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UKE  TEMA  INNHOLD  MERK 

34  Tydeliggjøring av 

rammene for et 

forutsigbart og trygt 

læringsmiljø. 

Klargjøre strukturene for undervisningen 

og forventet atferd på skolen. 

 

Gjøre rutinene og forventningene til den 

enkelte og klassen tydelige og 

forutsigbare. 

 

Repetere og diskutere/reflektere rundt 

klassereglene: 

Hva er bra med hver regel? 

Hvorfor er det lurt å følge den? 

Hva skjer når noen bryter den? 

 

Tydeliggjøre konsekvenser ved brudd på 

klassereglene. 

 

 

 

 

 

Klassereglene henges opp på et synlig 

sted i klasserommet. 

35  Sosiale ferdighetsmål 

for 5. klasse – 

kartleggingsblomsten. 

Vi gjennomgår de sosiale målene 

gjennom samtale, refleksjon, diskusjon. 

 

Vi deler klassen i to – både gutter og jenter i hver 

gruppe med blanding av sosialt kompetente elever 

og elever med utfordringer sosialt. 

Laminert kartleggingsblomst i A3 

henges opp i klasserommet. 

36  Vennskap.  Vi tar utgangspunkt i diktet «Glede er å 

dele» av Gunnar Roaldkvam, og 

reflekterer sammen rundt dette. 

 

«Glede er å dele» av Gunnar Roalkvam: 

Målet vårt er å finne 

ut hvordan vi kan skape 

uten å vinne 

over andre. 



Repetere grunnleggende etikk ifht 

vennskap og reflektere rundt hva vi vil 

fokusere på dette skoleåret. 

Hva er typisk for vennskap i deres alder. 

Utfordringer? Styrker? 

 

Vi starter hemmelig venn som avsløres 

fredag. Ha hemmelig venn kort klare. 

 

 

 

 

For meningen med det hele 

er å dele og skinne 

og lyse opp 

for hverandre. 

 

Det er ingen vits å bli først,  

å komme fram alene. 

Det blir ikke kjekt før 

vi andre kommer, likevel. 

 

Den beste vennen min 

løper ikke for å vinne. 

Nei, den beste vennen min 

venter på meg,  

slik at jeg ikke blir  

sistemann, alene. 

 

37  Vennlighet.  Viktigheten av vennlighet – øve opp 

vennlighet som sosial ferdighet – 

bevisstgjøring. 

 

En liten gruppe elever (2 – 4) søker informasjon 

om forfatteren til et sitat de har fått utdelt. De 

legger fram det de finner ut om personen for 

klassen og forteller hvordan de selv forstår sitatet 

og hvordan de kan bruke det i dagliglivet. 

 

ORDTAK/UTTALELSER 

«Man kan strø høflighetens og vennlighetens frø 

rundt oss uten at det koster stort». (Jeremy 

Bentham) 

 

«De vennlige ord som sies i dag, kan bære frukt i 

morgen»  

(Mahatma Gandi) 

 

«Vennlige ord kan være små og enkle å uttale, 

men de gir gjenlyd for alltid». 

(Mor Teresa) 

 

«Vennlighet er et språk som de døve kan høre 

og de blinde se». 

(Mark Twain) 

 

«Vennlighet avler vennlighet». 

(Sofokles) 

 

«Vær vennlig mot uvennlige mennesker – de 

trenger det mest». 

(Mark Twain) 

 

«Vennlighet er vanskelig å kvitte seg med, for 

den kommer stadig tilbake». 

(Dalai Lama) 

 

«Vennlighet er visdom». 



«Min sanne religion er vennlighet». 

(Dalai Lama) 

 

«Et vennlig ord koster ingenting og er allikevel den 

skjønneste av alle gaver». 

(Daphne du Maurier) 

 

 

(Philip James Bailey) 

 

«Vennlighet er å elske mennesker mer enn de 

fortjener». 

(Joseph Joubert) 

 

 

 

38  Samarbeid.  Hva betyr det å samarbeide? 

Hvorfor trenger vi å samarbeide? 

