
• Den der arbejder - er den der lærer, og..

• …den der ikke arbejder ……

ARBEJDSFORMER, 
SAMARBEJDE OG LÆRING



 Refleksion over, hvordan gruppearbejdet fungerede. I 
overvejede:
 Talte alle lige meget? Var det godt eller skidt? Hvorfor?

 Var der én/nogle få, der tog føringen? Var det godt eller skidt? 
Hvorfor?

 Var der nogle der ikke sagde ret meget? Var det godt eller skidt? 
Hvorfor?

 Hvordan nåede I frem til svarerne? Var det en tilfredsstillende måde? 
Hvorfor? 

 Svarer dette gruppearbejde til de andre erfaringer, I har med at 
arbejde i grupper? Er det godt eller skidt? Hvorfor?

HVOR KOM VI FRA?



• Læring kræver vedholdenhed og disciplin

• Læring kræver aktivitet

• Læring sker når du aktivt:
• tilegner dig nyt stof

• anvender eller formidler stof

• reflekterer over, hvordan du har arbejdet

• reflekterer over dit udbytte af arbejdet

• Læring foregår i samspil:
• Med din klasse eller gruppe

• Med din lærer

• Læring er både noget individuelt og noget 
kollektivt.

HVAD ER LÆRING?



Du lærer noget forskelligt ved at bruge forskellige 
arbejdsformer

 Individuelt arbejde fx lære udenad, forberede tekst

 Pararbejde fx træne sprog, være aktiv med stoffet

 Gruppearbejde fx besvare opgaver til fremlægning

 Projektarbejde fx bearbejde et større emne/problem

 Klasseundervisning fx præsentation af nyt stof, sammenhæng

 Forelæsning fx AT: gennemgang af idehistorie

FORSKELLIGE ARBEJDSFORMER



 Produkt:  Præsentation af Vita Andersens digt ”Hun ser godt ud” (1977)
 Formål:  Træning i  gruppearbejde

 Læs digtet ”Hun set godt ud” og besvar følgende spørgsmål:
 Hvordan er digtet bygget op (komposition)?
 Hvad handler digtet om (resumé)? 
 Sammenlign første og sidste strofe – hvilken udvikling sker i  digtet?
 Hvilket budskab har digtet (budskab)?  

 Gruppen skal fremlægge deres svar for en anden gruppe. 

Evaluering
 Beskriv hvad du har lært i  dette gruppearbejde
 Nedskriv to t ing, som kan blive bedre ved næste gruppearbejde

OPGAVE A



HVORFOR GRUPPEARBEJDE?

 Fordi når man løser en opgave i fællesskab:
 Så deler man viden, og så lærer man af hinanden

 Så får man muligheden for at nå et højere niveau

 Opgave: Find et eksempel på en situation, hvor du har løst en 
opgave i en gruppe og lært eller opdaget noget nyt.





ET GODT GRUPPEARBEJDE KRÆVER, AT:

 Alle er forberedte

 Alle bidrager fx ved at dele tvivl eller overvejelser om opgaven

 Alle inviteres ind i arbejdet

 Alle bidrager til at holde fokus på opgaven

 Alle er klar til at acceptere kompromiser

 Derfor:
 Har gruppen lov til at bede læreren om hjælp til at få gruppearbejdet 

til at fungere

 Skal man deltage aktivt, byde ind og ikke overtage og dominere 
arbejdet



HVORDAN GØR MAN, NÅR GRUPPEARBEJDE 
ER SVÆRT?

 Opgave til individuel refleksion: 
 Hvad er svært for dig i gruppearbejde, og hvad skal du derfor være 

særligt opmærksom på for at være en god makker i din gruppe? 

 Hvad kan du fx sige, hvis du er utilfreds med et gruppemedlems 
forberedelse og indsats?

 Hvad kan du fx sige, hvis du oplever at et gruppemedlem dominerer 
arbejdet?

 Rollespil med din makker
 Den uforberedte: Surfer på nettet, snakker socialt, har ikke bøger 

med og prøver at skjule, at vedkommende ikke er forberedt. 

 Den dominerende: Giver ikke de andre taletid, reflekterer ikke over 
de andres forslag og bruger dem ikke til noget, bestemmer hvad i 
opgaven der er vigtigt og hvordan den skal løses



KØREPLAN FOR GRUPPEEARBEJDE

 Sæt jer på en stol rundt om et bord, så alle kan se hinanden. 

 Læs opgaveformuleringen højt, og forklar så med jeres egne 
ord, hvad opgaven går ud på

 Fordel tiden mellem opgaverne, og vælg en tidtager

 Overvej individuelt, hvordan I kan løse opgaven. Der skal være 
helt stille imens

 Alle i gruppen får ordet efter tur, og alle har pligt til at byde 
ind med det, de har tænkt. 

 Samtalen gives fri. 

 Husk: At alle tager individuelle noter



 Produkt: Præsentation af Vita Andersens digt ”Fredag, Lørdag, 
Søndag”.

 Formål: Træning i gruppearbejde

 Anvend køreplanen for gruppearbejdet.

 Læs digtet ”Fredag, Lørdag, Søndag” og besvar følgende 
spørgsmål:

 Hvordan er digtet bygget op (komposition)?

 Hvad handler digtet om (resumé)? 

 Hvilken udvikling sker i digtet fra start til slut?

 Hvilket budskab har digtet (budskab)?  

 Gruppen skal fremlægge deres svar for en anden gruppe. 

OPGAVE B



 Beskriv, hvad du har lært i dette gruppearbejde

 Oplever du en forskel på gruppearbejdet i opgave A og opgave 
B? Hvis ja, beskriv forskellen.

 Nedskriv to ting, som kan blive bedre ved næste 
gruppearbejde.  

 Hvordan kan I huske hinanden og læreren på at bruge 
køreplanen ved gruppearbejde?

EVALUERING



KØREPLAN FOR GRUPPEARBEJDE 

 Sæt jer på en stol rundt om et bord, så alle kan se hinanden. 

 Læs opgaveformuleringen højt, og forklar så med jeres egne 
ord, hvad opgaven går ud på

 Fordel tiden mellem opgaverne, og vælg en tidtager

 Overvej individuelt, hvordan I kan løse opgaven. Der skal være 
helt stille imens

 Alle i gruppen får ordet efter tur, og alle har pligt til at byde 
ind med det, de har tænkt. 

 Samtalen gives fri. Husk: 
 At invitere dem ind i samtalen, som ikke har sagt noget i et stykke 

tid 

 At vise, at du vil bidrage til gruppens arbejde

 At alle tager individuelle noter


