
     

  

Danish University Colleges

Studiegruppe samarbejde på netbaserede uddannelser

Et litteraturstudie

Jørgensen, Mads Meiltoft; Debel-Hansen, Klaus; Walmod, Godette Merete Schledermann

Publication date:
2021

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Jørgensen, M. M., Debel-Hansen, K., & Walmod, G. M. S. (2021). Studiegruppe samarbejde på netbaserede
uddannelser: Et litteraturstudie. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/f7964691-0565-4268-8d5b-3a11ca8c96d0


Studiegruppe samarbejde på netbaserede uddannelser  

– et litteraturstudie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af lektor Godette Walmod, lektor Klaus Debel-Hansen og 

adjunkt Mads Meiltoft Bruvoll 

Socialrådgiveruddannelsen og Administrationsbacheloruddannelsen 

University College Lillebælt – Odense  

Juli 2021 

  



2 
 

 

Indhold 

Resume .............................................................................................................................................................. 3 

1. Indledning ...................................................................................................................................................... 4 

2. Problemstilling ............................................................................................................................................... 5 

3. Problemformulering ...................................................................................................................................... 6 

4. Formål ............................................................................................................................................................ 7 

5. Metode .......................................................................................................................................................... 8 

5.1 Litteraturstudie som metode .................................................................................................................. 8 

5.2 Søgestrategi ............................................................................................................................................. 8 

5.2.1 Primær og sekundær empiri ............................................................................................................. 9 

5.2.2 Udvalg af artikler .............................................................................................................................. 9 

5.2.3 Begrebsafklaring: .............................................................................................................................. 9 

6. Oversigt over udvalgte artikler .................................................................................................................... 10 

7. Fremlæggelse af resultater .......................................................................................................................... 29 

7.1 Særlige udfordringer.............................................................................................................................. 29 

7.2 Faktorer som fremmer studiegruppesamarbejdet................................................................................ 30 

7.3 Underviserens tilgang og metoder ........................................................................................................ 31 

8. Diskussion .................................................................................................................................................... 33 

8.1 Metodiske overvejelser ......................................................................................................................... 33 

8.2 Diskussion af resultater ......................................................................................................................... 34 

9. Konklusion ................................................................................................................................................... 36 

10. Anbefalinger .............................................................................................................................................. 38 

11. Efterskrift ................................................................................................................................................... 40 

12. Referenceliste ............................................................................................................................................ 41 

14. Bilagsoversigt ............................................................................................................................................. 43 

 

 

 

 

  



3 
 

Resume 
Dette litteraturstudie er en del af et internt fagligt klyngearbejde ved UCL i Odense, hvor fokus har været på 
studiegrupper. Vi har haft særlig interesse for studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede 
uddannelser, da vi i praksis oplever store udfordringer på dette område. Vi har derfor opstillet en 
problemformulering, der omhandler de særlige aspekter ved dette studiegruppesamarbejde samt 
muligheden for som underviser at facilitere studiegruppesamarbejdet. Formålet har derfor primært været 
at undersøge, hvilket muligheder for understøttelse af studiegruppesamarbejde på netbaserede eller 
blendede uddannelser, der er beskrevet i de udvalgte forskningsartikler. 

Vi har i litteraturstudiet arbejdet med artikler fra perioden 2000-2019, der omhandler 
studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede uddannelser. På baggrund af vores søgekriterier, 
har vi søgt efter engelsk-, norsk-, svensk- og dansksprogede artikler, der er peer reviewed og har været 
tilgængelige i fuldtekst udgave. Undersøgelsens empiriske grundlag består af 21 artikler, heraf 17 
engelsksprogede artikler fra uddannelser i mange forskellige lande, samt 3 artikler på norsk og 1 artikel på 
svensk.  

Gennemgangen af resultaterne er opdelt på baggrund af problemformuleringens underspørgsmål, der 
omhandler særlige udfordringer ved studiegruppesamarbejdet, faktorer der fremmer 
studiegruppesamarbejdet samt et særligt fokus på de tilgange og metoder, underviseren kan anvende med 
henblik på at facilitere de studerendes studiegruppesamarbejde. 

Konklusionen er, at studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede uddannelser rummer en høj 
grad af kompleksitet for studerende og undervisere. De største udfordringer omhandler mangelfuld 
struktur og rammesætning fra uddannelsens side samt inaktive studerende, mens god social kontakt 
mellem gruppemedlemmer, god ledelse i grupper og kontakt til underviserne er med til at fremme et 
velfungerende studiegruppesamarbejde. Underviseren kan endvidere understøtte samarbejdet ved at 
facilitere gruppens samarbejde og konfliktløsning samt ved at skabe et tillidsfuldt læringsmiljø med 
mulighed for diskussion og refleksion. 

Litteraturstudiet afsluttes med en række anbefalinger, der især er rettet mod egen praksis.  

 

  

  



4 
 

1. Indledning 
 

Det følgende litteraturstudie er udarbejdet som en del af UCL’s arbejde med faglige klynger for at styrke 
det tværgående samarbejde og bidrage til UC viden. Dette tværgående arbejde blev igangsat i februar 
2019, hvor en række faglige klynger blev nedsat. Klyngerne har været sammensat af undervisere fra lærer-, 
pædagog-, administrationsbachelor- og socialrådgiveruddannelsen. Vores klynge har bestået af ca. 10 
personer, som alle har arbejdet med emner relateret til studiegruppesamarbejde. Vi har mødtes og drøftet, 
hvordan vi kunne udvikle studiegruppearbejdet på vores respektive uddannelser, og har haft dette som en 
ramme for faglig sparring. I klyngen har vi blandt andet læst og diskuteret bøgerne “Den gode 
studiegruppe” (Tanggaard og Mellon, 2018) og “Studiegrupper, Samarbejde og facilitering” (Rask m.fl., 
2018). I regi af den faglige klynge er en underklynge blevet nedsat, der har udarbejdet dette 
litteraturstudie.    

Litteraturstudiet er endvidere inspireret af en proces i perioden 2018-2020, hvor en udviklingsgruppe på 
socialrådgiveruddannelsen ved UCL, har arbejdet med at “revitalisere” den delvist netbaserede uddannelse. 
I dette udviklingsarbejdet var der især fokus på strukturering og teknologiske muligheder. Som undervisere 
har vi imidlertid ofte oplevet, at netop studiegruppesamarbejdet kan være særligt udfordrende og 
konfliktfyldt for de studerende. Der har imidlertid været tale om erfaringsbaseret viden, og selvom der 
findes meget litteratur om studiegruppearbejde på ordinære uddannelser, var vi ikke bekendt med 
forskningsbaseret litteratur specifikt om studiegruppesamarbejde på blended learning eller netbaserede 
uddannelser.   

Vi har sammen med en række kolleger fra vores klynge afholdt kollokvium om understøttelse af 
studiegruppesamarbejde, hvor vi har diskuteret studiegruppefacilitering i forhold til studerende på 
videregående uddannelser. Vi lykkedes dog ikke i første omgang med at finde litteratur, som var målrettet 
facilitering af studiegruppesamarbejde på blendede videregående uddannelser. Derfor besluttede vi at 
søge inspiration og viden gennem dette litteraturstudie. 

 

  



5 
 

2. Problemstilling 
 

På baggrund af ovenstående er vi blevet bekendt med en række tematikker relateret til det at være 
studerende på en delvist netbaseret uddannelse. Disse tematikker vedrører både kravene til en høj grad af 
selvstændighed og strukturering af tid, de studerendes faglige og sociale forventninger til studiet, 
undervisernes strukturering af såvel indhold som tid samt ikke mindst interaktion og samarbejde i 
studiegrupperne. Netop samarbejdet i studiegrupperne er som nævnt i indledningen noget, som vi har 
mange forventninger til men begrænset succes med/indsigt i, hvorfor vi særligt ønsker at udforske dette 
felt. 

Vi oplever som undervisere, at de studerende har mange forventninger til dette samarbejde, og 
understøttelsen af studiegruppesamarbejdet er typisk begrænset i forhold til de studerendes forventninger 
om støtte. Et særligt iøjnefaldende aspekt er oplevelsen af, at gruppekonflikterne og splittelserne typisk er 
mere udbredte på både socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsens nethold end på de 
ordinære hold.              

I det hensigtsmæssige studiegruppesamarbejde udvikles de studerende kompetencer i forhold til at: 

 tilegne sig viden og færdigheder på et højt fagligt niveau 
 arbejde analytisk, tværfagligt og resultatorienteret 
 udvikle kompetencer indenfor teamwork og samarbejde 

For at opnå ovenstående kompetencer er det afgørende, at de studerende udfordres og støttes til udvikling 
inden for nærmeste udviklingszone, hvilket vi ønsker at sætte fokus på med dette litteraturstudie. 
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3. Problemformulering 
 

Vores udgangspunkt for studiet bliver derfor denne problemformulering: 

Hvilke særlige forhold er gældende for studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede 
uddannelser, og hvordan kan undervisere tilknyttet disse uddannelser facilitere studiegruppers 
samarbejde? 

 

I denne forbindelse vil vi undersøge følgende underspørgsmål: 

Hvilke særlige udfordringer er der ved studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede uddannelser? 

Hvad fremmer studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede uddannelser? 

Hvilken tilgang og hvilke metoder kan underviseren anvende med henblik på at facilitere studiegruppers 
samarbejde? 
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4. Formål 
Det overordnede formål med litteraturstudiet er:  

 At indhente viden om, hvordan studerendes studiegruppesamarbejde på netbaserede og blendede 
uddannelser kan understøttes. 

Derforuden gennemføres litteraturstudiet med tanke på at bidrage til kvalificeringen af vores respektive 
netuddannelser. 

Derudover har vi følgende underordnede mål, der ikke er knyttet til vores problemformulering, men som i 
højere grad er mål knyttet til vores egen kompetenceudvikling, og som vil blive vurderet i et særskilt afsnit: 

 At få en øget indsigt i litteratursøgningsprocesser med henblik på at kunne facilitere studerendes 
litteratursøgningsproces i forbindelse med deres opgave- og projektudarbejdelse 

 At få indsigt i hvordan man kan arbejde med et systematisk litteraturstudie 
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5. Metode 

5.1 Litteraturstudie som metode 
Hensigten med dette litteraturstudie er at sammenfatte (udvalgte dele af den) eksisterende viden i relation 
til ovenstående problemformulering. Vores tilgang er konfigurativ, hvormed der er tale om en kvalitativ 
gennemgang og præsentation af allerede gennemførte studier hvilket leder frem til en syntese i form af en 
konklusion med besvarelse af problemformuleringen (Rieper, 2013, s.11-12). Vi har derfor valgt 
udelukkende at inddrage udgivne og peer-reviewede artikler og ikke de data som ligger bag alle disse 
studier. Endvidere er der relevant at bemærke at dette litteraturstudie ikke arbejder med en rangorden af 
de forskellige studier i henhold til evidens- og effekt hierarkiet (Rieper, 2013, s.20). 

5.2 Søgestrategi 
Dette studie er afgrænset til udelukkende at vedrøre peer-reviewede fuldtekst artikler omhandlende 
videregående uddannelser og udgivet på engelsk, dansk, norsk eller svensk i perioden 2000-2019. Vi har 
valgt ikke at medtage andre teksttyper. Hvis vi skulle have medtaget artikler, der ikke umiddelbart 
foreligger i fuldtekst udgave, ville det have betydet, at litteraturstudiet hverken tidsmæssigt eller 
økonomisk ville have kunnet holde sig indenfor de givne rammer. 

Vi har gennemgået alle umiddelbart relevante databaser (Academic Search Premier, ERIC, Psychinfo, 
Teachers Reference Center, Socindex, IDUNN, DIVA og Den danske forskningsdatabase) og har ved hjælp af 
boolske operatorer arbejdet med forskellige kombinationer af søgeord for at finde frem til de mest 
relevante søgninger. Vi har tilstræbt en ensartet tilgang på tværs af sprogområderne, men der er naturligvis 
truffet nogle valg i forhold til de specifikke søgeord for at indfange sprogenes kompleksitet. Der er således 
blevet søgt på følgende ord: 

 Online education AND study group (engelsk)  
 Netbaseret uddannelse, netbaseret læring, netbaseret læring AND studiegruppe, blended learning, 

blended learning AND studiegruppe (dansk). 
 Studiegrupper AND blended learning/utdannelse, Blended learning AND IT-

utdannelser/studiegruppe/nettbaseret/gruppe og Online education AND studiegruppe (norsk) 
 Nätbaserad utbildning AND blended learning, Nätbaserad undervisning, Nätbaserad undervisning AND 

Studiegrupper, Nätbaserad undervisning AND basgrupper, Distansundervisning, Internetbaserad 
utbildning, Netbaseret læring og Blended learning AND studiegruppe (svensk) 

Mens det har været svært at finde artikler på dansk, svensk og norsk, der levede op til kriterierne for vores 
litteraturstudie, indeholdt de først søgninger på engelsksprogede artikler meget store antal artikler. Derfor 
var det nødvendigt at afgrænse den engelsksprogede søgning fra “online education AND study group*” til 
“online education AND study group* NOT elementary education NOT control group*” i Academic Journals 
på engelsk. Grunden til, at “online education” blev valgt frem for “blended learning”, var, at artikler om 
uddannelser med blended learning viste sig at være inkluderet i søgninger med “online education”, mens 
det modsatte ikke var tilfældet. 



9 
 

5.2.1 Primær og sekundær empiri 
I artiklerne henvises/gengives ofte tidligere forskning med referencer. Både resultater der afledes af den 
primære og sekundære empiri er medtaget i dette litteraturstudie, da artiklerne er peer reviewed og derfor 
antages at være pålidelige. Vi er derfor heller ikke gået tilbage for at gennemgå disse tilgrundliggende 
sekundære artikler, da vores metodestrategi ikke inkluderer kædesøgning. 

5.2.2 Udvalg af artikler 
I forlængelse af ovenstående søgeproces er der sket en yderligere selektion. Den første er sket på baggrund 
af artiklernes overskrift og søgeord. Den anden udvælgelse er sket ud fra, om artiklen umiddelbart har 
været tilgængelige i fuldtekst eller ej. Den tredje udvælgelse er sket på baggrund af artiklernes abstracts, og 
den endelige, fjerde udvælgelse er sket efter gennemlæsning af artiklerne. Her har der med baggrund i 
problemformuleringen været tale om et skøn i forhold til, hvad der ville være relevant at medtage. Et 
specifikt område, MOOCs (Massive Open Online Courses) er blevet valgt fra, da denne kursusform adskiller 
sig meget fra vores egen type uddannelse og typisk ikke inkluderer faste studiegrupper. Endelig er dubletter 
(artikler, der figurerer i flere søgninger fra forskellige databaser) blevet fjernet.  

Efter de indledende søgninger bestod studiet af 729 artikler, efter første udvælgelse var dette begrænset til 
140 artikler (potentielt relevante på titel), efter den anden udvælgelse (kun fuldtekst artikler) var det 90 
artikler, og efter den tredje udvælgelse ud fra abstracts var der 34 artikler. Efter frasortering af dubletter og 
gennemlæsning af de resterende artikler omfatter litteraturstudiet de endelige 21 artikler, heraf 17 
engelsksprogede, 3 norske og 1 svensk artikel (se bilag A). 

5.2.3 Begrebsafklaring: 
Blandt de udvalgte artikler findes en stor variation ift deres undersøgelsesobjekt, uddannelse, mål og 
metoder. Artiklerne inkluderer uddannelser og kurser med såvel “undergraduate” som “graduate 
students”, hvilket vi i litteraturstudiet i begge tilfælde sidestiller og oversætter med studerende ved 
videregående uddannelser. Endvidere er der i artiklerne forskellige forståelser af begrebet “course” som 
kan dække over alt fra 2 ugers kurser til flerårige uddannelser. Endelig er der en stor variation i forhold til, 
hvordan underviseren benævnes. Vi har valgt at anvende begrebet underviser i vores litteraturstudie, men 
det dækker også over betegnelser som vejleder, facilitator - og i et enkelt tilfælde tutor. Vi er bevidste om 
at det således ikke præcist er det samme, som er undersøgt i de forskellige studier, men vi vurderer efter 
grundig gennemlæsning, at alle de medtagne studier kan være relevante i forhold til litteraturstudiets 
formål.  
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6. Oversigt over udvalgte artikler 
Nedenfor ses en oversigt over de artikler, som vi på baggrund af udvælgelseskriterierne har valgt at inddrage i litteraturstudiet.  

