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CRUPPEARBEJDE

VI ANI'ENDIJR DET

C.upp.arbejde €r en undervisningsfoln' hvot nogle laa bon (3 6) ar

bejder sammen paa at rose en lalle6 oPgave Rornere deler emnets

fdrsk.llige snle. mellem sig saa hv€r elev selvsrEndigt udtorer sin

der aI arbejdet. Til sidst bearbejder bornene I fFlLesskab de samrede

r.sultaler, Baa grupgen som helhed allevefer en afrudei losnhg paa

ved at anvende gnPpea ejd€ i undertisningef on'ker vi at rEre bar-

net at arhejde seLvstsndier, ar udvise i'iliativ at gire det lejtighed

til at udfolde og udvjkle d': smar "kunstn'iriske latenle'"' alle bon be-

sidde!, oe sids1, m.rn iklc mnLdsr prove a1 udvikle den sociat€ lolelse

Noget meger ves.ntligi ved gruppearbejde er' at hver enhelt lader rile

e;e. og anlee gaa op i lellesskabet med Lammeratcrne og ar hver

enkerts ;dsats er bestemmende for helheden Derfor behover dei ilke

at v&re €n unde.visdingstorm, der gaar elter noje fastsatie regrer'men

den er rr€rtinod saa lig Paa variattonsruligheder' som md kan onslle

sig. I grupPeudetvisningen kan indgaa en m4'g'lc forsk€llige besketli -

gerser som tegrilg, modellerjng dramaliserins' leg' drskussbner'

smaa 6kriftlige aihandlinger og roredrag

Emner til grupPearbejde linder vi tra nalurhistorier' qeogralien og ll-

slorien, soF otte uder eel benames orientern{sfagene Disse tlelag

vil som .egel ved denne arbejdsrom vare noje lorbxndet med hinDder

Arbejde. man med et rard i geografi, falder det ganskc natlrligt samti

dig at drag. lrak af lddets historie frem og gedemgaa ludeis tauna

og noF, Arbeider man med bronzealderen i l)dmark Yil bonene 11-

g" .".."trrriet .".t" ai vide, hvilke dyr der levede deraang' og hvor

dan lddet saa ud. Bornene interesserer si6 ille saa meget lot' hvad

der horer uder det ene fag, og hYad de' horer u{l€r de1 ddet' men

fagene viL garske raiurligt indgaa i en helhed Derfor er det rent p'ak-

tisk vigtigt, at lag€ne llke er sPredtpaa lo' mange lErere '

Naar man skal i garg m.d et 
'mne 

maa mat allerlorsi v€kke inter€s-

35

I

*{h
rqv i,



l
l

I
I

I
I
I

Det Lan ske rC f l r  spardeDde for lat i ing,  e l  nnrseumsf,cs,g,  en1u.,et
ler  b lot  ved ar v ise dem en e[er arr ]en s j .v t ing,  . ler  har med ehrei  a1
g!r{r  D.t . r  v lgt ig l ,  at  borr .ne komrner i  gang me.t . t  arbejdc saa hu.
fLgl som rnurigt. saa hvod.. ikk. lade bo.n.ne s.lv v_re m.rd lll al
prDieegc a.bejdet? l )e l  er  ,dersr . /Erdinr l . t t  a.  Krasse!.r  m.d 1iL ar
litretlclegge arbejder selv om man i forvej.tr I novedrrEk har jnd.tett
stoff.t, vil dei altid fra bornene komh. spo.roe rdeer, som .leIs giv..
en ga\hlrg v.kselvrkning mel lem der.r  oq iar .er  d.Ls givrr  os e1 vig,
trel fing€rpeg oo bornen.s intercsser

ge boger paa den rjeliee maade, nemlig til al sog€ oplysnrne.r 1, sotr

J€ h3r b.xg for  og inreresser. .  s ig lor ,  t ror  jeg,  at  ma. samridig kan

medvirk€ t i l  at  skabe r l  gavr l i# L{ 'seb€h.v.

