
Takeaway	Teaching	tema:	Rammesætning	af	samarbejde	i	studiegrupper	

HANDOUT 3 

Spørgeguide til rammesætning af samarbejde i 
studiegrupper 
Inden I går i gang, tegn da først det visuelle stillads ’gruppeoversigten’ på jeres papir. 

Kategori 1: Hvad bringer vi hver i sær med ind i samarbejdet? 

Tag først en runde, hvor I hver især svarer på følgende spørgsmål. En fra teamet noterer stikord på, 
hvad du siger ned på post-it lapper og sætter dem i det respektive felt i jeres gruppeoversigt.  

§ Hvad er mit fag (min studieretning)?
§ Hvad er mine interesser?
§ Hvilken faglig viden og færdigheder bringer jeg med fra mit studie?
§ Hvilke personlige/jobmæssige erfaringer bringer jeg med ind i samarbejdet?
§ Hvad vil jeg gerne øve mig på i løbet af semestret?
§ Hvad håber jeg, at jeg har lært, når forløbet er gennemført?

Kategori 2: Hvordan vil vi gerne arbejde sammen? 

Hav først en samtale med afsæt i følgende spørgsmål og notér løbende ned på post-it lapper. Når I 
har talt tingene igennem, skriv da de konkrete aftaler, som I laver med hinanden, ind i bunden af 
jeres gruppeoversigt.  

§ Hvordan arbejder vi hver i sær bedst?
§ Hvordan kan vi bedst opmuntre, støtte og anerkende hinanden?
§ Hvad mødes vi om? – kun studiet eller også socialt?
§ Hvilke forventninger har vi til os selv? - og til hinanden?
§ Hvad er vores ambitionsniveau?
§ Hvilke konkrete aftaler vil vi indgå med hinanden, herunder:
§ Hvordan vil vi træffe beslutninger (konsensus, demokrati, andet) i vores gruppe?
§ Hvor tit mødes vi?
§ Hvilke tidspunkter på dagen passer bedst at mødes?
§ Hvor mødes vi?
§ Hvordan forholder vi os, hvis vi ikke overholder vores aftaler?

Kategori 3: Hvad vil vi gerne sammen? 

Tal om, hvad I er samlet om, og skriv stikord og gerne de 2-3 Hv- spørgsmål ind i midten af 
’gruppeoversigten’. 

§ Hvad interesserer vi os især for i vores gruppe?
§ Hvad gør os nysgerrige?
§ Hvilke konkrete opgaver er vi fælles om?


