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Gode gruppemøder 
 

Husk at ”lytte aktivt”, når I fortæller for hinanden. Dvs. I må ikke afbryde den, der taler,- og I viser, 

at I lytter til, hvad der bliver sagt. Event. kan I følge op med opklarende spørgsmål, når den talende 

er færdig. 

Udnævn en mødeleder. I kan event. aftale at funktionen går på skift mellem jer. Det er 

mødelederens opgave at sørge for, at alle kommer til orde i gruppen, og at I holder en klar 

struktur, så I ikke spilder jeres tid med overspringshandlinger ;) 

Udnævn en sekretær for referatet i logbogen. Det er sekretærens rolle at tage referat af, hvad I 

fremlægger for hinanden og beslutter jer for i undervisningstimerne her på skolen. Lad 

sekretærfunktionen gå på skift mellem jer.  

 Start hver undervisningsgang til en ”Ordet rundt”, hvor I på skift fortæller om, hvad I hver 

især har gjort og tænkt siden sidst.  

- Hvad har været inspirerende?  

- Hvad har været svært? 

Tag jer tid til at uddybe og videreformidle den viden, I har høstet hjemme for de andre 

gruppemedlemmer. 

 

 Diskutér hvad I kan ”hakke af” på jeres projektplan, samt hvilke nye opgaver der er dukket 

op. Giv jer tid til at visualisere vha. projektplanen, så det ikke bare er én af jer der har 

overblikket i gruppen. 

 

 Husk at konkludér på jeres diskussioner, og husk at NEDSKRIVE jeres konklusioner 

logbogen.  

 

 Brug den overskydende tid til at få skrevet nogle afsnit i projektrapporten.  

 

 Sørg for at I får givet hinanden lektier for hver gang, inden I skilles. Hvor langt er I nået? 

Hvad skal I lave til næste gang?  

Lad alle i gruppen formulere, hvad de går hjem og gør, og hvad de forventer der kommer 

ud af det. Gør jeres hjemmearbejde så konkret for hinanden som muligt, så det ikke virker 

svært, når I sidder derhjemme med det ;) 

 

 Husk at alle i gruppen skal skrive i loggen til næste gang. 

 


