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CODE OF CONDUCT – GRUPPEARBEJDE 
 
På de fleste arbejdspladser vil man skulle arbejde i grupper. Derfor er det en fordel at 
have erfaring med det. Men at arbejde i en gruppe kan være meget frustrerende, fordi 
man kan have forskellige ambitioner, arbejdsmetoder, måder at kommunikere på osv.  
 
Vores erfaring viser, at det er en god idé at tale om eller nedskrive jeres forventninger til 
hinanden og jeres fælles arbejde med inspiration fra denne ”code of conduct”. 
 
 
INTRODUKTION - HVIS I IKKE KENDER HINANDEN SÅ GODT 
Gruppens medlemmer:  

• Hvem er I? 
• Hvor kommer I fra? 
• Hvad er jeres uddannelsesbaggrund? 

   
ARBEJDSGANGE I GRUPPEN 

• Hvordan foretrækker I jeres arbejdstider? (Fx kl. 8-16:00 eller aften) 
• Hvordan foretrækker I at arbejde? 
• Har I planlagte ferier eller studiejobs, som der skal tages højde for i forhold til 

deadlines? 
• Hvilke kommunikationsmidler vil I benytte? (Fx Messenger, WhatsApp eller mail) 
• Hvordan vil I sikre jer, at I får delt viden/informationer? 

 

LÆRINGSMÅL  

• Hvad ønsker I at lære? (Fx et programmeringssystem, at samarbejde med en 
virksomhed eller have en ny rolle eller et nyt ansvarsområde i gruppen) 

• Hvad er jeres ambitioner? (Fx at få en høj karakter eller at arbejde med en ny metode 
eller et nyt felt) 

 
PRAKTISK  

• Skal mobilen være på lydløs, når I har gruppemøder? 
• Hvor lange er jeres pauser? 
• Skal man gøre noget, hvis man kommer for sent? (Fx betale til en bødekasse) 
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ETISKE PRINCIPPER OG KERNEVÆRDIER  
Diskuter og definer jeres gruppes principper og værdier, fx: 

Ærlighed, fx når der 
gives feedback  

Integritet At være til at stole på Mod – fx når I 
diskuterer akademiske 
emner  

Gensidig respekt  
 

Ansvar Teamwork – fx når der 
arbejdes på forskellige 
del-elementer af 
projektet  

Overholdelse af lov og 
regler  
 

Empati Forpligtelse til Code of 
Conduct 

Osv.   

 
BESLUTNINGSTAGEN OG CODE OF CONDUCT  

• Hvordan tager gruppen beslutninger?  
• Følger I retningslinjerne fra jeres Code of Conduct? 
• Respekterer I hinandens og andres rettigheder?  

Hvis du er i tvivl om nogen af svarene, så spørg de andre i gruppen. 

   
UENIGHEDER ELLER KONFLIKTER  

• Hvordan kan man sige til, hvis man er uenig med sine gruppemedlemmer?  
• Hvordan plejer I at opføre jer, når I er i konflikt med andre? Prøver I for eksempel at 

undgå at skabe konflikter, fordi det føles ubehageligt, tager I det personligt, eller 
kan I holde fokus på målet og processen uden at tage det personligt?  

 

 
Held og lykke med samarbejdet! 
 
 

 
“Coming together is a beginning,  

staying together is progress,  
and working together is success.” 

 
Henry Ford 

 


