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GRUPPEARBEJDE

Overvej hvornår eleverne  
skal arbejde i grupper
Det er vigtigt at være bevidst om formålet med 
gruppearbejdet, og hvilken rolle det spiller i forhold 
til forløbets øvrige aktiviteter. Skal eleverne fx klædes 
fagligt på gennem fælles klasseundervisning inden 
gruppearbejdet igangsættes, har de brug for indivi-
duel forberedelse, eller skal gruppearbejdet ruste 
eleverne til en efterfølgende fælles klassediskussion?
 
 
 
Vær tydelig i instruktion og struktur
Eleverne har brug for at vide, hvad de skal, inden 
gruppearbejdet starter. Det skaber tryghed og 
minimerer forvirring, når læreren tydeliggør sine 
forventninger til proces og produkt.

Lær eleverne om samarbejde 
Eleverne kan tilegne sig samarbejdskompetencer 
dels ved at få erfaring med velfungerende gruppe- 
arbejde, dels ved at tale med læreren om hvad  
et godt samarbejde er. Læreren kan fx tale med 
eleverne om at være god til at lytte og respektere 
forskellige ideer. 
 
 
 
Skab deltagelsesmuligheder  
for alle elever
Alle elever har behov for at erfare, at de bidrager  
og har en meningsfuld rolle i gruppen. Derfor er det 
fx vigtigt, at læreren stilladserer gruppearbejdet, så 
eleverne kan deltage med forskellige kompetencer, 
uanset deres faglige niveau.

Overvej lærerrollen undervejs  
i gruppearbejdet
Når eleverne arbejder i grupper, kan lærerrollen 
skifte fra faglig formidler til vejleder. Som lærer  
må man fx finde den rette balance mellem at være 
tilgængelig og behjælpelig, men undgå at forstyrre 
gruppernes arbejdsflow.
 
 
 
Skab en fælles retning på skolen
En fælles tilgang til gruppearbejde kan skabe  
kontinuitet i måden, gruppearbejde tilrettelægges 
på på tværs af trin og fag. Samtidig kan lærerne  
få mulighed for at sparre med kolleger og sammen 
udvikle deres didaktiske tilgang til gruppearbejde.

Læs mere om EVA’s undersøgelse af Gruppearbejde  
i folkeskolen på eva.dk/gruppearbejde.

Samarbejde er ikke noget, eleverne bare kan.  
Det er noget, de skal lære. Se her, hvordan I kan  
udvikle elevernes samarbejdskompetencer og  
styrke deres evne til at arbejde i grupper. 
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http://eva.dk/gruppearbejde

