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FORORD 
Denne litteraturstudien belyser prosjektbasert læring. Hensikten har vært å finne frem til 
kunnskap som kan bidra til å utvikle prosjektbasert læring som læringsstrategi ved 
Krigsskolen. Studien er gjennomført som en eksplorerende litteraturstudie i Bibsys Oria. 

Som litteraturstudien viser, har prosjektbasert læring en kompleksitet som både er 
spennende og utfordrende. Vi håper litteraturstudien vil skape både refleksjon og 
inspirasjon og bidra til et positivt utviklingsarbeid ved Krigsskolen.  

Lillehammer, juli 2015 
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SAMMENDRAG 
Litteraturstudiens fokus er å finne frem til kunnskap som kan bidra til å utvikle 
prosjektbasert læring som arbeidsform ved Krigsskolen. Forskningen vi viser til har ulike 
forskningsfokus, metoder og viser til ulike resultater, men til sammen kan 
litteraturgjennomgangen benyttes som en veiledning i videre utvikling av prosjektbasert 
læring ved Krigsskolen.  

Utfordringer mht. begrepsfesting 

I søk etter forskningsartikler om bruk av prosjekter i læringsarbeidet, støter vi på 
utfordringer med hensyn til begrepsfesting. Man snakker om både om prosjektbasert 
læring og prosjektorientert læring. Noen skiller mellom disse formene, mens andre 
benytter benevnelsene om hverandre. Det eksisterer ingen enhetlig forståelse av innholdet 
og strukturen i læring gjennom prosjekter, og praksis varierer også. Forskningen er derfor 
basert på ulike definisjoner og praktisering av prosjektbasert læring. 

Varierte teoretiske utgangspunkt og forskningsinteresser 

Teoretiske utgangspunkt for forskningen ser ut til å følge to hovedspor. Det ene sporet er 
læringsteoretisk, mens det andre er sosialpsykologisk. Vi ser at forskningen som kan være 
relevant for å belyse prosjektbasert læring, ikke bare tar utgangspunkt i et konstruktivistisk 
læringssyn, slik arbeidsformen opprinnelig ble forankret. Forskningen på gruppebaserte 
læringsformer generelt, synes å ha hatt en utvikling fra å være opptatt av individet som 
analysenivå til gruppen som analysenivå. Slik har det sosiokulturelle (og situerte) 
perspektivet blitt mer aktuelt.  

Flest studier fra naturfag og tekniske fag 

Det synes å være mest forskning på prosjektbasert læring i grunnskolen, og da særlig fra 
naturfagundervisningen.  Vi finner langt færre studier fra høyere utdanning, og de 
studiene vi finner er særlig fra ingeniørutdanning (tekniske prosjekter) og design-
utdanning (design-prosjekter). Forskning på prosjektbasert læring hvor «output» er 
akademisk tekstarbeid, eksempelvis fagessays, er det lite av.  

Mangel på kvalitative studier av læringsprosessen 

Vi finner svært få studier som ser på interaksjonsformer mellom studenter i en 
prosjektgruppe, og hva slags prosesser og læringsprodukter ulike interaksjonsformer fører 
til. Dette til tross for at de aller fleste artikler vi har fanget opp gjennom litteratursøk, legger 
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til grunn at prosjektbasert læring skjer i en gruppe. Kvalitative beskrivelser og analyser av 
læringsprosessen slik den kan fremstilles med ulike former for aktiviteter, deltakelse og 
interaksjoner i en prosjektgruppe, er veldig mangelfull. Dette er et kunnskapshull i 
forskningen. Dersom man skal studere prosjektarbeid på en måte som involverer det 
sosiale, og ikke bare enkeltindividet, mener vi det sosiokulturelle perspektivet viktig, og 
her behøves flere kvalitative studier.  

Prosjekter utfordrer vurderingspraksisen 

Når det gjelder prosjektbasert læring og studentvurdering finnes det mange artikler som er 
nyttige for å belyse studentens læringsprosess og resultater. Flere artikler legger frem 
evalueringer etter utprøvinger av prosjektbasert læring, og ofte tematiseres utfordringer 
med hensyn til studentvurdering. Flere av artiklene er opptatt av vurderingsproblemer 
knyttet til gruppearbeid, eksempelvis hvor vidt det er rettferdig å gi studentene en felles 
karakter på prosjektoppgaven, dersom innsatsen har vært ulik mellom prosjektets 
deltakere. Noen fremhever at prosjektbasert læring krever mer sammensatte 
vurderingsopplegg, hvor vurderinger gjøres underveis og til slutt av ulike aktører på 
innsiden eller på utsiden av prosjektgruppen. Interessant nok anbefales det fra pedagogisk 
side at man har en divergent tilnærming til studentvurdering dersom man skal innføre 
prosjektbasert læring, men det er besnærende at vi finner marginalt med eksempler på slik 
utprøving i forskingsartiklene. Mange av studiene av prosjektbasert læring er gjennomført i 
ingeniørfag og naturfag, og kanskje finnes det etablerte kunnskapssyn og læringssyn som 
gjenspeiles i måten man her driver prosjektarbeid på, og måten man vurderer studentene 
på. Man kan tenke seg at dette er fagområder hvor kontroll av kunnskap og sertifisering av 
studenter i forhold til vedtatte krav er særlig viktig, noe som gjenspeiles i lærernes 
praksisteorier om kunnskap, læring, vurderingskriterier og vurderingsform. Vi synes det er 
relevant å peke på dette, særlig fordi vi savner dokumenterte erfaringer med prosjektbasert 
læring som inngår i andre fag og disipliner i høyere utdanning.  

Til slutt 

Vi håper litteraturstudien vil inspirere Krigsskolen i sitt videre utviklingsarbeid. Som 
litteraturstudien viser, har prosjektbasert læring en kompleksitet som både er spennende 
og utfordrende. Å innføre prosjekter i utdanningen av kadetter, må diskuteres ut fra et 
systemperspektiv på utdanningen. Skolens formål, fagmodulenes læringsmål, det faglige 
innholdet, kadettenes forutsetninger, vurderingskriterier og vurderingsstrategier må ses i 
sammenheng. Og ikke minst må man drøfte hvordan skolens rammefaktorer som øvrig 
timeplan og tidsressurser, samt lærernes forutsetninger og praksisteorier, vil påvirke 
mulighetene til å satse på prosjekter som læringsstrategi ved Krigsskolen. 
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1 BAKGRUNN OG METODE 
Østlandsforskning har gjennomført en litteraturstudie for Krigsskolen på bakgrunn av ulike 
pilotprosjekter som gjennomføres som del av utdanningen ved skolen. Skolen har prøvd ut 
ulike gruppebaserte arbeidsformer, blant annet i forbindelse med prosjekter. Skolen har 
ønsket en gjennomgang av forskning som er relevant for prosjektbasert læring.  

1.1 Hensikten med litteraturstudien  

Litteraturstudiens fokus er å finne frem til kunnskap som kan bidra til å utvikle 
prosjektbasert læring som arbeidsform ved Krigsskolen. Forskningen vi viser til har ulike 
forskningsfokus, metoder og viser til ulike resultater, men til sammen kan 
litteraturgjennomgangen benyttes som et refleksjonsgrunnlag i videre utvikling av 
prosjektbasert læring ved Krigsskolen. Denne litteraturstudien benytter forskning som sier 
noe om: 

• hvordan prosjektbasert læring forstås 
• effekter av prosjektbasert læring  
• studentforutsetninger og lærerforutsetninger 
• kontekstualisering av prosjekter og interaksjoner mellom studenter 
• typisk vurderingsproblematikk 

I følge Thomas (2000) synes forskningen på prosjektbasert læring å være gjort med ulike 
formål: 

• vurdere effektivitet (summativ evaluering) 
• vurdere og beskrive grad av vellykket implementering (formativ evaluering) 
• vurdere hvilken betydning studentrollen og studentkarakteristika har for suksess 
• undersøke og teste påståtte egenskaper ved prosjektbasert læring 

(intervensjonsforskning) 

Vår litteraturstudie støtter seg på forskningsartikler som favner hele spekteret av disse 
hensiktene. Imidlertid ser vi at det mangler beskrivende forskning av ulike former for 
deltakelse og interaksjoner mellom aktører i prosjektbasert arbeid, og hvilke prosesser og 
kunnskapsprodukter dette fører til. Her mener vi at vi har funnet en spennende 
forskningsnisje. 
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1.2 Databaser, søkeord og utvalg 

Litteraturgjennomgangen er utført med databasesøk og lesning av artikler. Litteratursøkene 
er gjort via Bibsys Oria som gir samtidig søketilgang til svært mange artikkeldatabaser, 
eksempelvis Sage, Elsevier, Jstor, Wiley, Taylor & Francis mv. Vi har valgt en fremgangsmåte 
hvor vi har organisert litteratursøkene ut fra noen hovedtemaer som er relevante for å belyse 
ulike sider ved prosjektbasert læring. For å tilnærme oss dette temaet, har vi benyttet søkeord 
som: project work, project based learning, collaborative learning, cooperative learning, group learning, 
peer learning, student empowerment, project evaluation og project assessment. Ulike kombinasjoner 
av søkeord er benyttet i søkene.  

Søkene har resultater i svært mange treff. Prosjektbasert læring benyttes i forskning orientert 
mot organisasjonslæring og teamlæring i bedrifter, men disse har vi utelatt. For å finne frem 
til de mest relevante har vi i screeningen benyttet noen kriterier. Vi har først og fremst 
prioritert artikler som har disse egenskapene: 

• omhandler utdanningsvirksomhet, fortrinnsvis høyere utdanning 
• omhandler ikke nettbasert læring 
• fagfellevurderte  
• publisert etter 1990 
• publisert i pedagogiske tidsskrifter 
• tilfredsstiller vanlige metodekrav 

Vi har lest sammendrag og konklusjoner for å finne frem til de mest interessante artiklene. 
Ved lesing av artiklene har vi også gått igjennom litteraturlistene som er oppgitt for å finne 
frem til ytterligere relevante artikler. Vi kan derfor si at vi har benyttet en eksplorerende 
tilnærming i vår litteraturstudie, og ikke en systematisk review av empiriske studier om 
prosjektbasert læring. Imidlertid benytter vi i vår fremstilling noen systematiske reviewer 
som er foretatt av andre forskere.  

1.3 Innramming 

Søkeordene som er benyttet gir tilgang til artikler som er relevante for å forstå prosjektbasert 
læring som en gruppebasert læringsform. En deskriptiv fremstilling av hva prosjektbasert 
læring kan handle om, forskjeller og likheter mellom kollaborativ læring og kooperativ 
læring, samt hvordan fenomenene kan gli over i hverandre, gis i neste kapittel. Vi foretar 
også en kort gjennomgang av de mest vanlige teoretiske utgangspunktene for forskningen, og 
oppsummerer dette i   
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Figur 3: Matrise over teoretiske utgangspunkt og forskningsfokus Hensikten er å ramme 
forskningsresultatene som vi presenterer i kapittel 3, 4, 5 og 6 inn i noen sentrale teorier og 
begreper. Redegjørelsen kan dessuten bidra at forskningsresultatene både blir lettere å forstå, 
men også til at man kan stille seg kritisk til forskningens avgrensning (research scope), 
metoder og anbefalinger. 
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2 ULIKE TILNÆRMINGER TIL PROSJEKTBASERT LÆRING 
I søk etter forskningsartikler om bruk av prosjekter i læringsarbeidet, støter vi på utfordringer 
med hensyn til begrepsfesting. Man snakker om både om prosjektbasert læring og 
prosjektorientert læring. Noen skiller mellom disse formene, mens andre benytter 
benevnelsene om hverandre. Det finnes altså ingen enhetlig forståelse av innholdet og 
strukturen i læring gjennom prosjekter. Hvordan prosjekter gjennomføres i læringsarbeid, 
varierer også. Denne variasjonen gjør at definisjonene som benyttes i forskningen er 
forskjellige, og at forskningen er gjennomført med utgangspunkt i ulike forståelser og 
praktiseringer. Flere forskere etterlyser et klarere teoretisk grunnlag for praksis og forskning 
(se eks. Helle et. al., 2006). Videre i fremstillingen benytter vi begrepet prosjektbasert læring 
som et generelt og overordnet begrep.  

2.1 Hovedtrekk og former  

For å forklare hva som anses som kjernen i prosjektarbeid benytter vi en redegjørelse av 
Adderly et. al. (1975, ref. etter Helle et. al, s. 288): 

1. Prosjekter handler om løsning av et problem, ofte et problem som studentene selv har 
bestemt. 

2. Prosjekter krever initiativ fra studentene eller fra en gruppe studenter, og innebærer 
varierte pedagogiske aktiviteter 

3. Prosjekter resulterer vanligvis i et sluttprodukt, eksempelvis en oppgave eller en 
rapport. 

4. Arbeidet i prosjektet pågår gjerne over lang tid. 
5. Lærere er involvert som veiledere, snarere enn at de har en ledende eller autoritær 

rolle, enten i alle fasene i prosjektet, eller i noen av dem. 

De viktigste aspektene ved prosjektet er at det er problemet som etablerer og driver 
aktiviteten i prosjektet, og som kulminerer i et sluttprodukt som adresserer problemet. Dette 
er generelle kjennetegn ved prosjektbasert læring, men studentprosjekter kan likevel være 
veldig forskjellige. Prosjekter kan gjennomføres individuelt eller i gruppe, og man kan 
integrere prosjekter på forskjellige måter i en utdanning. I litteraturen vi har studert er det 
gruppebaserte prosjekter som i hovedsak tematiseres. 
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Blumenfeld et. al. (1991) definerer prosjektbasert læring som et helhetlig pedagogisk 
perspektiv på undervisning, hvor kjernen er å engasjere studentene i å gjøre undersøkelser. I 
prosjekter er det to helt sentrale komponenter: 

1. Et spørsmål eller et problem som tjener til å organisere eller drive aktiviteter. 

2. Disse aktivitetene fører til en rekke gjenstander eller produkter, som ender i et 
sluttprodukt som løser det drivende spørsmålet. 

Ofte sammenlignes prosjektbasert læring med problembasert læring. Begge former fokuserer 
på læringsprosessen snarere enn undervisningsprosessen, men Chua (2014) hevder at 
hovedforskjellen er de metodiske ferdighetene som oppnås gjennom de to tilnærmingene. 
Problembasert læring involverer problemanalyse, mens prosjektbasert læring involverer både 
problemanalyse og det å finne problemløsninger. På denne måten inviterer prosjektbasert 
læring til en metodisk tenkning som er bredere. For at prosjektbasert læring skal lykkes, har 
lærerne en viktig rolle med hensyn til å motivere studentene og legge til rette for et 
klasseromsmiljø som fremmer studentenes læring. Læreren er en tilrettelegger som skal bistå 
studentene når de søker å forstå prosjektets problem, leter etter relevant kunnskap, utvikler 
mulige løsninger, som skal møte spesifikasjoner og kriterier, og til slutt å bygge ny kunnskap 
for seg selv (Chua, 2014). 

Som illustrerer, skilles det mellom former for prosjekter hvor prosjektet integreres på ulike 
måter i læreplanen (Helle et. al., 2006).  
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Figur 1: Typer av prosjekter  

Øvingsprosjekt Avslutter studieløpet  

 

• Prosjektet gir mulighet til å anvende kunnskap lært 
gjennom studieløpet. 

• Fagtemaet er slik allerede kjent for studentene. 

• Forelesningsrekke leder frem mot avsluttende 
prosjektperiode. 

• Lærer bestemmer tema for prosjektarbeidet. 

 

Prosjektkomponent Går parallelt med 
studieløpet 

 

• Ofte interdisiplinære og relatert til «den virkelige verden».  

• Noen ganger inkluderes klienter eller oppdragsgivere 
som part i prosjektet. 

• Studentene skal utvikle kommunikasjonsferdigheter, 
problemløsningsferdigheter og kapasitet for selvstendig 
arbeid.  

• Men de skal også integrere fagstoff fra kursene de deltar 
på parallelt i studieløpet. 

Prosjektorientering Prosjektledet 
læreplan 

 

• Hele utdanningen til studentene gjennomført som 
prosjekter.  

• Noen mener at det kun er denne formen som egentlig er 
berettiget benevnelsen prosjektorientering. 

• I prosjektledet læreplan er prosjektarbeid overordnet 
forelesningene. Forelesninger er supplementer, er 
bestemt av prosjektenes temaer, og innholdet velges i lys 
av teoretiske og praktiske behov som prosjektene krever. 

• Ofte benyttet i spesialistutdanninger. Studentene skal 
utvikle spesialistkompetanse og nøkkelferdigheter på 
bakgrunn av autentiske prosjektoppdrag. 

Kilde: Helle et. al., 2006 

Øvingsprosjektet fremstår ofte som bare en del av en ellers lærersentrert pedagogikk. 
Øvingsprosjektet blir hjørnesteinen som skal integrere fagstoffet i et spesifikt kurs. På den 
andre siden gir variantene prosjektkomponent og prosjektorientering et større rom for 
student-sentrering. Variantene prosjektkomponent og prosjektorientering kan også være 
spesifikt jobbrelatert, noe som skaper et treveis partnerskap mellom en oppdragsgiver, 
studenten og læreren. 

En prosjektbasert tilnærming engasjerer studentene i å undersøke viktige og meningsfulle 
spørsmål gjennom en prosess preget av utforskning og samarbeid. Flere aktiviteter inngår, 
slik som at studentene stiller spørsmål, gjør seg antakelser om problemer og deres løsninger, 
utformer undersøkelser, samler inn og analysere data, bruker teknologi, lager produkter, og 
deler ideer (Krajcik et al.,1999). Thomas (2000) understreker at i prosjektbasert læring er 
kjerneaktiviteten studentenes undersøkelse og løsning av en eller flere problemstillinger. 
Studentene bygger sin egen kunnskap gjennom aktiv læring, i samspill med miljøet de inngår 
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i. Studentene arbeider selvstendig, mens læren ses på som en guide i læringsprosessen. 
Prosjektbasert læring munner ut i et konkret produkt. 

Prosjektene kan videre være dannet på ulike pedagogiske, etiske eller politiske grunner 
(Morgan, 1983, ref. etter Helle et. al., 2006, s. 289). Man kan ha profesjonelle motiver som er 
relatert til å gjøre studiene praksisorienterte og relevante for et yrke. Studentprosjekter kan ha 
demokratiske eller humanitære motiver, eksempelvis deltakelse i internasjonale prosjekter. 
Gjennomføring av vitenskapelige prosjekter kan begrunnes ut fra utvikling av studentenes 
kritiske tenkning.  Pedagogiske motiver kan være å fremme forståelse og integrering av 
fagstoff. Og naturligvis kan prosjektarbeid etableres på bakgrunn av flere av disse motivene.  

Graaf og Kolmos (2003, ref. etter Prince & Felder, 2006, s. 130) viser til at prosjekter kan 
utformes enten av læreren eller studentene selv.  Prosjekter kan gis som konkrete oppgaver 
(«task project», ref. øvingsprosjekt i figur 1) hvor læreren definerer prosjektet og metoder som 
skal anvendes. For noen studenter vil slike prosjekter muligens føre til lavere motivasjon og 
kompetanseutvikling. Læreren kan også gi fagprosjekter («discipline project») hvor hun 
definerer et fagområde for studentenes prosjekter, og angir generelle tilnærminger til 
metodebruk osv., men det er studentene selv som bestemmer seg for endelig fokus i 
prosjektet og fremgangsmåten de vil benytte seg av. En helt åpen tilnærming er problem-
prosjektet («problem project») hvor studentene har full autonomi i valg av prosjekt og 
gjennomføring.  

2.1.1 Egenskaper og argumentasjon 
I lesning av litteraturen finner vi mange ulike argumenter for prosjektbasert læring og 
aspekter ved prosjektbasert læring. Argumentasjonen uttrykker påstander om hva 
prosjetbasert læring bidrar til. Som vi senere skal se, er det nettopp ulike argumenter for 
prosjektbasering som testes i noen av studiene vi viser til (Prince, 2004).  

Prosjektbasert læring bidrar til en helhetlig form for kompetanseutvikling som integrerer 
selv-læring, læring av kunnskap, problemløsningskompetanse, kreativitet og 
samarbeidskompetanse. Prosjekter gir studentene mulighet til å skape sin egen 
læringsprosess, og utvikle personlige løsninger som er unike for prosjektets drivende 
problem. Studentene oppfattes ikke som passive mottakere av kunnskap. Hill & Smith (1998) 
hevder at fordi prosjekter innebærer så mange ulike oppgaver, vil prosjekter ha potensial for 
å møte læringsbehov hos ulike studenter.  

Når studentene jobber med selvvalgte temaer og problemstillinger, aktiviseres deres tidligere 
kunnskap. De får mulighet til å benytte og utvikle kunnskapen videre gjennom erfaringer 
som prosjektet gir tilgang til (Helle et. al., 2006). Fordi problemer er det som driver 
læringsaktiviteten i prosjektet, må oppgaven ofte løses ved at studenten bruker kunnskap fra 
flere fagfelt, noe som kan føre til en bedre integrering og bruk av kunnskap fra ulike fag. Når 
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prosjektene som utformes er komplekse nok, bidrar dette til at studentene stiller egne 
spørsmål til problemstillingene og fagstoffet, noe som igjen gir et større eierskap til prosjektet. 

Studentene får gjennom prosjektarbeid bedre muligheter til å oppnå dybdelæring. Ramsden 
(1988) forklarer at dybdelæring stimuleres når studentene er aktivt engasjert i fagstoffet. 
Studentene forsøker å forstå, relaterer til tidligere kunnskap og egne erfaringer og 
problemstillinger som oppleves som relevante for studenten. Overflatelæring innebærer å 
tilegne seg teknikker og viten fra fagstoffet, men forståelsen endres ikke i stor grad. Det som 
læres har ikke den samme personlige betydningen for studenten. Ulike læringsomgivelser, 
inkludert undervisnings og vurderingsformer, gir ulike forutsetninger for dette.  