I oversigten nedenfor oplistes de udvalgte artikler i forhold til følgende:  

● Formålet med undersøgelsen og/eller den problemformulering, der anvendes 

● Den dataindsamlingsmetode, der er anvendt i undersøgelsen herunder den undersøgte population 

● Den teori og forskningsbaserede viden, der inddrages 

● De overordnede resultater af undersøgelsen 

● Relevans for vores problemformulering 

 

 Artikel, land og 
studie 

Formål Metode Teori Resultater Relevans 

 

Engelsksprogede artikler 

 

1 Akcaoglu, M. & Lee, 
E. (2016). Increasing 
Social Presence in 
Online Learning 
through Small 
Group Discussions. 
I: International 
Review of Research 
in Open and 

Ønsker at 
undersøge 
betydningen af 
gruppestørrelse i 
forhold til de 
sociale relationer 
på studiet. 

33 studerende 
deltog i et 8-
ugers forløb 
efterfulgt af en 
survey med 3 
skalaer. 

Fremhæver de 
sociale aspekter af 
online læring - især 
gennem begrebet 
“social presence”. 
Refererer til 
forskellige 
undersøgelser om 
dette samt til 

Survey resultaterne 
understøtter hypotesen 
om, at mindre grupper 
giver en bedre score på de 
tre skalaer. Der er fordele 
og ulemper ved hhv. små 
og store grupper, men der 
er flest fordele ved mindre 
grupper: Konteksten 

Der er tale om en rent 
online, asynkron master 
uddannelse.  

Underviserens rolle 
indgår ikke i 
undersøgelsen. 

Ikke eksplicit relevant for 
hovedspørgsmålet i 
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Distributed 
Learning, vol. 17, nr. 
3, s. 1-17. 

USA, online 
asynkron 
masteruddannelse i 
undervisning 

undersøgelser 
omkring den ideelle 
gruppestørrelse i 
forbindelse med 
online undervisning 

opfattes som mere social, 
der er en mere positiv 
atmosfære, og gruppe 
sammenholdet bliver 
bedre. Ulemperne ved den 
lille gruppe opstår især, når 
ikke alle 
gruppemedlemmer 
deltager. 

 

problemformuleringen 
men kan bruges til at 
svare på, hvad der 
fremmer læringen - her i 
form af gruppestørrelse. 

2 Bergeron, K. & 
Melrose, S. (2006). 
Online graduate 
study health case 
learners’ 
perceptions of 
group work and 
helpful instructional 
behaviors. I: i-
manager’s Journal 
of Educational 
Technology, vol. 3, 
nr. 1, s. 71-77. 

Canada, online 
masteruddannelse 
for 
sundhedspersonale 

Ønsker at 
undersøge, hvad 
studerende finder 
hjælpsomt og 
støttende i forhold 
til facilitering og 
instruktion fra 
underviseren i 
forhold til 
studiegruppearbejd
e 

Undersøgelsen 
består af 10 
enkeltinterview
s og 2 
fokusgruppeinte
rviews med 
studerende. 

Projektet tager 
udgangspunkt i et 
konstruktivistisk 
perspektiv (Kelly, 
Piaget og Vygotsky) 
og fokuserer på, at 
viden konstrueres 
gennem individets 
interaktioner i 
sociale processer og 
kontekster. 

 

Interview materialet peger 
på 3 temaer, der 
omhandler 3 strategier: 1. 
strategi handler om bevidst 
gruppedannelse. 2. strategi 
handler om betydningen 
af, at der gribes ind over 
for ikke-deltagende 
studerende/gruppemedle
mmer. 3. strategi 
omhandler behovet for, at 
den enkelte studerendes 
individuelle bidrag bliver 
målt. Hvis disse strategier 
ikke følges, kan det 
resultere i stress, 
usikkerhed og frustration 
hos de studerende. Også 
fordelen ved 
gruppekontrakter omkring 

Der er tale om en rent 
online, asynkron master 

uddannelse.  

Eksplicit relevant for 
litteratur studiets 
problemformulering. 



12 
 

samarbejde m.v. ses som 
positivt og betydningsfuldt.  

 

3 Blau, I., Mor, N. & 
Neuthal, T. (2009). 
Open the Windows 
of Communication: 
Promoting 
Interpersonal and 
Group Interactions 
Using Blogs in 
Higher Education. I: 
Interdisciplinary 
Journal of E-
learning and 
learning Objects, 
vol. 5, s. 233-244. 

Israel, blended 
learning 
universitetsuddann
else i 
læringsteknologi 

 

Formålet er at 
udforske 
interpersonel og 
gruppeinteraktion i 
forbindelse med 
brug af blogs og 
wikis. 

 

25 studerende 
på et blended 
learning forløb 
skrev 
individuelle 
blogs og lavede 
gruppe wiki 
opsamlinger 
ugentligt. 
følelsen af 
nærhed blev 
vurderet i 
opslagene. 

 

Der inddrages viden 
om blogs som 
undervisningsredska
b. Derudover teorier 
om nærhed i 
interaktioner (både 
fra psykologi, 
medievidenskab og 
E-læring) og ideer 
om betydningen af 
ejerskab/forfatterska
b. 

 

Interaktionen mellem de 
studerende påvirkes af 
følelsen af nærhed. Denne 
nærhed kommer især frem 
i blogs, hvor de studerende 
giver noget af sig selv, 
modsat i de 
informationsorienterede 
wikis. Det er ikke teknologi 
men mennesker, der får 
interaktionen og online 
læring til at lykkes, men 
mediet påvirker. Brugen af 
blogs kan i nogen grad 
anbefales som en måde at 
fremme interaktivitet 
blandt de studerende på og 
dermed fremme de 
studerendes læring. 

Der er tale om blended 
learning. Der er ikke fokus 
på underviserens rolle. 
Ikke eksplicit relevant for 
hovedspørgsmålet i 
problemformuleringen 
men kan bruges til at 
svare på, hvad der 
fremmer de studerendes 
relationer og dermed 
læring online. 

4 Bulu, S. T. & 
Yildirim, Z. (2008). 
Communication 
Behaviors and Trust 
in Collaborative 
Online Teams. I: 

Ønske om at 
undersøge 
forbindelsen 
mellem online 
gruppesamarbejde 
og gruppens 

32 lærer 
studerende 
deltog i et 15 
ugers online 
projektforløb på 
et universitet i 

Ser interaktion 
mellem individ og 
miljø som afgørende 
for læring (bygger på 
Dewey og Vygotsky). 
Der bygges også på 

Det er vigtigt at fokusere 
på tillid i online læring. Det 
er vigtigt at skabe et venligt 
socialt miljø og at 
vedligeholde social 
interaktion, ligesom det er 

Der er tale om 
studerende, der normalt 
går på en traditionel 
uddannelse, men som i 
en periode har fungeret i 
et online miljø. Ikke 
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Educational 
Technology & 
Society, 11(1), s. 
132-147. 

Tyrkiet/USA 
Læreruddannelse 
ved universitet i 
Ankara med 
deltagelse i et 4 
måneders online 
projekt ved 
amerikansk 
universitet 

tillidsniveau (højt, 
middel, lavt). 

 

USA med 
opgaver og 
feedback. Efter 
forløbet deltog 
de studerende i 
en survey om 
gruppe tillid 
med både åbne 
og lukkede 
svarmuligheder. 

 

viden om tillid og 
antagelsen om, at 
tillid kan eksistere i 
et virtuelt miljø, 
samt at 
kommunikation og 
interaktion spiller en 
væsentlig rolle. 

 

vigtigt med retningslinjer 
for gruppesamarbejdet. 
Der er sammenhæng 
mellem (høj) tillid i 
gruppen og typer af 
kommunikation, 
entusiasme, jævnbyrdighed 
i forhold til at tage initiativ 
og lede. Tilliden bygger dog 
ikke kun på den sociale 
interaktion men også på, 
om gruppen får løst 
opgaverne. Den midterste 
periode i gruppen liv ser ud 
til at være af særlig 
betydning. 

 

eksplicit relevant for 
hovedspørgsmålet i 
problemformuleringen 
men kan bruges til at 
svare på, hvad der kan 
fremme 
gruppesamarbejde.  

5 Chang, B. & Kang, H. 
(2016). Challenges 
facing group work 
online. I: Distance 
Education, vol. 37, 
no. 1, s. 73-88. 

USA, online 
universitets kurser i 
læringsteori og 
voksenundervisning 

Problemformulerin
g: Hvad er 
hovedudfordringer
ne i online 
gruppearbejde? 

 

Undersøgte 30 
studerende ved 
to 16-ugers 
kurser. Der var 
skriftlige 
individuelle 
midtvejs 
refleksioner og 
en afsluttende 
individuel 
refleksionsopga
ve, samt gruppe 
referater. Disse 
data blev 

Ikke egentligt 
teoretisk udgangs 
punkt. Bygger på 
forskellige 
undersøgelser af 
udfordringer i 
forbindelse med 
online 
gruppearbejde og 
støtte til 
gruppearbejde. 

 

Underviserne kan hjælpe 
ved at overvåge gruppens 
aktiviteter og vejlede 
gruppen blandt andet 
gennem feedback. Det er 
vigtigt med tydelige 
læringsmål, opgaver og 
forventninger. Samtidig er 
det vigtigt med ejerskab og 
autonomi for gruppens 
medlemmer. Retningslinjer 
for gruppeledelse er 
centralt. God teknisk 

Der er tale om en rent 
online,  voksenunder-
visnings uddannelse 

Undersøgelsen er 
relevant for vores 
problemformulering - 
især spørgsmålene om, 
hvilke særlige 
udfordringer, der findes 
ved online uddannelser 
samt spørgsmålet om 
underviserens metoder 
og tilgange 
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analyseret via 
induktiv 
indholdsanalyse 

 

understøttelse af gruppens 
arbejde er vigtigt. 

 

6 Chiong, R. & 
Jovanovic, J. (2012). 

Collaborative 
Learning in Online 
Study Groups: An 
Evolutionary Game 
Theory Perspective. 
I: Journal of 
Information 
Technology 
Education: 
Research, vol. 11, s. 
81-101. 

Australien, Online 
kursus i 
programmering 
over 13 uger 

Formålet er at 
forstå og forklare 
problemer ved 
online 
gruppearbejde ud 
fra EGT 
(Evolutionary 
Game Theory). Der 
spørges til fordele 
og ulemper ved 
online 
collaborative 
learning samt om 
disse oplevede 
fordele og ulemper 
kan forklare 
deltagelsesniveaue
t i det online 
gruppesamarbejde. 
Endelig forsøges 
det afklaret, om 
EGT kan forklare 
studerendes niveau 
af deltagelse. 

193 studerende 
i 32 grupper 
deltog. Der blev 
brugt to mål for 
aktivitet, og de 
studerendes 
egne svar 
omkring grunde 
til høj eller lav 
deltagelse blev 
analyseret. 

Tager udgangspunkt 
i social-
konstruktivisme 
(Vygotsky) og 
Connectivisme 
(Siemens) samt 
viden om 
collaborative 
learning og EGT. 

 

Konklusionen er, at 
hovedgrundene til trække 
sig fra gruppearbejdet er, 
at andre 
gruppemedlemmer ikke 
deltager, og at det er 
tidskrævende. 
Hovedgrundene til at være 
aktivt deltagende var de 
oplevede fordele ved at 
lære i fællesskab og hjælp 
fra medstuderende samt 
håbet om højere 
karakterer. Baseret på EGT 
teori ændrede man 
grupperne og forventede 
mere aktive grupper, men 
det var kun de grupper, der 
fik flere aktive deltagere, 
der blev mere aktive. De 
andre forblev inaktive, 
fordi gruppemedlemmerne 
ikke opnåede en fordel. 
Det lykkedes altså 
overordnet set ikke at 
skabe mere aktive grupper. 

Der er tale om ren online 
undervisning. 
Undersøgelsen kan 
hjælpe med at besvare 
spørgsmålene om, hvad 
der fremmer og hæmmer 
studiegruppesamarbejdet 
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7 Clouder, L. m.fl. 
(2006). Electronic 
(re)constitution of 
groups: Group 
dynamics from face-
to-face to an online 
setting. I: Computer-
Supported 
Collaborative 
Learning, 1, s. 467-
480. 

UK, fysioterapi 
uddannelse ved 
universitet 

Formålet er at 
undersøge: 1. 
Hvordan 
gruppedynamikker 
påvirker online 
interaktioner, 2. 
Om interaktionen 
ændrer sig, når 
mediet skifter fra 
face-to-face til 
online kontakt, 3. 
Hvordan vi kan 
optimere støtten til 
online samarbejde. 

 

Aktionsforsk-
ning over 3 år. 
Casestudie. 
Gruppernes 
diskussionstråd
e, fokusgruppe 
interview og 
skriftlige 
evalueringer fra 
de studerende 
blev analyseret. 

Trækker på viden om 
betydningen af 
gruppearbejde. 
Bygger teoretisk på 
to tilgange til 
gruppesamspil: 
Festinger (social 
comparison theory) 
og Thibaut & Kelley 
(social exchange 
theory). Trækker 
derudover på viden, 
der kobler læring og 
gruppedynamik. 
Opstiller 4-felts 
model over lærings 
dynamik og gruppe 
dynamik (David & 
Dennings). 

 

Forskellen mellem 
grupperne diskuteres. 
Samlet set er 
gruppedynamikker i 
blended learning meget 
komplekse men også ret 
stabile på tværs af 
tilstedeværelses og online 
samarbejde. Det er vigtigt 
med en god facilitator. 

Blended learning på en 
uddannelse, der ligner 
vores. 

Kan sige lidt om især 
udfordringerne ved 
gruppesamarbejdet og 
betydningen af 
underviseren som 
facilitator. 

8 Du, J. & Xu, J. 
(2010). The quality 
of online discussion 
reported by 
graduate students. 
I: The Quarterly 
Review of Distance 
Education, vol. 11 
(1), s. 13-24. 

Formålet er at 
undersøge online 
gruppediskussioner 
for at afgøre, hvad 
studerende 
identificerer som 
meningsfuldt i 
forbindelse med 
deres online 
læring. 

142 studerende 
i grupper på 3-4 
deltog i en 
survey 
undersøgelse, 
der bestod af 37 
spørgsmål. 
Resultaterne 
blev analyseret 
med henblik på 
at finde 

Tager udgangspunkt 
i viden om 
betydningen af 
mindre grupper i 
læring, fordelene 
ved collaborativ 
learning og grupper 
som komplekse 
systemer. 

Den overordnede 
konklusion er, at det er 
komplekst at have online 
diskussioner, og at de, der 
arbejder med 
fjernundervisning i højere 
grad bør have fokus på de 
studerendes behov og ikke 
kun på forventninger. Der 
er brug for et mere 
fleksibelt online 

Der er tale om ren online 
undervisning. 
Undersøgelsen kan 
hjælpe med at besvare 
spørgsmålene om, hvad 
der fremmer og hæmmer 
studiegruppesamarbejdet
, samt hvad underviseren 
kan gøre for at fremme 
det. 
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USA, Multimedie 
kursus ved 
universitet 

 mønstre i 
svarene. 

 

læringsmiljø med flere 
valgmuligheder. 
Underviserne skal designe 
mere interessante opgaver 
og oftere give feedback. 

 

 

9 Du, J. m. fl. (2019). 
Predictors for 
students’ self-
efficacy in online 
collaborative 
groupwork. I:  
Educational 
Technology and 
Research 
Development, 67, s. 
767-791. 

