
Gruppearbejde i folkeskolen
Webinar: Den motiverende undervisning for alle elever i klassen, 1.12.2020, Ditte Nissen Storgaard



Introduktion
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• Hvorfor gruppearbejde?

• Kvalificering af gruppearbejde

• EVA’s 3 udgivelser om gruppearbejde

Hovedresultater: 

• Hvad kan gruppearbejde?

• Gruppearbejde skal læres

• Didaktiske overvejelser om 
tilrettelæggelse

• Case: Kildevældsskolen 

• Velfungerende gruppearbejde



Hvorfor gruppearbejde?
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Når jeg sender dem ud i grupper, så er det typisk de 
samme mønstre, de falder i. Nogle tager teten og ordner 
og organiserer, nogle sidder lidt og afventer, og der er 
nogle, som ikke laver noget, og nogle som prøver så godt 
de kan, men zapper ud og ind. Hvordan kommer man ud 
over det?”

Lærer 



Kvalificering af gruppearbejde
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Undersøgelsesspørgsmål

• Hvordan ser gruppearbejde ud i skolen –
fra lærere og elevers perspektiver?

• Hvilke didaktiske overvejelser gør lærere 
om gruppearbejde?

• Hvordan kan gruppearbejde udvikles? 



EVAs 3 udgivelser om gruppearbejde
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• Gruppearbejde kan styrke 
elevernes faglige udvikling

• Gruppearbejde kan styrke 
elevernes 
samarbejdskompetencer

• Gruppearbejde kan styrke 
elevernes sociale relationer og 
forbedre klassefællesskabet

Hvad kan gruppearbejde?
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Aktiv deltagelse
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Man prøver at gøre sit bedste for at bidrage til det, man 
laver, men så er de andre allerede videre, og så tænker 
man ’nå, men jeg prøver at komme ind igen’. ” 

Elev 8. klasse 
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Hvis jeg var andre, ville jeg synes, at jeg var helt vildt 
irriterende. Jeg var bare den dér, som hele tiden var 
sådan ’kom nu’, og det kan måske være lidt irriterende. 
Det er også trættende hele tiden at skulle minde de andre 
om, at de skal lave noget.” 

Elev 8. klasse 



• Samarbejde er ikke noget, 
eleverne bare kan, men 
noget, der skal læres – og 
læres fra start

• Når eleverne arbejder i 
grupper, kræver det noget 
særligt af læreren

• Tryghed, gensidig forståelse 
mellem eleverne og evnen til 
at gå på kompromis fylder for 
eleverne

Gruppearbejde skal læres
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Hvad skal eleverne lære?

Relationelle 
kompetencer

Kommunikative 
kompetencer

Organisatoriske 
kompetencer



• Lærerne overvejer, hvilke typer 
af opgaver eleverne skal 
samarbejde om

• Lærerne overvejer, hvordan de 
kan instruere og rammesætte 
opgaven tydeligt

• Lærerne overvejer, hvordan 
grupperne sammensættes mest 
hensigtsmæssigt

Lærerens didaktiske overvejelser
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Stilladsering af samarbejde og 
opgaveløsning



Nu går vi til konfliktoptrapning: En elev er forsvundet fra 
sovesalen i nattens løb…” Ordene kommer fra Fie, der er i 
fuld gang med at forklare sin klassekammerat Isak, hvordan 
hun vil opbygge sin gyserfortælling. Isak lytter interesseret til 
Fies fortælling. Da hun er færdig med at fortælle om en 
klasse, der er på lejrskole, hvor en elev forsvinder, men til 
sidst dukker op igen, kigger Isak i sine papirer og spørger Fie, 
hvordan hun vil gøre sin gyser uhyggelig, hvad der er 
vendepunktet i historien, og om hun har tænkt på en titel. 
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5. klasse på Kildevældsskolen



Aktion – 2 didaktiske greb 
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At give eleverne individuel tænke- og 
skrivetid forud for samarbejdet

At give eleverne strukturerede roller i 
gruppearbejdet.
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Aktion 



Overvej hvornår eleverne skal arbejde i grupper

Vær tydelig i instruktion og struktur

Lær eleverne om samarbejde 

Skab deltagelsesmuligheder for alle elever

Overvej lærerrollen undervejs i gruppearbejdet

Skab en fælles retning på skolen
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6 veje til at styrke gruppearbejde

1

2

3

4

5
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Tak for opmærksomheden


