper åt gången 

                                                                        

4 
PBL syftar i det här fallet på den pedagogiska metoden ”problembaserat lärande”, se under rubriken 

teoretiska utgångspunkter i denna uppsats. Inom fysisk planering avses vanligen Plan- och bygglagen 

(1987:10) när begreppet PBL används.  
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kunna vara ett alternativ till fler föreläsningar om gruppdynamik. I seminarieformen 

skulle grupperna kunna ta upp egna erfarenheter och reflektera kring dessa. Litteratur kan 

förberedas av lärare medan seminarierna kan genomföras självständigt av grupperna. Att 

införa några gruppdynamiska övningar t.ex. återkommande rollspel, under kursens gång, 

skulle kunna diskuteras antingen i samverkan med parallella kurser eller på annat sätt. 

Några studenter föreslog en separat handledare för att diskutera gruppdynamiska frågor. 

Det skulle kunna vara intressant att pröva. En mer långsiktig lösning skulle kunna vara att 

ge handledarna i planeringsuppgiften möjlighet att utveckla gemensam kunskap i hur 

grupper fungerar. Den egna erfarenheten hos handledarna kan variera från person till 

person.  

 

En del av studenterna beskriver en osäkerhet om vad arbetet ska gå ut på. I projektarbete 

är det såväl process som produkt som är viktiga. För att få fram produkten i ett 

projektarbete finns vissa arbetssteg. I kursen finns en beskrivning av vilka moment som 

ingår i kursuppgifterna och vad som ska göras i olika steg. Eftersom grupper utvecklas 

olika och tar mer eller mindre tid för att komma i ”operativ fas” är det svårt att undvika 

att någon grupp ibland är ur fas. Min egen erfarenhet är att det kan finnas enstaka grupper 

av typen ”ketchupgrupp”, som tillåter sig att ta en lång verbal startsträcka men som på 

slutet ändå kan landa i intensivt problemlösande. Det kan då krävas som handledare att 

stödja utan att forcera. Vad kan göras på kort sikt? Det kan finnas anledning att 

ytterligare diskutera hur ramen för processen i kursen kan utvecklas utan att hamna i 

detaljstyrning.  Det finns i litteraturen många exempel på hur projektarbete kan 

struktureras och några sådana tips skulle direkt kunna ingå kursens referenslitteratur. Vad 

skulle kunna göras på längre sikt? Eftersom grupparbete förekommer under hela 

utbildningen kan det finnas anledning att gradvis bygga upp mer systematisk kunskap om 

projektarbetsmetoder genom utbildningen. Hur det skulle kunna gå till ligger utanför den 

här uppsatsen. Noteras kan att det finns en valfri kurs i projektledarskap i utbildningen 

men att den ligger efter den här diskuterade kursen. En del studenter, som har valt 

projektledarkursen, har påpekat att de skulle ha haft nytta av dessa kunskaper även under 

översiktsplanekursen.   

 

Är det någon mening att använda loggbok? Erfarenheterna från den här studiens enkät 

talar för att det också varit brister i introduktionen av syftet med loggboken och att 

återkoppling från handledare och gruppmedlemmar varit bristfällig eller helt saknats. 

Någon student tar upp att skrivandet upphörde när det började hetta till i gruppen. Vad 

kan göras på kort sikt? Loggbokens roll av processhjälpmedel behöver tydliggöras 

ytterligare. Att överföra loggboken till en digital variant kan göras omgående. Vad kan 

göras på lite längre sikt? Tekniskt finns möjligheter till integrering av loggboken i 

undervisningen genom utvecklingen av digitala lärplattformar. Med en tydligare 

strukturering av projektarbetets faser finns möjligheter att integrera loggboken i 

arbetsprocessen .   

 

Studenterna har framfört flera förslag på hur handledningen i kursen skulle kunna 

utvecklas. Såväl Biggs (2003) som Hedin (2006) diskuterar de svårigheter som kan ligga 

i en heterogen studentgrupp. Genom att vara medvetna om skillnader i studenters 

förutsättningar och förväntningar kan vi också diskutera utifrån dessa. Den fråga vi som 



Ingrid Persson, arkitekt SAR/MSA, högskoleadjunkt/doktorand 

Blekinge Tekniska Högskola 

TKS/ Fysisk Planering 

2007-08-27 

 
17 

lärare bör ställa oss är, hur vi ska kunna utveckla handledning, så att den bidrar till att 

studenterna blir aktiva och tar ansvar för sitt eget lärande. En del studenter efterlyser 

klara besked. Det kan tolkas som behov av en styrande handledare som ger förslag på 

lösningar. Andra vill ha feedback eller respons på sina tankar, vilket kan göras på ett mer 

resonerande sätt från handledarens sida. Som handledare kan det kännas lättare att dela 

med sig än att ifrågasätta. Från studenthåll kan olika förhållningssätt från handledares 

sida uppfattas som förvirrande. För att utveckla handledarrollen behöver vi i lärarlaget 

fördjupa diskussionen och reflektionen om vad vi tar upp i handledning, hur vi gör det 

och när vi gör det och viktigast av allt - varför vi gör det.  

 

Vad kan göras på kort sikt? Tiden är knapp och många kurser ska genomföras. 

Tillsammans behöver lärarlaget utveckla formerna för samtal om vilka pedagogiska 

principer och mål som ska utmärka kursen och gemensam reflektion över innehåll och 

genomförande. Med Biggs ord: ”Reflection is often not best carried out alone.”(Biggs, 

2003). Studenterna utvärderar kursen efter genomförandet, från lärarhåll skulle vi kunna 

ha ett (eller flera) utvecklingssamtal handledare emellan för att utbyta erfarenheter och på 

så sätt handleda varandra (Hansson, 2000). Detta sker till viss del redan nu, men vikten 

av att göra så på ett mer systematiskt sätt, glömmer vi ibland bort i tidspressen. Vad kan 

vi göra på längre sikt?  Handledarrollen behöver utvecklas, det går inte att förutsätta att 

professionella yrkesutövare automatiskt kan flytta över pedagogiska erfarenheter från 

praktiken. En fortsatt diskussion med ansvariga för högskolans pedagogiska utveckling 

kan vara en väg till att problematisera och utveckla handledarrollen. Varför inte en 

högskolekurs i pedagogik som fördjupar handledarrollen teoretiskt och praktiskt!     
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Bilaga 
 

Utvärderingsenkät 
 

Denna individuella utvärderingsenkät ingår som en del i den högskolepedagogiska 

utvecklingen. Enkäten ingår alltså inte i kursutvärderingen av Öp-kursen. Besvara 

frågorna så utförligt och så nyanserat du kan. Dina synpunkter är ett betydelsefullt 

underlag för kursens framtida planering och utveckling. Enkätsvaren är helt anonyma för 

mig! Tack för din medverkan! 

Ingrid Persson 

 

Jag som svarar är  

Kvinna Man 

 

Grupparbete 
 

Hur upplevde du introduktionen till grupparbetet?  

 

Hur tycker du att det fungerade med loggboken? 

 

Vilka är dina erfarenheter av grupparbetet? 

 

Handledning 
 

Hur upplevde du det att växla handledare under arbetets gång i den här kursen? 

 

Vilka är dina erfarenheter av handledning i grupp i den här kursen? 

 

Dina samlade erfarenheter 
 

Hur kan handledningen utvecklas i Öp-kursen? 

 

Hur kan grupparbetet utvecklas i Öp-kursen? 

 

 