Læring gjennom prosjekter gir studentene mulighet til å utvikle en dyp og integrert forståelse 
av faginnhold og arbeidsprosesser, og de lærer å samarbeide for å løse problemer. Krajick et. 
al. (1999) fremhever det sosiale aspektet, og sier at prosjektarbeid trener studentene i å 
samarbeide med mennesker som på forskjellige måter er ulike. Gjennom prosjektarbeid 
erfarer studentene at de er partnere i læringsprosessen og at de derfor deler et ansvar for den. 
Denne innstillingen hos studentene, mener Green (1998), bidrar til at studentene utvikler 
varig læringsevne. 

Å stimulere studentenes indre motivasjon i læringsarbeidet, er et argument som ofte benyttes. 
Gjennom prosjekter får studentene mulighet til å studere det de virkelig er interessert i. 
Forskning som er rettet mot dette aspektet, er gjerne forankret i teorier som autonomi og 
selvregulering. Gjennom prosjekter får studentene ansvar for egen læring og får trening i 
selvregulering, blant annet utvikling av evnen til å vurdere eget arbeid og innsats, kritisk 
tenkning og innsatsregulering. Studentene blir også dyktigere til å vurdere hverandres 
kompetanse. 
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Figur 2: Oppsummering av sentrale aspekter ved prosjektbasert læring 

 

Kilde: egen figur 

Kontekstualisering av læring er også en tydelig side ved prosjektbasert læring. Både kognitiv 
og situert pedagogikk peker på verdien av autentiske eller simulerte læringskontekster. 
Autentiske praksiser og praksisferdigheter som er viktige i «det virkelige» (arbeids)livet, 
muliggjøres gjennom jobb-relevante prosjekter. Konteksten er viktig for koding av 
kunnskapen som studentene tilegner seg, men også for gjenhenting av kunnskapen i lignende 
situasjoner (Helle et. al., 2006). Flere påpeker at prosjektarbeid legger til rette for at studenter 
lærer gjennom deltakelse i praksisfellesskap. 

Også sett fra læreres synspunkt, kan prosjektbasert læring ha fordeler, hevdes det. 
Prosjektbasert læring byr på variasjon, noe som trolig er motiverende. Læreren blir en slags 
«samlærer» med sine studenter, og utvikler også sin egen kompetanse. Prosjektarbeid, særlig 
forstått som prosjektkomponent og prosjektorientering, vil medføre nye roller og 
maktforhold i relasjonen mellom studenter og lærere. Studentene blir selvstendige aktører 
som benytter undervisningsressurser etter behov som oppstår i prosjektet. Læreren omtales 
som «fasilitator» (Frank & Berzilai, 2004) og «prosess-leder» (Krajcik et al., 1999). Læreren 
fremstår som en rollemodell og fagekspert som coacher studentene i prosjektarbeidet, og hvor 
prosjektets artefakt(er) er sentrum for målrettet interaksjon mellom studentene i prosjektet, og 
mellom studentene og læreren. 

Prosjektbasert læring er en induktiv strategi for læring (bortsett fra øvingsprosjektet som vi 
har nevnt ovenfor). Det finnes flere former for induktive strategier, og i litteraturen nevnes 
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eksempelvis inquiry learning, problem-based learning, project-based learning, case-based teaching, 
discovery learning og just-in-time teaching (Prince & Felder, 2006). De er alle studentsentrerte 
strategier som innebærer at de legger ansvar for læreprosessen over på studentene selv. De er 
aktive former for læring, hvor studentene skal diskutere og arbeide med spørsmål og løse 
problemer, og hvor mye av aktiviteten er gruppebasert. Det er også forskjeller mellom 
strategiene, blant annet variasjoner i det teoretiske grunnlaget (kognitiv konstruktivisme – 
sosialkonstruktivisme) og forskningsgrunnlaget (Prince & Felder, 2006). Men det er også 
overlappende trekk. Kollaborativ og kooperativ læring inkluderes av Prince (2004) som 
strategier for aktiv læring, noe vi skal se nærmere på under, fordi forskning på dette også er 
relevant for prosjektbaserte metoder. Kollaborativ og kooperativ læring anses som 
nøkkelbegreper i gruppebaserte læringsformer (Kyndt et. al., 2013).  

2.1.2 Kollaborativ og kooperativ læring 
Kollaborativ læring presenteres i litteraturen både som et paraplybegrep for «læring gjennom 
samarbeid», eller «gruppelæring» (Prince, 2004). Det kan være mer ustrukturerte former for 
klasseroms-diskusjoner, som inngår som en del av vanlig forelesninger. Det kan også være 
målrettede smågruppeaktiviteter som pågår over en lang periode, eksempelvis gjennom et 
helt semester. I noen sammenhenger skal studentene skape et produkt sammen, mens dette 
ikke er like viktig i andre sammenhenger. Noen ganger er hensikten det å delta i en prosess 
med meningsutveksling mellom studentene.  

Dillenbourg hevder at kollaborasjon ikke er en læringsmetode eller en mekanisme i seg selv, 
men snarere en interaktiv situasjon som kan trigge spesifikke læringsmekanismer, slik som 
induksjon, deduksjon, sammenstilling, internalisering, mv. (Dillenbourg, 2007). Ulike 
interaksjonsformer i en gruppe, kan skape ulike «produkter». Interaksjonsformene kan være 
orientert mot det praktiske eller det faglige. Dessuten kan faglige interaksjon være orientert 
mot overflatelæring (gjengi, utveksle informasjon) eller dybdelæring (utforske, sammenstille, 
argumentere, finne felles forståelse m.v.). 

I forskningsartikler finner man derfor mange forskjellige definisjoner av kollaborativ læring. 
Definisjonene kan være helt vide, hvor fenomenet forstås som «samarbeid mellom studenter 
om et fagstoff over tid» (Hermann, 2013), til mer detaljerte definisjoner som knytter 
kollaborasjon til utvikling av felles forståelse, løsninger, meninger og produkter. 

Flere forskere er opptatt av kollaborasjon innebærer noe mer en «løst samarbeid», men at det 
er en koordinert aktivitet med gjensidighet mellom medlemmene (Dillenbourg, 2006). 
Koordinering av samarbeid og gjensidighet struktureres noen ganger gjennom spesifikke 
metodikker som jigsaw, think-pair osv., og her gir skillet mellom kollaborasjon og 
kooperasjon mening. Det hevdes at kollaborativ læring er en slags samarbeidsfilosofi, eller 
innstilling i læringsarbeidet, mens kooperativ læring er en strukturert gruppebasert 
læringsmetode (Panitz, 1996). Roschelle og Teasley (1995) fremhever at forskjellen mellom 
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kollaborativ og kooperativ læring er graden av delt aktivitet. I kooperativ læring jobber 
studentene mot samme mål, men de deler oppgaven mellom seg og blir individuelt vurdert. 
Det finnes ulike modeller, men kjernen er at det er å få til noe sammen er motivasjonen, ikke 
konkurranse mellom medlemmene. Kooperativ læring arrangeres ofte gjennom en bestemt 
interaksjonsstruktur som skal fasilitere fullføringen av et sluttprodukt.  

Litteraturgjennomgangen viser at prosjektarbeid kan gjennomføres på mange ulike måter, og 
være drevet av ulike praksisteorier. Noen prosjekter er lagt opp med en sterk arbeidsdeling 
mellom studentene, med mindre grad av delt aktivitet mellom dem, mens andre prosjekter er 
lagt opp med hyppig ansikt-til-ansikt samhandling mellom gruppemedlemmer for å komme 
frem til et felles produkt. Begrepene kollaborativ og kooperativ læring er derfor nyttige for å 
forstå studentenes ulike former for samarbeid og deltakelse, og dermed ulike måter 
prosjekter kan gjennomføres på. 

2.2 Teoretiske utgangspunkt og forskningsinteresser 

Teoretiske utgangspunkt for forskningen vi har funnet frem ser ut til å følge to hovedspor. 
Det ene sporet er læringsteoretisk, mens det andre er sosialpsykologisk1. Vi ser at forskningen 
som kan være relevant for å belyse prosjektbasert læring, ikke bare tar utgangspunkt i et 
konstruktivistisk læringssyn, slik arbeidsformen opprinnelig ble forankret. Forskningen på 
gruppebaserte læringsformer generelt, synes å ha hatt en utvikling fra å være opptatt av 
individet som analysenivå til gruppen som analysenivå (se også Dillenbourg, 1996). Slik har 
det sosiokulturelle (og situerte) perspektivet blitt mer aktuelt. Forskning med røtter i 
sosialpsykologien er opptatt av gruppearbeid som læringsformgenerelt, med vekt på 
betydningen av gruppeprosesser, men vi ser at forskere som studerer prosjektbasert læring 
trekker inn sosialpsykologien når de skal forklare de sosiale samspillets betydning i et 
prosjektarbeid. De ulike teoretiske utgangspunkt er noe som vi vil se er bestemmende for 
fokus, problemstillinger, metoder og tolkning. Vi gjengir i en kortfattet form noen teoretiske 
utgangspunkt som benyttes i forbindelse med gruppebaserte arbeidsformer. 

2.2.1 Læringsteorier 

Konstruktivisme 

Prosjektbasert metode knyttes ofte til konstruktivisme slik den ble beskrevet av Piaget og 
Bruner (Helle et. al. 2006). Prosjekter skulle stimulere studentene til å jobbe med 
virkelighetsnære problemstillinger, slik at utdanningen og «den virkelige verden» ble bedre 
koblet sammen, noe som skaper mening og motivasjon for studenten i læringssituasjonen. 
Prosjektbasert metode gir studentene mulighet til å bruke tidligere ervervet kunnskap på nye 

 
1 Det finnes beskrivelser av ulike praktiske gjennomføringer av prosjektbasert læring, men disse er mer 
anekdotiske enn forskningsrettede. Disse kan nok være lærerike, men de inkluderes ikke i denne rapporten. 
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problemstillinger. I møtet med prosjektets problemstillinger oppstår en form for ubalanse 
(dis-equilibrium) mellom det studenten kan fra før, og hva den nye situasjonen krever, noe 
som fungerer som en drivkraft i læringen.  

Med dette utgangspunktet vil prosjektbasert læring handle mest om enkeltindividets 
kunnskapsutvikling i møte med fagstoffet i prosjektet, og problemstillingene som ligger i det. 
Det sosiale (og kulturelle) aspektet ved prosjektbasert læring fokuseres det ikke like mye på, 
men man er opptatt av kognitive prosesser og endringer som skjer «inne i studentenes 
hoder». Det er flere forskere som mener at å bruke studentenes tenkning som forklaringer på 
læring, har begrenset nytte i gruppelæringssettinger, fordi betydningen til den sosiale 
settingen underkommuniseres (Greno, 1998, ref. etter Summers & Volet, 2010, s. 475-47). 

Sosiokulturelt perspektiv 

I de siste ti-årene har et sosiokulturelt eller situert perspektiv på læring gjerne blitt anlagt på 
studier av smågruppelæring (se Damsa, 2014). Perspektivet får frem at grupper inngår i hele 
aktivitetssystemer, som har betydning for gruppens målsetninger, prosesser og resultater. 
Prosjektgruppen betegnes her som et læringsfellesskap, og læring er en kollaborativ prosess 
som innebærer sam-konstruksjon (co-construction) av kunnskap. Med dette perspektivet er 
man opptatt av hva som karakteriserer produktive interaksjoner mellom prosjektets 
medlemmer i gruppens objekt-orienterte kollaborasjon.  

Sosiokulturelt perspektiv vektlegger den gjensidige avhengigheten mellom sosiale og 
individuelle prosesser i læringen. Den enkelte student samspiller med medstudenter, verktøy 
og objekter i omgivelsene, primært gjennom kommunikative aktiviteter som pågår i 
spesifikke kontekster og prosesser, og som spenner over tid og rom. Når studenter jobber i et 
prosjekt, er de del av en sosial praksis. Det vektlegges at læringen av ulike kompetanser skjer 
ut i fra det sosiale.2 Individet deltar i en aktiv prosess med sine omgivelser (både fysisk, 
sosialt og kulturelt) og konstruksjonen av kunnskap er et resultat av denne prosessen. På 
denne måten blir kunnskap både et resultat og et medierende element i interaksjonen mellom 
medlemmene. Medierende midler har ulik natur, de er ikke bare fysiske, men kan også være 
intellektuelle (Säljö, 2004), eksempelvis språk, begreper og tenkemåter. På denne måten 
forstås kunnskapsutvikling i et prosjekt som en kollektiv prestasjon, basert på en 
kombinasjon av de individuelle bidragene, kollektiv bearbeiding og handlinger, og 
pedagogiske ressurser som er involvert. For den enkelte bidrar læringsfellesskapet også til 
identitetsdanningen.  Slik læring må forskes på som «hele aktivitetssystemer», slik at enheten 
for analysen blir aktivitetssystemet. Man kan ikke redusere forståelsen av 

 
2 Antakelsen er at læringsprosessen starter i en intersubjektiv, ekstern setting.  Internalisering av ideer, 
oppfatninger, tolkninger og kunnskap starter som et aspekt ved kollaborativ interaksjon. Internalisering skjer 
over tid gjennom bruk av språket. I gruppen vil det etter hvert etableres meningsdanninger, som på en måte 
«fryser fast» i gruppens forståelse av noe. Resultatet av denne prosessen trigger utvikling av (kognitive) 
artefakter, som er en internalisert form av kulturelt utviklet artefakter. Gjennom eksternalisering, 
kommuniseres resultatene av den indre transformasjonen av sosiale input ut til de andre, som mottar og 
transformerer budskapet på sin måte. Man kan si at det plasserer internaliserte strukturer tilbake til den 
mellommenneskelige sfære, gjennom en toveis prosess (Damsa, 2014). 
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gruppeinteraksjoner til at det handler om individuelle atferder eller handlinger (om enn 
sosialt forankret), med individuelle kontekstbeskrivelser. På denne måten skiller situert 
perspektiv seg noe fra sosialkognitivt perspektiv (Bandura, 1988), hvor individers atferd er 
mediert av individets mentale aktivitet (neste avsnitt). 

Sosialkognitivisme 

Sosialkognitiv teori forklarer sosial atferd ut fra at personer verken er autonome agenter eller 
uselvstendige mottakere av påvirkninger fra miljøet (Bandura, 1986). Personens 
forventninger om noe (eksempelvis egen mestringstro, innsats i forhold til utbytte, reaksjoner 
fra miljøet) er sentralt i læringsprosessen. Man lærer gjennom direkte erfaring (prøve og feile, 
belønning eller straff), eller gjennom vikarierende læring (observere andre eller imitere 
andre). Begrepet self-efficasy er sentralt i sosialkognitiv teori og henspeiler på personens tro 
på egen mestringsevne. Studentens mestringstro har en sentral rolle fordi den påvirker 
studentens tanker, følelser, motivasjon og handlinger. 

Forskning med forankring i sosialkognitiv teori er for eksempel opptatt av kognitive 
prosesser som belyser individets tilpasning til og interaksjon med de sosiale omgivelsene. 
Forståelsen er at studentenes atferd er motivert og regulert gjennom selv-påvirkning, men at 
individet samtidig er påvirket av faktorer i et ytre miljø. Studenten vurderer egen atferd, og 
hvilke effekter atferden fører til. Studentene vurderer prestasjoner i relasjon til personlige 
standarder og krav fra miljøet. De erfaringene den lærende gjør seg underveis i forhold til 
eventuell måloppnåelse og gjennomføring av oppgavene, vil virke regulerende for hvordan 
man går løs på nye oppgaver. Forskning på studentenes selvregulering i prosjektbasert 
læring er gjerne knyttet til prinsipper og ideer vi finner i sosialkognitiv teori.  

2.2.2 Sosialpsykologien 
Mye av forskningen vi har gjennomgått i litteraturstudien omhandler gruppeprosesser i 
gruppearbeid. Sosialpsykologien er opptatt av hvordan individers tanker, følelser og adferd 
blir påvirket av andres faktiske, innbilte eller indirekte tilstedeværelse.  

Studier av gruppeprosesser er gjerne forankret i sosialpsykologien.  Forskningen er ute etter 
hva som skjer inne i den enkelte i møte med andre, noe som kalles sosial kognisjon og sosial 
persepsjon. Hva tenker vi om andre? Hva tenker vi om oss selv i møte med andre? Lager vi 
oss oppfatninger om gruppemedlemmer som igjen kan påvirker relasjonene og 
gruppeprosessene? Man ønsker å forklare menneskers atferd, ikke bare aktiviteter, men også 
subtile handlinger, eller følelser, holdninger, intensjoner og mål som ligger til grunn for 
atferden. Sosialpsykologien studerer utvikling av roller og relasjoner i grupper, og hvordan 
dette kan påvirke gruppens fungering og resultater. Temaer som makt, konflikter, sosial 
støtte, sosial loffing og sosial avhengighet er sentrale i forskningen. 
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Attribusjonsteori er relevant for forskning på gruppebaserte arbeidsformer. Her ser man på 
hvordan gruppemedlemmer årsaks-forklarer egen innsats og resultater, og de andre 
gruppemedlemmenes innsats og resultater. Sosial bytte-teori er et annet teorigrunnlag som 
benyttes, særlig i sammenheng med kooperativ læring. Sosial bytteteori peker på at 
gruppemedlemmer vurderer hva medlemskapet «koster» for den enkelte og hva «man får 
igjen». Kooperativ læring avhenger av at medlemmene opplever en gjensidig avhengighet.  
Forståelsen er at samarbeid er grunnlagt i en persons indre motivasjon for å oppnå mål, 
samtidig som personen tror at egen måloppnåelse bare er mulig hvis de andre 
gruppemedlemmene også når sine mål (se Johnson & Johnson, 2009). Altså, ønsket om å 
oppnå noe sammen, er viktig for måloppnåelse og påvirker samhandlingen mellom 
studentene, noe som igjen påvirker resultatene som oppstår av disse interaksjonene.  

2.2.3 Matrise over teoretisk utgangspunkt og forskningsinteresser 
Variasjoner i teoretisk grunnlag påvirker forståelser av et fenomen, hva man er ute etter å 
belyse i forskningen, og analysenivået. Vi har derfor laget en matrise som illustrerer 
hovedvariasjonene vi har funnet. Det å studere fenomenet prosjektbasert læring, gjøres med 
mange ulike utgangspunkt, noe som har konsekvenser for problemstillinger som reises og 
tolkningsrammer som benyttes i analyse og diskusjon.  
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Figur 3: Matrise over teoretiske utgangspunkt og forskningsfokus 

 Konstruktivisme Sosial-
kognitivisme 

Sosiokulturelt 
perspektiv 

Sosialpsykologisk 
perspektiv 

Noen sentrale 
begreper i 
forskningen 

- Skjema  

- Assimilasjon 

- Akkomodasjon 

- Autentisitet og 
motivasjon 

 

- Observasjon 

- Imitasjon 

- Self-efficasy 

- Selvregulering og 
autonomi 

- Aktivitetssystem 

- Læringsfellesskap 

- Autentisitet 

- Samkonstruksjon 
av kunnskap 

- Gruppedannelse 

- Sosial gjensidig 
avhengighet 

- Sosial loffing 

- Konflikthåndtering 

Interesse  Individets egen 
aktivitet med 
fagstoffet. 

Individet i møte med 
sosial påvirkning. 

 

En gruppe av 
individer utvikler 
kunnskap sammen. 
Gruppen er noe mer 
enn summen av 
individene. 

En gruppe kan 
hemmes eller 
fremmes av 
egenskaper ved 
gruppen. 

Primært 
analysenivå 

Individet Individet (i møte 
med det sosiale) 

Gruppen 

Hva medlemmene 
foretar seg av 
interaksjoner/aktivite
ter og hva som blir 
produkter av dette. 

Gruppen 

Samhandling og 
roller relatert til 
gruppe-potensialet. 

Forståelse av 
prosjektarbeid 

Prosjekter gir en 
mulighet for 
enkeltindividet til å 
anvende ervervet 
kunnskap og utvikle 
ny kunnskap om et 
motiverende og 
selvbestemt tema. 

Prosjektarbeid er en 
metode som 
stimulerer til 
studentens 
selvregulering og 
autonomi. 

Prosjektarbeid 
legger til rette for at 
studenter kan 
samhandle i et 
læringsfellesskap 
om autentiske 
oppdrag. Prosjektet 
gir mulighet til å 
utforske og dele 
forståelser og 
oppfatninger om 
fagstoffet, og utvikle 
kunnskap sammen. 

Prosjektarbeid kan 
være krevende fordi 
studentene ikke 
mestrer rollene og 
gruppeprosessene. 
Studentene må 
trenes i samarbeid 
og 
konflikthåndtering 
for å utnytte 
potensialet til 
prosjektgruppen. 

Kilde: egen figur 

Gruppebasert læring handler om både individet og gruppen. Man kan se på individet og 
gruppen som to selvstendige kognitive systemer som utveksler informasjon. Her blir enheten 
for analyse individet. Men man kan også se gruppen som ett kognitivt system hvor enheten 
for analyse blir gruppen og dens evne til å skape en felles forståelse av et problem. Mellom 
analysenivåene individet og gruppen, finner vi de teoretiske perspektivene som er nevnt 
ovenfor. Man har i de senere årene blitt mye mer opptatt av det sosiales betydning 
(Dillenbourg et. al., 1996), og det å studere gruppers læring som hele aktivitetssystemer 
(Damsa, 2014). Järvelä, Volet & Järvenoja problematiserer forskningsinteresser som har fokus 
på «faktorer» og «effekter» fordi slike korrelasjonsstudier kan bidra til reduksjonisme. 
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Faktorene motivasjon og selvregulering er nok relevante for å forstå læring gjennom 
prosjektarbeid, men må ikke behandles uavhengig av kontekst og tid, hevder de. Motivasjon 
er en prosess hvor individet deltar i sosial aktivitet, som er situert og dynamisk. Motivasjon 
kan ikke skilles fra konteksten, og er ikke noe statisk. Det er noe som er pågående, fordi 
motivasjon skapes og omskapes ettersom aktiviteten i prosjektet utfolder seg (Järvelä, Volet & 
Järvenoja, 2010). 