USA, Multimedie 
kursus ved 
universitet 

Forskningsspørgs-
mål: Er  self-
efficacy i online 
gruppearbejde 
relateret til  
studerendes 
baggrundsfaktorer? 
Forudsiger 
individuelle 
karakteristika som 
interesser, 
mediebrug og 
villighed til at 
håndtere 
udfordringer,  ens 
self efficacy i online 
gruppearbejde? 
Hvordan varierer 
self efficacy i online 
gruppearbejde i 
forhold til 
opfattelsen af 
lederskab og tillid 
til de andre 
gruppemedlemmer 

204 studerende 
i grupper på 2-4 
deltagere deltog 
i et forløb 
efterfulgt af en 
survey 
undersøgelse 
besvaret af 98 
%. Data blev 
udsat for 
statistiske 
analyser 

 

Inddrager teori om 
self-efficacy af 
Bandura. Kobler 
teorien om self-
efficacy til online 
gruppesamarbejde 
og refererer til 
forskning, der viser, 
at opfattet kollektiv 
self-efficacy (for 
gruppen) har en 
faciliterende effekt 
på gruppens 
effektivitet. 

 

Graden af self efficacy 
afhænger af flere faktorer, 
men forskelle i gruppe 
efficacy forudsiges alene af 
de studerendes villighed til 
at håndtere udfordringer i 
gruppearbejdet. Derfor 
bliver det vigtigt, at stillede 
opgaver er meningsfulde, 
udfordrende og 
engagerende. Underviser-
en skal opmuntre til 
håndtering af udfordringer, 
og der skal være 
retningslinjer for online 
diskussion, problemløsning 
og beslutningstagen. Kritisk 
tænkning skal fremmes, og 
studerende skal på skift 
fungere som ledere. Det er 
godt med tilstedeværelses  
møder, og det er en god 
ide at fremme  sociale 
aspekter af 
gruppearbejdet. 

Der er tale om ren online 
undervisning. 
Undersøgelsen kan 
hjælpe med at besvare 
spørgsmålene om, hvad 
der fremmer og hæmmer 
studiegruppesamarbejdet
, samt hvad underviseren 
kan gøre for at fremme 
det. 
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10 Hughes, M., 
Ventura, S. & 
Dando, M. (2007). 
Assessing social 
presence in online 
discussion groups: a 
replication study. I: 
Innovations in 
Education and 
Teaching 
International, vol. 
44, nr. 1, s. 17-29. 

UK, Online modul 
om 
tværprofessionelt 
arbejde på social- 
og 
sundhedsområdet 
ved universitet 

Fordi emotionelle 
aspekter påvirker 
læringssituationen, 
er formålet at finde 
en metode, der kan 
udforske 
udviklingen af 
social 
tilstedeværelse i et 
online kursus. Vil 
gentage et studie 
baseret på en 
bestemt model. 
Målet er at udvikle 
facilitator evner til 
at skabe et godt 
online læringsmiljø 
med fokus på de 
emotionelle 
aspekter. 

Data fra 34 
grupper a’ 7-10 
studerende blev 
anvendt. 
Indholdet fra 
gruppernes 
online 
diskussioner 
blev gemt som 
tekst filer og 
kodet i forhold 
til emotionelle 
elementer 
(social presence 
density - SPD). 
Tre kodere blev 
testet på 
samme gruppe 
indtil 70 % 
overensstemme
lse for at sikre 
reliabilitet. Data 
fra 3 grupper 
blev 
sammenlignet. 

 

Udgangspunktet er 
studier, der viser 
betydningen af 
emotioner/følelser 
for læringsudbyttet, 
og som viser, at det 
gør sig særligt 
gældende online – 
både for studerende 
og facilitatorer. Det 
teoretiske 
udgangspunkt er 
neo-Vygotskyansk 
med fokus på 
fællesskab. 

SPD modellen er brugbar 
som en måde at vurdere de 
emotionelle aspekter af 
gruppearbejdet på. 
Facilitatorer kan derfor 
bruge modellen som 
udgangspunkt for at følge 
de studerendes 
diskussionsfora, være 
opmærksom på tendenser i 
interaktionen og 
intervenere, hvis det bliver 
nødvendigt. Samtidig 
handler det også om at 
socialisere de studerende 
til at fungere konstruktivt 
på det emotionelle 
område, og her kan 
facilitator fungere som 
rollemodel ved at anvende 
de emotionelle kategorier i 
modellen (bruge humor, 
give noget af sig selv, rose, 
skabe et trygt miljø m.v.).  

Der er tale om ren online 
undervisning. 
Undersøgelsen kan i 
nogen grad hjælpe med 
at besvare spørgsmålene 
om, hvad der fremmer og 
hæmmer 
studiegruppesamarbejdet
, samt hvad underviseren 
kan gøre for at fremme 
det. 

11 Jong, N., Verstegen, 
D. M. L. & Könings, 
K. D. (2018). The 
role of the e-tutor in 
synchronous online 

Formålet er at 
sammenligne 
underviserrollen 
(tutor rollen) i hhv. 
synkron online og 

To grupper med 
7 studerende i 
hver - en gruppe 
i 
tilstedeværelses

Der inddrages viden 
om PBL undervisning 
samt viden om 
underviser rollen.   

Resultaterne viser, at 
underviser har de samme 
opgaver i begge settings. I 
det online 
undervisningsmiljø 

Der er tale om såvel 
tilstedeværelses 
studerende som online 
studerende. Tutor i den 
hollandske sammenhæng 
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problem-based 
learning: A study in 
a Master Public 
Health Programme. 
I: British Journal of 
Educational 
Technology, vol. 49, 
nr. 3, s. 385-397. 

Holland, Master of 
public health ved 
universitet - 8 ugers 
modul 

face-to-face PBL 
undervisning 
Udgangspunktet er 
følgende 
spørgsmål: Hvilken 
rolle opfylder 
underviser i online 
undervisning? I 
hvilket omfang 
adskiller 
underviserrollen i 
online undervisning 
sig fra 
underviserrollen i 
tilstedeværelsesun
dervisning? 

 

undervisning og 
en gruppe i 
online 
undervisning 
blev 
sammenlignet. 
Data bestod af 
et indledende 
og et 
afsluttende 
spørgeskema til 
de studerende, 
de studerendes 
vurdering af 
underviser, de 
studerendes 
karakterer, et 
interview med 
underviser før 
modulstart og 
afslutningsvist 
samt 
videooptagelser 
af gruppeses-
sioner.  

 

kommenterer såvel 
underviser som de 
studerende på de 
manglende nonverbale 
cues. Alligevel har de 
online studerende en 
bedre vurdering af 
underviser, og underviser 
oplever de online 
studerende mere aktive og 
føler, han kender dem 
bedre. Dette forklares med, 
at underviser 
indledningsvist i forløbet 
spiste middag sammen 
med de online studerende, 
hvilket viser betydningen af 
kendskab til hinanden også 
fra sammenhænge, der 
ikke kun er faglige. 
Anbefalingen er, at der i 
det online læringsmiljø skal 
være en ekstra underviser, 
der kan håndtere teknikken 
og følge med i 
chatfunktionen.  

 

er en underviser på 
adjunktniveau.  

Nogle enkelte pointer kan 
inddrages i forhold til 
underviserens rolle og 
muligheder - især 
betydningen af det 
sociale for læringen. 

12 Kanuka, H. (2011). 
Interaction and the 
online distance 
classroom: Do 

Målet er at 
sammenligne to 
tidligere 
udarbejdede 

I den første 
undersøgelse 
blev forskellige 
didaktiske 

Undersøgelsen tager 
primært 
udgangspunkt i 
Moores tre former 

Undersøgelserne viser, at 
WebQuest og Debate 
strategierne er de mest 
effektive både i forhold til 

Der er tale om ren online 
undervisning. 
Undersøgelsen kan i 
nogen grad hjælpe med 



19 
 

instructional 
methods effect the 
quality of 
interaction? I: 
Journal of 
Computing in Higher 
Education 23, s. 
143-156. 

Canada, universitet 

undersøgelser for 
at undersøge, 
hvilke didaktiske  
strategier, der er 
mest effektive i 
faciliteringen af en 
videregående 
(online) 
uddannelse. 

strategier 
sammennholdt 
med 
interaktionen i 
tekstbaserede 
gruppeforums 
online. Som 
analysemetode 
blev anvendt en 
kvantitativ 
indholdsanalyse
. I den 2. 
undersøgelse 
blev de samme 
didaktiske 
strategier 
sammenholdt 
med det 
taksonomiske 
niveau i de 
studerendes 
produkter. 
SOLO 
taksonomien 
blev brugt til at 
beskrive 
kompleksitetsni
veauet i de 
studerendes 
produkter. 

 

for interaktion 
(studerende-
studerende, 
studerende-
underviser og 
studerende-indhold) 
og i, hvordan disse 
interaktioner kan 
faciliteres i 
planlægningen af 
undervisningen 
(online). 

 

læringsproces og 
læringsprodukt. Grunden 
er, at de er 
velstrukturerede, at de 
beskriver klart definerede 
roller og ansvarsområder 
for de studerende, og at de 
provokerer de studerende 
til at konfrontere andres 
holdninger. Når de 
studerende ikke altid 
bruger vidensværktøjer 
mest effektivt, kan det 
skyldes, at de vil arbejde 
mindst muligt, og at 
samarbejde mellem 
studerende kræver ydre 
strukturer. En tydelig 
struktur samt klart 
definerede roller og 
ansvarsområder er således 
vigtige elementer i forhold 
til at facilitere online 
studerendes forståelse og 
kritiske refleksion. 

at besvare spørgsmålene 
om, hvad der fremmer og 
hæmmer 
studiegruppesamarbejdet
, samt hvad underviseren 
kan gøre for at fremme 
det. 
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13 Smith, R. O. (2005). 
Working with 
difference in online 
collaborative 
groups. I: Adult 
Education 
Quarterly, vol. 55, 
nor. 3, s. 182-199. 

USA, 16-ugers 
online kursus i 
voksenundervisning 
på universitet 

Formålet er at 
forstå de erfaringer 
studerende har 
med online 
gruppesamarbejde 
ud fra følgende 
spørgsmål: 
Hvordan beskriver 
online studerende 
deres erfaringer 
med 
gruppesamarbejde
? Hvilke eventuelle 
udfordringer 
beskriver de 
studerende? 
Hvordan håndterer 
de udfordringerne? 

 

8 grupper a’ 3-4 
studerende i et 
PBL forløb 
deltog i et 
casestudie. Data 
bestod af 
baggrunds 
spørgeskema til 
de studerende, 
semistrukturere
t interview med 
studerende, 
interview med 
underviser, 
individuelle 
refleksioner på 
baggrund af 
afsluttende 
gruppe 
refleksioner, 
refleksions 
journaler for 
grupperne og 
udskrifter fra 
diskussions- og 
chatrum. I 
analysen var 
udgangspunktet 
de individuelle 
interviews, og 
de resterende 
data blev så 

Udgangspunktet er 
viden om 
undervisning og 
læring og 
betydningen af 
gruppesamarbejde. 
Tager udgangspunkt 
i forskning, der viser, 
at online studerende 
har udfordringer på 
tekniske, 
sociokulturelle og 
kommunikative 
områder. Henviser 
teoretisk til blandt 
andet Bion i forhold 
til 
gruppedynamikker. 

De studerendes historier 
viste positive oplevelser 
med gruppen men også 
udfordringer. Disse var de 
samme, hver gang gruppen 
skulle i gang med en ny 
opgave. Tre temaer blev 
fundet: Tidlige 
forventninger, bevægelsen 
mellem nærhed og 
distance (med følelser af 
frustration og frygt) og 
konsekvenserne af denne 
bevægelse i gruppen 
(ændret autoritet og 
selvopfattelse). Gruppe 
individuations processerne 
ligner dem, vi kender fra 
andre grupper, men 
kommunikations 
problemerne øger 
gruppens stress, og 
computeren bliver som 
formidler ofte noget, man 
forholder sig til (nogle blev 
trætte af computeren eller 
råbte af den). Underviseren 
skal facilitere gruppe 
processerne, men samtidig 
finde en fin balance 
mellem for lidt og for 
meget intervention. Det er 

Der er tale om ren online 
undervisning. 
Undersøgelsen kan i 
nogen grad hjælpe med 
at besvare spørgsmålene 
om, hvad der fremmer og 
hæmmer 
studiegruppesamarbejdet
, samt hvad underviseren 
kan gøre for at fremme 
det. 
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koblet til det 
narrativ, der 
kom frem i 
interviewet.  

nødvendigt at være 
opmærksom på 
sammensætningen af 
gruppen. 
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Smith, G. G. m.fl.  
(2011). Overcoming 
student resistance 
to group work: 
Online versus face-
to-face. I: Internet 
and Higher 
Education 14, s. 
121-128. 

USA, 10-ugers 
kursus på 
universitet 

Tager 
udgangspunkt i 
følgende 
spørgsmål: Hvilke 
faktorer påvirker 
erfaringer 
med/holdninger til 
gruppearbejdet i 
hhv. online grupper 
og tilstedeværelses 
grupper? Hvordan 
adskiller 
erfaringerne/holdni
ngerne sig fra 
hinanden?  

 

En mixed 
methods 
tilgang, hvor 
data blev 
indsamlet fra to 
hold studerende 
på samme 
uddannelse 
med samme 
underviser. Der 
blev udført 
surveys om 
gruppearbejdet 
og 
indholdsanalyse
r af de 
studerendes 
online journaler. 
Disse data blev 
trianguleret 
med 
underviserens 
og 
undervisningsas
sistentens 
observationer.  

Inddrager viden om 
typiske 
forventninger til 
gruppearbejde hos 
studerende på online 
uddannelser samt 
viden om fordele og 
ulemper ved 
gruppearbejde i 
forbindelse med 
tilstedeværelsesund
ervisning. 

Survey analysen viste, at 
logistiske problemer 
omkring gruppearbejde er 
sværere at løse i et online 
læringsmiljø. Der var 
udfordringer i alle grupper, 
men der var flere negative 
kommentarer i online 
grupperne omkring 
vurdering af gruppen, 
vurdering af 
gruppemedlemmer, 
gruppemedlemmers 
deltagelse og generelt 
mindre positive 
kommentarer omkring det 
at arbejde i gruppe. Det 
anbefales, at undervisere 
understreger betydningen 
af gruppearbejde for online 
studerende ved at henvise 
til senere jobfunktioner, og 
at der laves skriftlige 
vejledninger i, hvordan 
man kan studere online. 

Der er tale om ren online 
undervisning. 
Undersøgelsen kan i 
nogen grad hjælpe med 
at besvare spørgsmålene 
om, hvad der hæmmer 
studiegruppesamarbejdet
, samt hvad underviseren 
kan gøre for at fremme 
det. 
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15 Xu, J. Du, J. & Fan, 
X. (2013). Individual 
and group-level 
factors for students’ 
emotion 
management in 
online collaborative 
groupwork. I: 
Internet and Higher 
Education, 19, s. 1-
9. 

USA, online studie i 
design og udvikling 
af multimedie 
værktøjer på 
universitet 

Formålet er at 
undersøge og 
foreslå modeller på 
flere niveauer over 
studerendes 
følelseshåndtering i 
online 
gruppearbejde.  

 

Studiet består af 
298 studerende 
fra 86 online 
grupper på et 
fjernundervisnin
g studie. Ved 
hjælp af 
spørgeskemaer 
undersøges: 
Karakteristika 
ved de 
studerende, 
feedback, 
grunde til at 
deltage i online 
gruppearbejde, 
strukturering og 
tilpasning af 
miljøet, 
tidshåndtering/
planlægning, 
motivation, det 
at opsøge hjælp 
samt 
følelseshåndteri
ng. Der blev 
foretaget 
statistiske 
analyser. 

