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At eleverne kommer til at interagere på kryds og tværs med hinanden, og at de derfor måske kommer til at 

tale med nogle klassekammerater, som de ikke har talt med før. I denne aktivitet skal eleverne diskutere og 

høre hinandens forskellige holdninger til et emne. 

 

 Beslutningslinjen er en skillelinje mellem to sider. Linjen er enten fysisk (fx en snor), eller man kan 

bruge, hvad der er i rummet (fx en linje i gulvet, opdeling af lokalet etc.)  

 Når man står på den ene side, har man ikke truffet en beslutning endnu (side A). Står man på den 

anden side, har man truffet en beslutning (side B).  

 Emnet, der skal diskuteres, er: ”Hvad er de to vigtigste egenskaber ved en god klassekammerat?” 

 Alle elever står på side A til at starte med.  

 Alle elever skal nu hver især tænke på to egenskaber, de generelt synes beskriver en god 

klassekammerat (sjov, lyttende, taler 

med alle, god til at hjælpe osv.).  

 Når man har besluttet sig, går man over 

på den anden side (side B) og venter. 

 På side B finder man sammen med en 

anden elev, og sammen går man over 

på side A for at diskutere de 

egenskaber, man hver især har besluttet 

sig for. Hvis der er et ulige antal elever, 

går tre elever sammen i en gruppe. 

 På side A skal to-mandsgruppen nu 

beslutte sig for de to egenskaber, de 

mener, beskriver en god 

klassekammerat bedst. Når de er enige går de tilbage til side B. Nogle gange bliver de enige om to 

af de ord, der allerede er på banen, og andre gange finder de frem til nye ord, der måske indeholder 

betydningen af de andre ord.  

 På side B venter to-mandsgruppen på, at alle andre to-mandsgrupper også bliver enige, og derefter 

går to-mandsgrupperne sammen i firemandsgrupper, der går tilbage til side A.  

 På side A skal de to grupper fortælle hinanden, hvilke egenskaber de er blevet enige om, og herefter 

skal fire-mandsgruppen blive enige om kun to egenskaber, de tager med over på side B.  

 På side B venter fire-mandsgruppen på, at alle andre også bliver enige, og når alle fire-

mandsgrupper står på side B, finder de sammen i otte-mandsgruppe. Otte-mandsgrupperne går 

over på side A for igen at finde frem til kun to egenskaber, de kan blive enige om. 

 Øvelsen fortsætter i princippet til at alle elever i klassen står på side B, og har talt sig frem til to 

vigtige egenskaber hos en god klassekammerat.  

 Målet med øvelsen er ikke nødvendigvis at finde frem til to ultimative egenskaber for en god 

klassekammerat. Igennem diskussioner lærer eleverne hinanden at kende og får en forståelse for, 

hvad der er vigtigt for forskellige mennesker. I processen vil en masse positive egenskaber blive 

diskuteret, og eleverne får en fornemmelse for, hvad de andre elever generelt lægger vægt på hos 

en god klassekammerat. 



 

Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af materialet uden Ventilens skriftlige samtykke er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om 

ophavsret, © 2016 Ventilen Danmark 

 2 
 

 

 Tidsforbrug: Tidsforbruget kan variere afhængigt af, hvor diskussionslystne eleverne er. Du kan fx 

sætte 20 minutter af til aktiviteten (inkl. introduktion) og så bruge 10 minutter på opfølgning. 

 Krav: I skal være i et lokale, hvor der er plads til at gå rundt. 

 Forberedelse: Ingen 
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Hold øje med, at en meget stor gruppe ikke står på side B og venter på en lille gruppe, der ikke kan blive 

enige på side A. Sker dette, må du i din facilitering forsøge at hjælpe den lille gruppe videre.   

 

Det er vigtigt at følge op på aktiviteten. Det kan du blandt andet gøre med følgende spørgsmål: 

 Hvordan diskuterede I jer frem til de to ord? 

 Hvorfor endte I ud med netop de to ord? 

 Hvor hurtigt ’giver man op’ og går på kompromis? Gør det en forskel, at der står elever på side B, 

som ikke kan komme videre, før man er blevet enig på side A? 

 Hvordan er det at blive enige om noget i ottemands-gruppen i forhold til to-mandsgruppen?  

 

Du kan også bruge denne øvelse, til at få klassen til at diskutere et fagrelevant emne. Husk dog, at der ikke 

kun må være ét rigtigt svar på spørgsmålet, fordi øvelsen netop handler om at se, at folk har forskellige 

holdninger. 

 

Du kan på hjemmesiden, under fanen ’Fællesskabelse’, se en video, der viser, hvordan ’Beslutningslinjen’ 

foregår. 

 


