
Bruk av grupper til faglig arbeid og sosial ferdighetstrening. 
 

Bruk av grupper i skolehverdagen er vanlig. Som klasseledere skal vi lede aktiviteten slik at 
læring finner sted. Det innebærer at vi tar et bevisst valg i forhold til hvordan vi plasserer 
elevene i klasserommet. 
 
Om vi bruker grupper må vi spørre oss: 
 Hva er det faglige målet for aktiviteten? 

Hvordan fremmer gruppearbeid dette målet? 
Hvordan kan vi bruke grupper til å trene på sosiale ferdigheter? 
Hvordan skal sammensettingen av gruppene være? 
 

Roller i gruppearbeid:  
Når elever selv velger samarbeidspartnere, velger de gjerne sine venner. Dette kan de gjøre 
selv i de tilfeller der de vet at mye av tiden vil gå med til tull og tøys. Å velge bort sin venn 
kan være sosialt risikabelt. 
Et mål for elevene på skolen er at de skal lære seg å samarbeide med alle. Det er derfor vår 
jobb som voksne å legge til rette for at dette målet nås. For å nå målet må den voksen sette 
sammen elevene i grupper. Videre kan vi gi deltakerne i gruppen forskjellige roller. Rollene 
lar vi gå på rundgang. Vi lager rollekort hvor beskrivelsen av hva f. eks. tidtakeren skal gjøre. 
For å sikre at alle i en klasse får prøvd alle rollene kan vi velge at elevene skriver navnet sitt 
på baksiden av kortet når de har hatt en rolle. 
 
Rollene kan være: 

 Tidtaker  

 Skriver 

 Oppmuntrer 

 Fremlegger 

 Detektiv  
 
Belønne ønsket atferd i grupper: 
Vi kan bruke gruppearbeid til å belønne gode sosiale ferdigheter. En enkel oppgave kan være 
en quiz i et fag. I denne aktiviteten trengs det ikke nødvendigvis roller, men en skriver må 
velges. 
 
Elevene er delt i grupper. Lærer har forberedt 15 spørsmål. Spørsmålene leses av den voksen 
og elevene skriver svar på ark. I tillegg til å få poeng for rett svar får gruppa ekstrapoeng for 
godt samarbeid og trekk for dårlig oppførsel. Det kan være banning, rope svar til andre 
grupper, m.m. 
Belønning er alltid motiverende, og gruppa som vinner kan få hver sin bærbare pc og bruke 
forlagenes fagsider til å jobbe i f. eks 20 minutter en time samme dag. 
 
Om du velger å bruke dette eller noe lignende er det viktig at kriteriene for hva som gir 
poeng og hva som fører til trekk er helt tydelige for elevene. Det er også viktig at du ikke 
avviker fra kriteriene i øvelsen. 
 
 



 
Tilfeldig sammensatte grupper: 
Disse tipsene er tatt fra «Det er mitt valg» som er et holdningsskapende klassemiljøprogram 
for barnehage, grunnskole og videregående. Programmet er finansiert av Lionsklubbene i 
Norge.  
http://www.determittvalg.no/om-dmv/  
 
Tilfeldige grupper: 
To grupper: Heia/Norge, salt/pepper, dag/natt, hvitt/svart  
Tre grupper: rødt/hvitt/blått, øvelse/gjør/mester,  
Fire grupper: sommer/vinter/vår/høst, borte/bra/hjemme/best 
Fem grupper: Tommelfinger/pekefinger/langfinger/ringfinger/lillefinger 
Seks grupper: seks frukter – bærsorter – dyrt – fugler m.m. 
Sju grupper: ukedagene  
X antall: bruk et ord, f. eks. BAKER – lag en lapp for hver bokstav så mange ganger som du 
skal ha grupper. Elevene leter etter de med samme bokstav.  
Dette kan også gjøres med billedkort på ting som hører sammen. (grønnsaker – bilder – hus 
m.m.) 
 
Tilfeldige par: 
Elevene går rundt i rommet. De danner par med den første de finner som har samme farge 
på et klesplagg som dem selv. 
Dan par med den første du finner som har: 

 Samme antall søsken som du 

 samme antall bokstaver i navnet som du 

 samme forbokstav i navnet som du 

 samme farge på øynene som du 

 bestemor med navn på fire bokstaver  

 osv. 
 
Lag papirlapper med to ting som hører sammen. 
tante – onkel 

 hund – valp 

 ku – kalv 

 bilde – ord 

 tegneseriefigurer (Donald – Skrue) 

 stor – liten bokstav (K-k) 

 osv 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.determittvalg.no/om-dmv/


 
Rollekort 

 

TIDTAKER 
 
 Jeg skal følge med på klokka. 
 Jeg skal passe på at alle får tid 

til å komme med 
svar/forslag/arbeid. 

 Jeg skal si fra når vi har 5 
minutter igjen slik at vi får 
avrundet arbeidet. 

 Jeg skal si fra når tiden er ute. 
 

 

SKRIVER 
 
 Jeg skal skrive ned svar. 
 Jeg skal gå gjennom teksten 

med den som er fremlegger. 
 

DETEKTIV 
 Jeg skal se etter godt 

samarbeid på gruppa som: 
- å dele 
- å vente på tur 
- å spørre en annen om svar 
- å gi ordet til en annen 
- å snakke vennlig 
- å hjelpe gruppa til å bli 

god 
 
 

OPPMUNTRER 
 
 Jeg skal gi positive 

kommentarer til alle i gruppa. 
 Jeg skal passe på om noen ikke 

deltar og jeg skal oppmuntre 
dem til å delta.  

 Jeg kan spørre hva de kan delta 
med. 

 

 

FREMLEGGER 
 
 Jeg skal legge frem svaret / 

oppgaven for klassen når tiden 
er over. 

 Jeg skal gå gjennom teksten 
med den som er skriver. 
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