Hvilke ferdigheter trenger vi for å mestre 

samarbeid? 

 

 

Samarbeidsaktivitet: Ballongtoget 

BALLONGTOGET 

Utstyr: En oppblåst ballong til hver. 

Elevene stiller seg på rekke etter hverandre. 

Hver elev har en ballong og denne plasseres 

mellom brystet til eieren og ryggen til den 

som står foran. Målet er å få toget til å 

bevege seg rundt i rommet uten at 

ballongene faller ned og uten å bruke armer 

eller hender til å holde dem på plass. Hvis en 

ballong faller, kan man bruke hendene til å ta 

den opp igjen, men man må ikke bryte rekken 

og man må unngå at de andre ballongene 

faller ned. Dette vil kreve samarbeid ☺ 

39  Samarbeid. 

 

 

 

 

Samarbeidsaktivitet: Geometriske 

figurer 

GEOMETRISKE FIGURER 

Utstyr: Et langt tau som er knyttet sammen i 

endene og bind for øynene til alle deltakerne. 

Del klassen i tre grupper. Alle i gruppen skal 

klare å stå inne i tausirkelen, mens de holder 

tauet opp bak seg, og de skal ikke stå altfor 

tett. Etter at alle har tatt bind for øynene, ber 

du dem lage ulike geometriske figurer. For 

eksempel: «Still dere i en trekant, en firkant, 

en sirkel» osv) Når de tror de har stilt seg slik 

du har bedt dem om, lar du dem ta av seg 

bindet for øynene og sjekke ut selv hvordan 

det har gått ☺ 

 

 

 



40  Samarbeid.  Samarbeidsaktivitet: Gruppedannelser 

 

 

 

GRUPPEDANNELSER 

Elevene skal så raskt som mulig danne stadig 

nye grupper. De starter med å stå på en 

rekke. Deretter ber du dem om å se på 

skoene og finne andre som har samme farge 

på skoene, med samme farge på klærne, 

samme hårfarge, samme øyefarge etc. De kan 

også danne gruppe ut fra hvor mange brødre, 

søstre, søsken de har, kjæledyr (hund, katt, 

begge deler, ingen), favorittsmak på iskrem, 

hvor en bor etc. Med en gang 

gruppekjennetegnet er gitt skal elevene 

skynde seg å danne gruppe. Hold høyt tempo. 

Du kan gjøre det vanskeligere ved at de ikke 

får lov til å snakke eller at de får lov til å 

snakke, men har bind for øynene. 

41  HØSTFERIE   HØSTFERIE 

 

HØSTFERIE  

42  Samarbeid. 

 

 

 

 

Samarbeidsaktivitet: Musikalske stoler 

 

MUSIKALSKE STOLER 

Utstyr: En stol mindre enn det er elever. 

Her gjelder de samme reglene som i den 

tradisjonelle leken, men det er lov til å sitte på 

fanget til hverandre når en må dele en stol. Før 

dere begynner må du vise hvordan dette kan 

gjøres. En person sitter i stolen, sitt rett i beina og 

ha beina plantet godt i bakken. 

Den neste setter seg på personens knær osv. 

Vekten vil jevne seg ut og dere kan ha 100 

personer som deler en stol på denne måten. 

Bruk livlig/morsom musikk! Når musikken 

stopper skal alle finne seg en stol å sitte på. 

Fjern en stol hver gang musikken stopper og 

se om dere klarer å holde på til det bare er en 

stol igjen ☺ 

43  Empati. 

 

Vi reflekterer rundt 

historien «Bonden og 

dukken». 

 

BONDEN OG DUKKEN 

Av Hildegunn H. Indrekilen og Øivind Gaarder 

 

I en landsby i landet langt bortenfor de syv fjell 

bodde det en gang en bonde som var viden kjent 

for sin gavmildhet. 

 

bestemme hvem jeg skal be og hvor bryllupet 

skal holdes. Du kjøret ditt løp, og spør ikke 

hva jeg vil, selv om det er mitt bryllup! Du 

tenker bare på deg selv!» Hun smalt igjen 

døren og gikk ned til vognen der hennes 

tilkommende mann satt og ventet. 