 

Tager udgangspunkt 
i en antagelse om, at 
den enkelte 
studerendes 
følelseshåndtering er 
afgørende for, om 
der er et godt 
gruppesamarbejde 
online. Det er vigtigt 
at lave modeller, der 
kan forudsige 
studerendes 
følelseshåndtering – 
især i online grupper. 
Tager især 
udgangspunkt i 
Pintrich’s model over 
selvregulering i 
klasserummet og 
Kuhls strategier til 
selvregulering.  

Resultaterne viser især 
betydningen af mål og 
intentioner for 
følelsesregulering. Derfor 
er det vigtigt for online 
undervisere at fokusere på 
formål og meningsfulde 
aktiviteter. Samtidig er det 
vigtigt, at underviserne 
opmuntrer de studerende 
til selv at tage initiativer 
(tilpasse miljøet, arbejde 
med deres motivation og 
søge hjælp). 

Ren online undervisning. 
Et rent kvantitativt studie.  

Undersøgelsen kan i 
nogen grad hjælpe med 
at besvare spørgsmålene 
om, hvad der hæmmer 
studiegruppesamarbejdet
, samt hvad underviseren 
kan gøre for at fremme 
det. 
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16 Xu, J., Du, J. & Fan, 
X. (2014). Emotion 
management in 
online groupwork 
reported by Chinese 
students. I: 
Educational 
Technology and 
Research 
Development, 62, s. 
795-819. 

Kina, studium i 
undervisningsteknol
ogi på universitet 

Opfølgningsstudie i 
forhold til 
undersøgelsen af 
Xu, Du og Fan fra 
2013. Vil 
undersøge, om 
resultaterne fra 
den amerikanske 
undersøgelse kan 
overføres til 
kinesiske 
studerende. 
Forventer dog en 
kulturforskel, hvor 
kinesiske 
studerende har 
mere brug for at 
håndtere deres 
følelser, at de 
overvåger negative 
følelser i 
processen, og at 
andre 
gruppemedlemmer 
spiller en 
betydningsfuld 
rolle i følelseshånd-
teringen. 

 

Undersøgelsen 
er den samme 
som i 2013 
studiet og 
indbefatter 307 
studerende i 80 
online grupper 
på 3-4 
studerende. 

Bygger på samme 
litteratur som i 
studiet fra 2013 og 
supplerer det med 
viden om asiatisk 
kultur (CHC – 
Confucian heritage 
culture), der lægger 
vægt på harmoni, 
relationer og 
konsensus. Bygger 
også på Hofstedes 
teori om 
kulturforskelle.  

Kulturelle forskelle ser ud 
til at spille en rolle – især i 
forhold til at søge hjælp og 
i forhold til gruppens 
betydning. Implikationerne 
for underviseren er de 
samme som i studiet fra 
2013, og samtidig er det i 
forhold til kinesiske 
studerende nødvendigt at 
skabe et sikkert/trygt sted, 
hvor de kan dele personlige 
og emotionelle oplevelser. 
Det er nødvendigt, for at 
de bedre kan støtte 
hinanden og håndtere 
ubehagelige følelser i 
gruppearbejdet. Samtidig 
også særligt nødvendigt at 
give de studerende 
feedback for at modvirke 
usikkerhed og nervøsitet. 

 

Ren online undervisning. 
Et rent kvantitativt studie.  

Undersøgelsen kan i 
nogen grad hjælpe med 
at besvare spørgsmålene 
om, hvad der hæmmer 
studiegruppesamarbejdet
, samt hvad underviseren 
kan gøre for at fremme 
det. 

 

17 Yiping, L. (2004). 
Learning to Solve 

Formålet er at 
udforske, hvordan 

Undersøgelsen 
er et mixed-

Tager udgangspunkt 
i en kritik af 

Det, der blev opfattet som 
frustrerende i 

Ren online undervisning.  
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Complex Problems 
Through Between-
Group Collaboration 
in Project-Based 
Online Courses. I: 
Distance Education, 
vol. 25, nr. 1, s. 49-
66. 

USA, kursus i 
læringsteknologi på 
universitet 

læringsstrategier 
mellem grupper 
kan bidrage til 
problemløsning i 
online klasser. 
Forskningsspørgsm
ål: 1. Bidrager 
samarbejde 
mellem grupper til 
kompleks 
problemløsning i 
projektbaserede 
online kurser? 2. På 
hvilke måder 
bidrager 
samarbejde 
mellem grupper 
online til kompleks 
problemløsning? 

 

method case 
study design 
med  kvalitative 
og kvantitative 
data. 
Deltagerne var 
11 studerende 
fordelt i grupper 
på 3-4. 
Samarbejde 
grupperne 
imellem indgik i 
kurset. Der blev 
inddraget 
kvalitative data i 
form af online 
dialoger, 
journalnotater 
og projekt 
”performance”. 
De kvantitative 
data 
inkluderede 
individuelle 
tests og svar på 
en 
spørgeskemaun
dersøgelse.  

 

 

kvaliteten af online 
kurser, der primært 
fokuserer på 
videnstilegnelse i 
stedet for kompleks 
problemløsning. 
Inddrager et 
konstruktivistisk 
læringsbegreb. 
Inddrager viden om 
problemløsning og 
PBL men også på 
problemet med 
dårligt fungerende 
grupper og 
manglende 
samarbejde mellem 
grupper. Tager ideen 
om 
praksisfællesskaber 
som en model for 
samarbejdet og 
refererer til viden 
om peer feedback.’ 

 

gruppearbejdet i første 
halvdel af kurset fik en 
mindre betydning midtvejs, 
da de studerende kunne se 
hinandens projektområder 
og gruppedynamikker og 
kunne se, at deres gruppe 
udfordringer ikke var 
unikke. Det at grupperne 
kan se og reflektere over 
projektprocesser kan gøre 
gruppearbejdet mere 
effektivt og hjælpe 
undervisere til bedre at 
forstå udfordringerne i 
online gruppearbejde. At 
kunne se de andres 
projekter giver de 
studerende et bredere 
indblik i det 
indholdsmæssige og 
mindsker jagten på det 
rigtige svar. 

Undersøgelsen kan i 
nogen grad hjælpe med 
at besvare spørgsmålene 
om, hvad der hæmmer og 
fremmer 
studiegruppesamarbejdet
. Der er dog mindre fokus 
på underviserens rolle. 
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Skandinavisk sprogede artikler 

 

18 Amhag, L. (2013) 
Utvecklingen av 
distansundervisning 
och pedagogik i 
datorstött lärande  
Pedagogisk 
Forskning i Sverige 
årg. 18, nr. 1-2 

 

Sverige, Fakultet for 
læring og samfund, 
læreruddannelsen  

Beskrivelse af 
didaktiske 
udviklingstendense
r inden for 
fjernundervisning 
med udgangspunkt 
i forskellige 
forskningsbidrag 

Forfatteren 
angiver ingen 
konkrete 
metode eller 
undersøgelsesd
esign, men 
anvender 
forskellige 
forskningsbidrag 
i artiklens 
forskellige afsnit 

Artiklen anvender 
ingen bestemte 
teoretiske bidrag  

I artiklens sammenfatning 
beskriver forfatteren, at 
nye medie værktøjer på 
baggrund af den øgede 
internethastighed vil føre 
til udvidede muligheder 
inden for fjernundervisning 
og mere webbaserede 
seminarer. Det medfører, 
at det vil være muligt at 
anvende “flipped 
webinarium”, der giver 
underviseren mulighed for 
at udvikle mere 
“dialogiske” undervisnings-
rum. 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklen er kun relevant i 
et begrænset omfang 
men kan bruges til både 
hovedspørgsmålet i 
problemformuleringen og 
spørgsmålet om 
underviserens metoder 
og tilgange, hvor der i 
artiklen er eksempler på 
aktiviteter og tilgange, 
underviseren kan 
anvende imellem indkald. 
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19 Fossland, T. & 
Tømte, C (2019). 
Deltaker eller 
tilskuer? En 
casestudie om vilkår 
for deltakelse og 
samarbeidslæring i 
et nettbaseret 
masterprogram i 
økonomi og ledelse.  
Uniped, årgang 42, 
nr. 1-2019, s. 41-59.  

 

Norge, online MBA 
modul i økonomi og 
ledelse 

Formålet med 
undersøgelsen er 
at afklare, hvordan 
undervisning og 
læringsaktiviteter 
kan planlægges på 
et online MBA 
gennem 
anvendelse af 
teknologi, der 
understøtter 
cooperative 
learning 

Undersøgelsen 
er et casestudie. 
Dette udgøres 
af interviews 
med 3 
studerende og 2 
undervisere, 2 
gruppeinterview
s med 3 
studerende 
samt 8 
observationer af 
undervisningsak
tiviteter. 
Interviewene er 
både pre- og 
post- interview 
som er 
foretaget før og 
efter modulet. 

 

 

Studiets teoretiske 
udgangspunkt er 
Jeong & Hmelo-
Silvers 7 kontekst 
specifikke forhold 
ved læringsmiljøer 
med anvendelse af 
teknologi i 
undervisning. 

De 7 punkter er: 1. 
Etablering af en 
fælles opgave. 2. 
kommunikation. 3. 
Deling af ressourcer 
(videns- og 
erfaringsudveksling). 
4. Deltagelse i en 
læringsproces. 5. 
Engagementet i 
samarbejdet. 6. 
Vejledning og 
struktur. 7. 
Gruppetilknytning og 
samarbejde. 

I undersøgelsen med 
udgangspunkt i  Jeong & 
Hmelo-Silvers 7 forhold for 
læring er der en række 
komplekse forhold om net 
studerendes samarbejde 
og læring. Dette skyldes, at 
de studerende skal 
navigere i et komplekst 
samspil mellem familie, 
arbejdsliv og studie. 
Artiklen konkluderer også, 
at dette giver en række 
komplekse forhold til 
planlægning af undervis-
ningen med henblik på 
design af undervisningen, 
organisering og tilrette-
læggelse af lærings-
aktiviteter. Men henblik på 
gruppesamarbejde viser 
undersøgelsen, at følelsen 
af at tilhøre en gruppe 
fremstår som afgørende 
for de studerendes faglige 
engagementet. 
Undersøgelsen viser, at 
samarbejde, netværk og 
gruppearbejde er vigtigt for 
deltagelsen i studiet og for 
læringen. 

Ren online- undervisning. 
Undersøgelsen berører i 
nogen grad 
problemformuleringen. 
Den kan bruges i forhold 
til at besvare, hvilke 
udfordringer, der er på 
netbaserede 
uddannelser, og hvad der 
kan fremme 
studiegruppe- 
samarbejde. Derudover 
kan den også i et 
begrænset omfang 
anvendes til at besvare, 
hvilke metoder og 
tilgange, en underviser 
kan anvende.  
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20 Lysberg, K & 
Sivertsen, H. & 
Utvær, B. & Hoveid, 
H. (2020). 
Selvregulerende 
læring og 
læringsstrategier 
hos første års 
bachelorstuderende 
i sykepleje. 

Universitetsforlaget, 
årgang 43, nr. 3, 
2020, s. 247-259. 

 

Norge, 1. års 
studerende på 
sygeplejerskeuddan
nelsen  

Formålet er at 
undersøge, 
hvordan 1. års- 
studerende på 
sygeplejerskeudda
nnelsen udvikler 
selvregulerende 
læring og 
læringsstrategier.  

Kvalitativ 
undersøgelse 
med 64 
studerende. 
Spørgeskema 
med åbne 
spørgsmål med 
reference til 
“Motivated 
Strategies for 
Learning 
Questionnaire”. 
Til analysen er 
der anvendt en 
fænomenologis
k analyse- 
metode. 

Forskellige 
motivationsteorier 
med fokus på 
selvbestemmelse 
samt indre og ydre 
regulering inddrages.  

Undersøgelsen viser at 
betydningen af at tilhøre 
en gruppe, samt 
identifikation med 
medstuderende er vigtig 
for de studerendes læring. 
Godt samarbejde i gruppen 
er vigtigt for de 
studerende, fordi de lærer 
af og udvikler sig sammen 
med de andre. Deling af 
arbejdsopgaver mellem 
gruppemedlemmerne 
fremhæves også som 
vigtigt. Her bliver enten 
mangel på struktur, 
selvdisciplin og mangelfuld 
motivation på grund af 
pensum, som kan være 
svært at forstå enten 
grundet høj sværhedsgrad i 
litteraturen eller at den 
studerende har svært ved 
at forbinde litteraturen 
med fagstoffet. Derudover 
fremhæves de uforudsete 
studieopgaver som 
værende kritiske, da det 
mindsker de studerendes 
mulighed for kontrol og 
planlægning og derfor 
bliver demotiverede.  

Artiklen er ikke eksplicit 
anvendelig i forhold til 
hovedspørgsmålet i 
problemformuleringen, 
men har elementer som 
kan bidrage til 
spørgsmålene om, hvad 
der kan udfordre og 
fremme 
studiegruppesamarbejdet 
for netstuderende. 
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21 Norbye, B. og 
Tøllefsen, S. (2012) 
Skriftlig 
nettdiskusjon - en 
ny mulighet for 
faglig refleksjon. 
Uniped-Tidsskrift för 
universitets- og 
høgskolepedagogikk 
årgang 35, nr. 4, 
side 14-26 

 

Norge, 1. års 
sygeplejerskestuder
ende  

Formålet med 
undersøgelsen er 
at afklare, hvordan 
netbaseret skriftlig, 
faglig refleksion 
fremmes hos 
sygeplejestude-
rende som er 
fjernstuderende 

Kvalitativt 
baseret 
casestudie, der 
består af to 
gruppeinterview
s med 
studerende af 
henholdsvis 5 
og 6 deltagere . 

Semistrukturere
t 
interviewguide.  

Artiklen anvender en 
række teoretiske 
udgangspunkter 
omkring skriftlig 
refleksion som 
læring. Dysthe, 
Hertzberg, Hoel, 
Biggs, Schön og 
Taylor udgør det 
primære teoretiske 
udgangspunkt. 

 

Resultaterne af 
undersøgelsen er, at 
asynkron online skriftlig 
refleksion har en positiv 
effekt på de studerendes 
læring. 

De studerende 
samarbejder og supplerer 
hinanden i en asynkron 
diskussion. Fleksibiliteten 
skal bruges inden for givne 
rammer og i en fast 
struktur. Skriftlige 
diskussioner udfordrer det 
faglige niveau og stiller 
store betingelser for at den 
studerende kan deltage, 
særligt fordi det ikke er 
tilstrækkeligt for de 
deltagende blot at kunne 
opsummere sine 
erfaringer. De studerende 
oplever også, at det stiller 
store krav til deres 
skriftlige formuleringsevne, 
som bliver udfordret, fordi 
de skal formulere sig  med 
udgangspunkt i deres 
faglighed. 

 

Undersøgelsen kan i et 
begrænset omfang 
hjælpe med at besvare, 
hvad der kan fremme 
studiegruppesamarbejde 
blandt netstuderende. 
Herudover giver den en 
række anvisninger på, 
hvordan underviseren 
kan tilrettelægge 
aktiviteter, som tager 
hensyn til de 
netstuderendes behov. 
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7. Fremlæggelse af resultater 
Som tidligere nævnt fremkommer resultaterne på baggrund af meget forskelligartet forskning, der dækker 
over forskellige uddannelser og undervisningsmiljøer i forskellige lande og med forskellige grupper af 
studerende. Derfor kan resultaterne være svære at sammenligne, men dette afsnit, der tager udgangspunkt 
i resultatskemaet (se bilag B), forsøger at formidle nogle centrale pointer og tendenser fra de 21 artikler, 
der kan belyse de spørgsmål, vi har stillet. Af hensyn til læsevenligheden er der brugt numeriske referencer 
i teksten, der henviser til de 21 artikler, således at artikel 1 benævnes (1) i teksten, artikel 2 benævnes (2) 
og så fremdeles. 

7.1 Særlige udfordringer 
I forhold til de særlige udfordringer, der gør sig gældende ved studiegruppesamarbejde på netbaserede 
eller blendede uddannelser, træder især tre forhold frem. Det drejer sig om rammerne for 
studiegruppesamarbejdet, gruppedynamik og kommunikation mellem studerende samt tid som en specifik 
problematik. 