2.3 Hovedfunn i litteraturgjennomgangen 

Litteraturgjennomgangen vår antyder noen hovedtrekk som vi vil gjengi her, før vi i kapittel 
3, 4, 5 og 6 viser til konkrete forskningstemaer og kunnskap fra forskningen.   

2.3.1 Få studier fra høyere utdanning 
Gjennom litteratursøk finner vi at det er foretatt en del studier av prosjektbasert læring, men 
disse studiene er ofte fra prosjektbasert læring i grunnskolen, og da særlig fra 
naturfagundervisningen.  Det synes å være færre studier fra høyere utdanning, og de 
studiene vi finner er særlig fra ingeniørutdanning (tekniske prosjekter) og design-utdanning 
(design-prosjekter), hvor prosjektoppgaven er design av tekniske prosedyrer eller artefakter. 
Det første funnet vi kan rapportere om er derfor at vi finner lite forskning på prosjekter i 
andre disipliner i høyere utdanning. Prosjekter hvor «output» er akademisk tekstarbeid, 
eksempelvis fagessays, finner vi knapt, men det er noen få studier som ser på gruppearbeid 
hvor Phd-studenter utvikler sine individuelle forskningsprosjekter som del av en skrive- og 
diskusjonsgruppe (Damsa, 2014). Vi har funnet to spennende studier hvor studenter lærer 
samfunnsvitenskapelig forskningsmetode ved å gjennomføre reelle forskningsprosjekter 
(Winn, 1995; Van den Bergh et. al., 2006), og disse omtales senere i denne rapporten. 

2.3.2 Generelt mange effektstudier  
Det ser ut til at det er foretatt mest forskning på effekter av prosjektbasert læring, gjerne som 
intervensjonsforskning. Det mangler og forskning som ser på forholdet mellom kortsiktig og 
langsiktige effekter av en prosjektbasert tilnærming. Forskningen på effekter er problematisk 
fordi den stammer fra ulike varianter av pedagogiske opplegg. Effektene kan peke tilbake på 
ulike former for prosjektbasering, både helt studentdrevne og langvarige prosjekter, til korte 
og kanskje styrte prosjekter. Prosjektbasert læring gjennomføres på mange ulike måter, selv 
om oppleggene har noen likheter. Når effektforskningen ikke ser på hva som fører til 
effektene, eksempelvis spesifikke rammer og interaksjoner mellom studentene og mellom 
studentene og eventuelle veiledere, står man ovenfor et «black-box-fenomen» (Prince, 2004). 
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2.3.3 Få kvalitative studier av læringsprosessen 
Forskningsartikler viser til ulike måter som lærerrollen håndteres på, og her er det store 
forskjeller. Noen utprøvinger har liten lærerstøtte, utover «just-in-time-teaching», mens andre 
beskriver lærerens oppgaver og interaksjon med studentene mer grundig. Likevel er 
beskrivelsene som oftest lite konkrete. 

Det synes å være svært få studier som ser på interaksjonsformer mellom studenter i en 
prosjektgruppe, og hva slags læringsprodukter ulike interaksjonsformer fører til. Dette til 
tross for at de aller fleste artikler vi har fanget opp gjennom litteratursøk synes å legge til 
grunn at prosjektbasert læring skjer i en gruppe. Kvalitative beskrivelser av læringsprosessen 
slik den kan fremstilles med ulike former for aktiviteter, deltakelse og interaksjoner i en 
prosjektgruppe er veldig mangelfull. Som tidligere nevnt synes dette å være et kunnskapshull 
i forskningen. Når det gjelder studier av prosesser og mulig sammenheng med prosjektets 
resultater, mener vi beskrivende studier som har røtter i det sosiokulturelle perspektivet kan 
fylle ut med hensyn til hvilke interaksjonsformer som synes å bidra til former for 
kunnskapsutvikling, eksempelvis dybdelæring og sam-konstruksjon av kunnskap (se eks. 
Summers & Volet, 2010 som tar utgangspunkt i et sosialkonstruktivt og situert perspektiv på 
læring i grupper). Dersom man skal studere prosjektarbeid på en måte som involverer det 
sosiale, og ikke bare enkeltindividet, er det sosiokulturelle perspektivet viktig, og her mener 
vi at vi trenger flere kvalitative studier.  

Samtidig kan forskning som har sin forankring i sosialpsykologien kaste lys over 
gruppedannelse og gruppedynamikk, og noen forskere er særlig opptatt av dette. 
Prosjektarbeid innebærer konflikthåndtering, å unngå det man kaller «sosial loffing», eller 
hvordan studentenes individuelle egenskaper, eks. målorientering kan innvirke på 
prosjektgruppens dynamikk og arbeid. Dette kommer vi tilbake til. 

2.3.4 Mange erfaringsrapporter om vurderingsproblematikk 
Når det gjelder prosjektbasert læring og studentvurdering finnes det mange artikler som er 
nyttige for å belyse studentens læringsprosess og resultater. Flere artikler legger frem 
evalueringer etter utprøvinger av prosjektbasert læring, og ofte tematiseres utfordringer med 
hensyn til studentvurdering. Noen legger frem komplekse vurderingsopplegg hvor ulike 
strategier benyttes av ulike aktører på innsiden eller på utsiden av prosjektgruppen (se Van 
den Bergh et. al., 2006). Det finnes også flere forskningsartikler som diskuterer effekter av 
formativ vurdering gjennom prosjektarbeidet.  Her har man eksempelvis gjennomført 
feedback som intervensjon i prosjektopplegget sitt (eks. med testgruppe og kontrollgruppe) 
og studert hvordan intervensjonen har påvirket studentenes ferdigheter i bruk av 
dybdelæringsstrategier, eksempelvis kritisk tenkning (se eks. Schamber & Mahoney, 2006). 
Mange av artiklene er opptatt av vurderingsproblemer knyttet til gruppearbeid, eksempelvis 
hvor vidt det er rettferdig å gi studentene en felles karakter på prosjektoppgaven, dersom 
innsatsen har vært ulik mellom prosjektets deltakere (Hellström et. al., 2006). Det vises her til 
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ulike beregninger og brøker man kan benytte ut fra hvordan enkeltstudenter blir vurdert av 
medstudenter og lærere. Fra pedagogisk side anbefales det en divergent tilnærming til 
studentvurdering, men det er besnærende at vi finner få konkrete eksempler på slik 
utprøving. Er dette mer et ideal enn virkelighet? Kanskje skyldes det at prosjektbasert arbeid i 
høyere utdanning har vært gjennomført i ingeniørutdanning hvor sertifisering og kontroll er 
særlig relevant? Dette spørsmålet kommer vi tilbake til i kapittel 6. 

De neste kapitlene oppsummerer relevant forskning som vi har organisert på denne måten: 

• Effekter av prosjektbasert arbeid 
• Student- og lærerforutsetninger 
• Kontekst og interaksjonsformer 
• Vurderingsproblematikk 
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3 EFFEKTSTUDIER 
Det hevdes at prosjektarbeid ikke bare gir studentene fagkunnskap og bedre 
problemløsningsevne, men også kompetanse i prosjektledelse og samarbeid (de Graaf & 
Kolmos, 2003). Forskning som er rettet mot effekter er gjerne opptatt av å finne empirisk 
grunnlag for slike påstander. Noen er også ute etter å sammenligne effekter av aktive 
arbeidsmåter, som prosjektet, og mer tradisjonelle undervisningsformer. Nedenfor gjengis 
noen resultater av slike effektstudier (se Thomas, 2000)3. 

3.1 Akademiske prestasjoner 

Thomas (2000) har foretatt en gjennomgang av forskning på prosjektbasert metode og dets 
påvirkning på akademiske prestasjoner i grunnskolen og videregående skole. Han refererer 
til forskning fra USA som viser dramatiske forbedringer akademiske prestasjoner (på 
standardisert test). Men dette funnet må diskuteres, da effekten snarere kan skyldes 
egenskaper ved utdanningsprogrammene som helhet, hvor prosjektbasert læring bare 
utgjorde en del. Man kan tenke seg at effekter på akademiske prestasjoner kan være en 
generalisert effekt av endringer i hele utdanningsprogrammet, ikke bare en effekt av 
prosjektorienteringen. Det kan også hende effekten skyldes at prosjektbasert undervisning er 
noe som øker studenters motivasjon, noe som igjen påvirket tilstedeværelse på skolen, 
oppmerksomhet og engasjement i periodene før og etter prosjektarbeidet, slik at det er dett 
dette som påvirker prestasjonene deres på den standardiserte testen. 

3.2 Problemløsningsevne og kritisk tenkning 

Gallagher et. al. (1992) har sett på hvordan prosjektbasert metode påvirker elevers 
problemløsningsevne. En eksperimentgruppe på 78 elever i videregående skole ble bedt om å 
gjennomførte en problemløsningstest før og etter en prosjektperiode. Eksperimentgruppen 
ble sammenlignet med en elevgruppe som ikke deltok i prosjektbasert kurs. Resultatene viste 
at elevene i testgruppen hadde en signifikant økning i problemløsningsferdigheter mellom 
pretest og posttest.  

Shepherd (1998) undersøkte hvor vidt prosjektbasert metode stimulerte studentenes 
ferdigheter i kritisk tenkning. Skårene til studenter fra The Critical Thinking Test viste at 

 
3 Noe av forskningen som omhandler ulike effekter er gjengitt fra Thomas (2000), og ikke primærkildene da 
disse ikke var tilgjengelige i vår litteraturdatabase. 
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studenter som hadde deltatt i læringsaktiviteter i et prosjektbasert opplegg, skåret signifikant 
høyere enn studenter i kontrollgruppen som hadde studert gjennom deltakelse i vanlig 
klasseromsundervisning. Prosjektstudentene hadde også høyere skåre på selvtillit og økt 
læringsevne. 

3.3 Utvikling av sosial kompetanse, prosesskompetanse og metoder 

Barron et. al. (1998) har sett på læringsutbyttet til design-studenter som deltok i et fem-ukers 
program kalt SMART-programmet, hvor studentene skulle lære hvordan geometriske 
prinsipper er relatert til arkitektur og design. De skulle designe et lekehus og lage to- og 
tredimensjonale modeller av designet, samt forklare egenskapene ved designet. Studentene 
ble slik prøvd i a) hvordan de møter et design-problem, b) hvordan de forstår geometriske 
konsepter, men også c) prosjektsamarbeid. Pretest og posttest viste at studentene viste økte 
ferdigheter i å designe noe sammen, samt at de ble dyktigere i å bruke geometriske begreper 
(skala, volum etc.) i problemløsningen. Resultatene viste også at 84 % av prosjektene var så 
gode at de ble vurdert som realistiske for bygging. Dette ble tolket som et høyt 
prestasjonsnivå.  

De Graaf og Kolmos (2003) har forsket på studenters kompetanseutvikling gjennom 
prosjektbasert læring. Utgangspunktet deres er at prosjektarbeid har egenskaper som gir 
gode betingelser for at studentene ikke bare utvikler fagkompetanse og 
problemløsningskompetanser, men også sosiale kompetanser. Det er mange varierte og 
integrerte læringsprosesser som inngår i prosjektbasert metode. For at en gruppe studenter 
skal finne ut hvordan de skal nå målet med prosjektarbeidet, må de lære seg å samarbeide på 
en god måte. De har funnet at det studentene synes er mest krevende i prosjektbasert arbeid 
er prosess-kompetanser. Det å utvikle måter å samarbeide på involverer mange ulike 
ferdigheter, slik som faglig problemløsning, evnen til å vise forståelse og respekt for 
hverandre, refleksjon over personlig utvikling, kommunikasjon og lytting. Samtidig 
rapporterer studentene at de nettopp særlig utvikler sine ferdigheter i samarbeid og 
prosjektledelse gjennom prosjektbasert metode. 

Å jobbe i team er vanlig i prosjektbaserte læringsmiljøer. Samarbeid i team ser ut til å øke 
motivasjonen og engasjementet for læringsarbeidet. Studenter rapporterer om at de mest 
positive sidene ved å jobbe i prosjekter er at de utvikler tverrgående ferdigheter som 
samarbeidsevner, problemløsning, planlegging og styring av tid, muntlige og skriftlige 
kommunikasjonsevner. Studentene nevner fordeler som at studenter i team har ulike 
ferdigheter, ideer og perspektiver, noe som sammenlignes med ekte arbeidsmiljøer (se 
Fernandes et. al. 2009).  

Terenzini et. al. (2001) har sett på om studenter rapporterer om større læringsutbytte gjennom 
kollaborative læringsmetoder enn gjennom forelesninger. De studerte to studentgrupper som 
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inngikk i to helt ulike læringsomgivelser. Den ene gruppen av studenter gjennomførte studiet 
med kollaborative og aktive læringsformer, mens kontrollgruppen gjennomførte 
undervisningen med tradisjonelle forelesninger. Studentene ble bedt om å svare på en 
spørreundersøkelse som omhandlet kjennetegn ved studiet og læringsutbytte. Svarene viste 
at testgruppe og kontrollgruppe erfarte to helt ulike utdanninger. Testgruppen rapporterte 
om mange flere muligheter til å jobbe i grupper, at det ble lagt mer vekt på prosesser og 
aktiviteter som var relevante for yrket de senere skulle jobbe i (design), mer aktiv involvering 
av studentene i læringen, mer interaksjoner med andre studenter i utdanningen (også sosialt, 
utenfor klassesettingen), mer interaksjon med ansatte og mer detaljert tilbakemelding på egen 
innsats fra lærere og medstudenter. Gruppen som inngikk i det prosjektbaserte 
læringsmiljøet, rapporterte videre om læringsutbytter som var statistisk signifikante, til og 
med vesentlig større, enn kontrollgruppen når det gjaldt økt kompetanse selvstendig design, 
kommunikasjon og gruppeferdigheter. Imidlertid avslørte undersøkelsen noe overraskende 
at gruppene ikke rapporterte forskjeller i utvikling av problemløsningsevne. Terenzini et. al. 
mener at dette skyldes svakheter ved målemetoden de brukte. Man hadde ikke nyansert 
mellom strukturerte problemer, som var vanlige i studiet til kontrollgruppen, og åpne 
ustrukturerte problemer som var vanlige i studiet til testgruppen. Begrepet «problem» var 
altså for dårlig operasjonalisert.  

3.4 Selvregulering og autonomi 

Utvikling av studentenes evne til selvregulering er et argument som ofte benyttes i 
forbindelse med innføring av prosjektbasert læring. En interessant intervensjonsstudie som 
ser på hvordan to forskjellige, men problembaserte, læringsomgivelser syns å fremme 
studentenes selvregulering og autonomi, er gjennomført av Stefanou et. al. (2013). 
Eksperimentgruppen gjennomførte et kurs basert på prosjektarbeid, mens kontrollgruppen 
gjennomførte kurset som problembasert læring (PBL). 

Prosjektstudentene rapporterte om mer autonomistøtte enn PBL-studentene. Dette knyttes til 
at studentene jobbet med problemstillinger som de oppfattet som autentiske og som hadde 
mange mulige løsninger. Selv om PBL-studentene også jobbet med realistiske problemer, kan 
de ha følt at det fantes en «riktig» løsning, og at de måtte «finne» denne. Prosjektstudentene 
vendte seg kanskje mindre mot læreren og hadde ikke forventninger om at læreren hadde 
løsningen? Slik måtte de være selvstendige og heller stole på hverandre. Støtte fra læreren var 
et mindre fremtredende behov i de autentiske omgivelsene som prosjektene gav. Studentenes 
selvrapportering synes å være i tråd med teoretiske forklaringer på studentsentrerte 
læringsomgivelser, men det ser ut til at PBL og prosjektbasert læring støttet studentenes 
selvregulering på forskjellige måter. Det var ikke signifikante forskjeller mellom gruppene 
mht. motivasjonsregulering eller atferdsregulering, men det ser ut til at prosjektkonteksten 
stimulerte til økt bruk av høyere ordens strategier som elaborering, kritisk tenkning og 
metakognitiv selvregulering. Studentene opplevde også høyere grad av autonomistøtte. 
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Det finnes støtte i forskning om at problembasert læring er positivt for utvikling av 
selvregulert læring (Loyens et. al., 2008) og at det kan fremme utvikling av egenskaper som 
dyktige selvregulerere har: utforskning, meta-kognitive selvreguleringsstrategier, kritisk 
tenkning og innsatsregulering. Studentene blir også dyktigere til å vurdere egen og 
hverandres kompetanse. 

Stefanou et. al. (2013) har sett på om man kan finne målbare forskjeller i selvregulert læring 
mellom studentgrupper som har deltatt på hhv. problembasert læring (PBL) og prosjektbasert 
læring. De innhentet kvantitative data fra studenters selvrapportering om selvregulering og 
opplevelse av autonomi-støtte, samlet inn over to år i seks kurs, ved to universiteter. 
Intervensjonene som ble gjennomført mellom testperiodene var problembasert læring ved to 
kurs, og prosjektbasert læring i fire kurs. Før intervensjonen (kursstart) målte man 
motivasjonsorientering og studentenes læringsstrategier (MSLQ), mens man benyttet en 
annen test som målte studentenes opplevelse av hvor vidt de gjennom kurset opplevde et 
støttende eller kontrollerende læringsmiljø (LCQ). Det var 77 universitetsstudenter på lavere 
grad og 2 lærere som deltok. Noen av studentene deltok i studien via flere kurs (n 11), mens 
andre bare i ett kurs (n 66). Noen deltok slik i både PBL og prosjektbasert kurs, i ulike 
sekvenser. 

Begge formene for pedagogikk er teambaserte og studentdrevne. Selv om begge tilnærminger 
vektlegger teambasert problemløsning, og gav mange muligheter for både student-student-
interaksjoner og student-lærer-interaksjoner, var problemtypene, begrensningene og 
læringsmålene forskjellige i de to kursene. 

• PBL: lærer presenterte ferdig konstruerte problemer som skulle hjelpe studentene til å 
utvikle dyp konseptuell forståelse av spesifikke tekniske områder. Studentene skulle 
finne ut hvordan og hva de måtte lære seg for å løse problemene. 

• Prosjektbasert kurs: Vektla analytisk prosess over spesifikt teknisk fagstoff, hvor 
studentene kunne velge å enten jobbet med eksterne prosjekter eller selvvalgte 
prosjekter. Derfor tilegnet prosjektgruppene seg ulikt teknisk fagstoff, avhengig av 
prosjektets tema. Her var ikke målet å tilegne seg grunnleggende forståelse, men 
benytte og tilegne seg kunnskap relevant for prosjektet. Studentene laget selv 
prosjektopplegget, satte egne læringsmål, bestemte egne tidsplaner og 
fremgangsmåter. 

Resultatene viste at det var signifikant posttest-forskjeller mellom gruppene mht. elaborering, 
kritisk tenkning og metakognitiv selvregulering. I alle tilfeller hadde prosjektstudentene 
høyere gjennomsnittsskåre på posttest enn PBL-studentene. Det var også signifikant posttest-
forskjeller med hensyn til opplevelse av autonomi. Prosjektstudentene opplevde større 
autonomistøtte. 
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Ingen av gruppene rapporterte om økning i bruk av overflatestrategier, eller at de er drevet 
av faktorer utenfor oppgaven i seg selv. Som forventet støttet pedagogikken dybdelæring. 
Men prosjektstudentene rapporterte om økt kompetanse i nøkkelområder som var relevante 
for dem selv, sett i forhold til eget startpunkt og relativt til PBL-studentene. Dette kan tyde på 
at prosjektarbeid har mer effekt på studentenes selvregulering enn hva PBL har. Begge 
metoder ser ut til å ha omgivelser som styrker atferd og holdninger som er viktige for å 
utvikle dybdestrategier, men at metodene har ulik effekt for faktorene elaborering, kritisk 
tenkning og metakognitiv selvregulering. 

Forskerne benytter Pintrich (2004) sin modell for analyse av funnene. Når det gjaldt 
kognisjonsregulering: Dybdelæringsstrategier og kritisk vurdering av egen innsats og 
kunnskap ser ut til å stimuleres i prosjektbasert læring. Men man kan tenke seg at resultatene 
kanskje skyldes at studentene har deltatt på PBL tidligere, slik at PBL har fungert som et 
«stillas» for prosjektbasert læring. Men jo mer virkelighetsnært, jo mindre definert, komplekst 
og åpent prosjektet var, jo mer benyttet studentene høyere grads ferdigheter. 

Når det gjaldt motivasjonsregulering: Jo mer åpent og studentdrevet prosjektet er, jo mer 
legges det til rette for at studentene setter seg mål som passer med deres interesser (indre 
motivasjon) (se bla Blumenfeld et. al. 2006). Imidlertid fant man ingen forskjell mellom 
studentgruppene her. Studentenes motivasjonsorientering var lik i pretest og posttest. 
Antakelsen er at effekter som følger endringer i læringsomgivelser kanskje er kumulativ. Jo 
mer erfaring, jo mer modning av motivasjonell orientering? 

Når det gjaldt studentenes atferdsregulering kom det frem et overraskende funn. Det eneste 
funnet som viste signifikante forskjeller her var knyttet til tidsstyring og arrangering av 
studieomgivelser. Men faktisk så det ut til at prosjektstudentene la inn mindre innsats her, 
enn PBL-studentene. Funnet mener forskerne skyldes spørreskjemaets utforming fordi 
studentene ble stilt spørsmål om det å sette av tid til studier, og å finne stille rom som egnet 
seg for å studere mv. Slike spørsmål er kanskje ikke de mest relevante for studentaktive 
metoder. 

Kontekstregulering handler om bruk av ressurser i omgivelsene. Overraskende var det PBL-
studentene som rapporterte om mer bruk av medstudenter etter intervensjonen. De syntes å 
stole på hverandre som fageksperter. Prosjektstudentene hadde valgt prosjekt ut fra interesse, 
og slik ble nok gruppene mer heterogene også med hensyn til kunnskapsnivå. Kan funnet 
derfor forklares ved at studentene her var mer opptatt av komplementær ekspertise, enn 
verifiserende ekspertise, spør forskerne seg.  

