
Bærekraftig jul: Gi ord i gave!
Et tverrfaglig opplegg for 3.–7. trinn

Oppgave: Lag et vennskapskort til et familie
medlem, en venn eller en klassekamerat.

Mål: 
• å lære seg å gi og ta imot ros
• å skrive enkle, beskrivende tekster

Før dere starter:

Klassesamtale: 
Arbeid med ord: Snakk sammen i klassen om 
hva ord kan gjøre med mennesker. 
Fokuser på ulike muntlige og skriftlige situ
asjoner: Eksempler kan være feiringer som 
bursdager, konfirmasjoner eller avslutninger 
der man holder taler, eller ulike situasjoner 
hvor ord kan være til trøst, føre til krangel 
eller skape trygghet.

Arbeid med mottakerbevissthet: 
Hvem snakker eller skriver man til? 
Gjør elevene oppmerksomme på at ordvalg 
avhenger av hvem som er mottaker: Man 
bruker andre ord når man snakker med en 
besteforelder, enn når man snakker til en 
klassekamerat. Dersom mottakeren er et 
fadderbarn, gjelder det å tenke over hva en 
yngre person vil sette pris på å høre. 

Forberedelsesoppgave:
Elevene jobber individuelt eller i læringspar. 
Be dem se for seg at de møter de ulike per
sonene nedenfor en morgen på vei til skolen. 
Hva kan de si for å gjøre dem glade?
• fadderbarnet
• en klassekamerat
• en ungdom i nabolaget
• tante/onkel
• bestemor/bestefar

Be elevene skrive ned ord eller setninger.

Oppsummer svarene i klassen. Skriv de for
skjellige ordene eller setningene på tavla, 
og la elevene bruke ordene som inspirasjon 
eller modell i det videre arbeidet.

Gjennomføring: 
Elevene må først bestemme:
1. hvem gaven skal være til – et familie

medlem, en medelev, en hemmelig venn 
eller et fadderbarn? 

2. om de vil lage et vennskapskort med navn 
eller et vennskapskort med minner.

Vennskapskort med navn 
Ved å lage et slikt vennskapskort kan eleven 
bruke mottakerens navn som utgangspunkt 
for et dikt om vennskap. 
Fremgangsmåte: Skriv mottakerens navn 
loddrett på et ark. Bruk hver bokstav i navnet 
til å skrive ord eller setninger som beskriver 
personen. 

Eksempel:
Iver:
• Ivrig
• Veldig flink til å dele
• En god venn
• Rask



Eksempel på vennskapskort med navn.

Til slutt:
Pakk inn kortene, og gi dem bort som 
julegave. Eventuelt kan dere henge 
opp kortene i klasserommet og bruke 
dem som adventskalender.

Vennskapskort med minner
Ved å lage et slikt vennskapskort deler eleven gode minner med mottakeren.
Fremgangsmåte: Tenk over fine ting du har opplevd med mottakeren. Skriv minnene på 
vennskapskortet.

Eksempel:
• Mitt beste minne om deg er … fordi …
• Mitt beste minne om deg er den gangen du …  Da kjente jeg …
• Du er viktig for meg fordi …

Eksempel på vennskapskort med minner. 



Du trenger:
• ett stort rektangel 8x16 cm
• to rektangler 8x4 cm

1. Merk av midten på det store 
rektangelet ved å bruke linjalen 
eller ved å brette kortet på midten.

2. Brett de korteste endene av 
 kortet inn mot merket på midten.

 

6. Flett de to små rektanglene 
inn i kortet.

5. Klipp langs de markerte linjene.3. Bruk blyant og linjal, og tegn 
tre linjer med 2 cm mellomrom 
på midten av kortet.

4. Brett kortet på midten.

Oppskrift på 
vennskapskort

Ferdig vennskapskort