Med hensyn til rammerne anføres det, at en manglende eller dårlig afklaring af, hvordan et forløb kan 
planlægges og opgaver kan løses, giver et dårligt udgangspunkt for de studerende, der helst skal kunne 
fokusere på samarbejdet og ikke skal kæmpe med at få overblik over studiet (9, 19, 20). Tekniske 
udfordringer opleves stressende (15), og manglende individuel feedback kan virke demotiverende på de 
studerende (2). Selve gruppedannelsen kan også give udfordringer i studiegruppesamarbejdet, hvis de 
studerende ikke selv har deltaget i sammensætningen af grupperne (2). Endelig kan for små grupper gøre 
samarbejdet sårbart, hvis de studerende er meget afhængige af hinanden i forhold til at kunne løse de 
stillede opgaver (1), ligesom grupperne kan blive for store til at kunne fungere smidigt (5). 

De væsentligste udfordringer knytter sig til studiegruppens dynamik og den indbyrdes kommunikation 
mellem gruppemedlemmerne. Helt centralt for læringen på de uddannelser, artiklerne omhandler, er i hvor 
høj grad, der er en velfungerende dynamik og en god kommunikation mellem studerende. Når dette ikke er 
til stede, lider de studerende under det både følelsesmæssigt og læringsmæssigt (5, 7, 8, 13, 14). Hvis de 
enkelte gruppemedlemmer ikke er overbevist omkring værdien af gruppearbejdet, indebærer det et dårligt 
udgangspunkt for samarbejdet (8, 9, 14), og samtidig vil et dårligt fungerende samarbejde, hvor den 
enkelte studerende frygter for at miste sin individuelle identitet, medføre en øget ambivalens i forhold til 
gruppesamarbejdet. Hvis der ikke fra begyndelsen af samarbejdet laves aftaler omkring lederskab og 
lederrolle, kan det føre til, at gruppen er længe om at få løst de stillede opgaver (5, 8), og hvis leder 
funktionerne ikke går på skift i gruppen kan det medføre, at de enkelte gruppemedlemmer stivner i deres 
roller, hvilket igen mindsker læringen i gruppen (5). Forskellige udgangspunkter hos de studerende i forhold 
til viden om indhold og læringsteknikker kan medføre, at nogle studerende kommer til at arbejde mere end 
andre. Dette kan igen medføre, at de studerende, der har et forhåndskendskab ikke ønsker at dele deres 
viden med de øvrige studerende, ligesom det for nogle studerende kan betyde, at de udgrænses i gruppen 
(7). I en enkelt artikel peges endvidere på, at minoritetsstuderende deltager mindre og har mindre 
indflydelse på gruppearbejdet (13). I dysfunktionelle samarbejder som ovenstående kan studerende 
opleve, at de mister kontrollen over kvaliteten af gruppearbejdet (6), og nogle studerende kan ende med at 
blive isolerede. En sådan isolation fra gruppen kan eventuelt ses i sammenhæng med påvisningen af, at en 
del af især de kvindelige studerende kan have svært ved at finde balancen mellem uddannelse, familie og 
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socialt liv (16, 19). I flere artikler nævnes den mindre ansvarlige og mindre deltagende studerende som et 
stort problem (1, 5, 6, 7). Dette gælder især, hvis der ikke fra undervisers side gribes ind overfor disse 
studerende. Det anføres samtidig, at undervisere i et online miljø kan fremstå mindre empatiske end i 
tilstedeværelsesundervisning (10), hvilket opleves utrygt og ubehageligt for de studerende og kan medføre 
aggressiv kommunikation, kynisme og mistillid og dermed et dårligt læringsmiljø. En uhensigtsmæssig 
kommunikation præget af manglende anerkendelse bliver i det online miljø forstærket yderligere af, at 
spontaniteten og den nonverbale kommunikation bliver besværliggjort. Hvis kommunikationen ikke 
fungerer, og der ikke er tillid mellem studerende indbyrdes, betyder det samtidig, at der i forbindelse med 
peer feedback primært gives en overfladisk, positiv feedback, der ikke afspejler medstuderendes egentlige 
vurdering, men som i højere grad er et udtryk for konflikt undgåelse (5). Selvom det er problematisk, hvis 
kommunikationen er dårlig, og opgaveløsningen bliver ineffektiv, kan det imidlertid også være et problem, 
hvis den sociale interaktion tager fokus fra opgaveløsningen (4). 

I forhold til de tidsmæssige aspekter, anføres det, at det er særligt tidskrævende at lave aftaler vedrørende 
samarbejde og opgaveløsning online (5, 6, 14, 15), hvilket generelt set kommer til at påvirke 
kommunikationen i gruppen negativt. Dette kan medføre en oplevelse hos studerende af, at tidsforbruget 
ved det online samarbejde simpelthen ikke opvejes af gevinsterne ved samarbejdet (7). 

7.2 Faktorer som fremmer studiegruppesamarbejdet 
I forhold til identificeringen af de faktorer, der fremmer studiegruppesamarbejde på netbaserede eller 
blendede uddannelser, træder især tre forhold frem. Det drejer sig om rammerne for 
studiegruppesamarbejdet, gruppedynamik og kommunikation mellem studerende samt relationen til 
underviseren. 

I forhold til rammerne omkring studiegruppesamarbejdet fremhæves i flere artikler behovet for en god 
struktur med opgaver, der fastlægges i god tid, så de studerende kan planlægge deres studiegruppearbejde 
(12, 21). Det er derudover vigtigt for de studerende at kende til de forventninger, uddannelsen og 
underviserne har til gruppens arbejde (2, 5, 12) og at blive inddraget i fastlæggelsen af retningslinjerne 
omkring gruppesamarbejdet (2). Endelig spiller gruppe størrelsen ind på studiegruppesamarbejdet, og to 
artikler fremhæver en gruppestørrelse på 3-4 eller 3-5 studerende som ideel (1, 5). 

Helt centralt for samarbejdet er gruppens dynamik, kommunikation og interaktion (3, 8, 10, 20). Den 
sociale kontakt til de øvrige gruppemedlemmer (2) og det, at alle er til stede og bidrager til samarbejde (5, 
7) anføres som vigtigt. Oplevelsen af fællesskab og samhørighed med de andre studerende (7, 19, 20) 
opleves som fremmende for samarbejdet, ligesom hjælp og støtte fra medstuderende fremmer 
motivationen i forhold til at deltage i gruppens arbejde (6). Også muligheden for at diskutere i gruppen (8), 
at skulle forholde sig til andres meninger (12) samt at blive inspireret af andre studiegrupper (17) virker 
fremmende for læringen og interaktionen i gruppen. De ledelsesmæssige aspekter af gruppesamarbejdet 
berøres også i flere artikler (4, 8, 9, 17). Den effektive leder kan uddelegere opgaver, lede diskussioner, 
motivere og opmuntre til interaktion, og den gode leder eller interne moderator karakteriseres som 
kommunikativt dygtig og en god rollemodel. Samtidig øger en god gruppeleder de øvrige 
gruppemedlemmers tillid og selvtillid ved selv at udvise selvtillid. I det hele taget anføres tillid i gruppen (4, 
10) og selvtillid hos gruppemedlemmerne (9) samt følelsesmæssige aspekter af interaktionen som værende 
helt centralt for et godt studiegruppesamarbejde. 

Det sidste område, der fremhæves i flere artikler er de studerendes kontakt og relation til underviseren. En 
artikel fremhæver, at en enkeltstående social begivenhed i form af en fælles middag, sandsynligvis 



31 
 

påvirkede relationen mellem underviser og studerende positivt (11), ligesom det andre steder fremhæves, 
at det er positivt, når der er en regelmæssig kontakt til underviseren (11, 19). I kontakten til underviseren 
er det vigtigt, at den enkelte studerende oplever sig set og individuelt vurderet med individuel feedback (2, 
15, 16), idet det fremmer de studerendes emotionsregulering og motivationen hos de studerende i forhold 
til at indgå i gruppearbejdet uden risiko for oplevelsen af at miste sig selv. Underviserens tilgang følges der 
op på i det følgende afsnit. 

7.3 Underviserens tilgang og metoder 
De fleste af artiklerne beskæftiger sig på forskellig måde med, hvordan underviseren gennem sin tilgang til 
de studerende og studiegruppearbejdet kan fremme studiegruppernes samarbejde og læring, samt hvilke 
metoder underviseren kan drage nytte af. I forbindelse med metoderne fokuseres der på såvel planlægning 
af undervisningen, tilrettelæggelsen af undervisningen som på konkrete redskaber, underviseren kan 
anvende. 

En del af de udvalgte artikler fremhæver betydningen af underviserens tilgang til de studerende og mere 
generelt læringsmiljøet på uddannelserne. Underviseren kan bidrage med en venlig og humoristisk tilgang 
og forsøge at fremme et trygt og empatisk læringsmiljø, der præges af en klar, tydelig og respektfuld 
kommunikation, hvor underviseren fungerer som rollemodel og giver af sig selv i samarbejdet (10). Flere af 
artiklerne peger på, at det er underviserens opgave at engagere og motivere de studerende ved at betone 
betydningen af gruppearbejdet (2, 5, 14), invitere til kritisk tænkning (9) og fremme en hjælpsøgende kultur 
(15, 16), hvor de studerende ikke føler sig alene med de problematikker, der kan opstå i det online 
læringsmiljø. For at kunne understøtte studiegruppernes samarbejde (2) er underviseren nødt til både at 
have generel viden om gruppedynamikker (13) og at have et konkret kendskab til og kontakt med 
grupperne (7). Samtidig skal underviseren være opmærksom på de studerendes behov (8) og se og vurdere 
de studerende som individer (2) for at undgå stress, vrede og frustration. Helt konkret kan underviseren 
støtte grupperne i at fastsætte retningslinjerne for samarbejdet (2), ligesom det er vigtigt at opmuntre til 
social kontakt, socialt samvær og fremme en fællesskabsfølelse med henblik på at fremme tillid mellem de 
studerende og mellem studerende og underviser (2, 4, 9, 11). Endelig fremhæves det, at underviseren har 
en opgave i forhold til at støtte studerende i at håndtere og regulere følelser i forbindelse med 
gruppearbejdet (16). 

Flere af artiklerne fremhæver undervisningsforløbets strukturelle elementer som vigtige i forhold til 
studiegruppernes samarbejde. Det handler ikke mindst om for underviseren og institutionen at skabe en 
klar struktur for de studerende med transparente læringsmål, forventninger, opgaver og tidsfrister (5, 13, 
19). Underviseren kan med fordel tydeligt italesætte formål og forventninger samt tydeliggøre 
konsekvenser (2, 15). Dette kan understøttes af skriftlige vejledninger i at studere online (14), og konkret 
hjælp til teknologierne (7), ligesom det anføres, at det er nødvendigt at svare hurtigt på de studerendes 
henvendelser for at undgå frustration (10). Gruppedannelse og gruppesammensætning er et punkt, der 
tages op i flere artikler. Der er imidlertid nuanceforskelle på de forskningsmæssige resultater på på dette 
punkt. En undersøgelse anfører, at gruppedannelsen ikke skal overlades til de studerende, og at 
underviseren skal være deltagende i gruppedannelsen eller selv skal danne grupperne ud fra relevante 
baggrundsfaktorer (2), mens andre undersøgelser understreger betydningen af, at de studerende skal 
opleve ejerskab og frihed i forhold til gruppedannelsen og skal kunne skifte gruppe undervejs (5, 8). En 
enkelt undersøgelse har undersøgt, om det hjælper på gruppe problematikker og motivation, hvis 
grupperne undervejs i et forløb bliver rekonstrueret, så de mest aktive studerende bliver samlet i nogle 
grupper og de mindst aktive studerende bliver samlet i andre grupper. Konklusionen her er imidlertid, at 



32 
 

det ikke fungerer for de mindst aktive studerende, der i endnu højere grad bliver inaktive og udgrænsede 
på studiet (6). 

I den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen fremhæves betydningen af at skabe fleksible og 
interaktive, online læringsmiljøer (8, 17), ligesom det anbefales at afholde enkelte fysiske møder for at 
fremme tilliden mellem de studerende (9). I en enkelt artikel nævnes det, at undervisningen med fordel kan 
planlægges som “flipped webinar” (18), da det kan bidrage til mere dialogiske undervisningsrum. For at 
fremme de studerendes engagement, er regelmæssig feedback til grupperne og de enkelte studerende 
vigtig (5, 8). Det kan både dreje sig om feedback fra medstuderende og fra underviseren. også de opgaver, 
de studerende arbejder med, er vigtige i forhold til motivation, læring og gruppernes samarbejde. Det 
anbefales at udarbejde interessante, meningsfulde, udfordrende og engagerende opgaver og aktiviteter. 
Der skal gives mulighed for at løse opgaverne på forskellige niveau, og opgaverne skal kobles til løsningen 
af autentiske og komplekse problemer (8, 9, 15, 17, 19). Det anføres også, at asynkrone skriftlige 
refleksionsøvelser giver mulighed for at bruge faglige termer og reflektere over argumentation, og det er 
vigtigt for de studerendes læring at skabe et levende og diskuterende online miljø (21). 

Der anbefales i artiklerne forskellige metoder, hvormed underviseren kan facilitere gruppernes arbejde. Det 
kan blandt andet handle om at instruere grupperne omkring tidsstyring og projektledelse (4), hvor det 
anbefales, at de studerende skiftes til at varetage ledelsen af gruppen (9). Det kan også omhandle 
retningslinjer for online diskussioner (9), ligesom det er gavnligt, at underviseren giver grupperne mulighed 
for at lære af de andre gruppers arbejde (17). Det kan være med til at motivere grupperne og fastholde 
deres arbejdsproces, at underviseren løbende monitorerer gruppernes arbejde (5) og evaluerer 
gruppeprocessen midtvejs (2). Dertil kommer et fokus på gruppens konflikter, hvor underviseren både kan 
introducere til konfliktløsning og aktivt facilitere konfliktløsning uden dog selv at være aktiv i løsningen af 
problemerne (2, 4, 13). Som tidligere nævnt anses ikke deltagende studerende for at være en af de største 
trusler mod et godt gruppesamarbejde, og her understreger to artikler betydningen af, at underviseren 
aktivt forholder sig til og intervenerer overfor ikke deltagende studerende (2, 5). 

Kun få af artiklerne peger på konkrete redskaber, underviseren kan benytte sig af med henblik på at 
fremme studiegruppearbejdet og læringen. Dog fremhæves WebQuest og Debate (12) som relevante 
didaktiske redskaber. Det anføres, at disse to redskaber er hensigtsmæssige, fordi de er velstrukturerede, 
fordi de tydeligt definerer de studerendes roller og ansvarsfordeling, og fordi de ansporer de studerende til 
at konfrontere andres meninger. Også brugen af blogs kan være engagerende for både studiegruppen og 
de enkelte studerende. Især personlige blogs kan give en følelse af ejerskab, skabe mere indbyrdes 
interaktion mellem studerende og kan være med til at tydeliggøre, hvem der bidrager i gruppen (3, 5). 
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8. Diskussion 
I de følgende afsnit diskuteres først de metodiske aspekter af litteraturstudiet, hvorefter resultaterne af 
diskuteres. 