Oppfatning om autonomisupport: Prosjektstudentene rapporterte om mer autonomisupport. 
Dette knyttes til at studentene jobbet med problemstillinger som studentene oppfattet som 
autentiske og som hadde mange mulige løsninger. Selv om PBL-studentene også jobbet med 
realistiske problemer, kan de ha følt at det fantes en «riktig» løsning, og at de måtte finne 
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denne. Prosjektstudentene vendte seg kanskje mindre mot læreren og hadde ikke 
forventninger om at læreren satt med løsningen, slik at de virkelig måtte være selvstendige. 
Støtte fra læreren var et mindre fremtredende behov i de autentiske omgivelsene som 
prosjektene gav. 

Studentenes selvrapportering synes å være i tråd med teoretiske begrunnelser for student-
sentrerte læringsomgiveler. Men det ser ut til at de to metodene støttet studentenes 
selvregulering på forskjellige måter. Det var ikke signifikante forskjeller mellom gruppene 
med hensyn til motivasjonsregulering eller atferdsregulering, men det ser ut til at konteksten 
prosjekt stimulerte til økt bruk av høyere ordens strategier som elaborering, kritisk tenkning 
og metakognitiv selvregulering. Studentene opplevde også høyere grad av autonomistøtte. 
Men det ser ut til at begge metodene skaper en positiv form for kognitiv friksjon. Metodene 
støtter trolig visse former for kognitiv utvikling, men kan være dårligere med hensyn til 
andre resultater. Det ser ut til at «peer learning» støttes bedre i PBL enn i prosjekter. 
Prosjekter synes å være bedre enn PBL med hensyn til å utvikle studentenes følelse av 
kontroll og eierskap i læringen. 

3.5 Prosjektsamarbeid forebygger frafall 

Prince (2004) mener at det mest sentrale er å studere hva samarbeid mellom studenter kan gi 
av merverdi, sett i forhold til individuelt arbeid. I sin gjennomgang av forskning på effekter 
av kollaborative læringsformer, fokuserer han på forskning som kan si noe om hvor vidt 
samarbeid mellom studenter påvirker studentenes læringsutbytte. Her er forskningen 
konsistent, hevder han, og viser til at samarbeid ser ut til å fremme akademiske resultater sett 
i forhold til individuelt arbeid (viser til en metastudier av Johnson, Johnson & Smith, 1998 og 
Springer et. al., 1999). Samarbeid viser seg også å bremse frafall i tekniske utdanninger, særlig 
for grupper som tradisjonelt sett er underrepresenterte i disse utdanningene. 

Prosjektorientering kan bidra til en sterkere kobling mellom teori og praksis, at studentene tar 
med seg innholdet «fra klasserommet» inn i prosjektet, noe som fremmer dybdelæring. 
Prosjekter som er nært knyttet til virkelighetsnære kontekster, fører til at studenter føler 
viktigheten av det de lærer og forstår hvordan og hvorfor fagene er viktige for deres 
fremtidige arbeid. Erfareringer fra ingeniørstudier som er prosjektorienterte, peker på at 
prosjektorientering skaper mening, og derfor reduserer frafallet hos første-års studenter 
(Fernandes et. al., 2007). 
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3.6 Innvirkning på studentenes holdninger til faget, læringsprosessen og 
egen kompetanse 

Boeler (1997) har gjennomført en longitudinell studie over tre år. Her så man på 
matematikkundervisningen ved to britiske ungdomsskoler. Elevene ved den ene skolen 
hadde lærerstyrt tradisjonell undervisning i klasserom, med lærebøker og tester, mens elever 
ved den andre skolen jobbet prosjektbasert med åpne spørsmål i heterogene grupper. Lærere 
benyttet her varierte metoder, men i liten grad lærebøker og tester. Elevene fikk jobbe 
selvstendig med stor handlingsrom og valgmuligheter. Resultatene fra det longitudinelle 
studiet viste at elevene ved prosjekt-skolen utviklet særlig positive holdninger til 
matematikkfaget. De rapporterte at de opplevde matematikk som et fleksibelt fag som krever 
utforskning og tenkning. Elevene fra den andre skolen mente at matematikk var kjedelig og et 
regelorientert fag.  

Da elever ved begge skoler ble testet med årlige prøver, gjorde prosjekt-elevene det like godt 
eller bedre enn elevene ved den andre skolen på de delene som omhandlet matematiske 
begreper (dette kan karakteriseres som puggestoff). Videre gjorde elevene fra prosjektskolen 
det mye bedre når det gjaldt konseptuelle spørsmål, hvor de måtte være kreative og 
kombinere flere matematiske regler samtidig. Boeler mener at elevene ved de to skolene 
hadde utviklet helt ulik matematikk-kompetanse som følge av forskjellige 
undervisningsstrategier og hva disse gjorde med elevenes forhold til egen kunnskap. 

En nyere, men mindre studie, om prosjektbasert læring og påvirkning av studenters 
holdninger til et fag, er gjennomført av Sabatthin (2015). Intervensjonen ble gjennomført i 
samfunnsfag (social scienses) over syv uker med testgruppe og kontrollgruppe. Her kunne 
man ikke vise signifikante forskjeller i holdninger til faget mellom gruppene. Studentene i 
dette studiet deltok i prosjektbasert arbeid i en mye kortere periode, enn i studien til Boeler 
som det er vist til ovenfor, og studien er gjennomført i et annet fag. Dessuten hadde Sabatthin 
kun 40 studenter med i studien, det vil si 20 studenter i testgruppen og 20 studenter i 
kontrollgruppen. Målingene vil derfor være mer usikre. Kanskje kan både tidsperspektivet og 
ulikhetene mellom fagene matematikk og samfunnsfag forklare forskjellene. Kreves det 
lengre tid med prosjektarbeid for at holdninger skal påvirkes? Dessuten kjenner vi ikke til 
hvordan prosjektbasert læring ble praktisert i de to studiene, og hvor vidt ulike tilnærming til 
prosjektarbeid kan svare for forskjellene. 

Herrmann (2013) peker på at innføring av nye metoder ikke nødvendigvis skaper nye 
holdninger, motivasjon og orientering i læringen til studentene. Nye forholdningssett må 
utvikles over tid, slik vi ser i forsøket til Boeler (2007) ovenfor. Studentene må utvikle en 
forståelse om både hva de lærer, og hvordan de lærer, fordi dette har betydning for resultatet. 
Forskning på effekter av prosjektarbeid bør derfor pågå over tid. 
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3.7 Innvirkning på lærernes holdninger til læring 

Thomas (2000) viser til forskning som peker på at prosjektbasert læring har positiv 
innvirkning på grunnskoleelevenes holdning til egen læring, arbeidsvaner, 
problemløsningsevner og selvtillit, men prosjektarbeid synes også å gjøre noe med lærernes 
holdninger til ulike former for læring. Etter gjennomføring av prosjektbasert læring, viser 
lærere at de rangerer problemløsningsferdigheter og samarbeidsevner høyest, mens læring av 
fagstoff rangeres lavest. Betyr dette at lærerne mener at det ikke er læring av fagstoff som er 
det viktigste ved prosjektbasert læring, men snarere problemløsning, samarbeid og kritisk 
tenkning?  

3.8 Utfordringer 

Prince (2004) hevder at effektforskningen i hovedsak er basert på akademiske prestasjonsmål 
(Prince, 2004). Prosjektbasert læring kan naturligvis også skape andre resultater. Alle 
undervisnings- og læringsmetoder består av flere elementer og påvirker slik mer enn ett 
læringsmål. For å svare på om noe virker, må man derfor ta hensyn til et bredt spekter av 
mulige områder hvor man kan se resultater. Det er ikke sikkert at studentens 
eksamenskarakter er det relevant målet. Effekter i form av holdningsendringer, 
problemløsningsevne, samarbeidsevner, men også fullføringsgrad (om prosjektbaserte 
metoder motvirker drop-out i skolen), kan også være relevante mål for effekter. Samtidig kan 
effekter være både positive og negative. Et illustrerende eksempel som Prince (2004) viser til 
kommer fra forskning på bruk av problembasert læring i medisinstudiet. Her økte 
problembasert metode studentenes kliniske ferdigheter, men samtidig viste studentene noe 
svekkede resultater på standardisert eksamen. Dette eksemplet viser at spørsmålet hvor vidt 
noe «virker», kommer an på tolkning og synspunkter. 

Det kan også være vanskelig å svare på om noe virker, fordi mange relevante 
læringsresultater er vanskelig å måle. Kanskje gjelder dette særlig for høyere ordens 
læringsresultater (se eks. Anderson et. al., 2001). Eksempelvis er studentenes 
problemløsningsevne vanskelig å måle, og derfor finnes det også få studier som ser på dette 
(Prince, 2004). Terenzini et. al. (2001) har riktignok målt utvikling av studentenes 
problemløsningsevne, men studien er basert på selvrapportering fra studentene, noe som kan 
gjøre funnene mer usikre. Et annet interessant spørsmål er hvor vidt medlemmer i gruppen 
utvikler former for generiske kompetanser, som de kan ta med seg til nye gruppesituasjoner? 
Er det eksempelvis mulig å måle om deltakerne har fått en økt evne til å samarbeide med 
andre? I Terenzini et. al. sin studie, tyder dataene på at studentene får økte 
samarbeidsferdigheter.  

Det er også problemer forbundet med måten man måler på, fordi målingene oftest fanger opp 
effekter på individnivå, mens man omgår mulige effekter på gruppenivå.  Det er sjeldent man 
måler om gruppen som enhet presterer bedre eller dårligere som følge av prosjektbasert 
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læring. Forskning forankret i et sosiokulturelt syn på læring er opptatt av sam-konstruksjon 
av kunnskap, og om læringsprosessen innebærer interaksjoner som støtter opp under dette 
(Summers & Volet, 2011; Damsa, 2014). Antakelig kan studier som gjør analyser på 
gruppenivå få frem andre effekter eller former for «produkter». 

Overføring av kompetansen til nye situasjoner, er lite studert (Prince, 2004). Klarer gruppen 
som enhet å overføre læringen fra et spesifikt prosjekt til nye situasjoner hvor de agerer som 
gruppe? Eksempelvis kan det handle om generiske ferdigheter som gruppens evne til å løse 
problemer som gruppe. Det er imidlertid en spennende studie som ser på forskjellen mellom 
erfarne og uerfarne prosjektstudenter og hvordan de håndterer prosjektbasert arbeid (Chua, 
2014), noe vi tar opp i neste kapittel. 
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4 STUDENT- OG LÆRERFORUTSETNINGER 
Flere studier ser på egenskaper ved studentene og hvilke effekter eksempelvis 
motivasjonsorientering, læringsstil og erfaringsnivå har på prestasjoner i prosjektet. 
Forskning med denne innretningen peker på hvordan ulike studentforutsetninger kan ha 
betydning for prosjektgruppens prestasjoner. Forskningen operasjonaliserer 
studentforutsetningene ved hjelp av ulike «studentkarakteristikker». I dette kapitlet har vi 
valgt noen studier som ser på motivasjonsorientering, læringsstil og prosjektkompetanse. 
Lærerens holdninger til undervisning og læring, samt andre forutsetninger for å gjennomføre 
prosjektbasert læring, drøftes også i litteraturen, noe vi også berører i dette kapitlet. 

4.1 Åpen og undersøkende orientering, eller lukket orientering  

Et argument som ofte legges til grunn for prosjektbasert læring, er at studenter som ikke 
presterer så godt i vanlig klasseromsundervisning, kan ha større utbytte av en prosjektbasert 
arbeidsform. Det hevdes at prosjektet passer bedre til noen læringsstiler (Rosenfeld & 
Rosenfeld, 1998). I et forskningsprosjekt gjennomført av Rosenfeld og Rosenfeld fokuserte 
man nettopp på studentenes læringsstil. Studien gikk ut på at lærere skulle velge ut studenter 
til en kartlegging av deres læringsstil, og de skulle velge studenter som syntes å prestere 
dårlig i klasseromsettingen, men som overrasket positivt i prosjektsettingen, og omvendt 
(studenter som lærerne oppfattet som «positive overraskelser» og «negative overraskelser»). 
Elleve studenter ble plukket ut som «positive overraskelser», og ved testing viste det seg at 
disse hadde høye skårer på faktorene anvendelse og undersøkelse, samt teknisk og konfluent 
prosessering. Et eksempel på konfluent prosessering er det å kunne oppdage sammenheng og 
helhet.  De som gjorde det dårlig i prosjektet, men som var flinke i klasserommet, skåret høyt 
på fakta-orientering.  

Preferanse for tradisjonelle undervisningsformer, både blant studenter og lærere, forvansker 
prosjektarbeid. Ikke alle håndterer det man kan kalle ustrukturerte og åpne 
læringsomgivelser like godt. Dette problematiseres av Hermann (2013) som uttrykker at man 
ved implementering av samarbeidsorienterte metoder har vært for lite opptatt av studentenes 
og lærernes forutsetninger. Man kan ikke forvente at ulike studenter og lærere reagerer på 
samme måte i møte med prosjektbasert læring. Å implementere strukturer er ikke nok, fordi 
studentene og lærernes forståelse av hva som er «god undervisning», også må adresseres. De 
som er faktaorienterte og ytre motivert (eg. eksamensorientert), vil kanskje være mindre 
interesserte i å delta i et prosjekt hvor de må løse åpne problemstillinger i samarbeid med 
andre studenter. Dersom disse studentene skal verdsette læring i samarbeid med andre, må 
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de erfare at det å delta i diskusjoner og argumentasjon gjør en forskjell med hensyn til egen 
kunnskapsutvikling og prestasjoner. 

Et viktig poeng er at lærere ikke nødvendigvis reflekterer over at effektivt samarbeid mellom 
studenter krever noe mer enn å bare sette dem sammen i prosjektgrupper (Summers & Volet, 
2012). Effektivt samarbeid innebærer utveksling av ideer og forståelser, men også om 
forhandlinger om mening, noe vi kommer tilbake til i avsnitt 5.2. Med åpne prosjekter må 
man også forandre tenkemåten omkring læringsutbytter og vurdering, ved at prosjektbasert 
læring ikke trenger å bety at alle deler av pensum blir dekket, men at studentene selv 
konstruerer sin egen forståelse av fagstoff ved å undersøke prosjektet problemstillinger. Dette 
kommer vi tilbake til når vi tematiserer divergent vurdering i prosjektarbeid (Biggs, 2003). 

4.2 Prosjekterfaring 

Chua (2014) har sett på hvor vidt det er forskjeller mellom erfarne og uerfarne studenter som 
deltar i prosjektbasert læring. Man ville undersøke om det var signifikante forskjeller mellom 
gruppene i kunnskapsskåre, problemløsningsevne, og kvaliteten på den endelige 
prosjektoppgaven. Det ble benyttet kvalitativ og kvantitativ analyse.  

Prosjektet ble startet ut fra tanken om at når studentene deltar i designprosjekter får de en 
bedre forståelse av ulike fags mening, og de erfarer hvordan de kan bruke sin kunnskap i å 
løse faglige problemstillinger. Prosjekter stimulerer også studentene til å søke kunnskap som 
ikke nødvendigvis er nedfelt i studieplanen, men de benytter den kunnskapen som de finner 
relevant for sitt prosjekt. Dette styrker studentenes selvtillit samt at de blir bedre 
problemløsere som kan fungere faglig godt innenfor sin disiplin, eller mellom disipliner. 
Prosjektbasert læring er fundert i at studentene konstruerer ny kunnskap på en base av 
kunnskap som de allerede kan og har erfart. Aktiv prosjektdeltakelse skjer gjennom 
studentenes interaksjon med andre. For nye prosjektstudenter kan kunnskapskonstruksjon 
gjennom aktive læringsformer være en relativt ny erfaring. Det kan derfor tenkes at 
prosjekter kan forstås på litt forskjellige måter, avhengig av om det er snakk om erfarne eller 
uerfarne studenter. Det kan slik være hensiktsmessig å justere prosjektet som arbeidsform i 
tråd med studentenes erfaringsnivå. 

Forskerne sammenlignet to grupper med studenter. Alle 60 studenter deltok på et kurs i 
design (Dryer Design Project). Begge klassene besto av andre-års ingeniørstudenter, men den 
ene klassen ble eksponert for prosjektbasert læring for første gang, mens den andre hadde 
erfaring fra før. Hver av klassene formet seks grupper. Hypotesen var at studentene med 
erfaring får mer ut av prosjektbaseringen og presterer bedre med hensyn til alle aspekter i 
prosjektet.  Selv om det er mange som har prøvd ut prosjektbasert læring, og forsket på det, 
er det fortsatt lite kunnskap om fasilitatorrollen (læreren), hensiktsmessige 
vurderingsprinsipper og vurderingskriterier.  
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Et hovedfunn var en signifikant økning i grunnleggende fagkunnskap og 
problemløsningsferdigheter, men studenter som hadde erfaring fra prosjektarbeid, leverte 
også bedre prosjektoppgaver (produkter). Studenter med erfaring fra prosjekter, hadde 
dessuten færre konflikter i gruppen og var mer åpne ovenfor prosjektmetoden, enn hva de 
uerfarne studentene var. Studentene utviklet lettere ny kunnskap når de kunne relatere 
lærestoffet til noe de allerede kunne, og slik hadde erfarne prosjektstudenter bedre forståelse 
av hva slags kunnskap de måtte tilegne seg for å mestre ulike faser i prosjektet. Gjennom 
tidligere prosjekter hadde de lært hvor og hvordan de kunne finne ny eller supplerende 
kunnskap.  Å innhente relevant kunnskap er noe som er viktig for å utvikle hensiktsmessige 
problemløsningsstrategier. 

De uerfarne prosjektstudentene var ikke vant til å håndtere åpne problemstillinger som 
omfattende prosjekter byr på, noe som skapte en usikkerhet hos dem. Forfatterne spør seg 
derfor om denne studentgruppen kanskje foretrekker en mer strukturert tilnærming til 
prosjektet, med flere stillaser. En overgang fra tradisjonelle læringsformer til mer åpne 
metoder, kan skape usikkerhet og forvirring, og også motstand fra studentene. Det er ikke 
sikkert de forstår hensikten med prosjektformen, og de kan tenke at de vil lære mindre 
effektivt. De erfarne studentene klarte bedre å tette gapet mellom kunnskapen de allerede 
hadde og kunnskapen de oppdaget at de trengte. Når studenter diskuterer problemstillinger 
de ikke kjenner så godt fra før, aktiveres tidligere kunnskap. Dette hjelper dem i å finne ut av 
hva de må lære for å fullføre prosjektet. Erfarne prosjektstudenter brukte læringsstrategier 
oftere, enn de uerfarne; de utdypet problemstillingene og fagstoffet, de delte kunnskap og 
forståelse med hverandre, de fordelte oppgaver mellom seg og organiserte deler inn i en 
helhet. De viste også mer kritisk tenkning. Fordi de hadde erfaring med prosjekter fra før, 
oppførte de seg mer selvregulerende, blant annet satte de seg egne mål, og var ikke så opptatt 
av ytre mål. De erfarne prosjektstudentene var også mer villige til å søke hjelp hos 
medstudenter.  Studentenes selvrapportering uttrykte at de erfarne prosjektstudentene mente 
de hadde blitt dyktigere i kritisk tenkning og problemløsning, men det hadde også forsterket 
deres samarbeid med ulike personer i gruppen, og de mente de var aktive gruppen. Det var 
en mindre del av gruppen med uerfarne prosjektstudenter som rapporterte det samme. 

Det var en høyere prosentandel av førstegangs prosjektstudenter som oppgav ulemper ved 
prosjektmetoden. De følte at det var tidkrevende og resulterte i større arbeidsbelastning, og 
mange hadde ikke nok tid til å fullføre sine oppgaver på forhånd. De opplevde også at de 
brukte mye av tiden på å lete etter relevant kunnskapsstoff. Over 80 % av denne gruppen 
rapporterte om konflikter i prosjektgruppene. De erfarne prosjektstudentene gav kurset en 
høyre evalueringsskåre enn de uerfarne. Også andre forskere har funnet at uerfarne 
prosjektstudenter opplever prosjekter («self directed situations») krevende, særlig komplekse 
prosjekter (Blumenfeld et al., 1991). Det som oppleves som mest krevende, er det å starte 
selve undersøkelsesprosessen, ha riktig retning på undersøkelsene man foretar seg, 
administrering av tiden, samt å bruke prosjektrelevant teknologi på en effektiv måte. En 
annen studie viser til andre utfordringer som kan påvirke førstegangs prosjektstudenters 
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prestasjoner (Azer, 2009). Disse utfordringene omfatter dårlig samhandling, at man bruker 
mye tid på perifere saker, at man mangler fokus og at det er vanskelig å komme til 
diskusjoner slik at man snarere driver med overfladisk læring (Summers & Volet, 2012).  

Lærere møter også utfordringer. For mange lærere er prosjektorientering en ny arbeidsform, 
og arbeidsformen kan dessuten bryte med deres nåværende praksisteori. Lærere kan derfor 
trenge støtte både før, underveis og etter utprøving av prosjekt, av lærere eller forskere som 
har lang er faring med prosjektbasert arbeid. Prosjektbasering av et kurs eller studie krever 
mye tid, derfor må prosjektarbeid anerkjennes fra skoleledelsens side og det må gis 
tilstrekkelig med rammer. Særlig viser det seg at lærere må bruke mye mer tid på å vurdere 
prosjektarbeidet, fordi vurderingen gjerne pågår underveis og ikke bare i forbindelse med 
innlevering av prosjektbesvarelsen. Dessuten må de lære seg nye vurderingsformer, noe som 
tas opp i kapittel 6 (Van den Bergh et. al., 2006). 

