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Eleverne vil i løbet af Netwerks lektionsforløb indgå i skiftende makkerskaber og makkerskabsgrupper, 

ligesom de i resten af deres skoletid vil indgå i forskellige arbejdsgrupper.  

 

Her kan du finde inspiration til, hvordan du sammensætter grupper. Den første gang, du sammensætter 

makkerskaber og grupper, vil det være efter et tilfældighedsprincip, idet du ikke kender eleverne, men 

derefter er der flere muligheder. 

 

Vi anbefaler, at det altid er dig som lærer, der sammensætter makkerskaber og makkerskabsgrupper til brug 

i forløbet med Netwerk. På den måde får eleverne mulighed for at gøre sig erfaringer med andre end dem, 

de af sig selv ville have valgt. Samtidig kan du som lærer – efter de første tre uger – sætte elever sammen, 

som efter din overbevisning vil få særlig glæde af hinanden.  

  

Når makkerskaberne ophører
1
, betyder det ikke, at behovet for dem ikke eksisterer længere. Begrundelsen 

for ophøret er, at det kan være svært at få elevernes opbakning til at fortsætte i længere tid. Hvis man ikke 

har elevernes opbakning, giver makkerskaberne ikke mening og kan faktisk være direkte kontraproduktive. 

En elev, der føler sig ensom eller på anden måde mistrives socialt, kan opleve det som et stort nederlag, 

hvis dennes makker ikke lever op til forpligtelserne i et makkerskab, fordi det af makkeren ikke opleves som 

et behov længere. 

 

Makkerskaberne indeholder både et socialt element, hvor man har øje for hinandens trivsel, og et fagligt 

element, hvor man arbejder sammen med en fast makker – altså en arbejdsgruppe. 

 

Det anbefales, at der efter efterårsferien stadig er lærerbestemte arbejdsgrupper, men at eleverne også en 

gang imellem får lov til at bestemme, hvem de vil arbejde sammen med. Det er dog vigtigt, at det er læreren, 

der bestemmer, hvornår eleverne selv får lov at vælge grupper. 

Det sociale element i makkerskabsgrupperne ophører formelt, men det kan stadig give mening at minde 

eleverne om, at de skal være opmærksomme på hinanden i klassen. 

 

Der kan være forskellige principper at sammensætte grupper efter og her kan du finde inspiration til nogle af 

dem. 

Med tilfældig sammensætning kan gruppedannelsen klares forholdsvist hurtigt ved, at man tæller til det antal 

grupper, man vil lave, eller at man trækker lod. Man kan også lave gruppeinddelingen til en aktivitet for 

eleverne. Fx ved at eleverne stiller sig i en lang række efter højde eller alfabetisk rækkefølge efter for- eller 

efternavn (brug fantasisen, eller lad eleverne selv komme med forslag). Herefter kan man sammensætte 

eleverne, så de danner grupper med dem, de står ved siden af.  

Med udvælgelsesprincippet sammensætter du arbejdsgrupper efter en mere eller mindre bevidst målsætning 

eller strategi. Ved udvælgelse tilstræbes ofte grupper, der afspejler klassens sammensætning i forhold til fx 

køn, etnicitet, elevtyper, læringsstile eller fagligt niveau.  

                                                 
1 De ophører ved efterårsferien for hf-klasserne og juleferien for gymnasieklasserne 
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Udvælgelsesprincippet kan være med til at skabe en god klassekultur og giver eleverne mulighed for at 

prøve nye sider af sig selv af ved at indgå i forskelligartede grupper. Nye samarbejdsmønstre kan binde 

klassen sammen socialt og skabe et godt læringsrum. 

 

En udbredt metode er Cooperative Learning, hvor du kan finde inspiration til forskellige strategier inden for 

elevaktivering, læring og gruppesammensætning
2
.  

I nogle sammenhænge kan det være rart for eleverne selv at vælge, hvem de vil være i gruppe med.  

Det er dit ansvar som lærer, at det foregår på en ordentlig måde. Det kan fx være ved at lade eleverne 

sende dig navne på dem, de gerne vil være i gruppe med. Så bliver det mindre synligt, at der er nogen, der 

har svært ved at finde en gruppe.  

Det er dig som lærer, der beslutter, hvornår eleverne selv vælger grupper, hvornår du bestemmer og hvornår 

tilfældighederne styrer. Der er fordele og ulemper ved de forskellige gruppeinddelingsprincipper, og de 

tilpasses den enkelte undervisningssituation. Den tilfældige gruppesammensætning kan eksempelvis være 

god, når der skal laves grupper til kortere forløb eller i sociale sammenhænge, mens det i forbindelse med 

eksamen kan være fordelagtigt, at eleverne selv har indflydelse på gruppesammensætningen. 

 

                                                 
2 Raae, Peter Henrik (2006) ”Kommunikation i undervisningen”. I Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev (red.) 

Gymnasiepædagogik: En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag samt Slavin, Robert E. (1994) Cooperative Learning: Theory, 

Research, and Practice. New York, NY: Pearson. 

 