8.1 Metodiske overvejelser 
I vurderingen af de resultater, der ligger til grund for litteraturstudiets konklusion, er det nødvendigt at 
være opmærksom på, at et internationalt studie kan indebære validitetsrelaterede udfordringer. I dette 
litteraturstudie inddrager vi artikler fra forskellige lande med forskellige undervisningssystemer, 
uddannelsestraditioner, uddannelseskulturer og med en meget varieret struktur omkring uddannelserne. 
Der inddrages således viden fra såvel kursusforløb på nogle få uger som fra længerevarende 
universitetsuddannelser. Det gælder dog for alle artikler, at de omhandler det, vi i Danmark vil benævne 
videregående uddannelser. Den didaktik, der anvendes i de enkelte uddannelses- og kursusforløb varierer 
ligeledes meget, og flere steder bruges konsekvent problembaseret læring (PBL), som også anvendes på 
uddannelser i Danmark men kun i mindre grad har inspireret vores uddannelser. Dertil kommer, at vi både 
inddrager artikler, der omhandler rent online baseret undervisning og undervisning, der må betegnes som 
blended learning, der som vores egne uddannelser består af såvel onlinebaseret undervisning som 
tilstedeværelsesundervisning. Vi har dog i vores søgninger valgt at udelade artikler, der alene fokuserer på 
MOOCs (massive open online courses), da disse trods deltager forums og online diskussioner typisk ikke har 
faste studiegrupper. Endelig har vi valgt et tidsspænd på 20 år, hvilket er meget, når det drejer sig om 
online, internetbaseret undervisning, da de teknologiske udfordringer og muligheder har ændret sig vældig 
meget gennem denne årrække. Når vi alligevel har valgt at gå så langt tilbage tidsmæssigt i vores søgninger, 
skyldes det, at vi har erfaret, at der i Danmark skete meget litteraturmæssigt på området i 00’erne, selvom 
vi ikke efterfølgende har kunnet finde danske forskningsartikler, der har indfriet vores inklusionskriterier.  

Den terminologi, der anvendes i de forskellige artikler baseret på forskellige kulturer og sprogområder er 
vidt forskellig, hvilket yderligere besværliggør sammenligningen. I dette studie har vi valgt gennemgående 
at anvende en dansk terminologi omkring uddannelse, undervisning, undervisere, studiegrupper, didaktik 
m.v., selvom det igen repræsenterer et validitetsproblem, fordi det giver mulighed for, at oversættelses 
udfordringer i forhold til de nordiske og især de engelsksprogede artikler kan påvirke tolkningen af 
resultaterne. Vi har således valgt i studiet for eksempel at oversætte både “instructor” og endda “tutor” 
som underviser, selvom de direkte oversat til dansk ville have en anden betydning. Dette har vi gjort ikke 
blot for at kunne bruge en ensartet terminologi, men også fordi beskrivelsen af henholdsvis “instructor” og 
“tutor” i de pågældende artikler har svaret til den funktion med tilhørende arbejdsopgaver, som en 
underviser på vores egne uddannelser kunne have. Vi har endvidere vurderet, at der i de pågældende 
beskrivelser har været tale om professionelle på cirka samme uddannelsesniveau som undervisere i en 
dansk sammenhæng. I nogle artikler har denne vurdering dog været svær, da artiklerne har meget 
forskellige fokusområder.  

Selvom alle artiklerne i en eller anden grad og på en eller anden måde omhandler studiegruppesamarbejde 
på netbaserede eller blendede uddannelser, er der stor forskel på såvel det indholdsmæssige fokus som på 
det videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt i de forskellige artikler. Da vi har valgt at bygge vores 
litteraturstudie op over en systematisk søgestrategi med faste in- og eksklusionskriterier, har vi overordnet 
set medtaget alle artikler, der matchede søgekriterierne. Kun i den endelige gennemlæsning af artiklerne, 
har vi valgt enkelte artikler fra, fordi indholdet ikke var relevant i forhold til vores problemformulering. Der 
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er dog stadig stor forskel på, hvor relevante de enkelte artikler er for vores undersøgelse, hvilket betyder, 
at nogle artikler er helt centrale for vores konklusion, mens vi fra andre artikler kun uddrager enkelte, 
afgrænsede pointer. Der kan derfor være validitetsrelaterede udfordringer, da artiklernes genstandsfelt er 
forskelligt, og nogle resultater beror på en tolkning af relevansen for studiet. Da vi er endt med at inddrage 
21 artikler, betyder det samtidig, at vi af hensyn til overskueligheden i studiet ikke har kunnet gå i dybden 
med den enkelte artikel.  

Et af de største problemer i forhold til konklusionen på vores problemformulering er imidlertid, at vi kun 
har valgt at inddrage artikler, der var umiddelbart tilgængelige i fuldtekst. Det har ligget udenfor rammerne 
for dette litteraturstudie at købe adgang til og skaffe de mange potentielt relevante engelsksprogede 
tekster, der indgik i de oprindelige søgninger. Det betyder imidlertid, at vi måske og endda sandsynligvis har 
fravalgt nogle af de mest centrale tekster uden at have haft mulighed for at læse dem. Især af den grund 
kan vores endelige konklusion alene ses som en indikation men kan ikke udgive sig for at være det fulde og 
hele billede af, hvad der findes af viden på området. 

Det sidste forbehold, der skal anføres er, at vi ikke alle tre har læst alle 21 tekster lige grundigt, og 
artiklerne er ikke gennemarbejdet og refereret af den samme underviser, hvorfor der må antages at være 
individuelle forskelle i den måde, vi har behandlet teksterne på. Vi har dog forsøgt at tage højde for denne 
problematik ved at gennemgå og sammenligne måden, hvorpå vi har refereret og sammenfattet artiklerne, 
og ved konsekvent at lave fælles vurderinger i tvivlstilfælde.  

8.2 Diskussion af resultater 
Overordnet set er der en høj grad af overensstemmelse i resultaterne på tværs af artiklerne, og vi har ikke 
kunnet finde konsistente forskelle imellem rent online baserede undervisningsforløb og blendede forløb, 
ligesom de kulturelle forskelle heller ikke har udmøntet sig i specifikke forskelle, når vi gennemgår 
resultaterne.  

Der er enkelte resultater i studiet, der i nogen grad kan ses som modsætningsfyldte. Disse resultater 
omhandler gruppedannelse, gruppeskift og gruppestørrelse. Hvad angår gruppedannelse anbefaler én 
artikel således, at de studerende ikke skal deltage i gruppedannelsen, men at denne skal styres af 
underviseren, mens to andre artikler understreger betydningen af, at de studerende indgår i 
gruppedannelsesprocessen. De samme to artikler anbefaler, at studerende skal kunne skifte gruppe 
undervejs, mens det i en anden artikel anføres, at et forsøg på at skabe nye grupper undervejs i 
undervisningsforløbet baseret på graden af de studerendes aktivitet ikke løste problemet omkring inaktive 
studerende. I forhold til gruppestørrelse kan såvel for store som for små grupper give udfordringer, og her 
er de artikler, der adresserer problematikken, nogenlunde enige om gruppestørrelsen, selvom der er en 
nuanceforskel på, om der skal være 3 til højst 4 studerende i en gruppe, eller om der skal være 3-5 
studerende i en gruppe. 

Selvom resultaterne i høj grad er entydige, fremstår der nogle interessante spændingsfelter, som 
undervisere på netbaserede og blendede uddannelser bliver nødt til at forholde sig til.  

Der er således mange resultater, der peger på vigtigheden af en klar og tydelig struktur på uddannelsen 
med fastlagte opgaver, mål, forventninger, konsekvenser og tidsfrister, men samtidig er der også behov for 
fleksibilitet for de studerende og mulighed for at vælge mellem forskellige elementer.  
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En af de problematikker, der fokuseres mest på, omhandler studerende, der ikke deltager i gruppens 
arbejde, og behovet for, at underviseren (eller andre repræsentanter for uddannelsen) griber ind over for 
dette problem. Forklaringen af baggrunden for problemet varierer imidlertid i artiklerne. Hvor nogle artikler 
fokuserer på betydningen for gruppen af fraværende, ikke-aktive og ikke-ansvarlige studerende, fokuserer 
andre artikler på de processer og faktorer, der kan være med til at marginalisere og demotivere nogle 
studerende. En anden problematik knyttet til gruppens samarbejde omhandler den mulige konflikt mellem 
individ og fællesskab. Selvom det er hensigtsmæssigt at fremme fællesskabsfølelsen, samarbejdet og 
interaktionen mellem de studerende og fokusere på gruppeprocesser og dynamikker, må dette fokus ikke 
skygge for betydningen af, at den enkelte studerende samtidig oplever sig set og vurderet som individ. En 
artikel påpeger således, at netop den individuelle feedback er et nødvendigt element for at sikre 
velfungerende grupper.  

På samme måde ses der også et spændingsfelt imellem fokus på det sociale og fokus på det faglige. Disse to 
fokusområder opstilles ikke generelt set som modsætninger, men en enkelt artikel påpeger, at det bliver 
demotiverende for de studerende, hvis den sociale interaktion tager fokus fra gruppens opgaveløsning. 
Samtidig påpeges det i flere artikler, at netop den konstruktive sociale interaktion i gruppen er 
udgangspunktet for en vellykket opgaveløsning, og at det er nødvendigt at bruge tid på at opbygge tillid og 
arbejde med aftaler, gruppedynamik og kommunikation i studiegrupperne. I den forbindelse påpeges det i 
artiklerne, at det er nødvendigt for underviseren at have så godt et kendskab til holdet og den enkelte 
gruppe, at underviseren ikke forveksler overfladisk, positiv peer feedback med anerkendende 
kommunikation studerende imellem, idet den overfladiske peer feedback ofte signalerer manglende tillid til 
medstuderende. 

Et sidste spændingsfelt omhandler underviserens rolle og grad af involvering med hold og studiegrupper. I 
en af artiklerne påpeges det, at undervisere i højere grad risikerer at have en mindre empatisk tilgang til de 
studerende på netbaserede uddannelsesforløb, da netmediet kan skabe en distance til de studerende. 
Dette kan påvirke de studerendes tillid, trivsel og læring. Samtidig påpeger flere af artiklerne underviserens 
altafgørende funktion som rollemodel, facilitator og inspirator i forhold til at fremme såvel velfungerende 
gruppesamarbejde som den enkelte studerendes læring. 

I nogle få af artiklerne nævnes konkrete redskaber, men grundet det store tidsmæssige spænd for 
artiklerne, vil det nok ikke i så høj grad handle om at overtage disse redskaber men i højere grad at se på, 
hvilke didaktiske muligheder, de repræsenterer - for eksempel muligheden for debat, diskussion, feedback 
og fokus på den enkelte studerendes bidrag. 

Overordnet set viser resultaterne på mange måder det, vi også ser vedrørende studiegruppesamarbejde på 
ordinære uddannelsesforløb med tilstedeværelsesundervisning (Tanggaard og Mellon, 2018, Rask m.fl., 
2018). Dog er der nogle områder, der bliver særligt fremhævet i de artikler, vi har medtaget i studiet. Disse 
særlige forhold omhandler betydningen af en klar struktur for undervisningsforløbet, behovet for 
omfattende facilitering af studiegruppesamarbejde og konflikthåndtering samt fokus på ikke-deltagende 
studerende.  
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9. Konklusion 
I dette litteraturstudie har vi arbejdet ud fra et hovedspørgsmål med tre underspørgsmål, og vi har via de 
udvalgte artikler søgt at besvare disse spørgsmål.  

I forhold til spørgsmålet vedrørende særlige udfordringer for studiegruppesamarbejde på netbaserede og 
blendede uddannelser, kan vi konkludere, at der er særlige udfordringer, og at de er mangefacetterede. 
Ikke mindst udfordringerne omkring tidsforbrug og kommunikation er direkte knyttet til det online 
læringsrum. Det tager længere tid at samarbejde online, og kommunikationen og gruppedynamikken bliver 
ofte præget negativt af online mediernes begrænsninger i forhold til det fysiske møde. Udfordringerne i 
samarbejdet indrammes af et problem, der nævnes i flere artikler nemlig manglende eller mangelfuld 
rammesætning og struktur på uddannelsen. Hvis uddannelsen og den enkelte underviser ikke fra starten af 
studiet skaber entydige, klare og transparente rammer for de studerendes arbejde, medfører det et dårligt 
udgangspunkt for de studerendes samarbejde, fordi de i givet fald skal bruge tid på at skabe sig et overblik 
samt diskutere og forhandle rammerne indbyrdes, inden der bliver rum til at fokusere på selve 
studiegruppesamarbejdet. Endelig viser flere artikler, at inaktive studerende har en negativ påvirkning på 
studiegruppesamarbejdet. 

I forhold til spørgsmålet om, hvad der fremmer studiegruppesamarbejdet, fremhæves forskellige faktorer. 
Det fremstår som helt centralt, at samarbejdet fremmes, når uddannelserne formår at skabe struktur og 
overblik samt gennemsigtighed i forhold til faglige forventninger. Det er vigtigt at de studerende har 
mulighed for at planlægge deres samarbejde, og at de bliver inddraget i retningslinjerne for 
gruppesamarbejdet. Den sociale kontakt og interaktion i grupperne er afgørende for et godt 
studiegruppesamarbejde, og det er afgørende for gruppens funktion, at alle studerende bidrager til 
gruppens arbejde. Dette fremmer også oplevelsen af fællesskab og samhørighed. Gruppesamarbejdet 
fremmes ligeledes af en god ledelse af gruppen, mulighed for diskussion og meningsudveksling samt 
individuel feedback. Derudover bliver kontakten til underviser fremhævet som betydningsfuldt for 
studiegruppens samarbejde. Det fremmer samarbejdet, når kontakten er regelmæssig, feedback orienteret 
og når underviseren er i stand til at motivere de studerende og støtte deres emotionsregulering. 

Et yderligere fokus på underviserens rolle følger i forbindelse med tredje underspørgsmål. Igen fremhæves 
det som en central opgave for underviseren at skabe en klar struktur, hvor mål, forventninger og tidsfrister 
tydeliggøres for de studerende. Samtidig skal der dog også gives en vis fleksibilitet for de studerende i 
måden at arbejde og samarbejde på. Ud over en klar struktur er det også underviserens opgave at støtte de 
studerende i konfliktløsning og regulering af følelser i forbindelse med gruppearbejdet. Derudover 
fremhæves studiegruppeopgaver som en måde, hvorpå underviseren kan understøtte samarbejdet. 
Opgaverne skal blandt andet give mulighed for refleksion og kan med fordel kobles til de studerendes 
fremtidige praksis. Underviseren skal ifølge artiklernes anbefalinger også bruge sig selv og sin interaktion 
med de studerende som et redskab, så der skabes tillidsfulde læringsrum med fokus respektfuld 
kommunikation og med engagerede og motiverede studerende til følge. Det er meget få konkrete 
redskaber, der peges på i artiklerne, men de, der fremhæves, fokuserer på muligheden for diskussion og 
refleksion. 

Vi kan på baggrund af vores studie samlet set konkludere, at de særlige forhold som er gældende for 
studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede uddannelser er præget af en kompleksitet, der 
relaterer til en række forskellige temaer, samt at undervisere i høj grad kan bidrage til at facilitere 
studiegruppernes samarbejde. Især behovet for struktur og klare rammer er et gennemgående tema. 
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Derudover bliver underviserens tilgang og evne til at understøtte studiegruppens processer afgørende for 
de studerendes motivation, engagement og læringsudbytte. Det er centralt i forhold til netbaserede og 
blendede uddannelser, at der lægges vægt på facilitering af samarbejdet. 

Selvom resultaterne af vores litteraturstudie i overvejende grad er entydige og klare, er det imidlertid 
vigtigt i vurderingen af konklusionens styrke at medtænke, at vi kun har haft mulighed for at inddrage 
umiddelbart tilgængelige fuldtekstartikler i studiet. 
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10. Anbefalinger  
Konklusionen leder frem til flere forskellige anbefalinger i relation til netbaserede og blendede 
videregående uddannelser med særligt fokus på socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsen 
ved UCL.  