4.3 Motivasjonsorientering 

Stolk & Harari (2014) har sett på studentenes motivasjonsorientering som prediktor for 
dybdeorientering i prosjektbaserte klasserom. De forankrer sin forskning i konstruktivismen 
og sosialkognitive teorier. Prosjektarbeid krever det de kaller «kognitivt engasjement» fordi 
studentene må utvikle sin egen forståelse av et problem, sette seg læringsmål, benytte 
tidligere ervervet kunnskap, finne relevante ressurser, legge planer og strategier, beherske 
selvregulering, og reflektere over gyldigheten i egen fremgangsmåte. Et sosiokulturelt 
perspektiv, hvor man studerer prosjektbasert læring som «tenkning og handling», hevdes av 
Stolk og Harari å være alt for snevert. De fremhever heller hvilken betydning studentenes 
tenking og motivasjon har. Tidligere forskning har vært for opptatt av effekter forstått som 
karakterer eller test-skårer, og de mener at prosjektarbeidets virkelige nytte er utvikling av 
høyere ordens kognitive strategier, ikke studentens eksamensresultater. Stolk & Harari ville 
derfor se på studentenes utvikling av kognitive strategier av høyere orden i prosjektarbeid 
(high-level cognitve strategies), nærmere bestemt elaborering og kritisk tenkning. Forskerne 
ville måle i hvilken grad studentens målorientering, self-efficasy og oppfattet verdi av 
læringsoppgaven, predikete bruk av de kognitive strategiene «elaborering» og «kritisk 
tenkning». Forskning peker på at flere aspekter ved motivasjon er særlig viktig når studenter 
skal løse oppgaver som er kognitivt krevende, nemlig målorientering, oppfattelse av 
oppgavens betydning, og self-efficasy. Studenter som utvikler indre, læringsorienterte mål, 
vil oppleve læringsarbeidet som mer meningsfullt og utvikle dybdelæringsstrategier. Derfor 
vil de oppnå bedre resultater enn studenter som er opptatt av ytre belønning eller 
resultatmål. Self-efficasy er også en nøkkelfaktor i studentenes selvregulering, når det gjelder 
det å sette seg læringsmål og benytte hensiktsmessige læringsstrategier. Dette mener Stolk & 
Harari (2014) er mer relevante effektmål enn eksamenskarakterer. De finner at studenter 
engasjement i aktiviteter som er preget av høyre ordens tenkning, henger sammen med deres 
motivasjonsorientering. De modellerte elaborering og kritisk tenkning ved bruk av 
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motivasjonsvariablene oppgave-verdi, indre eller ytre målorientering og self-efficasy. Målene 
ble tolket i lys av studentenes refleksjoner over erfaringer de gjorde seg i studiet. De fant to 
viktige prediksjoner. Dersom studentene opplever at oppgaven har en egen verdi for dem slik 
at de setter seg egne mål (jfr. indre, ikke ytre mål), stimuleres elaborering. Det samme var 
tilfellet for opplevd oppgaveverdi og troen på egen mestring (self-efficasy). Oppgaveverdi og 
indre målorientering, i kombinasjon med enten mestringstro eller ytre målorientering, viste 
seg å beskrive studentenes bruk av strategier for kritisk tenkning. Forskerne mener at 
funnene støtter tidligere forskning som viser at studentenes motivasjon er tett koblet til deres 
bruk av kognitive strategier, og de konkluderer med at studentenes motivasjon trolig kan 
brukes til å predikere deres kognitive engasjement i prosjektbaserte miljøer. 

4.4 Målorientering 

Johnson et. al. (1981) har gjennomført en litteraturgjennomgang hvor de fant at samarbeid er 
mer effektivt enn metoder som fremmer individualistisk innsats og konkurranse mellom 
studentene. Samarbeid i grupper hvor det er intergruppe-konkurranse synes også å være mer 
effektivt enn individualistisk innsats. Antakelsen er at samarbeid i gruppen øker jo mer 
gruppens medlemmer skal skape en form for gruppeprodukt. Altså at effekten er oppgave-
avhengig, og at man ikke vil finne samme resultater dersom studentene i gruppen bare 
motiverer og veileder hverandre i deres individuelle arbeider. Samarbeid er bedre enn 
konkurranse, men konkurranse mellom grupper øker jo mer vekt man legger på at den 
enkelte gruppe skal utvikle gruppeprodukter. Et interessant funn er at samarbeid i en gruppe 
synes å være best dersom gruppen ikke har for lang levetid. Forfatterne mener at deres studie 
tyder på at dersom man bruker en form for gruppe-belønning kan dette øke produktiviteten, 
men som vi skal se i kapittel 6, er dette omdiskutert. 

«Sosial gjensidig avhengighet» er et teoretisk begrep som ofte benyttes i studier av 
gruppebaserte arbeidsformer. Antakelsen er at samarbeid mellom studenter synes å bli 
styrket dersom det er en gjensidig avhengighet mellom studentenes målsetninger. I følge 
teorien fører positiv avhengighet til hensiktsmessige interaksjoner i gruppen, fordi 
studentene oppmuntrer og støtter gruppemedlemmenes prestasjoner og måloppnåelse. 
Teorier om sosial gjensidig avhengighet uttrykker at vellykket prosjektsamarbeid er 
grunnlagt i studentens indre motivasjon og tro på måloppnåelse, samtidig som personen 
oppfatter at egen måloppnåelse bare er mulig hvis de andre gruppemedlemmene også når 
sine mål (se Johnson & Johnson, 2009). Altså, ønsket om å oppnå noe sammen (collaborative 
desire to achieve), synes å være viktig for måloppnåelse og påvirker samhandlingen mellom 
studentene, noe som igjen påvirker resultatene som oppstår av samhandlingen.  

Det man kaller «positiv avhengighet» oppstår når egne bidrag i gruppen gjør noe positivt for 
en annen student. Motsatt vil «negativ avhengighet» fører til dysfunksjonelle interaksjoner i 
gruppen. En gruppe hvor medlemmene er orientert mot å konkurrere med hverandre, 
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oppnår negativ avhengighet (ikke-avhengighet). Her vil medlemmene forsøke å hindre 
hverandre i å prestere. En gruppe kan være sammensatt av personer hvor hver enkelt jobber 
selvstendig mot sitt eget mål uten at man er opptatt av at de andre medlemmene skal nå 
målet. Slavin (1995) peker på at selv om prosjekter arrangeres med gruppemål og en mer eller 
mindre gjennomtenkt sammensetning av studenter, kan enkeltstudenter likevel velge å 
forfølge egne mål.  

Onwuegbuzie, Collins og Jiao (2009) har undersøkt i hvilken grad gjensidig avhengighet 
mellom studenter predikerte prestasjonene i 26 samarbeidsgrupper. Det ser ut som at sosial 
gjensidig avhengighet spiller en sentral rolle i samarbeidsgrupper, og at det er sannsynlig at 
en students følelse av sosial avhengighet, er relatert til gruppens prestasjoner. Derfor var 
hensikten med Onwuegbuzie, Collins og Jiao sin studie å undersøke om grad av sosial 
avhengighet predikerer gruppens prestasjoner. For å måle gjensidig avhengighet 
operasjonaliserte man begrepet som samarbeidende, konkurrerende eller individualistiske 
målorienteringer hos studentene.  Spørsmålet de stilte seg var hvilke av disse tre 
orienteringer som predikerte gruppens resultater best? 

Sosial gjensidig avhengighet ble målt ved å se på studentenes grad av individuell orientering 
i læringsarbeidet. Var studentene samarbeidende, konkurranseorienterte eller 
individualistiske? Gjennom regresjonsanalyse indikerte resultatene at grupper som består av 
studenter med høyest grad av individualistisk orientering, målt med gjennomsnitt, 
produserer bedre arbeider (artikkelkritikker), uavhengig av hvor heterogen gruppen var med 
hensyn til individualistisk orientering.  Utdypende korrelasjonsanalyser hvor man så på 
nivåer av individualisme, samarbeidsorientering og konkurranseorientering mellom 
studentene, og korrelerte dette med sluttresultatene til den enkelte studenten etter 
gjennomføring av metodekurset, viste at det ikke var noe statistisk signifikant forhold mellom 
den enkelte students eksamensresultat og grad av samarbeidsorientering eller 
konkurranseorientering. Altså, gruppegjennomsnittet av mål for samarbeid og 
konkurranseorientering viste ingen sammenheng med resultatene til studentene. 
Eksamensresultat var bare statistisk signifikant relatert til grad av individualistisk 
orientering, men likevel bare med en liten til moderat effektstørrelse. Forskerne mener at 
deres funn sier noe om gruppedynamikkens betydning i kooperativ læring. Når gruppen er 
sammensatt av studenter slik at gjennomsnittet i individuell orientering blir høyt, uavhengig 
av homogenitet på dette målet i gruppen, presterer gruppen bedre. Dette er et noe 
overraskende resultat, da individualisme ikke automatisk forbindes med samarbeidslæring. 
Men forskerne hevder at deres funn faktisk gir validitet til kjente teorier om kooperativ 
læring. Både Slavin (1995) og Johnson og Johnson (1991) uttrykker i sine teorier at individuell 
ansvarlighet er en helt essensiell faktor skal kooperative grupper prestere godt. Forskerne 
mener nemlig at studenter med individualistisk orientering tar mye individuelt ansvar. De vil 
i mindre grad drive med sosial loffing (det vil si jobbe mindre i gruppesettinger). 
Onwiegbuzie et. al. sier at individuell orientering faktisk gir den effekten at studentene tar 
individuelt ansvar for å oppnå gruppens målsetning. I grupper satt sammen med personer 
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som er individualistiske, vil deltakerne forsøke å oppfylle rollene sine og fullføre oppgavene 
de har fått. Likevel er det forhold forskerne mener også må være til stede, nemlig positiv 
gjensidig avhengighet, ansikt-til-ansikt interaksjon, sosiale ferdigheter og evne til å håndtere 
gruppeprosessene.  

Onwuegbuzie et. al. (2003) har foretatt en studie av den såkalte Matthews-effekten. Dette er 
en effekt som man finner i grupper med deltakere som er høyt presterende på individnivå. 
Slike grupper tenderer til å prestere bedre enn grupper som er sammensatt med lavt 
presterende. Dette er en effekt som sammenlignes med «de rike blir rikere», men det kan og 
være en selvoppfyllende profeti fordi grupper med høyt presterende deltakere utvikler en 
høyere akademisk motivasjon og selvtillit. Grupper med høyt presterende deltakere har også 
mindre tendens til å utsette arbeid, noe som kan være en påvirkningsfaktor. Grupper med 
individualistiske medlemmer, tenderer til å være mer fokusert på oppgaven som skal løses, 
enn å bruke tid på sosial prat og praktiske forhold. Onwuegbuzie et. al. anbefaler derfor at 
høyt presterende personer inngår i prosjektgruppene.  

4.5 Prestasjonsnivå 

En annen studie har sett på høyt og lavt presterende studenter i gruppebaserte 
problemløsningssituasjoner. Horan, Lavaroni og Beldon (1996) observerte prosjektbaserte 
klasserom i to perioder gjennom ett år. De høyt presterende studentene viste to og en halv 
gang mer av atferd som er knyttet til kriteriet sosial deltakelse, enn de lavt presterende 
studentene, og de var dessuten mye mer engasjert i aktiviteter preget av kritisk tenkning. 
Men et særlig interessant funn er at de lavt presterende studentene økte sin sosiale deltakelse 
og kritisk tenkning dramatisk mellom observasjonene gjort på høsten og på våren (økning på 
446 %), sammenlignet med de høyt presterende studentene (økning på 76 %). Dette sier noe 
om at det å delta i prosjekter over tid synes å trene studentene i sosiale ferdigheter og kritisk 
tenkning. Resultatet støttes av forskning som Hampton og Grudnitski (2010) har foretatt. De 
har sett på om studenter med ulikt prestasjonsnivå har ulikt utbytte av kooperative 
læringsprosesser. Studiet baserer seg på en undersøkelse av 215 økonomistudenter i 
randomisert smågrupper. Studentenes poengskåre etter gjennomføring av tester og 
eksamener, sorterte dem i lav, middels og høyt presterende. I følge deres forskning ser det ut 
til at lavt presterende studenter har særlig nytte av å samarbeide med andre.  

4.6 Utfordringer 

Selv om studier av studentkarakteristikker kan bidra til kunnskap som er relevant for å forstå 
læring i prosjektarbeid, har tilnærmingen en slagside. Prosjektbasert læring innebærer et 
komplekst samspill påvirket av blant annet oppgavekarakteristikk, lærer- og 
studentforutsetninger og egenskaper ved prosjektgruppen (Janssen et. al., 2010; Järvelä, Volet 
& Järvenoja, 2010). Som vi var inne på i kapittel 2 kan det å fokuserer for mye på egenskaper 
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og for lite på konteksten, overforenkle kompleksiteten i prosjektbasert læring 
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5 KONTEKST OG INTERAKSJONSFORMER  
Prosjektbasert metode kan ha ulike hensikter, men det er vanlig å si at prosjekter gir mulighet 
for autentiske erfaringer, hvor teori og praksis inngår i en realistisk læringssituasjon. En del 
av forskningen på gruppebaserte læringsformer synes imidlertid å komme fra 
sosialpsykologisk forskning, ofte med eksperimentelt forskningsdesign som ser på deler av 
en sosial helhet (få variabler). Noen enkeltstående, kvalitative studier gir derfor et verdifullt 
supplement, fordi de heller gir utfyllende beskrivelser av det som skjer mellom studenter som 
jobber sammen i grupper, samt lærerens interaksjon med studentene (Summers & Volet, 
2010). Relevante spørsmål man kan stille seg dersom man vil innføre prosjektarbeid, er 
hvordan ulike former for aktiviteter og interaksjoner påvirker prosesser og produkter. Inntar 
man et situert og sosiokulturelt utgangspunkt, forstås prosjektarbeid som en sosial aktivitet, 
hvor tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter skjer gjennom samarbeid og støtte mellom 
likeverdige. I følge våre litteratursøk ser det ut til at det fortsatt er forsket lite på hvordan 
studenter faktisk arbeider i prosjektgrupper, samt betydningen av å sette prosjekter inn i en 
realistisk og sosial kontekst.  

5.1 Autentiske kontekster 

Prosjektarbeid hevdes å bidra til en helhetlig læring hvor studentene utvikler en stor bredde i 
kompetanser, ikke bare akademisk kunnskap. Studenter kan gjennom prosjekter utvikle 
profesjonell kompetanse og personlig kompetanse (Harmer, 2014). To spennende eksempler 
på prosjektmetode hvor autentisitet og helhet synes å vektlegges, presenteres av Winn (1995) 
og Van den Bergh et. al. (2006). Winn (1995) har studert læring av forskningsmetode gjennom 
prosjektarbeid.  Spørsmålet man stilte seg i utviklingen av metodekurset var: Skal studentene 
først og fremst skal bli i stand til å lese forskning kritisk, og kunne «forbruke» forskning, eller 
skal de selv kunne forske? Man konkluderte med at studentene selv skulle kunne forske, og 
da måtte de erfare forskningsprosessen selv. Klasseromsbasert undervisning i 
forskningsmetode kan selvfølgelig gi studentene mye, men praktisk erfaring vil gi studentene 
enda mer. Derfor besluttet man at studentene skulle gjennomføre oppdragsforskning for 
reelle oppdragsgivere. Det som er særlig spennende i denne studien er hvordan man søker en 
tydelig helhet i læringsprosessen. For det første erfarer studentene hvordan forskningen 
inngår i en sosial, politisk og økonomisk kontekst. Studentene må forholde seg til personvern 
og etikk, virkemiddelapparat, tidsressurser og økonomiske ressurser. Dessuten vil autentiske 
forskningsprosjekter gi studentene erfaring med hvordan ulike stadier av 
forskningsprosessen er sammensatt. Erfaringsvis er forskningsmetode et fag lavere grads 
studenter ikke er så interessert i, eller finner vanskelig. Prosjektorientering ble derfor 
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oppfattet som en måte å motivere studentene på. Gjennom prosjektorientering av kurset i 
forskningsmetode, lærer studentene også å presentere funn fra forskningen sin på varierte 
måter. Funnene kan for eksempel presenteres som prosjektrapporter, forskningsartikler, 
pressemeldinger, konferanse- eller møtedeltakelse, eller intervjuer med media. Studentenes 
vurderinger etter gjennomføringen av prosjektorganiseringen var i all hovedsak positiv4.  
Studentene var enige om at prosjektet hadde gitt dem erfaringer som typisk inngår i 
forskning, eksempelvis knyttet til etiske problemstillinger og tidskrav, noe som ikke ville 
vært mulig i en klasseromsetting.  

Van den Bergh et. al. (2006) har gjennomført en lignende studie av prosjektbasert læring i 
samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Gjennom tre semestre gjennomførte grupper av 
studenter reelle forskningsprosjekter. Alle faser i forskningsprosessen inngikk også her og 
gruppene fikk veiledning av en lærer. Studentene formulerte forskningsspørsmål, utformet 
forskningsdesign, samlet data, analyserte data og rapporterte funn. Det siste semesteret 
presenterte prosjektgruppene sine forskingsprosjekter for en jury bestående av lærere, og 
hvor alle studenter og lærere som har deltok i opplegget var publikum. Prosjektene gav 
studentene mulighet til å vise hvordan de benytter og kombinerer fagstoff fra ulike kurs, og 
ikke bare statistikk- og metodekunnskap. Studentene rapporterte om at de særlig satte pris på 
at prosjektene reflekterte virkeligheten. De jobbet med et autentisk forskningsprosjekt og 
deltok gjennom hele forskningsprosessen. Dette gir noe mer enn å jobbe med avgrensede 
oppgaver. Lærerne fremhevet at studentene utviklet dybdekunnskap fordi de jobber med 
prosjektet gjennom hele tre semestre, noe som også legger bedre til rette for at studentene kan 
integrere kunnskap fra ulike kurs. Forskningsprosjektene stimulerte også til utvikling av 
samarbeidskompetanse fordi de gjennomføres i team. I denne studien fremheves også sosiale 
læringsutbytter. Studentene lærte ikke bare å kommunisere med hverandre og å organisere 
arbeidet, men de lærte også konflikthåndtering. Studenter og lærere opplevde også at de fikk 
et styrket samarbeid gjennom prosjektene. 

Å tilrettelegge for autentiske kontekster og prosjektoppdrag oppleves imidlertid som 
krevende, og det rapporteres dessuten om noen praktiske problemer. Det ene problemet er 
tidsressursene som kreves. Det andre er at det kan være vanskelig å få forskningsoppdrag 
som passer med lengden på kurset/semesteret. Det kreves gjerne planlegging i lang tid, skal 
man få i stand passende studentprosjekter til studiestart. Det formidles også at unge 
studenter ikke er klar over hvor mye et forskningsprosjekt krever av dem. At studentene får 
realistiske forventninger til hva de går inn i, er derfor viktig. Men like viktig er det å 
dimensjonere prosjektet slik at arbeidsmengden passer for studentene og lærerne som deltar i 
prosjektet, samt at opplegget passer med resten av studieplanen. Det finnes artikler som viser 
til ordninger hvor man på grunn av problemstillinger som er nevnt ovenfor har 
«standardiserte» forskningsprosjekter, og at disse kjøres hvert år. Her deltar studentene bare 
på deler av forskningsprosjektet (Cutler, 1987, ref. etter Winn, 1995). Denne fremgangsmåten 

 
4 Vi gjengir ikke alle resultatene her, men oppfordrer leseren til å lese artikkelen. 
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sikrer forutsigbarhet med hensyn til forskningsprosessen og ressurser, men gir ikke 
studentene en autentisk opplevelse av en helhetlig forskningsprosess. Dersom 
forskningsprosjektet skal være autentisk, som et oppdrag, kreves det at prosjektet er delvis 
planlagt i god tid før studentene starter kurset. Erfaring viser at det tar tid å skaffe 
finansiering og oppdragsgivere, samt å inngå i dialoger om forskningsdesign. Etterarbeidet 
kan også være arbeidskrevende, men flere viser til at de bruker frivillige studenter til å gjøre 
dette (Winn, 1995). 

En generell utfordring ved prosjektbasert metode som det rapporteres om i litteraturen, er 
arbeidsmengden, men også kompetansekrav. Både lærere og studenter rapporterer om større 
arbeidsbelastning. Det oppleves som krevende å jobbe med store prosjekter samtidig som 
man deltar på andre kurs som har sine spesifikke pedagogiske opplegg. Lærerne som inngår i 
prosjektene opplever arbeidsmengden som stor da de både må organisere møter med 
studentene, lage oppgaver til studentene, gi tilbakemelding på oppgaver, svare på spørsmål 
osv.  Lærere har dessuten sine egne faglige spesialiseringer, og mangler ofte bredden som 
prosjekter kan innebære. Det gjør veiledning krevende. I eksemplene som er nevnt ovenfor 
nevnes blant annet lærerens metodekompetanse. Lærerne har ikke nødvendigvis samme 
innsikt i varianter av metoder og analyseteknikker som studentene bruker i sine 
forskningsdesign.  

5.2 Studier av deltakelse og interaksjonsmønstre 

Selv om studenter settes sammen i prosjektgrupper, er det ikke sikkert at studentgruppen 
samhandler effektivt og utløser det potensialet som finnes i gruppen. Forskningen med røtter 
i sosialpsykologien ser på hvordan gruppeutvikling, inkludert roller, kan ha betydning. Vi 
finner få studier med røtter i det sosiokulturelle synet på læring, som ikke omhandler CSCL5. 
Men to interessante studier omtales under, ikke bare fordi resultatene er interessante, men 
også fordi metode og begreper er nyttige for å beskrive læring i en prosjektgruppe. 

