Kursinformation
AKTIVA STUDENTER I GRUPPARBETEN
Grupparbeten är en av universitetets vanligaste undervisningsformer och läraktiviteter. Många
studenter får vara med om grupparbeten utan någon styrning eller stöd genom sin utbildning och
för det mesta förväntar sig läraren att grupperna fungerar bra. Läraren har ofta liten kontroll och
vet inte hur han/hon ska kunna ge studenterna stöd i att utveckla sitt lärande genom grupparbetet.
Universitetet har stora möjligheter att hjälpa studenterna att bli effektiva och kreativa i grupper
genom att lärarna tar kontroll över viktiga delar av processen, t.ex. i val av arbetsuppgiftens
omfång och komplexitet, introduktion och gruppindelning, handledning under grupparbetets
gång och utvärdering och bedömning av grupparbetets process och produkt. En viktig utmaning
är att skapa grupper och grupparbeten i nätkurser och att hjälpa studenterna att få en fungerande
gruppdynamik och därigenom bli framgångsrika i sina studier.
Kursen Aktiva studenter i grupparbeten är organiserad så att kursdeltagarna träffas vid fyra
tillfällen och får, dessutom, arbeta både individuellt med litteraturläsning och planering samt
fördjupa sig i en valfri fördjupningsuppgift genom ett mindre grupparbete.
Syftet är att lärarna efter genomgången kurs ska kunna handleda studenter i effektiva och
kreativa grupparbeten.
Målgrupp
Universitetslärare och annan personal med undervisningsuppgifter vid Uppsala universitet som
använder grupparbeten i sin undervisning och har gått kursen Pedagogisk
grundkurs/Högskolepedagogisk grundkurs, eller motsvarande kurs med en omfattning om fem
veckor. Kursen tar 22 deltagare. Först till kvarn gäller för denna kurs.
Innehåll
Exempel från kursens innehåll:
Olika former av grupparbeten (problemlösning, ren PBL, projektform, ämnesinriktad eller
gruppdynamiskt inriktad), gruppstorlekar, uppgifter, examination och utvärderingar.
Gruppdynamik – kunskap om vad som påverkar gruppers dynamik och kommunikation,
kreativitet och effektivitet. Handledning av grupparbeten – hur läraren får gruppen att arbeta
effektivt, både i campuskurser och nätbaserade kurser, t.ex. distanskurser. Verktyg i arbetet med
att utveckla grupper – självvärdering, återkoppling, team-skapande övningar och diskussioner
om gruppens dynamik. Olika former av examination.
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Omfattning
Kursen omfattar en veckas heltidsarbete varav 2,5 schemalagda dagar, ca. en dags grupparbete
och en dags litteraturstudier.
Kursmål
Kursdeltagarna ska, efter genomgången kurs, kunna
•
•

•
•
•

skapa en god organisation för grupparbeten inom sitt eget ämne, innehållande
lärandemål, instruktioner, gruppindelning, och uppföljning,
visa handlingsberedskap för handledning av grupparbeten vilket innebär att kunna ta
beslut om varför, vad och hur stöd genom handledning ska användas för alla grupperna
och för enskilda grupper med särskilda behov,
analysera olika situationer med avseende på gruppdynamik och ta beslut om handling
utifrån den,
genomföra ett grupparbete med en fördjupningsuppgift där både gruppens egen process
och produkt är viktiga delar, samt
planera förändringar i sin egen undervisning som innehåller grupparbete med syfte att
stödja studenter i deras utveckling till att bli effektiva, kreativa och framgångsrika i
grupparbeten.

Undervisningsformer
Övningar utgående från beskrivna fall och situationer, gruppdiskussioner, miniföreläsningar,
grupparbeten, muntliga och skriftliga presentationer, individuella litteraturstudier och seminarier.
Kursdatum
För kursdatum och sista anmälningsdag se medarbetarportalen. Kursen kommer att hållas i
Campus Blåsenhus. Lokal meddelas senare.
Kursledare och övriga medverkande lärare meddelas i samband med kallelse till kursen.
Mer information
Kursarrangör är avdelningen för kvalitetsutveckling.
Svante Axelsson, telefon: 018-471 15 96, e-post: svante.axelsson@uadm.uu.se
Charlotte Sundström, telefon: 018-471 57 61, e-post: charlotte.sundstrom@uadm.uu.se
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