Denne del al arbeldet t.eler bomer' i a1 arbejde 6ellstendigl' og det

er negct vigtlg. Der vil ar1id 6.n{rr. i lrv'f blrve ;,

Det er rtk€ lFrerds opgave at organiscre
arbejdel, saa aer gaar aulomallst< og gtatj
m.n.let maa tEgges rr1 r1rt.-, saa rnan taa

rorhraxl  red,  dct  v i l  l : ,kkes

vell dern€ arbejdstoh ga.irte. d.t ikkc
saa n! ,gcr om ar rndlr . re. t  t r , rdtet  kund

rare L,ooenr en arbel.ts
men e Naturtrgvis ef  dcr ogsa, I  or lenL.
.Dgsiagcne er dt t  tErestot ,  han hea al  r i
heLlg grurd kan torrang{: .  a1 horr .ne har

krevel, al nan skal lag. srandpukl ril

ting og forhold, man iLke lor har tenkl

paa Del menneske, d.r  l ra s in skol€

lid er vant lil at a.bejde s.lv

srandlet og ved, hror hd skal

soge sir  v jden, er ran$

bedre udrustel  t i l  a1

o.renierc slc r den v.r

den, han skal  lcve i ,  .nd

sob p. .at  v1d.n Vcrt  in. t lE. ing af  dert€:n
vendts k lasseundervisning Men ne.u. tov.r  er  der I  . j tssc tag ornraad.r ,
s.m ikk.  bor rndla:res paa samrn. ma.tc ohrarr l . r ,  d. .hars. l retor

n!  sk e st  ot  f lererdct ,  g.upp.art . jderkommer
r i  b iLtedel  og horedvegten l r .gges h€r i l ikr  sa:  r j .ger paa srLle stot_

den, de. i  skol t r  r l ln l  h3r warel  td l  t i t  at  b l ive l 'd ' r

Under arbejd{r1nir i al jndsarnle vid.n lirlrer Lornen' 3l{1ivt m'd lin

genc lor a1 Daa €t grnske beslemt maal og .ler 
':r 

ingen tnvr om, ar

stoll{:r ril blivc :rrderl.,.l.s 1€vende lor liorn.ne, end hvis de Pa6sllt

har Dodtag€l, hvad la.eren hrr prower al banke nld i hovcdet Paa den

N!sre pur&r paa arb{: jdsproemmm€l er,  a l  bornene skal  g ive udtryk for '

hvad de hrr  la l t  Pt  u ' l lende og larver ige udf 'ndel-

s.  lor  . lag€n Der hLiver iegnet,  malet .  mod' l l€ret  og 6kreret  Ind j

mellem nraa vi have .n li]le diskEsion om lingen' og saa gaar arbe.l

tet v,dcre lxr l,l]Yer rie leillehed til at faa udlosning lor den lrug 111
r. f  som paa afb€jd.1 hed slofer Hrr blLw.r  , l r t  l€r . rens op-

so$, d.,res opl-vsnin
gave at  /Fre bornene. hvor d.
ger,  og dernesl  h jFlpe dem

drsse oplysnnrger?

1rg51e er.  hvaC n kan
opl !sr inger,  de opty.nnr! . r ,
sLg t ' l  ved at  iagrtage r ingen. ,
g lade ar m!sqrmsbesog og
l)edor !il €t Lejrskoleophold
.€ Lmpuls.r neiop til d.rur.
Andenhaandsoplt srtngern.

ai setLc .l1ss. ofly!

Hvor soger vi !a.

I reg rror .tet vie
kaldc torstehatu s
borrc le kan s]ur ie

II.f har rr heger ! r.

ocsaa er! . r  . r  m, ng

at tu.embrrnge rogel, vi vist alle har

i  os AJ og 111 dramat iscrer v i  stol

f€r, og de1 €r sjo\'1 at se. hvor mege!

bordene gaar op i rollen

l iserede bronzeald.ren, havde jee ik-

kc en gruppe born,  d. .  lorest i l le. le

ol.ltidsmenresker men simpelthen en

heL t i l le boplads med sm

il{,.mcmesker De il<Le bar. 6pi]l€de-

le war De.n. inrense indl€ven L en

i en t.rn iids vaner og slri]{k. glord'

' t ;

I
Iher kar f i lm Jg far l lo ogsaa varre en hl€tp Ved ar Lar|  ho.n.r .  at  bru



e! nogen eengivelse :J i.dlaft
61of, men en persontig stilling_

iagen til emnet, bljv€r bornere iwnget rrr setv al dahe 6ig en meri.g
om lugene og rarcf at respet<tere sdres meninger

IFnmarbejdet m€d de andre bo.n er d€t mltigl at op€lske en sociat
ioler6e. Barnet opdager ikke alene sine egne kr€fte. og anleg, men
blive. smlidig l<lar ov€r, at det er athangiet at odre metuesker
Itvis arb€idet skal g€nnemtores, maa der udyts.s vilje 1 samarbejdc,
v je tiL at Jde sil bedste ro. gruppen6 faltes arbejde oC respekt for u
d.€s synspldler og ansrrengelser.