Læringsprosessene som kan være aktuelle i prosjektbasert læring kan beskrives med noen 
aktiviteter som synes å være sentrale i forskningsartikler med forankring i et sosiokulturelt 
læringssyn (Riese et. al., 2013).  Sentralt i studentinteraksjonen er forhandling om oppgaven 
som skal løses. Det handler både om hva oppgaven er (hva-spørsmålet), men også hvordan 
man skal løse oppgaven (hvordan-spørsmålet). Studentene diskuterer hvordan prosjektet skal 
drives, tidsfrister og forholdet mellom deltakerne. Studentenes deltakelse er også orientert 
omkring målsetninger, ambisjoner og behovet for ytterligere kunnskap eller informasjon. 
Slike forhandlinger skjer gjennom hele prosjektet og ikke bare i begynnelsen. Avklaringer 
underveis krever diskusjoner mellom deltakerne. Samtalemønstre i gruppen etablerer sosiale 
relasjoner og bidrar til kunnskapsutvikling i gruppen, men forskningsartikler beskriver dette 
ulikt. Likevel synes fellesnevneren å være at interaksjonsprosessen beskrives som en 

 
5 Computer Supported Collaborative Learning 
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kontinuerlig syklus av undersøkelse og meningsdanning, hvor kunnskap utvikles og 
revideres gjennom en syklisk prosess (Riese et. al., 2013). Forslag, utdypninger, forklaringer, 
kritikk og enighet er deler av samtalemønstrene mellom studentene. Uenighet og tillit er 
viktige elementer for gruppelæring (Lillejord & Dysthe, 2008). Flere mener uenighet bør 
institusjonaliseres, enten gjennom modelleringer ved lærer eller gjennom samhandlingsregler 
(Riese et. al., 2013). Det viktige poenget er at uenighet er noe som skaper rom for den enkeltes 
deltakelse. Det er en evaluerende aktivitet av både uttalelser som utveksles, og produkter av 
arbeidet. Dersom gruppen ikke har rom for uenighet, begrenses den enkeltes muligheter for 
deltakelse i prosjektet. 

Interaksjon mellom studenter fasiliteters, eller er organisert, ved bruk av ulike verktøy som 
språk, prosedyrer, konkrete verktøy, ideer eller begreper. Dette kan kalles medierende 
midler. Uttrykket mediert handling anskueliggjør hvordan ulike verktøy inngår i en 
læringsprosess, slik som at eksempelvis språket som oppstår i en gruppe påvirker aktiviteten. 
Men også oppgaven studentene jobber med er et viktig medierende middel som koordinerer 
medlemmene i arbeidet, og som orienterer dem mot fagstoffet. Det mange ikke tenker på er at 
grupperegler og roller også er medierende midler, og strukturerer samhandlingen om 
hvordan man skal løse oppgaven. De blir mønster for atferd som gir autoritet til 
medlemmene, fordeler ansvar mellom deltakerne osv. Dette har innvirkning på hvordan 
prosjektgruppen tilnærmer seg en oppgave på en kritisk, utforskende og ikke-konkluderende 
måte (Riese et. al., 2013).  

Studenter som deltar i kollaborativ læring danner dynamiske sosiale systemer som er i 
konstant utvikling, og som stadig stiller nye krav og forventninger til individet. Det 
individuelle gruppemedlemmet kan ses på som en selvstendig, selvregulerende aktør, med 
metakognitive evner. Järvelä, Volet & Järvenoja (2010) fremhever at både den enkelte 
studenten og gruppen vil oppleve utfordringer som følger av kognitive prosesser som 
naturlig inngår i kollaborativ læring. Eksempelvis kan det handle om det å finne frem til et 
felles grunnlag for felles problemløsning, forhandling om ulike perspektiver og håndtering av 
komplekse begreper. Men utfordringer kan også skyldes forhold som ligger utenfor selve 
prosjektoppgaven. Gruppen kan hemmes av praktiske forhold som begrenser studentenes 
deltakelse og involvering. Alle disse utfordringene vil bidra til et emosjonelt stress som 
påvirker individets tilfredshet, motivasjon og oppnåelse av personlige mål og 
prosjektgruppens mål. Når studentkarakteristikker, mål og situasjonelle faktorer krasjer med 
hverandre, kan gruppen oppleve konflikter og måtte håndtere vanskelige følelser.  

Summers & Volet (2010) har observert hva studenter faktisk gjør nå de jobber sammen med 
en gruppeoppgave. De har observert og analysert hvilke arter av innholdsrelaterte 
interaksjoner som viser seg mellom studentene mens de jobber i gruppe. Data fra 
observasjonene har de tolket i lys av teori, studentenes selvrapportering fra gruppearbeidet 
og studentenes akademiske prestasjoner. Forskernes teoretiske grunnlag er situert og 
sosialkognitivt perspektiv på læring. Dersom man skal utnytte det potensialet som faktisk 
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ligger i det å jobbe sammen i en gruppe, påpeker Summers og Volet (2010) at studentene må 
engasjere seg i læringsoppgavens substansielle side, det vil si at de sammen forsøker å forstå 
fagstoffet og problemene som skal løses. Dersom studentene i et prosjekt jobber individuelt 
med ulike deler av oppgaven, for deretter å sette delene sammen til et gruppesvar, har de 
ikke deltatt i kollaborativ læring. Erfaringer peker på at studenter i gruppe bruker forholdsvis 
liten tid på faglig drøfting, men mye tid på praktiske avklaringer og organisering av 
prosjektet. Studentene er orientert mot å bestemme hva som er delene i oppgaven, fordele 
delene seg imellom og til slutt kombinere delene før innlevering. Slik blir prosjektet ikke 
preget av kollaborasjon, men «task-management» (Dillenbourg, 1999). 

Gjennom prosjekter skal ikke studentene bare få erfaringer og ferdigheter i samarbeid med 
andre, men de skal bruke gruppen til å oppnå en dypere form for kunnskap gjennom 
samkonstruksjon (co-construction) av kunnskap. Det viser seg at det ikke er alle grupper som 
får til dette. At gruppeinteraksjonen faktisk er fagfokusert er naturligvis en viktig 
forutsetning, men også at interaksjonen mellom gruppens medlemmer bidrar til 
samregulering. Samregulering betyr at læringsatferd og kunnskapsdannelsen i gruppen 
springer ut av og er veiledet av flere bidragsyteres koordinerte samhandling (Roschelle & 
Teasly, 1995). Det er en koordinert og synkron aktivitet som springer ut av gruppens forsøk 
på både å skape og opprettholde en delt forståelse av problemet som skal løses. Elementer i 
samreguleringen er gjerne forhandlinger og dialoger mellom medlemmene (Dillenbourg et. 
al., 1996).  

Man kan også vurdere en gruppe med hensyn til hvor vidt medlemmene er orientert mot 
dybde- eller overflate i samreguleringen. Dybde er knyttet til å trekke slutninger, elaborere, 
utveksle forklaringer (high level content processing), mens overflate er relatert til å ikke vise 
at man integrerer fagstoffet i egne forståelser, men snarere gjengir definisjoner og 
kunnskapsbrokker fra lærebøkene (low level content processing). På denne måten kan 
grupper være samregulerte, og samtidig være overflateorienterte, noe som fører til at man 
ikke utvikler dybdekunnskap i gruppen (dvs. får ikke til samkonstruksjon av kunnskap). 

Greeno (2006) påpeker i denne sammenhengen at grupper tillater ulike former for deltakelse, 
regulering og engasjement i gruppen. Gruppedynamikken har stor betydning for hva 
studentene foretar seg i læringsarbeidet. Studenter som samhandler med hverandre i et 
prosjekt, må derfor ses på som både individer og som kontekst, og hva de foretar seg både 
skaper og er skapt av egenskaper ved gruppen som vokser frem (og som kan variere) over tid 
(jfr. situert forståelse av læring). Studentene diskuterer betydninger av hva som sies og gjøres, 
fagstoffet og oppgavens art, deltakernes relasjoner, samt gruppens historie og verdier. Slik får 
interaksjonen mellom medlemmene både former, og funksjoner. De blir et uttrykk for 
arbeidsprosessen til gruppen. 

Summers og Volet kan vise til noen spennende funn angående arten og omfanget av 
studentenes faktiske deltakelse i innholdsbehandling under gruppemøtene (Summers & 
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Volet, 2010). På gruppenivå fant man at gruppene var veldig ulike med hensyn til hvor stor 
andel av møtetiden som ble brukt til faglige diskusjoner. Gruppen som brukte mest tid på 
faglige diskusjoner, benyttet 64 % av sin møtetid til dette, mens gruppen som brukte minst 
tid, brukte 14,3 % av tiden til dette, og resten av tiden til utenomfaglige temaer. Det var også 
forskjeller mellom gruppene når det gjaldt nivået på diskusjonene, og i hvilken grad 
diskusjonene par preg av å være samkonstruksjon av kunnskap. Dette tydet på at det ikke var 
oppgaven som studentene jobbet med som var bestemmende, men heller forhold som har 
med individkarakteristikker og gruppekarakteristikk å gjøre. Bare en gruppe viste atferd 
knyttet til dybdeforståelse og samkonstruksjon av kunnskap. En annen gruppe brukte en del 
tid på innholdsbearbeiding, men ikke på samme nivå (overflate). En tredje gruppe brukte 
liten tid på innholdsbearbeiding, men til gjengjeld var det de viste her preget av 
dybdeorientering og samkonstruksjon. 

På individnivå viste resultatene at dybdeorientert aktivitet ikke var jevnt distribuert mellom 
gruppenes medlemmer. Det var bare en av de ni gruppene som var relativt homogen med 
hensyn til enkeltindividenes dybdeorientering. En gruppe, gruppe M, sto ut fra de andre 
gruppene, ved at bare fire av studentene fra alle de andre gruppene bidro mer enn den minst 
aktive i gruppe M. Forskerne mener dette peker mot at gruppens orientering mot fagstoffet, i 
det miste dersom den er veldig lav eller veldig høy, trolig påvirker individets engasjement 
med fagstoffet. 

Forskerne var også interessert i om det var noen sammenheng mellom gruppemedlemmenes 
dybdeorientering under gruppemøtene og den enkeltes akademiske prestasjoner, noe det 
viste seg at det var. Studentene som bidro mest til dybdeorientert behandling av fagstoffet, 
oppnådde også høyere karakterer etter at kurset var slutt. Studenter som engasjerer seg i slike 
diskusjoner (dybde), er ofte høyt presterende studenter (se eks. Ramsden, 1988).  

Grupper som var sammensatt av studenter som før kurset hadde angitt at de ble motivert av 
å jobbe i gruppe, benyttet mer tid på innholds-relatert aktivitet, men denne motivasjonen 
predikerte ikke dybdeorientering elle samkonstruksjon av kunnskap. Dette kan tyde på at 
studentene kanskje ikke er klar over betydningen av dybdeorientering og samkonstruksjon i 
gruppearbeid, også hos de motiverte studentene.  

Forskerne gjorde kvalitative analyser av tre av gruppene basert på at de hadde «ekstreme 
profiler». Her var de opptatt av hva studentene fortalte om det å lære av hverandre. 
Studentenes oppfatninger, slik de kom frem i intervjuene, samsvarte med hva forskerne 
hadde observert. I hvilken grad reflekterte gruppenes fortellinger om hva de gjorde, hvor 
mye de lærte av hverandre, og hvordan de lærte av hverandre det faktiske engasjement i 
gruppen, slik forskerne hadde observert det? De tre gruppenes gjengivelser av 
læringsprosessen viste seg å være konsistent med forskernes observasjoner. En gruppe 
(gruppe B) fortalte at de hadde brukt liten tid på å diskutere fagstoffet, noe som også ble 
reflektert i deres utsagn om at de hadde lært lite av hverandre. En annen gruppe (gruppe M) 
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brukte mye av tiden til faglige diskusjoner, og mye av diskusjonen var dybdeorientert og 
orientert mot samkonstruksjon av kunnskap. I intervjuene uttrykte alle medlemmene at de 
hadde lært av hverandre. De hadde også mange eksempler på hvordan de hadde lært av 
hverandre. Eksempelvis at de hadde forklart ting for hverandre, utfordret hverandre ved å 
stille hverandre spørsmål, fått hverandre til å innhente supplerende informasjon til gruppen, 
og generelt sett hjulpet hverandre. En av de andre gruppene var mer overfladiske i sine 
beskrivelser, med uttrykk som «alle trenger alle, fordi alle ser på ting forskjellig». Forskerne 
spekulerer i at noen av gruppene oppfattet det å lære av andre, var det samme som å lære med 
hverandre. 

Gruppene var ulike med hensyn til hva de syntes var de viktige prioriteringene i 
gruppearbeidet. Det viste seg at årsaken til at den ene gruppen hadde engasjert seg lite i 
faglige diskusjoner (gruppe B), handlet om hva de mente var effektiv jobbing. De hadde delt 
oppgaven mellom seg fordi de så det som mest tidseffektivt. De fokuserte derfor mest på 
hvordan de skulle rekke å få ting ferdig og sammensydd. Dette til tross for at de uttrykte at 
de visste at de kunne ha lært mer av hverandre, dersom de hadde prioritert å bruke tiden til 
dette. Men tid var en begrensende faktor pga. høyt studiepress. 

En annen gruppe (gruppe M) brukte mye av tiden sin på dybdeorientert behandling av 
fagstoffet, som også var samregulert. Det vil si at det var flere av gruppemedlemmene som 
bidro i interaksjon som omhandlet fagstoffet. Her opplevde gruppemedlemmene at det å 
forstå hverandres deler var et viktig skritt mot å oppnå forventede resultater av 
gruppeoppgaven. Det å sitte sammen og diskutere opplevde de var den bestem måten å 
oppnå dette på. De ville diskutere og dele med hverandre slik at alle hadde forståelse av 
helheten, og ikke bare sin del. Dette var dessuten viktig når gruppen skulle presentere 
gruppeoppgaven, fordi studentene mente at alle skulle kunne svare på spørsmål fra salen om 
oppgavens helhet. I denne gruppen mente de også at det å diskutere med hverandre var 
tidsbesparende når de skulle lære fagstoffet. Gjennom muntlig deling, slapp de å lese 
hverandres skriftlige arbeider. 

Den siste gruppen (gruppe J) diskuterte også fagstoffet, men hadde en overflatetilnærming til 
det. Gjennom intervjuene viste det seg at de hadde brukt mye av tiden til å diskutere 
læringsmålene til gruppen. De hadde ment at det var en viktig prioritet, men de klarte ikke å 
komme seg igjennom denne prosessen og syntes det var vanskelig å formulere 
læringsmålene. Overflatediskusjonene ble ført fordi de forsøkte å komme til enighet om 
læringsmålene.  

Funnene viser at det er viktig at studentene opplever at dybdeorientering mot fagstoffet og 
samregulering er avgjørende i interaksjonene i et gruppearbeid, og ikke bare mulige aspekter 
ved gruppearbeidet. Det viste seg også at enkeltmedlemmer i gruppen kunne ha stor 
påvirkning på hvordan gruppemedlemmene interagerte. I gruppe M var en person særlig 
drivende i det å være orientert mot faginnholdet og stille spørsmål til fagstoffet. Summers og 
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Volet (2010) fant at av de ni gruppene de observerte, var det ingen av dem som brukte særlig 
tid på fagstoffet og problemstillingene. Særlig var det lite aktivitet som kunne kalles 
dybdeorientert innholds-prosessering og dybdeorientert samregulering. Det betyr at 
gruppene faktisk unngikk å bruke gruppen til det gruppen var ment for, og som er selve 
fordelen ved gruppebasert arbeid. Studenter må forstå nytten av det, men også lære seg 
hvordan de kan gjøre det (ferdigheter), skal kollaborativ læring være effektiv. De kjenner 
altså ikke til hvordan det skal gjøres i praksis. Man må også utforme gruppeoppgaver slik at 
det kreves at studentene samarbeider og er dybdeorienterte.  

En form for medierende middel i prosjektarbeidet er studentenes relasjonelle kompetanse, 
dette fordi studentenes kunnskap om hverandre påvirker samhandling i gruppen (bakgrunn, 
egenskaper, personlighet, status osv.). Hvordan uenighet håndteres i gruppen påvirkes av 
grad av tillitt mellom medlemmene, som igjen kan påvirkes av statusforskjeller mellom 
medlemmene. Uenighet er lettere å uttrykke i en sosial atmosfære hvor man er trygge på 
hverandre. Bianchini (1997) hevder imidlertid at uenighet ofte følger statushierarkiet i 
gruppen, det vil si at de med lav status ikke får uttrykke like mye uenighet som de med høy 
status. 

Riese et. al. (2013) påpeker med sin artikkel at man ikke kan arrangere seg frem til gjensidig 
avhengighet og ansvarlighet i en prosjektgruppe. Studentene bruker nemlig relasjonell 
kunnskap i interaksjon med hverandre. Gjensidig avhengighet er avhengig av kvaliteten i 
relasjonene mellom medlemmene. Bianchini (1997) viser at gruppelæring mislykkes når 
statusforskjeller i en gruppe får fritt spillerom. Derfor må gode læringsgrupper baseres på å 
arbeide med relasjonene. Uansett hva som viser seg å være forskjeller eller likheter mellom 
varianter av gruppebaserte tilnærminger til læring, vil en avgjørende side av 
implementeringen handle om å forstå at de sosiale relasjonene i gruppen og konteksten som 
gruppen inngår i. Det å skape gjensidig avhengighet og intersubjektivitet er et relevant 
kriterium for produktivitet, men det får man ikke til uten å jobbe med relasjonene. 
Kunnskapen studentene har om hverandre synes å være viktig. Studentene har en historie 
sammen noe som vil påvirke aktiviteten, derfor må man rette fokus mot 
gruppeinteraksjonene og relasjonene, ikke bare implementering av en ny arbeidsform.  

5.3 Utfordringer 

Det er lite forskning som beskriver læringsprosessen i prosjektgruppen hvor prosjektet større 
kontekst tas med. Et situert perspektiv på prosjektbasert læring uttrykker at forskere bør 
studere interaksjonsmønstre og tekning slik dette blir konstruert og praktisert i en sosial 
kontekst. Det å kun forklare læring ut fra hva som skjer i enkeltindividets kognitive 
strukturer gir liten mening, da det er gruppedynamikken som har mer betydning for hva 
studentene foretar seg i læringsarbeidet (Greeno, 2006). Studenter som samhandler med 
hverandre i et prosjekt, må derfor ses på som både individer og som kontekst, og hva de 
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foretar seg både skaper og er skapt av egenskaper ved gruppen som vokser frem (og som kan 
variere) over tid. Her er man opptatt av at prosjektarbeid vil påvirkes av gruppeegenskaper 
som både kan hemme og fremme muligheter for studentenes engasjement. Resultater av 
gruppens arbeid kan ikke forklares som en funksjon av tenkning, mål og emosjoner som 
deltakerne bringer med seg inn i gruppen. Man må se på interaksjonene i seg selv for å få 
indikatorer på hvorfor kollaborative læringsinteraksjoner utspiller seg slik de gjør. Direkte 
observasjon av sosial interaksjon, og analyse av både interaksjonsprosesser og 
informasjonsstrukturer som oppstår i det verbale innholdet i gruppens felles aktivitet, er 
nødvendig (se Greeno, 2006). Dersom man antar et situert perspektiv på prosjektbasert 
læring, kan man ikke bare se på individuelle gruppemedlemmers uttalelser eller deltakelse, 
men også se på hva gruppemedlemmene sammen foretar seg (altså ikke bare som 
enkeltindividers «tur-taking»). Individers kognisjon har en medierende rolle i det vi kan 
observere av individuelt engasjement i prosjektet og mønstre i gruppens engasjement i 
prosjektet, men gruppens mønstre må forstås som oppstått ut fra interaksjon i gruppen som 
et sosialt system. Dette er studier som krever kvalitative data, og slike «helhetlige» studier er 
krevende og kostbart å gjennomføre.   
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6 VURDERINGSPROBLEMATIKK 
I vår litteraturgjennomgang finner vi flere erfaringsbaserte artikler som tematiserer 
vurdering, og vi finner praksiser som uttrykker ulike pedagogiske verdier. Eksempelvis er 
noen opptatt av vurdering ut fra et kontrollperspektiv, det vil si å kontrollere hva studentene 
kan etter prosjektperioden. Andre ser på vurdering som utvikling og et verktøy i 
læringsprosessen til studentene. Alle artiklene vi har inkludert i denne studien legger til 
grunn at prosjekter gjennomføres i grupper, og ikke individuelt. At prosjekter gjennomføres i 
grupper gjør at diskusjoner som føres om studentvurdering inneholder en «ekstra» 
dimensjon, nemlig gruppeprosessen.  

6.1 Prosjekter utfordrer tradisjonelle vurderingsformer 

Inntar man et bredt konstruktivistisk utgangspunkt, ser man på læring som en kumulativ, 
selvregulert, målrettet, situert, kollaborativ, men også individuell prosess (Van den Bergh et. 
al., 2006). Rammer man prosjekter inn i et slikt utgangspunkt, er det studentens læring som er 
det vesentlige, og undervisning, veiledning og vurderingsaktiviteter er noe som skal styrke 
læringen til studentene. Arbeidsformen og vurderingsmåtene må være tilpasset hverandre, 
og læringsutbyttene må være tydelige og eksplisitte. Bare på denne måten kan studentene 
aktivt forholde seg til kriteriene og feedback som de mottar (Rust, O’Donovan & Price, 2005).   

Det hevdes at en tradisjonell, konvergent tilnærming til vurdering ikke passer med 
prosjektbasert arbeid. Man bør heller ha en divergent tilnærming, særlig dersom dybdelæring 
er en målsetning og ikke reproduksjon av kunnskapsfakta. Med en divergent tilnærming er 
vurderingen innrettet mot helheten i prosjektet, og hva studentene faktisk har lært, noe som 
dessuten kan være forskjellig fra prosjektgruppe til prosjektgruppe. Her er det ikke lærerens 
agenda som styrer vurderingen, men studentens faktiske utvikling og forståelse. 
Tilnærmingen er å forsøke å oppdage hva studenten har lært, forstått og kan utføre på 
bakgrunn av prosjekterfaringen. Kriterier for vurderingen kan utformes i samarbeid mellom 
lærere og studentene, og vurderingen skjer både underveis og til slutt i prosjektet. En 
divergent tilnærming til vurdering av prosjektbasert læring impliserer på flere måter et 
konstruktivistisk læringssyn.  