 



Hva er budskapet i 

historien? 

 

La du merke til noen 

nøkkelord som viser at 

historien handler om 

empati? 

 

Hva lærer bonden av 

dukken som kan hjelpe 

ham til å bli mer 

empatisk? 

 

Hvordan kan vi bruke 

denne historien i egne liv, 

for eksempel i fht familien 

vår og vennene våre? 

 

 

Bonden hadde en datter som han var meget stolt 

av. Han overøste henne med dyre gaver. Bonden 

hadde mye å gjøre. Derfor snakket han bare med 

henne når de spiste middag. Datteren lyttet til 

ham, men kom sjelden eller aldri til orde, og faren 

spurte heller aldri om hennes meninger.  

 

Bonden følte seg rik og stolt over alt han eide og 

fikk til. År gikk, datteren ble voksen og flyttet ut. 

Sjeldnere og sjeldnere så hun sin far. Senere fikk 

bonden vite at datteren skulle gifte seg. Han ble 

glad og mente at storstuen på hans gods var det 

perfekte sted for bryllupet. Nå kunne han vise 

fram all sin rikdom – alt han hadde kjøpt, skapt 

gjennom mange år. For boden var stolt av sitt 

omdømme og han så det som en selvfølge at 

datterens bryllup skulle holdes på hans gods. Hun 

var jo hans datter! Han planla bryllupet nøye: 

Hvem som skulle bes, hvor de skulle sitte. Han 

følte seg glad og tilfreds over alt han hadde gjort 

for datteren. Da datteren kom på besøk og han 

fortalte henne om sine planer, sa hun: «Jeg vil selv  

seng. Huset var ikke brent. Møblene stod som de 

alltid hadde stått, men hva var det som satt på 

stolen der borte? Datterens dukke! Bonden, han 

skvatt da han så dukken blunke. Han knep seg i 

armen. Drømte han? Dukken beveget armene. Det 

virket som om hun levde. «Hei, bondemann», sa 

hun. Bonden skvatt til. «Hei, hei», sa han forsiktig. 

Han følte seg litt dum der han lå. Tenk, snakke til 

en dukke! Likevel sa han: «Jeg har aldri før lagt 

merke til at du er levende». «Selvfølgelig lever jeg! 

Hva trodde du? Og, jeg har alltid kunnet snakke 

også», sa dukken. «Du har bare aldri før hørt etter 

når jeg snakket til deg». «Jeg visste ikke at dukker 

kunne snakke», sa bonden. «Jo, jo alle dukker kan 

snakke når du er villig til å lytte til dem. Men, det 

Bonden ble stående midt i rommet – målløs 

og skuffet. Ja, han var rasende! Her hadde 

han gitt henne alt hun pekte på gjennom hele 

livet! Aldri om han skulle gi henne noe mer, 

det utakknemlige beistet! 

 

En natt senere, mens bonden lå og sov, tok 

huset fyr og alt han eide brant ned til 

grunnen. Da han stod i ruinene etterpå, fant 

han en liten eske. Han åpnet den. Der var 

datterens yndlingsdukke. Bonden brast i gråt! 

Ikke fordi huset var borte, men fordi han 

savnet sin datter. Han satte seg ned på 

bakken med dukken i fanget, stirret på den 

før det gikk opp for ham hvor glad han var i 

datteren, men hvor lite han egentlig kjente 

henne. 

 

Hvem var hun egentlig? 

Hvordan hadde hun det nå? 

 

Med ett våknet bonden. Han lå i sin store  

Ikke har sett deg og for at jeg ikke har lyttet 

til det du har å si! Jeg trodde at du bare var en 

dukke som noen kunne leke med, kle på, gi 

mat, snakke med, kjøre i vogn. Jeg visste ikke 

at dukker kunne snakke og uttrykke 

meninger. Men, når jeg nå snakker med deg: 

Hva har du lyst til å fortelle meg da? 

