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Den gode samarbejdspartner i gruppearbejde 

I skemaet er en række udsagn eller samarbejdsingredienser i et gruppearbejde.

Drøft i par eller gruppe: Hvad betyder de forskellige udsagn i felterne? Giv eksempler. 

Klip skemaet ud, så hvert felt er for sig. 

Individuelt: Udvælg de 10 udsagn, der bedst matcher, hvad I hver især synes, at I er gode til. Lav eventuelt en priorite-

ringsliste blandt de 10 udsagn, så det, man er bedst til, ligger først.

Præsentér de udvalgte samarbejdsingredienser for hinanden (i par eller gruppe). Begrund og giv eksempler: ”Jeg mener, jeg 

er god til at være kreativ og finde på ideer, fordi …”.

I par eller gruppe: Udvælg, hvad I mener, er de 10 vigtigste samarbejdsingredienser i et gruppearbejde. 

Bede læreren eller 
andre om hjælp.

Kigge på den, der 
taler.

Fordele opgaver i 
gruppen.

Lytte og tie, mens 
andre taler.

Være kreativ og 
finde på ideer.

Forklare på  
forskellige måder.

Ikke give op. Tale om 
problemer uden 
at blive vred.

Skrive noter. Strukturere tid 
og opgave.

Hygge og skabe 
god stemning.

Tale højt og  
tydeligt.

Spørge til andres 
holdning.

Se forskellighed 
i gruppen som 
noget positivt.

Koncentrere sig.

Organisere det 
praktiske.

Lede gruppen. Modtage kritik. Give gruppen 
lektier for.

Dele sin viden 
med andre.

Gå på kompro-
mis, det vil sige 
bøje sig for andres 
meninger.

Give 
konstruktiv  
feedback.

Sørge for, at 
opgaven er pæn.

Opsøge fremmede, 
hvis der er behov 
for det.

Sætte arbejdet 
i gang.

Styre sine følelser. Afslutte grup-
pens arbejde.

Overholde 
gruppens aftaler.

Have tillid til de 
andre.

Søge 
informationer.

Give alle en 
chance.

Fremlægge  
overbevisende.

Arbejde i lang tid. Opsamle, hvor 
gruppen ”er” i 
arbejdsprocessen.

Turde sige, hvad 
man tænker og 
føler.

Kunne sætte sig i 
andres sted.

Kunne sætte 
grænser.

Sørge for, at alle i 
gruppen føler sig 
hørt og inddraget.

Være god til  
computer, filmop-
tagelse osv.