Først og fremmest giver det anledning til et fokus på uddannelsernes struktur og rammer. Det er vigtigt, at 
disse tydeliggøres over for de studerende. Det handler både om at gøre rammerne for de netbaserede 
uddannelser klare og eksplicitte i beskrivelser af uddannelsen rettet mod kommende studerende men også 
om, at introduktionen på alle uddannelsens semestre bliver stringent i forhold til læringsmål, didaktik, 
forventninger, konsekvenser m.v. Det påhviler uddannelsen at synliggøre rammerne og så vidt muligt 
inddrage de studerende i fastsættelsen af rammerne, og for at studiet bliver overskueligt for de 
studerende, kræver det også en vis ensartethed i opbygningen og anvendelsen af uddannelsens LMS 
system. Samtidig bliver det vigtigt, at underviserne får mulighed for at arbejde fokuseret med uddannelsen 
herunder de opgaver, de studerende stilles, så opgaverne bliver entydige og meningsfulde for de 
studerende og skaber en god ramme for arbejdet i studiegruppen. 

Et andet fokusområde er spændingsfeltet mellem et fokus på den individuelle studerende og dennes behov 
for at blive set som individ og et fokus på gruppen og fællesskabet. Der er ikke tale om en modsætning, 
men med et krav om deltagelse i gruppearbejde på uddannelserne og med begrænset mulighed for 
individuel feedback, kan gruppesamarbejdet udfordres af studerendes behov for at blive anerkendt og 
vurderet som individer. Her bliver det vigtigt at forsøge at efterleve pointen i de resultater, der peger på, at 
mere individuel feedback er med til at styrke gruppesamarbejdet, fordi det øger individets tillid til, at man 
ikke “bliver væk” i fællesskabet. Samtidig kan fællesskabet styrkes ved at prioritere sociale arrangementer 
på uddannelsen og lægge vægt på sociale aspekter af det at studere. 

Det bliver således både uddannelsens og den enkelte undervisers ansvar, at medvirke til indirekte og 
direkte af fremme samarbejdet mellem de studerende. Eftersom relationen til underviseren også 
fremhæves i konklusionen, bliver det vigtigt at tilrettelægge uddannelsen og undervisernes portefølje, så 
de studerende får mest muligt kontinuitet i relationen til underviserne, ligesom det er vigtigt, at 
underviserne får mulighed for at prioritere kendskabet til den enkelte studerende og skabe et tillidsfuldt 
læringsmiljø. Samtidig er det nødvendigt for underviserne i forhold til deres planlægning at erkende, at det 
kræver ekstra tid og en større indsats fra den enkelte studerende at få gruppesamarbejdet til at fungere, 
når det foregår online. De netstuderendes behov for ekstra støtte til at få gruppesamarbejdet til at fungere 
skyldes således ikke dårligere forudsætninger for at samarbejde hos de studerende, men at rammerne gør 
det væsentligt mere krævende.  

En af de mest omtalte problematikker i studiegruppesamarbejdet omhandler inaktive studerende. Det må i 
denne forbindelse være en klar anbefaling, at der findes klare retningslinjer for, hvornår det er muligt at 
udelukke medstuderende og skifte gruppe, ligesom det ikke alene kan være medstuderendes ansvar at 
håndtere problemer i gruppedynamikken eller hos den inaktive studerende. Det er nødvendigt, at 
uddannelsen griber ind over for denne type udfordringer, så hverken den studerende, der måske er blevet 
udgrænset, eller de aktive studerende, der oplever sig hæmmet af et inaktivt gruppemedlem, oplever at 
være overladt til sig selv med problemerne.  
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Afslutningsvis kan de resultater, der beskæftiger sig med de emotionelle aspekter af studiegruppearbejdet, 
pege i retning af et øget fokus på denne del af studiemiljøet. Ofte overlades de studerendes emotionelle 
udfordringer i forbindelse med studiegruppesamarbejdet til dem selv, men resultaterne bag konklusionen 
peger på, at underviseren kan have en aktiv rolle i at facilitere såvel konflikthåndterings processer som 
andre emotionelt prægede udfordringer. Samtidig bør der være grænser for, i hvilket omfang underviseren 
skal involvere sig i den enkelte studerendes emotionelle velbefindende, og underviseren skal kunne 
fastholde sin rolle som underviser. Det kræver, at underviserne på uddannelsen har mulighed for at 
erfaringsudveksle og støtte hinanden. 
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11. Efterskrift 
 

Vi oplever med dette litteraturstudie at have opnået vores overordnede formål. Vi har med hjælp fra de 
udvalgte artikler indhentet en del viden om, hvordan studerendes studiegruppesamarbejde på netbaserede 
og blendede uddannelser kan understøttes, og de udvalgte artikler har også vist, hvor komplekst dette 
spørgsmål er. Der er dog, som nævnt i forbindelse med konklusionen, det forbehold, at der findes flere 
relevante artikler om emnet, som vi i dette litteraturstudie ikke har kunnet inddrage viden fra, fordi de ikke 
har været umiddelbart tilgængelige i fuldtekst udgave. 

I forhold til de underordnede mål knyttet til vores egen kompetenceudvikling, oplever vi også at have nået 
disse. Vi er blevet mere kompetente i forhold til litteratursøgning og har fået et langt større indblik i 
arbejdet med et systematisk litteraturstudie. Denne kompetenceudvikling vil fremover ikke blot komme os 
selv men også vores studerende til gode. 
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Bilag A – Skema over søgninger 

Bilag B – Resultatskema 
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Bilag A - Skema over søgninger 

Engelsksproget søgning 

Søgning Søgestrategi Hits Potentielt 

Relevante 
(titel) 

Fuldtekst Inkluderede 
(abstract 
fra 
fuldtekst 
artikler) 

Endeligt 
udvalg efter 
gennemlæsn
ing 

Academic Search Premier (28.10.2019)   

1 Online education AND study group* NOT elementary education 264     

2 Online education AND study group* NOT elementary education 
NOT control group* 

209     

3 Som ovenfor indsnævret til Academic Journals og engelsksprogede 
artikler 2000-2019 

188 47 28 11 10 

ERIC (29.10.2019)   

1 Online education AND study group* NOT elementary education 
NOT control group* 

474     

2 Som ovenfor indsnævret til Academic Journals og engelsksprogede 
artikler 2000-2019 

308 48 33 14 13 

Psychinfo (29.10.2019)   

1 Online education AND study group* NOT elementary education 
NOT control group* 

171     

2 Som ovenfor indsnævret til Academic Journals og engelsksprogede 
artikler 2000-2019 

87 18 9 5 4 

Teachers Reference Center (25.11.2019)   
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1 Online education AND study group* NOT elementary education 
NOT control group* 

18     

2 Som ovenfor indsnævret til Academic Journals og engelsksprogede 
artikler 2000-2019 

17 9 5 0 0 

Socindex (25.11.2019)   

1 Online education AND study group* NOT elementary education 
NOT control group* 

7     

2 Som ovenfor indsnævret til Academic Journals og engelsksprogede 
artikler 2000-2019 

7 2 1 0 0 

I alt 607 124 76 30 27 

I alt efter frasortering af dubletter    18 17 

Norsk- og svensksproget søgning 

Søgning Søgestrategi Hits Potentielt 

Relevante 
(titel) 

Fuldtekst Inkluderede 
(abstract 
fra 
fuldtekst 
artikler) 

Endeligt 
udvalg efter 
gennemlæsn
ing 

IDUNN (24.5.2021) Kun tidsskrifter   

1  25 7 7 3 3 

I alt efter frasortering af dubletter      

DIVA  (18.9.2020) Kun tidsskrifter 

2  19 8 6 1 1 

I alt efter frasortering af dubletter      
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Dansksproget søgning 

Søgning Søgestrategi Hits Potentielt 

Relevante 
(titel) 

Fuld- 
tekst 

Inkludered
e (abstract 
fra 
fuldtekst 
artikler) 

Endeligt 
udvalg efter 
gennemlæsni
ng 

Den danske forskningsdatabase 2000-2019 (søgt august 2019 og kontrol søgt 27/10-20) 

1 Netbaseret uddannelse  3 0    

2 Netbaseret læring 10 0    

3 Netbaseret læring AND studiegruppe 0 0    

4 Blended learning 65 1 1 0 0 

5 Blended learning AND studiegruppe 0 0    

I alt 78 1 1 0 0 

I alt efter frasortering af dubletter    0 0 
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Bilag B - Resultatskemaer 
 

Resultatskema for underspørgsmål 1:  
Hvilke særlige udfordringer er der ved studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede 
uddannelser? 

1 For små grupper kan være sårbart, når ikke alle gruppemedlemmer deltager. Dette adskiller sig 
dog ikke fra tilstedeværelses grupper. 

2 Hvis der ikke er fokus på en bevidst gruppedannelse, hvis der ikke gribes ind over for ikke-
deltagende gruppemedlemmer, og hvis der ikke gives feedback på den enkelte studerendes 
bidrag, kan det resultere i stress, usikkerhed og frustration hos de studerende. 

3 Ingen direkte relevante resultater. 

4 Ingen direkte relevante resultater bortset fra, at det er vigtigt at den sociale interaktion i 
gruppen ikke tager fokus fra opgaveløsningen. 

5 Artiklen tager udgangspunkt i andre undersøgelser, der beskæftiger sig med udfordringer i 
online studiegruppesamarbejde. Undersøgelsens egne data underbygger disse udfordringer og 
identificerer 4 hovedudfordringer: 1. Engagement og ansvarlighed. Ansvarlige studerende 
overbebyrdes og demotiveres, når andre gruppemedlemmer er mindre ansvarlige eller ikke 
deltager - især når det ikke kommunikeres tydeligt, at de ikke deltager i en opgave, fordi det 
stresser de ansvarlige studerende, der til gengæld kan komme til at tage for meget over i 
forhold til opgaveløsningen. Freeriders fører til meget lidt videndeling og manglende 
motivation for alle. 2. Kommunikation og koordinering. Det kan være svært at finde tid til 
synkron kommunikation. Hvis der skal gives feedback til andre gruppemedlemmer (som en 
måde at sikre engagementet på), laves der ofte alt for positive tilbagemeldinger for at undgå 
gruppekonflikter. Mange afventer passivt, at andre starter en samtale. Man laver hver sin del af 
en opgave men forholder sig ikke til hinandens for at undgå konflikter. 3. Struktur og 
håndtering af gruppearbejdet. Gruppestørrelse er vigtig. Grupperne bruger tid på at forhandle 
om opgaveløsning og afgøre, hvilken teknologi, de skal bruge.  4. Lederskab. Det er nødvendigt 
med en leder/et lederskab, så nogen har overblik og kan sætte processen i gang. Ikke alle 
ønsker denne rolle, fordi det giver mere arbejde, men hvis man alene bygger på hinandens 
styrker og grad af ansvarlighed, kan gruppemedlemmerne fastlåses i bestemte roller og 
opgaver.  

6 Hovedgrundene til at trække sig fra gruppearbejdet er, at andre gruppemedlemmer ikke 
deltager, at gruppearbejdet er tidskrævende, samt at man ikke oplever at have kontrol over 
kvaliteten af gruppearbejdet og dermed evalueringen/karakteren. 

7 I undersøgelsen samarbejder grupperne først i forbindelse med tilstedeværelsesundervisning 
og derefter online. Grundlæggende viste gruppedynamikkerne sig at være relativt stabile. En 
gruppe, der i forvejen fungerede dårligt, gik næsten helt i stå online med meget lidt aktivitet og 
indbyrdes hjælp. I andre grupper ønskede nogle af dygtigste studerende ikke at dele viden med 
deres medstuderende. Tidsforbruget i forbindelse med online samarbejde opvejes ikke af, hvad 
den studerende oplever at kunne opnå i samarbejdet. 
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8 I artiklen inddrages viden om udfordringer i online gruppesamarbejdet. De uklare fysiske, 
tidsmæssige og psykologiske grænser gør det svært for gruppen at etablere en gruppeidentitet 
og meningsfuldhed i gruppearbejdet. Der er øget risiko for uopmærksomhed, kedsomhed og 
frustration, og der sker oftere misforståelser i kommunikationen. Uden en effektiv moderator 
mister gruppen let sammenhæng og bliver en samling individer, hvor de enkeltes bidrag vejer 
tungere end gruppens samlede indsats. Dertil kommer oplevelsen af isolation hos de enkelte 
gruppemedlemmer. 

9 Artiklen nævner kommunikation, planlægning, individuel ansvarlighed og øget afhængighed af 
medstuderende som væsentlige udfordringer i online gruppesamarbejde. 

10 I artiklen inddrages viden om de emotionelle dimensioner af læring og de udfordringer 
studerende på netbaserede uddannelser kan have. I online miljøer kan underviserne lettere 
miste empatien med de studerende, og de studerende kan på grund af den geografiske og 
tidsmæssige fleksibilitet opleve sig isolerede og utilpasse. Dette kan føre til manglende 
deltagelse og/eller aggressiv kommunikation, kynisme og mistillid, der igen fører til et dårligt 
læringsmiljø. 

11 Ingen direkte relevante resultater 

12 Ingen direkte relevante resultater 

13 I artiklen refereres til viden om udfordringerne ved online gruppesamarbejde. Det handler 
både om kommunikative, tekniske og sociokulturelle udfordringer. Den begrænsede 
nonverbale kommunikation og kommunikative spontanitet betyder, at det tager længere tid at 
tage beslutninger og nå en konsensus. De, der kender til teknikken og undervisningens emner, 
kommer til at dominere diskussionen og gruppens retning, og minoritetsgruppe medlemmer 
får ikke den samme deltagelsesmulighed i gruppen. Det anføres med henvisning til andre 
forskere, at undervisere fremhæver fordelene ved online undervisning ud fra teoretiske og 
spekulative antagelser mere end på baggrund af empirisk belæg. Selve undersøgelsen viser, at 
online grupperne i undersøgelsen fik løst den stillede opgave, og at deres gruppeprocesser var 
sammenlignelige med gruppeprocesser i tilstedeværelses grupper. Det fremhæves især, at 
gruppemedlemmerne var bange for at miste deres individuelle identitet, hvilket manifesterede 
sig i en ambivalens i forhold til at arbejde i grupper. 

14 Det anføres i artiklen, at online studerende oftest ikke forventer eller ønsker gruppearbejde. De 
fleste foretrækker tilstedeværelses gruppearbejde, fordi kommunikationen er dårligere online 
og fordi de oplever, at mange afleverer opgaver i sidste minut online. Forfatterne til artiklen 
anfører dog, at resultaterne vedrørende online gruppearbejde ikke er entydige. Undersøgelsen 
understøtter viden om udfordringerne i det online gruppearbejde. I sammenligningen mellem 
online og tilstedeværelses grupper, var det tydeligt, at grupperne online havde større logistiske 
problemer i forhold til gruppearbejdet. Der var også flere negative kommentarer vedrørende 
gruppearbejdet og de øvrige gruppemedlemmer i de grupper, der samarbejdede online, 
ligesom det var svært for underviserne at overbevise de studerende om værdien af 
gruppearbejdet. 

15 I artiklen refereres til viden om udfordringer i gruppesamarbejde online. Gruppearbejde 
forårsager mere negative tilbagemeldinger fra online studerende, fordi det tager lang tid og 
giver en stor afhængighed af andre, hvilket ofte er i modsætning til, hvad de online studerende 
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forventer. Dertil kommer tekniske problemer og social isolation. Disse udfordringer påvirker 
emotionsreguleringen hos online studerende. 

16 Ingen direkte relevante resultater. Det nævnes dog, at kvinder i højere grad end mænd i en 
tidligere undersøgelse udtrykker negative følelser i forhold til ikke at kunne finde en god 
balance mellem uddannelse, familie og socialt liv, når de studerer online. 

17 Undersøgelsen peger på, at et problem i online gruppesamarbejde er manglende deltagelse fra 
et gruppemedlem. 

18 Ingen direkte relevante resultater 

19 I undersøgelsen bliver der fremstillet en række forhold som er kendetegnende for den 
kompleksitet der er ved studiegruppe arbejde på netbaserede uddannelser. Særligt bliver det 
fremhævet at der er udfordring for de studerende at kombinere arbejde, familieliv og 
studiegruppearbejde, ligesom dårlig planlægning af uddannelsen kan være en stor udfordring 
for de studerende. Uklar kommunikation og forskellige beskeder fra underviserne giver 
frustration hos de studerende og gør det svært for de studerende at planlægge deres tid og 
organisere deres læreprocesser samt læringsplatformen (LMS systemet) skal være nemt at 
navigere på.  