 

Bonden følte at han likte å ligge i sengen og 

småprate med duken. Det var lenge siden han 

hadde pratet med noen på denne måten. Han 

tenkte på den tiden han var liten og bodde på 

gården sammen med sine søsken, sin mor og 

sin far. Det var en deilig tid! Han husket at 

det var sol og sommer nesten hver eneste 



finnes en hemmelighet som du må vite om, og det 

er at du bare kan høre dukker snakker når du 

lytter til dem med hjertet ditt. Ørene dine forstår 

ikke dukkespråket. «Merkelig..», tenkte bonden. 

At jeg aldri har lagt merke til dette før. Dukken sa 

videre: «Jeg ble alltid lei meg når du aldri hørte på 

hva jeg hadde å si. Noen ganger ville jeg rømme 

fra deg og være sammen med mennesker som 

likte å være sammen med meg. Mennesker som 

jeg kunne leke med og være sammen med og som 

ville snakke og leke med meg!  

 

«Jeg er virkelig lei meg», sa bonden. «For at jeg 

ikke har vært oppmerksom på deg før. For at jeg 

tatt meg tid til å bli kjent med deg, jeg er lei meg 

for at jeg aldri snakket med deg, bare til deg. Jeg 

har ikke vært den faren du trengte og jeg forstår 

det nå. Kan vi snakke om dette? Datteren ble 

overrasket, for aldri før hadde hun hørt faren 

bruke slike ord. Hun følte at han var ærlig og at 

han virkelig mente det han sa. «Kom inn», sa hun 

lavt.  

 

En stråle av sol streifet deres hjerter. 

dag. At han likte å leke med dyrene på 

gården. Han pleide å snakke med katten og 

hestene når han var lei seg, og det var som de 

forstod ham og trøstet ham. Solen stod opp, 

han kledde seg og bestemte seg for å ri ned 

til landsbyen der datteren bodde. 

 

Han hadde tatt med seg dukken, holdt den 

forsiktig under armen og banket på. Det var 

datteren som åpnet. Da hun så sin far sa hun 

bryskt: «Hva vil du?» Han så ned. Tårene sved 

bak øyelokkene. «Jeg forstår at jeg ikke 

kjenner deg slik en far skal kjenne sin datter, 

og jeg er virkelig lei meg for at jeg ikke har  

 

 

44  Inkludering. 

 

 

 

 

Vi tar utgangspunkt i oppfordringene: 

Vær den som tør å inkludere! 

Prøv å være den personen som 

ser de som står utenfor, og spør 

om de vil være med! 

Hvorfor kan vi noen ganger trenge mot 

for å tore å inkludere? 

 

Hva kan gjøre det vanskelig å inkludere? 

GRUPPELEK 

 

Mål: 

Innsikt i hvordan det føles å ikke få være 

med, bli holdt utenfor. Få elevene til å føle 

ansvar for hverandre. Inkludere hverandre. 

Oppgave:  

Finne sammen i smågrupper etter 

instruksjon. 

Fremgangsmåte: 

Si et tall, for eksempel 2. Elevene går sammen 

i 2er – grupper. Den eller de som ikke får 

plass i en 2er – gruppe setter seg ned. Et nytt 



 

Hva kan hjelpe hver og en av oss til å tore 

å inkludere? 

 

Hva er fordelene med å være et 

inkluderende menneske? 

 

tall sies, for eksempel 4. Elevene danner 4er – 

grupper. Nye elever går ut. Slik holder vi på 

en stund til det er noen få elever igjen. 

Diskusjon: 

▪ Hvordan var det å være den som ikke fikk 

plass i gruppen? Hvordan føltes det? 

▪ Skjer det noe liknende som dette ellers i 

skoletiden? Når? Hvordan vil du føle det 

hvis du blir holdt utenfor? Konsekvenser? 

▪ Hva kan vi gjøre hvis vi ser noen bli holdt 

utenfor? 

Overføring: 

Vise tilbake til leken med påfølgende 

diskusjon i situasjoner hvor enkeltelever blir 

ekskluderte. «Husker dere hva vi opplevde 

da…?» 

 

45  Psykologisk førstehjelp 

– 

repetisjon/bevisstgjøri

ng. 