Det man derimot kaller en konvergent tilnærming til vurdering er opplegg som er 
pensumstyrt og hvor læreren er den som vurderer.  Her er man innrettet mot kriterier som er 
forhåndsbestemt, og vil finne ut om studentene «kan» eller «har forstått». Interaksjonen av 
interesse er studenten og hvordan denne forholder seg til pensum og læreplanen. Det hevdes 
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at med prosjektbasert læring, er det ikke tjenlig med en slik tradisjonell, normbasert 
vurdering, men snarere en helhetlig og kriteriebasert vurdering, hvor studentene selv har 
vært med på å utforme kriteriene. Med denne tilnærmingen blir det ikke interessant om 
studentene har lært «det samme» og at «læreplanen dekkes». Forskjellige læringsutbytter er 
naturlig mellom ulike studenter i prosjektet, og mellom studenter i ulike prosjekter. I vår 
litteraturgjennomgang finner vi eksempler på konvergente tilnærminger til vurdering, blant 
annet i ingeniørutdanningen (se eks. Fernandes et. al., 2012), kanskje fordi man er opptatt av å 
sertifisere studentene i lys av en faglig norm eller standard. Frank & Barzilai (2004) redegjør 
for hvordan de har benyttet alternative vurderingsmåter i et prosjektbasert kurs for 
naturfagslærere, og deres studie er et eksempel på en mer divergent tilnærming til vurdering 
av prosjektbasert læring. Torrance & Pryor (2001) har gjennomført aksjonsforskning hvor 
lærere skulle utvikle sin kompetanse i formativ vurdering. Her skulle de blant annet vurdere 
egen praksis i lys av begreper og teori, og her var forskjellen mellom konvergent og divergent 
vurdering en del av refleksjonen. 

6.2 Sentrale vurderingsspørsmål 

Litteraturen om prosjektbasert læring diskuterer vurdering av studentene ved bruk av «de 
vanlige» evalueringsspørsmålene (se eks. Engelsen, 2002), som også henger sammen med 
hverandre, men samtidig trekkes aspektet gruppelæring inn i vurderingsdebatten. Er det 
gruppen som skal vurderes eller individet i gruppen, eller begge deler? 
Evalueringsspørsmålene som typisk stilles er: 

1. Hvem skal evalueres: gruppen og/eller individet? 
2. Hva skal evalueres: prosessen eller bare produktet? Hvilke kriterier skal benyttes? 
3. Hvem skal evaluere: læreren, studentene og eventuelle eksterne (eks. 

oppdragsgivere)? 
4. Når skal evalueringen foregå: underveis eller bare til slutt? 
5. Hvorfor skal det vurderes: for å utvikle læringsprosessen, eller bare for å bedømme 

sluttresultatet? 

Et mye diskutert tema i litteraturen er hvor vidt vurdering av prosjekter skal gjøres på 
gruppenivå eller individnivå. Her problematiseres blant annet rettferdigheten ved 
gruppekarakter på prosjektoppgaven, inkludert hvordan man kan stimulere den enkelte til 
deltakelse og ansvar i prosjektarbeidet (Frykedal & Chiriak, 2011; Fernandes et. al., 2012; Lee 
& Lim, 2012). Vi finner eksempler på produkter i form av skriftlige prosjektrapporter og 
muntlige presentasjoner (kanskje det vanligste), men også tredimensjonale modeller i 
arkitektur og design. Prosessen omhandler interaksjoner i prosjektgruppen og handlinger 
som fører til sluttproduktet. I litteraturen ser vi at det særlig diskuteres hvor vidt det er 
prosessen eller produktet, eller begge deler, som skal vurderes. Dochy et. al. (2001) peker på 
at i teorien kan man kanskje skille mellom produkt og prosess (atferd), men i virkeligheten er 
prosess og produkt korrelert. Produktkvalitet påvirkes av prosesskvalitet, og derfor bør 
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vurderingen av studentene omhandle både prosessen og produktet. Med det så kommer også 
spørsmålet om hvem som skal vurdere produktet og hvem som skal vurdere prosessen, og 
med hvilke kriterier (Van den Bergh et. al., 2006). Skal studenter eller andre inngå i 
vurderingen, eller skal den foretas av bare læreren? Og hva er hensikten med vurderingen? 
Skal det gis veiledning og tilbakemeldinger underveis både på det faglige arbeidet og det 
sosiale samspillet i gruppen (eks. uformell, samtalebasert vurdering), slik at prosjektgruppen 
kan utvikle seg videre, eller skal man bare vurdere til slutt når produktet av gruppearbeidet 
er levert (altså en formell vurdering, «eksamen»)? Her finnes det ulike praksiser og 
erfaringer. Blumenfeldt et. al. (1991) påpeker betydningen av at studentene mottar 
underveisvurdering, fordi det gir mulighet til tilbakemeldinger som skaper revisjoner og 
forbedring av prosjektets produkt. Prosjektarbeid synes vanligvis å vurderes på bakgrunn av 
prosjektrapport, prosjektfremlegg eller essays. Dochy et. al.  (2001) påpeker at det savnes 
eksempler på sluttvurdering som også inkluderer læringsprosessen i prosjektgruppen. 
Forskningen peker på noen årsaker til dette, som vi skal kommet tilbake til.  

6.3 Vurdering tilpasset prosjektbasert arbeidsform 

På bakgrunn av den kompleksiteten som prosjektbasert læring stiller både lærere og 
studenter ovenfor, mener Young og Henquinet (2000) at man må ha en systemtilnærming 
dersom man skal starte med prosjektbasert læring, og at læringsmål, undervisningstemaer, 
evalueringskriterier og evalueringsstrategier må ses i sammenheng. Hellström, Nilsson og 
Olsson (2006) uttrykker at konvensjonelle vurderingsmåter ikke støtter opp under de 
forståelser og ferdigheter som studentene tilegner seg gjennom prosjektbasert læring, og at 
man derfor må tilpasse vurderingen til arbeidsformen.  I vår litteraturgjennomgang ser vi at 
flere kombinerer ulike vurderingsmetoder (se eks. Moti & Barzilai, 2004; Frank & Barzilai, 
2004; Fernandes et. al., 2012). Noen vanlige vurderingsstrategier er listet i Figur 4: 
Vurderingsmetoder i prosjektbasert arbeid under. Figuren kan være nyttig fordi den 
eksemplifiserer strategier som kan benyttes formativt og summativt i prosjektbasert læring.  

En utfordring som reises av Blumenfeld et. al. (1991) er at vurderingsstrategiene som foreslås 
for prosjektbasert arbeid, er noe mange lærere ikke har treningen i å benytte. Kanskje er de 
mer vant med en tradisjonell og konvergent vurderingspraksis. 

While alternative assessment methods may be suitable for project based learning, training may also 
be needed to help staff master new techniques such as evaluation of student journals, assessment of 
portfolios, the use of the viva or the analysis of student discourse (Blumenfeld et al., 1991). 

Selvvurdering innebærer at studenten gjør vurderinger av egen læring, særlig av egne 
prestasjoner og resultater. Selvvurdering bidrar til at studentene engasjerer seg i sin egen 
læringsprosess, og er for det meste benyttet med en formativ hensikt. Det viser seg at 
studenter blir dyktigere i å vurdere seg selv over tid, og dessuten blir studentene flinkere til å 
vurdere dersom de også får tilbakemelding fra læreren på egenvurderingen.  
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Figur 4: Vurderingsmetoder i prosjektbasert arbeid 
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Kilde: egen figur, basert på Van den Bergh et. al., 2006. 
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Medstudentvurdering viser til at prosjektgruppen eller enkeltstudenter i prosjektgruppen 
vurderer sine medstudenter. I litteraturen vises det til eksempler hvor man på forhånd har 
blitt enige om kriterier, og eksempler hvor man ikke har det. Noen benytter 
vurderingsinstrumenter eller sjekklister som er utviklet av andre, mens andre bruker kriterier 
og opplegg som gruppen selv har utviklet. Dochy et. al. (1990) viser til at det i litteraturen 
finnes ulike praksiser for medstudentvurdering, og noen ganger innebærer det ikke bare 
formativ feedback til den den enkelte, men også karaktersetting fra medstudentene, altså 
summativ vurdering. Medstudentvurdering er også nyttig for studentens selvvurdering. Når 
den gis i forkant av studentens selvvurdering gir den informasjon som studenten kan 
reflektere over. Medstudentvurdering kan også fremme ansvarsfølelsen til den enkelte i 
prosjektet. Studentene må være både ærlige og rettferdige i vurderinger av medstudentene 
sine.  

Ko-vurdering innebærer at studentene deltar i å avklare og bestemme kriterier som studentene 
skal vurderes på, samt fremgangsmåten for vurdering som skal benyttes. Dette gir studentene 
mulighet til å få et eierskap til vurderingskriteriene, og lærerne mulighet til å ha en viss 
kontroll over sluttvurderingen. Ko-vurdering bidrar også til at kriteriene og 
vurderingsopplegget blir transparent for studentene, noe det ofte ikke er (Van den Bergh et. 
al. 2006). Med ko-vurdering blir studentene godt kjent med hva de skal vurderes på og kan 
benytte dette som drivkraft i læringen (selvregulering). Dochy et. al. viser dessuten til at ko-
vurdering kan hindre noen negative forhold som kan følge av medstudentvurdering: 

(…) friendship marking, resulting in over marking; collusive marking, resulting in a lack of 
differentiation within groups; decibel marking, where individuals dominate groups and get the 
highest marks; and parasite marking, where students fail to contribute but benefit from group 
marks.  

Problemer som nevnes i sitatet over kan minimeres dersom man kombinerer 
medstudentvurdering med ko-vurdering eller selv-vurdering.  

Et hovedpoeng man kan lese ut av forskningen er at det er mulig å styrke læringsprosessene i 
prosjektbasert læring gjennom å bygge inn ulike vurderingsmetoder på en strategisk måte. En 
vellykket implementering av prosjektbasert læring krever at man tar hensyn til 
vurderingsformen som skal benyttes og ikke bare følger vant vurderingspraksis. Vurderingen 
må være kongruent med prosjektbasert læring og passe med hva studentene skal lære 
gjennom denne arbeidsformen (Van den Bergh et. al., 2006). Barab et. al.  (2000) peker på at 
det er viktig at studenter i prosjektarbeid har tilgang til et rikt sett av ressurser (scaffolds) og 
at de har mange muligheter for tilbakemelding, vurdering og revisjoner. Ressursene kan være 
materielle, sosiale eller begrepsmessige.  Studentene trenger redskaper de kan bruke i 
arbeidet sitt, eksempelvis instrumenter, fakta eller teorier.  Det å legge til rette for formativ 
vurdering (tilbakemelding og/eller selvvurdering) og videre bearbeidinger av produktet i 
prosjektarbeidet, viser seg å være viktig for å øke studentenes prestasjoner. Bearbeidingsfaser 
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kan handle om skriving av prosjektplan, presentere prosjektplan for andre, legge frem 
arbeidsutkast i løpet av prosjektperioden, skrive sluttrapport og gjennomføre endelig 
slutteksamen. Veiledning og tilbakemelding kan skje i forbindelse med disse milepælene i 
prosjektet (Fernandes et. al., 2012). 

6.4 Bredde og omfang i vurderingen 

Moti & Barzilai (2004) bruker prinsippene om «mangfoldige formater», «flere enheter» og 
«flere evaluatorer» når prosjekter skal vurderes. Andre snakker om det å ha «bredde» i 
vurderingen (Young & Henquinet, 2000). Bredden i vurderingen omhandler hvilke 
vurderingskriterier som skal innlemmes, eksempelvis hvor vidt det bare er «faglige» kriterier 
studentene skal vurderes på bakgrunn av, eller om også kriterier relevante for 
gruppeprosessen skal innlemmes. Men bredde peker også på hvilke aktører som skal foreta 
vurderingen og gi feedback til studentene. Kriterier kan fastsettes av læreren, eller studentene 
kan delta i å formulere vurderingskriterier. Denne formen for involvering nevnes som en 
hensiktsmessig strategi for å styrke mening, motivasjon og selvregulering, men i denne 
studien har vi ikke funnet konkrete eksempler fra praksis. Gode vurderingskriterier krever at 
lærere og studenter reflekterer over og bestemmer hva som utgjør et godt sluttprodukt. For å 
vurdere prosessen må man også bli enige om hva en god læringsprosess i prosjektgruppen 
innebærer og gjerne gi prosjektgruppen veiledning på dette (Young & Henquinet, 2000). 
Samarbeid mellom studenter og lærere i utvikling av vurderingskriterier (ko-vurdering) 
synes å være en kritisk suksessfaktor. Viktig synes det også å være at studentene får 
veiledning i hvordan de skal bestemme kriterier (se Falchikov, 1991; Strachan & Wilcox, 
1996). Det må også være et samsvar mellom måten gruppen faktisk jobber på i prosjektet og 
evalueringskriteriene som skal benyttes for å vurdere gruppen.  

Å involvere flere aktører i vurdering av studentene legges frem som positivt fordi ulike 
aktører vil se prosjektet fra ulike ståsteder, og de har ulik kompetanse og ekspertise. Noen 
prosjekter kan dessuten være vanskelig for læreren å vurdere, fordi prosjektet omfatter 
fagstoff eller ekspertkunnskap som læreren selv ikke kjenner så godt til (se eks. Wenn, 2003). I 
noen former for studentprosjekter kan det være hensiktsmessig at ekstern fagekspertise 
vurderer studentenes arbeid, noe vi ser eksempler på i prosjekter gjennomført i design- og 
ingeniørstudier.  

Forskningen peker på at lærere ofte er bedre kjent med og trygge på kriterier for vurdering av 
sluttproduktene, men usikre på og har liten erfaring med vurdering av prosessen. 
Usikkerheten kommer av at man ikke ser for seg hvilke kriterier som prosessen skal vurderes 
på bakgrunn av, men det at læreren ofte har en fysisk «avstand» til aktiviteten i 
prosjektgruppen, gjør at lærere også synes det er vanskelig å få fatt i evalueringsgrunnlaget 
(Taras, 2008; Van den Bergh et. al, 2006; ). Evalueringskriterier for vurdering av 
gruppeprosessen ser vi bla. omhandler forhold som deltakelse på gruppemøter, forberedelse 
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til møtene, sosiale ferdigheter som kommunikasjon og konfliktløsning. Imidlertid vil vi på 
bakgrunn av kunnskap om ulike former for deltakelse, slik vi presenterte dette i avsnitt 5.2, 
foreslå at prosesskriterier også kan utvikles ut fra former for deltakelse og antatt tilknytning 
til dybdelærings vs. overflatelæring, samt betingelser for samkonstruksjon av kunnskap og 
forståelser i prosjektgruppen.  

Å dele ansvaret for vurderingen mellom lærere og studenter, anbefales av Lee og Lim (2012). 
Når læreren vurderer en prosjektgruppe, har vedkommende vanligvis ikke tilgang til 
informasjon om gruppens indre liv. Derfor må lærerens vurdering være mer innrettet mot de 
faglige prestasjonene slik de fremkommer i gruppens sluttprodukt, uavhengig av hvordan 
gruppens prosesser har fungert. Lee og Lim anbefaler derfor at medstudentvurdering 
innlemmes i vurderingen, og da med fokus på prosessen.  

Det er studentene selv som kjenner best til gruppeprosessen, og flere mener derfor at 
vurderingen av gruppeprosessen bør gjøres på bakgrunn av input fra studentene selv. 
Selvvurdering og medstudentvurdering er metoder det vises til hvor studentene eksempelvis 
skriver refleksjonslogger underveis i prosjektet eller gjør vurderinger basert på kriterier i 
skårings-skjemaer som studentene enten har utviklet selv, eller som finnes fra før (Dochy et. 
al., 2001). Noen peker på at studentene bør gjøre vurdering av prosessen regelmessig ved å 
sette av tid på prosjektmøtene til å snakke om prosessen og gi tilbakemeldinger til hverandre 
slik at den enkelte og gruppen utvikler seg videre gjennom prosjektet. Å innlemme 
prosessvurdering påpekes som en relevant del av vurderingen fordi man tross alt jobber i et 
prosjektteam sammen med andre (Frank & Barzilai, 2004). Men vi finner også eksempler på at 
det er læreren som foretar prosessvurderingen ved å observere prosjektgruppen, eller at 
læreren baserer seg på tilbakemeldinger fra studentene som blir gitt anonymt. Det siste 
innebærer noen etiske problemer, synes vi. 

Studier viser at det er viktig at lærere er godt trenet i prosjektbasert arbeid slik at de kan 
veilede studentene i problemløsningen, og i gruppesamarbeidet (Norman & Schmidt, 2000). 
Det påpekes at det ikke er nok å bare plassere studentene i en gruppe og iverksette prosjektet. 
Læreren må hjelpe studentene med å tilrettelegge for en god læringsprosess hvor potensialet 
for læring i gruppe utløses. Det kan derfor være hensiktsmessig at læreren eller andre 
observerer prosjektgruppen innledningsvis og gir tilbakemeldinger som ikke bare omhandler 
studentenes faglige arbeid, men som kan hjelpe dem med å reflektere kritisk over 
læringsprosessen deres. Studentene må også få veiledning på prestasjoner gjennom 
prosjektutviklingen. Å hjelpe studentene med å identifisere og overvinne vanskeligheter i 
prosjektet, er en viktig side ved dette. 
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6.5 Noen rapporterte erfaringer med vurderingsstrategiene 

I flere artikler er det dokumentert erfaringer med ulike vurderingsformer og vi nevner noen 
av dem her (Van den Bergh et. al. 2006; Fernandes et. al., 2012; Hellström et. al., 2009; Frank & 
Barzilai, 2004). Van den Bergh et. al. har samlet erfaringer fra både studenter og lærere. De 
fremhever at man må skille mellom studentene og lærernes oppfatninger om vurdering, fordi 
de er ulike «stakeholders», og det er lærerne som i hovedsak har beslutningsmakt om 
vurderingen.  

Fra studentenes ståsted oppleves vurderingskriterier og praksis som lite transparent. At de 
ikke kjenner hva de faktisk blir vurdert på bakgrunn av, skaper unødvendig angst, men 
vanskeliggjør selvregulering. Det blir ikke bare vanskelig å bedømme styrker og svakheter i 
sitt eget arbeid, men også medstudenters arbeid. Dessuten er noen lærere bare opptatt av 
kriterier som er knyttet til det faglige sluttproduktet (prosjektrapporten), mens andre også 
foretar vurderinger av prosjekter med kriterier som omhandler prosessen (deltakelse, 
samarbeid, kreativitet, autonomi osv.). Mange lærere er usikre på hvordan de skal vurdere 
prosessen, men opplever at de er trygge på den faglige vurderingen. Lee & Lim (2012) sier at 
studenter gjøres klar over hvilke former for deltakelse og bidrag som er forventet av dem som 
gruppemedlemmer, noe også  

Et annet problem som ofte tas opp i forbindelse med vurdering av prosjektarbeid er hvordan 
studenter skal vurderes når prosjektet munner ut i en gruppebesvarelse. Skal alle få samme 
karakter eller skal karakteren være individuell og justeres i forhold til innsats?  Lærere 
opplever at det er vanskelig å ha så god innsikt i gruppens arbeid over tid slik at man klarer å 
vurdere hvordan de ulike studentene har bidratt. 

Studenter opplever at selvvurdering er hensiktsmessig for formativ vurdering, men er usikre 
med hensyn til sluttvurdering fordi det synes vanskelig å bedømme seg selv rettferdig (Van 
den Bergh et. al. 2006). De erfarer at selvvurdering er nyttig fordi det får dem til å reflektere 
over gruppedynamikken og sitt eget bidrag, og ikke bare faglig sett, men også sin sosiale 
kompetanse (Lee & Lim, 2012). Både studenter og lærere uttrykker at selvvurdering dessuten 
gir læreren bedre innsikt i læringsprosessen til den enkelte.  

I Van den Bergh et. al. sin undersøkelse uttrykker studenter skepsis til medstudentvurdering 
fordi det oppleves som subjektivt og de frykter at det føre til negativt sosialt press. Dette 
handler om at studentene er redd enkeltstudenter skal rotte seg sammen og gi hverandre 
gode vurderinger, og nedvurdere andre studenter som man ikke har like sterke bånd til. 
Dersom man klarer å få til en sunn kultur rundt medstudentvurdering, og utvikler riktige 
kriterier, kan metoden være god for å stimulere til samarbeid og hindre konkurranse mellom 
studentene. Studenter er likevel opptatt av at medstudentvurdering kun må benyttes 
formativt, ikke summativt. De vil ikke at deres vurdering skal få konsekvenser for den 
enkeltes sluttkarakter.  
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Frank & Barzilai (2004) erfarte i sin studie at studentenes læring ble styrket gjennom formativ 
vurdering i prosjektet. Vurdering underveis hjalp studentene med å forstå kursmålene og 
kravene som ble stilt ovenfor dem, noe som bidro til at de kunne vurdere sin egen progresjon.  
Ko-vurdering er en vurderingsstrategi hvor studenter og lærere samarbeider om utviklingen 
av kriterier og vurderingsopplegg (Van den Bergh et. al., 2006). Det kan føres diskusjoner om 
kursmålene og dets betydning for vurderingskriteriene, samt at man kan inkludere andre 
kriterier som studenter og lærere synes er særlig viktig i vurderingen av prosjektarbeidet, 
eksempelvis sosiale kriterier. Gjennom ko-vurdering kan studentene også være med i 
diskusjoner som inngår i vurderinger av prosjektet underveis (formativt) og til slutt 
(summativt). Ko-vurdering oppleves som særlig positivt fordi studentene her får mulighet til 
å være med på å bestemme vurderingskriterier og opplegg, og fordi evalueringen også er «to-
veis». Studenten får mulighet til å legge frem sitt syn, kan argumentere og eventuelt forsvare 
seg. Selvvurdering er slik et aspekt ved ko-vurdering. Studenter sier og at de setter pris på å 
få tilbakemelding fra sine lærere og medstudenter underveis i prosjektet fordi det gir dem 
mulighet til å bruke denne informasjonen til å utvikle seg.  