Lere.ers vigligste opgave i gruppeund€rvisningen er at vi*e b.rotigen
de paa bornene, samtidig med ar hm er den raadgivende stotle, de attid
Lan henveDde 6ig iil i tvivlsrilfelde L&reren6 hotdning blive. mere
passiv og afvenlende, hens initiativet er Uyrlet over paa bornene Naa.
lldens lylde komoer, haa le.ercn saa r.ede t med hensigtshassig.
mate.laler og melod€r.

Det er imidleftid ikke alene lsrc.e!, der giler raad Det viser sig, at
bohere altid er villige til at hjelpe hinandcn Dcme gersidige hj?L!,
der maask€ uder andre u.dervisningsformer ka. have prag at snJderi,
er her nogel servfolgeliEt og al 3.o. belydnmg tor kamtue.atskabei

Gruppearbejdsmetoden er ogsaa h€nsrg!smassig for borD med vanske-
ligheder. lnder arbejdet errarer lereren heget om der e.telre barn,
om ders anleg og evner og iaa. ojnene op for egenskaber, har ikke rid,
ligere har kendl hos bamet. Derte kaD ofte give el tingerpcg om, hvor
han ke sFtte ind for at hjetpe born, der tr€ngcr lil det.

Det er deiligt ar se, hvor lorsk€llige bod e! hvor godt de supllerer

i"^.*",".* n*t"" n"er enhelt prEdere' sil vdersie Alle bom og_
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"" -uerlegne 
og ntindreYerdige' vil altid have el om

raade, der ligger sp{r'iell lor {.lcm' og blivcr paa deme daade uudvE -
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skar brive golri Detre' at der e! brus ror arle i ri

*in., *-u *u,**t 
-Itallet 

al konflikter og opfo'sets€nskeligh€der'

Da det son sad! lr<ke ei at stot, der egn{rr sig lige godr lor gtuppear

iqu", 
"u"t 

n.i ,Lt" o*.agles soE der 
'neste 

ristise arb€jdsmetodc'

nen som er dejlig arveksling' dei kombin're] med klasseundervrsnlng

og indjviduel xndervrsni'g er med til at sirrulere bornenes interesse og

Den hyggel ig€ stemni 'g,  de'  raader i  er  k lassew€rclse hvor man har

,-u0.""0"*t-"t kan man sagrens g€nskab' i klasseurdcrvrsnmgen

",n." 
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"-- 
ntlividucLle opgave' eller wed al lade hele klassen arDel_

.1. som o slor gruPp€

Da arb.id.r allnl skal lare ilieressebeton€t kd man ikkc 
'eene 

med

al lolg{: et fast rrbej'lsprogfam ole! lFnger' tid Rammerne maarare

"-tnO., ".^ 
Utt" 

"t"tne 
pludselig inleress'rer sig sterkt lor er em-

.., ,,i,.:.r, man skal gaa i gang med det Der gor dog ikke nogel' ar

na" i ac" tia, man eg'ntlig havde bereClet l1l gernemgmg af Gr@land
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D't gamle '4gJPten 
Der visligsie maa a1

inl vtre ar bornene gaar til arbeldet med iver oq intelesse

Lis.som arbeidsPlanen maa vs'e sdrdig' maa arbejd6loden ogsaa

'-i. 
a. t.n 1I"t tku", man ku arbejde efter en lalilast metod€' naar

md har nx'd born ai go'e Arbejdet maa allid lilpasses de born man

arbejd.r me.\r .l'rlo! viL der altid komme noget n]4 og inletesBdt ud

.; ; . .L. ; , - . ; ""* t  ar t id v€r€ spendende os ardr ie keder iet

emnet langl mcre livsned og pe.
sonligt, og teg rror, det va.erlan
ge, lor  de gt€mmer der.

GeMeo den selwirksomhed, der
er pragel al initiaiiv og lyst, hvor
alle bruger deres sarlige inleres
ser oe evner, lror jeg, mar paa

en v€rdfuld maade udvikter de
enkelte boh! serpreg.

cennem diskussioner, som itke
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