 

 

 

Vi starter med figuren nedenfor for å 

repetere grunnprinsippene i psykologisk 

førstehjelp: 

 

      LEI  GLAD            AVGJØR OM    RØDE 

 SINT        REDD          DU BLIR                 GRØNNE 

 

 

                           PÅVIRKER 

 

Alle mennesker blir redde, sinte og lei seg 

innimellom, det er helt normalt! Det som er viktig 

er å finne ut hva vi kan gjøre for å bli mindre 

redde, mindre sinte og mindre leie når vi møter 

vanskelige situasjoner eller følelsene rett og slett 

blir til bry for oss (for eksempel når vi blir 

kjempesinte for en filleting eller veldig lei oss når 

noen har sagt noe som bare var litt dumt). 

er sinte, redde eller lei oss kan det være lurt å 

finne ut om det er rødtankene som er på 

ferde. I så fall kan vi lage grønntanker som 

kan kjempe mot dem og erstatte dem. 

 

Det kan også være en god hjelp å bruke 

«hjelpehånden». Hånden er et hjelpemiddel til 

å gjøre en ryddejobb når tanker og følelser 

blir vanskelige og uoversiktlige. Å fylle ut 

hjelpehånden gjør at en får oversikt over 

situasjonen. 

 

KASUS: 

«Eriks foreldre har fått jobb i Stavanger og 

familien skal derfor flytte fra Bergen i 

sommerferien. Ferien nærmer seg slutten og 

Erik skal snart begynne på ny skole. Hver 

morgen våkner han med sommerfugler i 

magen. Han savner vennene sine fra Bergen 

og tenker mye på om han vil klare å få like 



 

Vi «snakker» med oss selv hele tiden gjennom 

tankene våre. Noen tanker er hjelpsomme – de 

gjør at vi føler oss mer glade og trygge. Det er 

GRØNNTANKENE. I tillegg har vi de tankene som 

gjør at vi blir mer sinte, redde og lei oss. Disse 

ikke – hjelpende tankene er RØDTANKER. 

Rødtankene prøver å skremme oss, få oss til å bli 

sinte eller lei oss. De gjør dette ved å få oss til å 

tenke dumme ting om oss selv eller andre. Når vi  

gode venner her i Stavanger. Tenk om ingen 

kommer til å like meg!, tenker han. Han får 

også av og til et bilde i hodet hvor han står 

alene i skolegården mens alle de andre har 

noen å være sammen med. 

 

OPPGAVE: 

3 – 5 elever jobber sammen og fyller ut 

hjelpehånden for Erik.  

46  Problemløsnings 

prosessen 

–repetisjon/bevisstgjør

ing.  

Når vi står overfor uenigheter med 

vennene våre eller møter ulike 

problemer/utfordringer kan vi ta ulike 

valg. 

 

Vi kan velge å omgå problemet, slik at det 

forblir uløst. Eller, vi kan velge å møte 

problemet med en positiv holdning og 

innstilling slik at vi kan jobbe for å løse 

problemet og gå styrket ut av 

situasjonene. 

 

Hva er fordeler/ulemper ved å løse vs 

omgå problemer? 

Vi repeterer problemløsningsprosessen: 

 

1) Hva er problemet? Hvordan vet jeg at jeg har et 

problem? 

2) Hva er en mulig løsning? Finnes det flere 

løsninger? 

3) Hva er konsekvensene? Hva skjer etterpå? 

4) Hva er den beste løsningen? Er den trygg? Er 

den rettferdig? Gir den gode følelser? 

5) Bruker jeg planen min? 

OPPGAVE: 

 

Elevene deles inn i flere grupper.  

 

Hver gruppe får i oppgave å 

presentere et 

problem/utfordring/uenighet som de 

har brukt problemløsningsprosessen 

til å løse. 

 

Gruppearbeidet presenteres for 

klassen. 



6) Hvordan gikk det? 

47  Nettvett. 
Vi bruker REDD BARNAS NETTVETTREGLER 

som utgangspunkt for refleksjon, 

diskusjon og kritisk tenkning rundt 

hvordan vi bør forholde oss ved bruk av 

internett.  

