GRUPPEINDDELING
FAG: Dansk, klassens tid, sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab.
TRIN: Indskoling og mellemtrin.

Idéer til gruppeinddeling
Mange af de debatter, der bliver lagt op til i lærervejledning og elevopgaver til de fem
emner, kan tages fælles i klassen. Det er dig som lærer, der vurderer, om det er en fordel,
at eleverne først debattere emnerne i mindre grupper, og I derefter samler op fælles i
klassen.
Fordelen ved inddeling i grupper er, at alle elever får mulighed for at komme til orde. For
mange kan det være lettere at sige noget i en mindre gruppe, end i en stor – især når det
handler om mere personlige/følsomme emner.
Her er nogle ideer til, hvordan gruppeinddelingen kan foregå.
To og to:
Eleverne finder sammen to og to efter fx: længde fra albue til lillefingerspids, en bluse med
samme mønster, samme type sko, længde på pegefinger, fællestræk i ansigtet (fregner,
smilehuller, briller, små næsebor m.m.).
Vælg noget let først og gør det gradvist sværere.
Grupper fra tre og op:
Her handler det om, at eleverne samarbejder og hjælper hinanden.
Du vælger, om eleverne må tale sammen, eller om de skal klare opgaven uden ord.
Vælg noget let først og gør det gradvist sværere.
Alle elever stiller sig på en lang række efter forskellige regler: Farve på strømper, højde,
øjenfarve, hårlængde, antal søskende, skostørrelse, husnumre, fødselsdagsmåned m.m.
Når eleverne står på en række kan du gruppere dem, som det passer med opgaven i
grupper af tre, fire eller fem.
Som alternativ kan eleverne stille sig forskellige steder i klasseværelsets efter forskellige
kategorier.
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Forslag til kategorier
• Hvad spiser du til morgenmad?
Havregryn med rosiner – yoghurt med müsli – brød med ost – cornflakes med frugt.
•

Hvad bruger du mest tid på om morgenen?
Spise morgenmad - sætte hår - ligge under dynen - se tv.

•

Hvilken farve har dit overtøj?
Røde nuancer – Lys – Blå nuancer – Grønne nuancer – M ørk.

•

Hvilken frugt foretrækker du at spise?
Pære – æble – banan – melon – bær.

•

Hvilken farve er din hoveddør?
Brun – Sort – Hvid – Grå – Andre farver.

•

Hvor sidder du oftest, når du bruger computer/tablet derhjemme?
Ved et bord (skrivebord, spisebord, sofabord) – i sengen – på sofaen - på gulvet.
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