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Oplæg

1. Gruppens arbejdsopgave var fuldstændigt klar.

2. Der var en klar målsætning for gruppen.

3. Bordopstillingen var hensigtsmæssig for gruppearbejdet.

4. Sammensætningen af gruppen var hensigtsmæssig for opgaven.

5. Gruppens størrelse var passende.

Udnyttelse af tiden

6.  Vi aftalte fra begyndelsen, hvordan vi kunne dele arbejdet mellem os.

7.  Ved begyndelsen af arbejdet forsøgte vi at bedømme, hvor lang tid vi 
behøvede til de forskelige delopgaver.

8.  Jeg begyndte straks på arbejdet uden at miste tid.

9.  En tidtager sørgede for, at tiden blev overholdt.

10. Vi overholdt tiden.

11. Jeg spildte ikke tiden under gruppearbejdet. 

12. Jeg holdt mig hele tiden til sagen. 

13. Undervejs holdt vi styr på, om vores arbejde var godt nok til fremlæg
gelsen.

Regler

14. Reglerne for gruppearbejdet var klare for mig fra begyndelsen.

15. En regelvogter hjalp med at overholde reglerne.

16. Vi overholdt reglerne for gruppearbejdet.

Samarbejde

17. Vi har støttet hinanden under gruppearbejdet.

18. Fordelingen af arbejdet i gruppen var rimelig.

19. Alle meninger blev taget alvorligt.

20. Når nogen talte, hørte de andre efter.

21. Vi har udviklet nye ideer i gruppearbejdet.

22. Ingen blev overladt til sig selv.

23. Ingen prøvede at slippe uden om arbejdet.

24. Når der var problemer, talte vi åbent om dem.

Arbejdsmiljø,  
feedback

25. Vi var venlige over for hinanden.

26. Jeg gav de andre gruppemedlemmer en positiv tilbagemelding.

27. Jeg fik en positiv tilbagemelding fra andre gruppemedlemmer.

28. Ved afslutningen af gruppearbejdet fortalte alle, hvordan de syntes, 
samarbejdet var.
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Fremlæggelse,  
diskussion

29. Til slut blev arbejdet fremlagt i plenum.

30. Jeg har selv været med til at fremlægge vores resultater.

31. Vores fremlæggelse blev vurderet af de andre elever.

32. Fremlæggelsen af vores resultater lykkedes godt.

33. Indholdet i fremlæggelsen blev diskuteret i klassen.

34. Gruppearbejdets resultater blev brugt i undervisningen.

Samlet set

35. Jeg var tilfreds med resultatet af vores gruppearbejde.

36. Min opgave i gruppen var ikke for svær og ikke for let, men lige netop 
passende.

37. Jeg har arbejdet godt sammen med de andre i gruppen.

38. Det har været sjovt at arbejde i gruppen. 

39. Jeg har lært noget af gruppearbejdet.

40. Gruppen kunne arbejde selvstændigt uden hjælp fra læreren.

Boks 17: Spørgeskema til elever om kvalitet i gruppearbejde (www.unterrichtsdiagnostik.info)


