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ELEVOPGAVE

EMNE: Kammeratskab

TRIN:   Indskoling og mellemtrin.

Spil spillet - Er du nice? 
I det her emne skal I lave jeres egne Nicelines på klassen for, hvad der er et godt fællesskab 
for alle i klassen. Start med at prøve spillet: “Er du nice?”

Debat - venskab og kammeratskab
I skal tale om følgende spørgsmål i klassen.

Spørgsmål:
• Hvad er forskellen på venskab og kammeratskab?

Debat – fællesskab
I skal tale om følgende spørgsmål i klassen.

Spørgsmål:
• Hvad er et fællesskab?
• Hvilke typer af fællesskaber er der i klassen? 

Brainstorm - Klassens Nicelines
I skal enkeltvis brainstorme på nedenstående spørgsmål: 
• Hvad er et godt fællesskab for alle i klassen?

”Walk and talk”
Bagefter inddeler jeres lærer jer i grupper, og I skal nu på ”walk-and-talk”. Det betyder, at I 
skal gå, imens I taler om, hvad I hver især mener, er et godt fællesskab for alle i klassen.

Husk at skiftes til at lytte og tale.

Husk at der ikke findes rigtige og forkerte svar.

Opsamling
Når I kommer tilbage skal I sammen i gruppen udvælge de tre sætninger, som I mener bedst 
beskriver, hvordan I skaber et godt fællesskab for alle i klassen. I skal skrive dem ned i 
skemaet her.

http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/F0185A6C-F18D-48ED-B0C0-381229CB95C2/6007943/skema_brainstorm1.pdf


 
Niceløbet
I skal nu på en slags orienteringsløb, hvor alle gruppernes ark er hængt op rundt omkring i 
skolegården, eller hvor I vælger at afholde det.

I de samme grupper som før, skal I nu gå rundt til hver enkel post og notere gruppe-
nummeret ned på et ark (eller på jeres tablet) og bogstavet på den Niceline (sætning),
I synes, er den bedste. Fx 1B, 2A, 3C.

Som afslutning tager hver gruppe en post med tilbage til klassen.   

Klassens Nicelines
Alle elever samles i klassen. Nu skal I blive enige om et antal Nicelines for et godt fællesskab 
for alle (vi anbefaler, at I max vælger ti). Grupperne fortæller, hvilke Nicelines de har valgt, og 
jeres lærer laver en opgørelse over, hvilke Nicelines der har fået flest stemmer.

Kreativ opgave
Nu skal I gøre jeres klasses Nicelines synlige i klassen. 
• Hvordan kan I gøre det?
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