20 I denne artikel viser resultaterne, at forudsætningen for at et studiegruppesamarbejde skal 
fungere på internetbaserede/blendede uddannelser, så skal der være struktur på uddannelsen i 
forhold til opgaver og forventninger om arbejdsintensitet. Artiklen beskriver også, at enkelte 
studerende kan være hæmmet i forhold til studiegruppearbejde. Forklaringen på dette kan 
være den, at enkelte studerende har svært ved at arbejde struktureret, har manglende 
selvdisciplin eller motivation. Samtidig mindsker dårlig planlægning fra underviserens side i 
form af uforudsete studiegruppe opgaver gruppens mulighed for selv at planlægge deres 
arbejde.  

21 Ingen direkte relevante resultater 

 

 

Resultatskema for underspørgsmål 2:  
Hvad fremmer studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede uddannelser? 

1 Undersøgelsen fokuserer på gruppestørrelse og konkluderer, at det er centralt med en 
passende gruppestørrelse - mellem 3 og 5 studerende. 

2 Undersøgelsen peger på følgende: Som studerende og studiegruppe at vide, at der er hjælp at 
hente fra underviserne. At kende til forventninger, retningslinjer og konsekvenser. At få 
mulighed for at have sociale kontakter til medstuderende. At deltage i fastsættelsen af 
retningslinjer for gruppesamarbejdet. At underviserne tager sig af problemer med 
medstuderende, der ikke er deltagende. At blive set og vurderet individuelt.  

3 Det anføres, at interaktionen mellem studerende er afgørende for læring og tilfredshed hos de 
studerende. 
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4 Artiklen peger på betydningen af tillid for gruppesamarbejdet og gruppens resultater. Graden 
af tillid i en gruppe påvirker kommunikationen i gruppen og samtidig giver en regelmæssig 
kommunikation større tillid. Også gruppeledelse er vigtig og kan påvirke tilliden mellem 
gruppemedlemmer.  

5 Der refereres i artiklen til, at studerende oplever visse fordele i det online gruppesamarbejde. 
Samarbejdet kan foregå asynkront, man kan deles om arbejdsopgaverne, og man kan lære af 
hinanden. Det fremmer samarbejdet, hvis de studerende oplever ejerskab og frihed samtidig 
med, at der er tydelige forventninger, mål, opgaver og tidsfrister. Det fremmer samarbejdet, 
når alle bidrager og engagerer sig. En passende gruppestørrelse (3-4 studerende). 

6 Det, der i undersøgelsen motiverer de studerende til at deltage i gruppearbejdet, er fordelene 
ved at kunne få hjælp og støtte fra medstuderende, social læring samt muligheden for at få en 
bedre karakter (nogle opgaver de studerende i undersøgelsen blev vurderet på krævede 
gruppesamarbejde). 

7 Undersøgelsen viser, at gruppesammenhæng og social tilstedeværelse er vigtigt i forhold til 
positive gruppedynamikker. 

8 Interaktion og gruppediskussioner ses som centralt for læringen. Det er vigtigt med en effektiv 
moderator (internt i gruppen), der kan lede diskussioner, motivere og opmuntre til interaktion. 

9 Ifølge artiklen og undersøgelsen er der en positiv sammenhæng mellem self efficacy (her 
oversat til selvtillid) hos studerende og gruppesamarbejde og læring. Studerende med selvtillid 
påtager sig mere udfordrende opgaver og er mere vedholdende i problemløsningen. 
Selvtilliden påvirkes positivt af at arbejde sammen omkring og løse en opgave. Kollektiv 
selvtillid fremmer også gruppens effektivitet. Nogle centrale faktorer er tillid i gruppen og en 
kommunikativt god leder, der uddelegerer opgaverne og øger de øvrige gruppemedlemmers 
selvtillid ved selv at have selvtillid og være en god rollemodel.  

10 Det er ifølge artiklen vigtigt, at undervisningsforløb forholder sig til tilliden mellem studerende 
og studiegruppernes dynamik og udvikling, idet vi lærer af hinanden og fordi de 
følelsesmæssige aspekter af læringsmiljøet er centrale. Det er også vigtigt at der er et egentligt 
fællesskab. 

11 Ingen direkte relevante resultater. Dog viser undersøgelsen, at en uformel social begivenhed 
(middag) mellem underviser og studerende i starten af forløbet med online gruppen så ud til at 
påvirke relationen til og vurderingen af underviseren positivt, hvilket igen var med til at øge 
motivationen hos online gruppen. 

12 Det anføres i artiklen, at især to forhold i online undervisning fremmer læringen hos de 
studerende. 1. Velstrukturerede forløb med klart definerede roller og ansvar for de 
studerende. At de studerende provokeres til eksplicit at konfrontere/forholde sig til andres 
meninger. Det er grundlæggende interaktionen, der fremmer læringen. 

13 Artiklen refererer generelle fordele ved gruppearbejde og i forhold til online grupper ved 
muligheden for asynkron kommunikation og planlægning, men derudover besvares 
spørgsmålet ikke. 
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14 Artiklen refererer til generel viden omkring fordele ved studiegruppearbejde og koblingen 
mellem velfungerende gruppesamarbejde og læring, men understreger også, at der er 
modsatrettede resultater i forhold til, hvorvidt tilstedeværelses grupper eller online grupper 
giver den bedste læringsmulighed. Derudover besvares spørgsmålet ikke.  

15 Artiklen påpeger, at studerendes (negative) følelsesmæssige oplevelser af og i 
gruppesamarbejdet har betydning for deres læring. Hjælp, opmuntring og feedback fra 
underviseren (og medstuderende) påvirker de studerendes emotionsregulering (og dermed 
deres måde at gå til gruppesamarbejdet på) positivt.  

16 Emotionsregulering spiller en vigtig rolle i samarbejdet. Hjælp, opmuntring og feedback fra 
underviseren (og medstuderende) påvirker de studerendes emotionsregulering (og dermed 
deres måde at gå til gruppesamarbejdet på) positivt.  

17 Undersøgelsen viser, at godt lederskab i gruppen og diskussionen af lederskab fremmer 
gruppesamarbejdet, ligesom det at kunne blive inspireret af de andre gruppers kommunikation 
og arbejdsformer kan fremme gruppens dynamik og funktion.  

18 Ingen direkte relevante resultater 

19 Regelmæssig kontakt mellem underviseren, den enkelte studerende og studiegruppen var 
fremmende for et godt studiegruppearbejde. Resultaterne af undersøgelsen viser også, at det 
var vigtigt for de studerende at tilhøre en gruppe, og at dette i sig selv havde en positiv effekt 
på de studerendes læring. 

20 Det gode samarbejde i gruppen fremhæves som centralt for læring og kommunikation. Især 
oplevelsen af at tilhøre en gruppe og at kunne identificere sig med sine medstuderende, er 
positivt, ligesom en konstruktiv deling af arbejdsopgaver er vigtigt for gruppen. 

21 Asynkrone skriftlige online opgaver, som giver de studerende mulighed for selv at planlægge og 
koordinere opgaver internt i gruppen, har en positiv effekt på deres læring.  

 

  



52 
 

Resultatskema for underspørgsmål 3:  
Hvilken tilgang og hvilke metoder kan underviseren anvende med henblik på at facilitere studiegruppers 
samarbejde? 

1 Ingen relevante resultater udover at underviseren skal være opmærksom på gruppestørrelse. 

2 Undersøgelsen peger på tre hovedpunkter, som underviseren skal være opmærksom på. For 
det første skal gruppedannelse ikke overlades til de studerende. Underviseren skal deltage og 
gerne danne grupperne ud fra relevante baggrundsfaktorer. Samtidig er det vigtigt, at 
underviseren giver reelle tilbud om hjælp til grupperne omkring gruppesamarbejdet, og det er 
nødvendigt over for de studerende at betone betydningen af gruppearbejde. For det andet skal 
underviseren intervenere i forhold til ikke-deltagende gruppemedlemmer, da det får gruppen 
til at gå i stå, hvis der ikke handles i forhold til problemet. For det tredje er det vigtigt, at hver 
enkelt studerende oplever sig set og vurderet som et individ og ikke kun som del af en gruppe, 
hvor alle får de samme karakterer. Dertil kommer nødvendigheden af at italesætte 
forventninger til de studerende og tydeliggøre konsekvenser (af manglende deltagelse). Det er 
også nødvendigt at støtte grupperne i at fastsætte retningslinjer for samarbejdet, inden de skal 
løse opgaver, samt at introducere konfliktløsningsmodeller. Det er også en god ide at evaluere 
gruppeprocessen midtvejs sammen med de studerende samt at opmuntre til sociale kontakter, 
der fremmer oplevelsen af forbundethed og tryghed. 

3 Blogs fremstår som et mere hensigtsmæssigt redskab end Wikis i forhold til at skabe interaktion 
mellem studerende, og især personlige blogs giver en følelse af ejerskab og skaber mere 
indbyrdes interaktion mellem studerende. 

4 For at fremme tillid i gruppen, er det vigtigt for underviseren at motivere grupper til at få skabt 
en fællesskabsfølelse. For at sikre en klar rollefordeling, der også er fremmende for tillid, kan 
det være en god ide at udpege en leder af gruppen og vejlede gruppen omkring projektledelse, 
tidsstyring og konflikthåndtering. 

5 Det er vigtigt at underviseren motiverer de studerende til at indgå i gruppearbejdet og få det til 
at fungere ved at påpege fordelene. I forbindelse med gruppedannelsen, er det vigtigt, at de 
studerende oplever ejerskab og frihed, og der skal være et max og min i forhold til 
gruppestørrelse (optimalt 3-4 studerende). Det er vigtigt, at underviseren opstiller klare og 
transparente læringsmål, forventninger, opgaver og tidsfrister, og det skal være på plads inden 
kursus/modulstart, så grupperne kan koncentrere sig om at samarbejde. Der skal gives 
feedback fra såvel medstuderende som underviseren, og hver studerende skal kunne vurderes 
individuelt. Individuelle blogs kan bruges som en tydeliggørelse af, hvem der bidrager. Da det 
største problem i det online gruppearbejde er manglende deltagelse fra et andet 
gruppemedlem, er det nødvendigt at underviseren forholder sig til og håndterer dette. Det er 
vigtigt, at underviseren monitorerer hver gruppes arbejde for at motivere gruppen.  

6 Da, den undersøgte metode ikke havde den tilsigtede virkning, er der ikke egentlige 
rekommandationer i artiklen, men den diskuterer forskellige muligheder i forhold til 
gruppesammensætning og ændringer i gruppesammensætning for at fremme/fastholde 
motivationen i gruppearbejdet. 
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7 I undersøgelsen påpeges betydningen af en god facilitator (underviser), der har kendskab til og 
direkte kontakt med gruppen. Derudover kan støtte til teknologi være et 
opmærksomhedspunkt. 

8 Jævnfør undersøgelsen er det helt centralt, at underviseren er opmærksom på de studerendes 
behov (ikke kun forventninger). Det vil være hensigtsmæssigt med mere fleksible online 
læringsmiljøer. Underviseren skal udarbejde interessante opgaver og give regelmæssig 
feedback. Det skal også være muligt som studerende at få mere krævende opgaver og 
projekter. Gruppesamarbejdet kan også fremmes ved at tillade gruppemedlemmer at skifte 
gruppe. 

9 Undersøgelsen viser, at det vigtigt, at stillede opgaver er meningsfulde, udfordrende og 
engagerende. Underviseren skal opmuntre til håndtering af udfordringer, og der skal være 
retningslinjer for online diskussion, problemløsning og beslutningstagen. Kritisk tænkning skal 
fremmes, og studerende skal på skift fungere som ledere. Det er godt med tilstedeværelses  
møder, og det er en god ide at fremme  sociale aspekter af gruppearbejdet for at opbygge tillid. 

10 Facilitator (underviseren) skal ifølge artiklen arbejde på at skabe et trygt og empatisk 
læringsmiljø præget af klar, tydelig og respektfuld kommunikation. Her kan facilitator anlægge 
en venlig og humoristisk tilgang og være hurtig til at svare på studerendes henvendelser. I 
undersøgelsen arbejdes der med et kodningsskema i forhold til de studerendes online 
kommunikation. Skemaet inkluderer både affektive, interaktive og fællesskabsorienterede 
udsagn. Det foreslås, at underviser kan bruge skemaet som en indikation på, hvordan man selv 
som underviser lykkes med at skabe et velfungerende læringsmiljø. 

11 I sammenligningen mellem PBL facilitering henholdsvis med tilstedeværelse og online, viser 
undersøgelsen, at der ikke er den store forskel. Facilitator (underviseren) kan også online sætte 
gang i diskussioner i gruppen og understøtte læringen. Undersøgelsen besvarer kun indirekte 
spørgsmålet, men en interessant pointe er betydningen af en enkelt social begivenhed mellem 
underviseren og de online studerende. 

12 Undersøgelsen viser, at de bedste redskaber for underviseren til at fremme læring og 
interaktion blandt studerende er WebQuest og Debate redskaberne. 

13 Undersøgelsen viser, at det er vigtigt for gruppedynamikken, at underviseren er god til at skabe 
en fast struktur og klare retningslinjer for de studerende. Underviseren skal være opmærksom 
på gruppens dynamik, forstå betydningen af gruppesammensætningen og finde en balance 
mellem for få og for mange interventioner, når der er udfordringer i gruppen. Hvis 
underviseren prøver at løse gruppens konflikter, kan det føre til, at gruppen stagnerer eller går i 
opløsning.. 

14 På baggrund af undersøgelsen anbefales det, at underviseren understreger betydningen af 
gruppearbejde for online studerende ved at henvise til senere jobfunktioner, og at der laves 
skriftlige vejledninger i, hvordan man kan studere online. Selvom dette blev forsøgt af 
underviseren i undersøgelsen, forhindrede det dog ikke kritik fra de studerende. 

15 Undersøgelsen understreger, at det er vigtigt for underviseren at fokusere på formål og 
meningsfulde aktiviteter. Samtidig er det vigtigt, at underviseren opmuntrer de studerende til 
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selv at tage initiativer til at håndtere deres følelser i samarbejdsprocesserne ved for eksempel 
at fremme en kultur, hvor de studerende søger hjælp, når de har brug for det. 

16 Undersøgelsen viser, at der er kulturelle forskelle i, hvad de studerende har brug for i forhold til 
at regulere deres følelser i samarbejdsprocesserne. Især er der forskelle omkring, hvordan de 
studerende forholder sig til at søge hjælp og til feedback. Underviseren skal støtte de 
studerende i at kunne håndtere og regulere følelser knyttet til gruppesamarbejdet og det at 
studere online. 

17 Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at skabe et interaktivt online læringsmiljø, der giver 
mulighed for at engagere de studerende i at løse autentiske komplekse problemer støttet både 
af underviseren og medstuderende. At kunne lade sig inspirere af de andre gruppers arbejde 
har ikke bare betydning for læringen men også for gruppens egen proces. Derfor skal 
undervisningen/læringsmiljøet struktureres, så det giver mulighed for, at grupperne kan lære af 
hinanden. 

18 I artiklen anbefaler forfatteren, at anvende “flipped webinarium” som undervisningsform. Det 
giver underviseren mulighed for at udvikle mere “dialogiske” undervisningsrum. 

19 Tydelig struktur i forhold til undervisning og aktiviteter.  Fleksibilitet - undersøgelsen viste også, 
at hvis de studerende kunne koble opgaver til deres arbejde, havde dette en positiv effekt på 
deres engagement og samarbejde samt læringsudbytte. 

20 Ingen direkte relevante resultater 

21 I denne artikel har asynkrone skriftlige refleksionsøvelser en positiv effekt på de studerendes 
læring, fordi det tvinger de studerende til at anvende faglige termer og reflektere over deres 
argumentation overfor hinanden i gruppen. 

 

 