På Redd Barnas nettside finnes en liten 

filmsnutt per regel. 

 

 

REDD BARNAS NETTVETTREGLER 

▪ Vis respekt for hverandre på nett. 

Mobbing på nett er minst like alvorlig som 

annen mobbing. 

▪ Tenk deg om før du deler personlige 

bilder og opplysninger om deg selv og 

andre på åpne nettsteder. 

▪ Lag et passord som er vanskelig å gjette. 

Passordet ditt er privat. 

▪ Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke 

tro på alt som andre skriver. 

▪ Ta med noen du stoler på hvis du skal 

møte noen du har blitt kjent med på 

nettet, og møt dem på et offentlig sted. 

▪ Avslutt kontakten hvis du blir redd eller 

opplever noe ubehagelig. Blokker 

kontakten og meld fra til de som har 

ansvaret for nettstedet. 

▪ Fortell det til en voksen eller en annen du 

stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. 

Det er ikke din skyld om noen andre gjør 

noe ubehagelig mot deg på nett. 

▪ Meld fra til politiet om alvorlige saker. 

 

 

 

 

 

48  Nettvett.  Vi tar utgangspunkt i nettstedet 

iktforelever.no, del 2. 

 

Vi starter med temaene: 

▪ Lar du deg lure? 

▪ Uønsket innhold. 

▪ Hva er chatting? 

Vi reflekterer og diskuterer med 

utgangspunkt i iktforelever.no sin 

presentasjon av temaene. 



▪ Chattespråk. 

 

 

 

 

 

 

 

49  Nettvett.  Vi tar utgangspunkt i nettstedet 

iktforelever.no, del 2. 

 

Vi fortsetter med temaene: 

▪ I chatterommet. 

▪ Webkamera. 

▪ Ubehagelig chatt. 

▪ Chatteregler. 

Vi reflekterer og diskuterer med 

utgangspunkt i iktforelever.no sin 

presentasjon av temaene. 

50  Halvårsevaluering av 

sosiale ferdighetsmål. 

 

 

 

Hver elev får utdelt sin egen 

kartleggingsblomst, og stryker over med 

gult de målene han/hun synes er nådd.  

 

Blomstene kommenteres og sendes hjem 

for signatur. 

Oppbevar kartleggingsblomstene i 

egne mapper slik at de kan jobbes 

videre med til sommeren. 

51  Fellesskap.  Vi gjør en hyggelig aktivitet sammen.   

52  JULEFERIE  JULEFERIE  JULEFERIE 

1  Kjekt å se hverandre 

igjen – gjensynsglede. 

Likeverd. 

 

 

 

 

Etter lang ferie setter vi fokus på gleden ved å se 

hverandre igjen og starter siste semester med å 

fokusere på likeverd og respekt for vår 

forskjellighet. Målet for denne samlingen er å 

sette fokus på at alle elevene i klassen er like 

verdifulle og at hver og en har noe viktig å bidra 

De har alle talenter og egenskaper som er 

viktige for fellesskapet i klassen. 

 

Likeverd innebærer en tanke om at alle 

mennesker har like stor verdi og er like 

verdifulle, på tross av menneskelig mangfold 

og variasjon i blant annet egenskaper. 



med til fellesskapet, rett og slett fordi de er den 

de er.  

  De neste 12 ukene 

arbeider vi med Åse 

Frafjord Johnsens plakater 

som fokuserer på 

RELASJONER, EGENVERD 

OG SAMSPILL, og som har 

den gjennomgående 

ordlyden: «Det er viktig at 

JEG er her… og at jeg er 

MEG!» 

 

 

 

 

 

Plakatene er utarbeidet med bakgrunn i Åses egne 

erfaringer med enkeltelever og klasser gjennom 

25 år. Plakatene er inspirerende, visuelle og 

fokuserer på psykososialt arbeid. De er laget med 

utgangspunkt i at vi alle er forskjellige – og lærer 

på ulike måter. For hver plakat følger detaljert 

forslag til ulike måter å bruke plakaten på.  

