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GRUPPEDANNELSE 

Introduktion

Når eleverne arbejder med engineering, foregår det oftest i grupper. Det betyder, at lærerne skal overveje, 
hvordan grupperne skal sammensættes og ud fra hvilke principper. 
Arbejdet med engineering designprocessen kan styrkes, hvis følgende fem roller er til stede i hver gruppe (de 
fleste elever mestrer flere roller). 

Demokratisk leder:  Fokus på at inddrage alle i arbejdet og rammesætte processen, så alle får taletid 
og lytter til hinanden. 

Facilitator:  Fokus på at styre processen og drive arbejdet videre inden for rammen af 
delprocesserne i designmodellen. 

Håndværker:  Fokus på at inddrage viden om tekniske og praktiske færdigheder i forbindelse 
med værktøj og materialer. 

Idegenerator:  Fokus på at tænke ud af boksen og igangsætte kreative ideer og tilgange. 

Systematiker:  Fokus på systematikken i gruppens arbejde samt at dokumentere og føre protokol 
over arbejdet. 

Formål

Køn bruges ofte som organiseringsprincip, når der dannes 
grupper. Dette metodekort har til hensigt at rette fokus mod et 
organiseringsprincip, hvor det i stedet er elevernes kompetencer 
der danner udgangspunkt for sammensætning af grupper.

Med afsæt i de fem roller kan læreren sammensætte grupper 
efter model 1 eller model 2.

Model 1:

Model 1: De beskrevne roller kan danne grundlag 
for lærerens sammensætning af grupper med 
henblik på at danne grupper der repræsenterer en 
mangfoldighed af kompetencer. Her indgår roller-
ne overvejende i lærerens planlægning og drøftes 
ikke med eleverne.

Model 2:

Læreren sammensætter grupperne, så forskellige 
roller er repræsenteret. Eleverne tildeles eksplicit 
en rolle hver, som de forventes at udfylde. Rollerne 
fordeles på baggrund af elevernes forudsætninger. 
Det er vigtigt, at rollerne ses som dynamiske og at 
der er variation i, hvilke roller eleverne tildeles. Til 
tider skal de også udfordres og tildeles roller de 
umiddelbart ikke er tilbøjelige til at vælge.
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Valg af model

Beskriv hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med henholdsvis model 1 og model 2, og vælg hvilken model 
du/I vil bruge til jeres kommende engineering-forløb.

Roller:

Er de fem roller dækkende for elevernes arbejde med engineering-designprocessen i det forløb, du/I arbejder med?  
Ser du/I behov for andre roller?

Gruppeoversigt

Skitser hvordan grupperne i klassen ser ud, hvis du organiserer dem efter de beskrevne roller. Noter mulige udfor-
dringer og succeser, som du tror grupperne vil møde i deres samarbejde med hinanden.