Van den Bergh et. al peker på at studenter er skeptiske til å bli vurdert kun på bakgrunn av 
sluttproduktet, eks. prosjektoppgaven. Årsaken er at de mener prosessen gjennom 
gruppearbeidet også må vektlegges. Prosjektoppgaven skal naturligvis vurderes, men 
studentene ønsker at sluttproduktet er en del av sluttvurderingen. Å vurdere sluttproduktet 
oppleves som den eneste objektive måten å vurdere gruppearbeidet på, men samtidig får 
man ikke tak i hva de ulike studentene har bidratt med, inkludert innsatsen de forskjellige 
har lagt inn i prosjektet. I studien til Van den Bergh et. al. foreslår studentene at 
produktvurderingen må gjennomføres, men at den kombineres med ko-vurdering.  

Knight (Knight i Dochy & Mc Dowell, 1997) sier at vurdering av prosjekter må være både 
formativ og summativ. Han mener sågar at bruk av selvvurdering, medstudentvurdering og 
ko-vurdering ikke bare er nyttig for formativ vurdering, men faktisk helt nødvendig. Dette 
fordi metodene er de eneste som får tak i læringsprosessen som pågår i prosjektarbeidet. 
Medstudentvurdering kan bidra til at gruppen kan håndtere utfordringer knyttet til gruppen 
som arbeidsteam (Fernandes et. al., 2012). Samtidig viser studier at medstudentvurdering 
styrker utvikling av studentenes autonomi og evne til høyere ordens tekning. Vurdering fra 
medstudenter stimulerer den enkeltes selvregulering gjennom selvrefleksjon og 
metakognitive granskning.  

Barab et. al.  (2000) peker på at det er viktig at studenter i prosjektarbeid har tilgang til et rikt 
sett av ressurser (scaffolds) og at de har mange muligheter for tilbakemelding, vurdering og 
revisjoner. Ressursene kan være materielle, sosiale eller begrepsmessige.  Studentene trenger 
redskaper de kan bruke i arbeidet sitt, eksempelvis instrumenter, fakta eller teorier.  Det å 
legge til rette for formativ vurdering (tilbakemelding og/eller selvvurdering) og videre 
bearbeidinger av produktet i prosjektarbeidet, viser seg å være viktig for å øke studentenes 
prestasjoner. Bearbeidingsfaser kan handle om skriving av prosjektplan, presentere 
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prosjektplan for andre, legge frem arbeidsutkast i løpet av prosjektperioden, skrive 
sluttrapport og gjennomføre sluttvurdering. Veiledning og tilbakemelding kan skje i disse 
fasene. Inviterer man ko-vurdering, kan studentene reflektere over tilbakemeldingene de får, 
men også diskutere, utdype, argumenter og forsvare sitt syn. Dette gir også studentene en 
viktig kompetanse. 

Fernandes et. al. (2012) sier imidlertid, som flere, at formativ vurdering oppleves som 
krevende for både studenter og lærere. En kontinuerlig vurdering gjennom hele 
prosjektperioden, foretatt av både studentens selv, medstudenter og lærere (og kanskje 
oppdragsgivere), er både arbeidskrevende og tidkrevende. Både studenter og lærere synes 
det er vanskelig å få til dette ved siden av deres engasjement i andre deler av studiet. Det er 
ikke alltid rammefaktorene gir gode betingelser for slik praksis.  

6.6 Formativ vurdering og utvikling av kritisk tenkning 

Det er foretatt noen intervensjonsstudier for å se på hvor vidt prosjektbasert læring kan øke 
studentenes bruk av dybdelæringsstrategier. Schamber og Mahoney (2006) har forsket på 
hvordan man kan forbedre studentenes kritiske tenkning i prosjektarbeid. Kritisk tenkning 
kan defineres som at studentene viser en økt oppmerksomhet om at det finnes ulike 
synspunkter og kontekster, samt at de evaluerer egne tankeprosesser før de kommer til en 
konklusjon. Vanligvis har kritisk tenkning blitt begrepsfestet på individnivået, men 
forfatterne søker å definere hva en gruppes kritiske tenkning innebærer.  Schamber og 
Mahoney mener at kritisk tenkning på gruppenivå, er en målrettet og felles vurdering foretatt 
av en oppgaveorientert smågruppe, som kombinerer tolkning, analyse, evaluering og 
slutning med relevante overveielser som tar hensyn til den spesifikke oppgaven de skal 
gjennomføre. Denne formen for vurderinger involverer dynamikk i gruppeinteraksjon, 
inkludert individuelle bidrag som den enkelte bringer inn i vurderingen, men her fokuserer 
forskerne særlig på resultatet av gruppens vurderinger.  Det forskerne her berører er 
interaksjonsformer som stimulerer dybdelæring eller overflatelæring, som også andre 
forskere er opptatt av i sin forskning (Damsa, 2014; Summers & Volet, 2010). 

De vil måle gruppens kritiske tenkning slik tenkningen manifesterer seg i gruppens skriftlige 
prosjektrapport. Studentene skulle skrive en felles prosjektoppgave om et samfunnsmessig 
problem. I denne prosessen gjennomførte forskerne to intervensjoner. Den ene intervensjonen 
var innføring av arbeid med tekstutkast (revisions), den andre intervensjonen var innføring 
av en vurderingsveiledning (rubric), et verktøy som ble benyttet av lærerne i formativ 
evaluering og sluttevalueringen. Forskerne lot prosjektgruppene dele oppgaver seg i mellom i 
den første fasen av prosjektoppgaven. Det vil si at tre gruppemedlemmer skulle skrive noe 
om bakgrunnen for prosjektoppgaven, men de skulle skrive dette individuelt og bringe dette 
inn i gruppen. De tre andre gruppemedlemmene skulle skrive individuelle utkast om 
problemstillingene til prosjektet. Disse utkastene skulle gruppen benytte i neste fase da de 
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sammen skulle skrive bakgrunnskapitlet og kapitlet om problemstillingen til prosjektet. 
Forskerne ville finne ut om bruk av slike utkast førte til høyere nivå av kritisk tenkning i 
gruppen, sammenlignet med tekstdeler hvor metoden med utkast ikke ble benyttet. Lærerne 
vurderte tekstene ved bruk av en vurderingsveiledning basert på kriterier fra Facione og 
Facione (se Facione & Facione, 1996). 

Forskerne fant at dersom studentene fikk tilbakemeldinger på tekstutkast, økte dette deres 
evne til kritiske tenkning. At studentene fikk levere flere enn ett utkast gjennom perioden, 
økte resultatene ytterligere. Å bruke stillaser (scaffolds), slik som vurderingsveiledningen, 
økte også gruppens kritiske tekning fordi det synliggjorde forventningene til studentene (jfr. 
transparens) slik at de kunne vurdere gruppens arbeid i lys av disse kriteriene. 
Vurderingsveiledningen fungerte også som et stillas for studentene, hvor de fikk beskrivelser 
av «hvordan man tenker på en kritisk måte» (modell). Slik kunne studentene bedre vurdere 
gruppens kritiske tenkning gjennom skriveprosessen (regulering av gruppen). Dette er i tråd 
med et Barab et. al.  (2000) peker på at det er viktig at studenter i prosjektarbeid har tilgang til 
ressurser (scaffolds) og «multiple opportunities for assessment and revision». 

En intervensjonsstudie som er gjennomført av Lynch et. al. (2012) har sett på hvordan 
feedback kan påvirke dybdelæring, med særlig betoning av kritisk forholdningssett til 
fagstoffet og oppgaven. I denne studien brukte man en testgruppe og en kontrollgruppe. Man 
inkluderte faser med vurdering gjennom prosjektet, og vurderingen var innrettet mot 
målsetningene som var formulert for kursmodulen. Hensikten var at studentene skulle 
utvikle dybdelæringsstrategier og dybdekunnskap, slik at læringsresultatene fikk høyere 
kvalitet. En stor del av kursets vurderingsopplegg hadde derfor et formativt fokus hvor en 
ville fremme økt refleksjon og stimulere til utvikling av ferdigheter i kritisk tenkning. 
Vurderingsfasene synes å ha hatt en positiv effekt på læringsutbyttet fra kurset. Testgruppen 
kunne vise til bedre resultater enn kontrollgruppen. Mest påvirkning synes vurderingsfasene 
å ha på student-aktiviteten i eksperimentgruppen. Vurderingsfasene skapte mer 
studentdeltakelse både i den nettbaserte læringsplattformen som ble benyttet, og på 
prosjektenes gruppemøter. Å inkludere selvvurdering og medstudentvurdering stimulerte til 
dybdelæring, særlig betydningen av ferdigheter i kritisk tenkning. Ferdigheter i kritisk 
tekning ble også reflektert i modulkarakteren, men også på slutteksamen. 

Det er ofte hevdet at prosjekter fremmer dybdelæring, men forfatterne påpeker her at det må 
være en sammenheng mellom arbeidsform og vurderingsmåte, og kursmål. Når prosjektet 
har innebygd selv- og medstudentvurdering, og feedback, får studentene økte ferdigheter i 
dybdelæring, eksempelvis kritisk tenkning. Forskerne fant at studentene foretrakk lærerens 
vurderinger, men studentens refleksjoner om egen utvikling ble positivt påvirket av 
medstudenters tilbakemeldinger. Studentene ble bedt om å gi hyppige og formative 
tilbakemeldinger til sine medstudenter i prosjektet gjennom et e-Portfolio-system. Feedback 
var også en del av de ukentlige gruppemøtene til prosjektgruppene. Studentene skulle ikke gi 
vilkårlig tilbakemelding, men gi tilbakemeldinger som hadde en kobling til kurset 
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læringsmål. For å sikre at studentene gav formativ vurdering, skulle de ikke sette karakterer 
på hverandres produkter. Forskernes gjennomgang av studentenes skrevne kommentarer i 
nettsystemet, viste at studentene utviklet sin tenkning gjennom prosjektet, noe som kom 
tydelig frem i hvordan de reflekterte i begynnelsen, underveis og til slutt. Blooms taksonomi 
ble benyttet i analysen (se eks. Anderson et. al., 2001). Observasjoner av interaksjoner mellom 
studentene under gruppemøtene viste samme utvikling. Studentene hadde dypere 
refleksjoner og en dypere forståelse av fagstoffet mellom uke 2 og 6. Særlig var det et markert 
skille i utviklingen uken etter at gruppen hadde fått formell tilbakemelding fra læreren i uke 
3. Studentene gjorde endringer i prosjektene sine og ble mer kritiske til eget og andres arbeid. 
Dette kom til syne både online og på gruppemøtene. 

6.7 Individuell eller gruppebasert vurdering  

Selv om mange studenter ønsker å jobbe i grupper, fremfor å gjennomføre individuelle 
eksamener, rapporteres det om at gruppekarakter på prosjektarbeid er urettferdig, mens 
individuell vurdering er rettferdig. Samtidig opplever lærere at det er frustrerende å gi 
studentene individuelle karakterer, så lenge kurset er basert på gruppebasert læring. 
Problematikk knyttet til vurdering av individ og gruppe i prosjektbasert læring er diskutert 
av mange, men det gis vage svar (se eks. Frykedal & Chiriac, 2011; Conway & Kember, 2009; 
Hall & Buzwell, 2012; Hellström et. al., 2009). 

Forskning peker på at vurdering av gruppeprosjekter kan skape problemer både internt i 
gruppa, men også mellom ulike prosjektgrupper. Deltakere i en prosjektgruppe kan oppleve 
gruppevurdering som urettferdig på grunn av studenters ulike bidrag inn i prosjektet. 
Karakteren er basert på sluttproduktet, ikke prosessen, og vurdering av gruppeferdigheter 
gjennom prosessen må derfor også vurderes. Et problem kan oppstå mellom prosjektgrupper 
fordi karakterene har liten spredning, noe som ikke er uvanlig fordi prosjekter ofte får gode 
vurderinger (Gibbs, Habeshaw & Habeshaw, 1986, ref. etter Conway & Kember, 2009).  

Litteraturen viser til flere strategier som benyttes for å motvirke nevnte problemer, slik at 
vurderingen reflektere både prosjektets resultat og bidragene fra prosjektgruppens 
enkeltmedlemmer (Lejk et. al., 2010; Conway & Kember, 2009). Noen av disse kalles: 

• Pool of Mark 
• Base Mark Plus or Minus Contribution Mark 
• Multiplication by Weighting Factor 

Medstudentvurdering er innebygget i flere av strategiene, og kriterier kan utarbeides både fra 
lærerens side og den enkelte prosjektgruppes side. Conway & Kember hevder at selv om 
studenter ser det som nødvendig å vurdere sine medstudenter, er de ikke komfortable med å 
gjøre det så lenge det vil påvirke sluttvurderingen av medstudenten. Det samme rapporteres i 
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studien til Van den Bergh et. al. (2006) som vi refererte til i avsnitt 6.5. Studenter er mer 
komfortable dersom medstudentvurderingen benyttes formativt.  

Conway & Kember sier at det er uheldig å overlate ansvaret til studentene, men at det kan 
forsvares dersom gruppeutvikling inngår i læringsmålene. De er også usikre på det å 
introdusere et element av konkurranse inn i sluttfasen av prosjektet som tross alt er en 
samarbeidsbasert arbeidsprosess. Hall & Buzwell (2012) peker på at en slik fremgangsmåte 
skaper mer splid i gruppen, snarere enn å stimulere til felles innsats, og at man heller forsøker 
å få studentene til å finne ut hvorfor enkelte ikke bidrar, slik at nødvendig støtte kan settes 
inn. Studenter tolker ofte såkalte gratispassasjerer til å være likegyldige eller late, og at der 
derfor de ikke bidrar i gruppen. Noen mener også enkelte bevisst ikke er villige til å bidra i 
gruppen, fordi de heller vil konsentrere seg om og prioritere eget arbeid utenfor gruppen. 
Noen av forskerne som har sett på problemet med gratispassasjerer sier at man må skille 
mellom dem som tar denne rollen frivillig og de som blir utenfor av ufrivillige årsaker (Hall 
& Buzwell, 2012). Naturligvis vil studenter være forskjellige i måter de liker å jobbe på. Noen 
studenter liker å jobbe individuelt, og å tilnærme seg mål og resultater individuelt. Noen 
kaller disse studentene for «ensomme ulver» og påpeker at årsaken til liten grad av deltakelse 
i gruppen, ikke er fordi vedkommende er en «sosial loffer». Det kan snarere handle om at 
denne studenten ikke har tillit til de andres kompetanse. Uansett om man er en «ensom ulv», 
eller en «sosial loffer», handler det om at studentene må få veiledning i hva det vil si å arbeide 
i et team.   

De som får statusen «gratispassasjer» ufrivillig, er dem som ikke finner sin rolle i gruppen. 
Gruppedynamikk og status formes raskt etter gruppens etablering, og gruppedannelsen er 
nøkkelfaktorer med hensyn til hvem som får status, tar ledelsen, og hvor mye input de andre 
medlemmene tar eller får. Studenter som ikke etablerer seg tidlig som nødvendige for å nå 
gruppens mål, får den vanskeligste situasjonen.  Selv om studenten i utgangspunktet går inn i 
gruppen med ønske om å bidra, skaper gruppedynamikken til et utenforskap som verken 
studenten eller gruppen klarer å håndtere. Gjennom prosjektperioden vil polariseringen øke, 
og de med høy status tar mer og mer eierskap i prosjektet, og viser mindre og mindre tillit til 
andre gruppemedlemmer. Studenter som får merkelappen «gratispassasjerer» må derfor 
oppdages slik at deres utfordringer blir identifisert. Studenter som skal jobbe i team, må lære 
hvordan de kan håndtere ulike utfordringer i gruppen. 

Kolmos & Holgaard (2009) Samtidig vises det til at individuell eksaminering etter 
prosjektarbeid dersom det er viktig å «sikre» at alle studentene har tilegnet seg nødvendig 
basiskunnskap for sitt yrke, i slike sammenhenger benyttes det de kaller «disiplin-prosjekter». 
Andre forfattere mener at det å gi individuelle vurderinger av studentene strider med selve 
arbeidsformen, selv om den vektes etter deltakelse i prosjektgruppen. Prosjektgrupper er 
nemlig synergistiske (Hellström, Nilsson & Olsson, 2009). Tilnærmingene som litteraturen 
ovenfor skisserer mener disse forskerne fortsatt bare fokuserer på individet. De mener at 
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prosjektbasert læring må innebære en annen innstilling til vurdering enn den studenter og 
lærere synes å ha. 

Individual assessment compared to group assessments does not test or promote the complex 
knowledge construction process combining knowledge (e.g. content and methodological knowledge) 
and skills (e.g. conceptualising and analysing engineering problems) in project-based learning. 
(…) A team strives for something greater than its members could achieve individually. In short, an 
effective team is always worth more than the sum of its parts.’ This becomes a contradiction to the 
discussion held in most of the project-based learning literature where assessment should be based 
on the individuals’ contribution (i.e. a reductionist assumption that does not fit with the synergetic 
perspective of teams).  

Vurderingspraksis hvor man distribuerer karakter etter innsats, er ikke gruppevurdering, 
men individuell vurdering basert på gruppearbeid, hevdes det. Studenter og lærer må derfor 
lære seg verdien av teamarbeid og teamvurdering (Hellström et. al., 2009). Kolmos & 
Holgaard uttrykker at sier man ja til en team-basert arbeidsmåte, må man også si ja til en 
teambasert vurdering. Et uttrykk de bruker er at «det er vanskelig å vurdere bandet ut fra 
gitaristens soloopptreden» (Kolmos & Holgaard, 2009, s. 42).  

6.8 Utfordringer 

Litteraturen uttrykker ulike syn på evaluering, og vi finner eksempler på tradisjonell 
konvergent vurdering av prosjekter, samt litteratur som uttrykker at prosjekter må vurderes 
med en divergent tilnærming.  

Mange av studiene av prosjektbasert læring er gjennomført i ingeniørfag og naturfag, og 
kanskje finnes det etablerte kunnskapssyn og læringssyn som gjenspeiles i måten man driver 
prosjektarbeid på, og måten man vurderer studentene på. Er dette fagområder hvor kontroll 
av kunnskap og sertifisering av studenter i forhold til vedtatte krav er særlig viktig? Vi synes 
det er relevant å reise dette spørsmålet fordi vi savner dokumenterte erfaringer med 
prosjektbasert læring som inngår i andre fag og disipliner i høyere utdanning hvor divergente 
tilnærminger er prøvd ut. Faktisk bruk av divergente vurderingsstrategier i prosjektbasert 
læring finner vi få konkrete eksempler på, selv om slike strategier omtales som særlig egnet 
for prosjektbasert arbeid. Vi finner få studier som ser på prosjektbasert arbeid i «skrive-fag», 
eksempelvis i akademia, hvor utvikling av faglig, akademisk selvtillit og faglig identitet er et 
uttalt mål.   
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7 AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
Denne litteraturstudien har hatt til hensikt å finne frem til kunnskap som kan bidra til å 
utvikle prosjektbasert læring som læringsstrategi ved Krigsskolen. Som det er redegjort for 
har forskere ulike forskningsinteresser og benytter forskjellige forskningsmetoder for å belyse 
prosjektbasert læring og andre gruppebaserte undervisningsopplegg. Vi har sett på litteratur 
og forskning som belyser disse temaene: 

• hvordan prosjektbasert læring kan forstås 
• effekter av prosjektbasert læring  
• studentforutsetninger og lærerforutsetninger 
• kontekstualisering av prosjekter og interaksjoner mellom studenter 
• typisk vurderingsproblematikk 

Det er foretatt mange effektstudier, men svært få kvalitative studier som følger studentenes 
læringsprosess med bruk av observasjoner og intervjuer. Vi mener at vi her har funnet en 
spennende forskningsnisje. 

Vi håper litteraturstudien vil inspirere Krigsskolen i sitt videre utviklingsarbeid. Som 
litteraturstudien viser, har prosjektbasert læring en kompleksitet som både er spennende og 
utfordrende. Å innføre prosjekter i utdanningen av kadetter, må diskuteres ut fra et 
systemperspektiv på utdanningen. Skolens formål, fagmodulenes læringsmål, det faglige 
innholdet, kadettenes forutsetninger, vurderingskriterier og vurderingsstrategier må ses i 
sammenheng. Og ikke minst må man drøfte hvordan skolens rammefaktorer som øvrig 
timeplan og tidsressurser, samt lærernes forutsetninger og praksisteorier, vil påvirke 
mulighetene til å satse på prosjekter som læringsstrategi ved Krigsskolen. 
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eksplorerende undersøkelse av forskningslitteraturen 

 
Østlandsforskning har på oppdrag fra Krigsskolen gjennomført en 

litteraturgjennomgang av forskning som belyser prosjektbasert læring. 
Litteraturstudien tyder på at forskningen har to «hovedspor», nemlig et 

læringsteoretisk og et sosialpsykologisk spor. Av dette følger det at forskning 
som kan belyse prosjektbasert læring, har ulike teoretiske utgangspunkt, 

begrepsmessige avgrensninger og man benytter ulike forskningsmetoder. Vi 
finner at det er en overvekt av kvantitative målstudier, dvs. effektstudier av 

prosjektbasert læring og intervensjonsstudier. Kvalitative studier som beskriver 
og analyserer selve læringsprosessen slik den utfolder seg i prosjektgruppen 

gjennom prosjektperioden, finner vi få av. Her finnes det et kunnskapshull. Svært 
få studier ser på former for deltakelse og interaksjon mellom studenter i en 

prosjektgruppe, og hva slags læringsprodukter ulike interaksjonsformer synes å 
føre til. Dette til tross for at de aller fleste artikler vi har fanget opp gjennom 

litteratursøk synes å legge til grunn at prosjektbasert læring skjer i en gruppe. 
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