 

Oversikt over plakatene/tema: 

PLAKAT 1 & 2: ULIKHET, UNIKHET, DEN 

ENKELTE… og FELLESSKAPET. 

Hovedfokus på klassen som helhet, vår 

forskjellighet, samtidig som den enkelte elev kan 

få tanker om sin unike rolle i gruppen. 

Plakat 1: Vi er mange, vi er ulike og vi skal 

forholde oss til hverandre, leve tett sammen mens 

vi er på skolen. 

Plakat 2: Fokus på hvordan vi som gruppe ønsker 

å være mot hverandre, å bry seg om, åpenhet, 

ærlighet, solidaritet, respekt. 

PLAKAT 3 & 4: GODE OG VONDE FØLELSER 

Aksept for at vi er verdifulle uansett hvilke følelser 

vi har. Reflekterer rundt hvordan vi har det og hva 

vi gjør når vi har vonde/gode følelser. 

Plakat 3: Vonde følelser: Redsel, sinne, føle seg 

utenfor, trist, lei. 

Plakat 4: Gode følelser: Glad, fornøyd, ser 

muligheter og løsninger. 

 

PLAKAT 3 & 4: GODE OG VONDE 

FØLELSER 

PLAKAT 5 – 11: HVEM ER JEG? EGENVERD. 

Hovedfokus på den enkelte samtidig som 

gruppen ivaretas. Enkeltelever skal kunne 

kjenne seg igjen, føle seg verdifulle, kjenne at 

de er en viktig del av fellesskapet. Den 

enkelte skal kunne kjenne seg igjen i ulike 

styrker/preferanser/læringsstiler/egenskaper. 

Plakat 5: Sosial, trives best sammen med 

andre, lærer best i samarbeid med andre. 

Plakat 6: Selvstendig, trives godt alene, lærer 

best ved å jobbe på egenhånd. 

Plakat 7: Bruke hendene, skapende, praktisk, 

visuell. 

Plakat 8: Interesse for tall, logikk, 

konstruksjon. 

Plakat 9: Opptatt av naturen, være ute, 

nysgjerrig, forskertrang. 

Plakat 10: Fysisk aktiv, liker å bruke 

kroppen, være i aktivitet, «gjøre» når en skal 

lære. 

Plakat 11: Interesse for musikk, rytmer, 

bevegelse, liker å dramatisere. Auditiv. Liker å 

ha musikk på ørene når de skal lære noe. 

 

Vi jobber med en plakat hver uke og bruker 

den 12. uken til oppsummering og 

bevisstgjøring av hva vi har funnet ut, lært og 

jobbet oss gjennom ☺ 

2  Plakat 1: 

Ulike og unike. 

«Vi er mange, vi er ulike og vi skal 

forholde oss til hverandre, leve tett 

sammen mens vi er på skolen.» 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 1 i vedlagte hefte ☺ 



 

3  Plakat 2: 

Fellesskap og samhold. 

«Fokus på hvordan vi som gruppe ønsker 

å være mot hverandre, å bry seg om, 

åpenhet, ærlighet, solidaritet, respekt.» 

 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 2 i vedlagte hefte ☺ 

4  Plakat 3: 

Vonde følelser. 

«Vonde følelser: Redsel, sinne, føle seg 

utenfor, trist, lei.» 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 3 i vedlagte hefte ☺ 

5  Plakat 4: 

Gode følelser. 

«Gode følelser: Glad, fornøyd, ser 

muligheter og løsninger.» 

 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 4 i vedlagte hefte ☺ 

6  Plakat 5: 

Hvem er jeg?  

Sosial. 

«Sosial, trives best sammen med andre, 

lærer best i samarbeid med andre.» 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 5 i vedlagte hefte ☺ 

7       

8  Plakat 6: 

Hvem er jeg? 

Selvstendig. 

«Selvstendig, trives godt alene, lærer best 

ved å jobbe på egenhånd.» 

 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 6 i vedlagte hefte ☺ 

9  Plakat 7: 

Hvem er jeg? 

Skapende. 

«Bruke hendene, skapende, praktisk, 

visuell.» 

 

 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 7 i vedlagte hefte ☺ 

10  Plakat 8: Hvem er jeg? 

Logisk. 

 «Interesse for tall, logikk, konstruksjon.» 

 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 8 i vedlagte hefte ☺ 

 

11  Plakat 9: 

Hvem er jeg? 

Naturmenneske. 

«Opptatt av naturen, være ute, nysgjerrig, 

forskertrang.» 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 9 i vedlagte hefte ☺ 

12  Plakat 10: 

Hvem er jeg? 

Fysisk aktiv. 

«Fysisk aktiv, liker å bruke kroppen, være 

i aktivitet, «gjøre» når en skal lære.» 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 10 i vedlagte hefte ☺ 



13  Plakat 11: 

Hvem er jeg? 

Musikkinteressert. 

«Interesse for musikk, rytmer, bevegelse, 

liker å dramatisere. Auditiv. Liker å ha 

musikk på ørene når de skal lære noe.» 

 

Vi tar utgangspunkt i Åses forslag til 

bruk av plakat 11 i vedlagte hefte ☺ 

14  Oppsummering!  Vi ser tilbake på de 12 foregående ukene 

og reflekterer rundt hva vi har lært og 

hvordan dette kan brukes av den enkelte 

og klassen i hverdagslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

15  Fellesskap.  Vi gjør noe hyggelig sammen ☺   

16  PÅSKEFERIE  PÅSKEFERIE  PÅSKEFERIE 

17  Vennskap og 

tilhørighet 

(Marit Næsvold) 

 

Klasser med trygg og trivelig 

atmosfære er fundamentet til 

den gode skole. Ved å stadig 

fokusere på å vedlikeholde og 

bedre trivselen i klassen, kan vi 

bidra til å utvikle skolen og 

gjøre den til et bedre sted å 

være for både elever og lærere. 

 

Vi retter et ekstra fokus mot 

klassemiljøutvikling. 

 

Rangordninger i klassen skaper ofte store 

utfordringer for enkeltelever og klassen som 

gruppe. Slike rangordninger er ofte et resultat av 

at elevene i klassen har feilaktige eller uklare 

bilder av hverandre. I mangel på kunnskap vokser 

det fram mange tanker og fantasier om hvordan 

andre er. 

 

Vennskapsforhold stabiliserer seg aldri helt i en 

klasse. Hvem som blir tiltrukket av hvem, skifter 

stadig vekk. Elevene oppdager nye venner og 

småkrangling svekker tidligere vennskap. Selv den 

beste klasseånd kan forringes. Man blir derfor 

aldri helt med å arbeide på dette feltet.  

HVEM ER JEG? 

Mål: 

Forbedre elevenes kjennskap til – og interesse 

for hverandre. 

Materiell: 

Et kort til hver elev. Blyant/penn. 

Fremgangsmåte: 

▪ Elevene skriver fem ting om seg selv på et 

kort. Pass på at alle får vite at 

opplysningene skal deles med de andre 

elevene i klassen. 

▪ Elevene skriver ikke navn på kortet. Alle 

kortene legges i en eske. Elevene trekker 

ut et kort som ikke er deres eget. 

▪ Hver elev prøver å finne ut hvem sitt kort 

de har trukket. Når personen er funnet 

skriver vedkommende navnet sitt på 

kortet. 



 

Vennskap er viktig. For å bli venner, må man bli 

kjent. Denne og de neste tre ukene har vi ulike 

leker/øvelser som fokuserer på å bli enda mer 

kjent med hverandre. 

 

▪ Innholdet på kortene leses til slutt opp i 

klassen 

Diskusjon: 

▪ Hvor mange lærte noe nytt om de andre? 

Hva var det? 

▪ Hva følte du da det som sto på ditt kort 

ble lest opp og delt med de andre? Hvor 

mange følte det slik? 

 

18  Vennskap og 

tilhørighet 

VENNER GÅR SAMMEN 

Mål: 

Utvikle interessen og samhørigheten mellom 

venner. Oppmuntre elevene til å bli mer 

interessert i og oppmerksomme overfor 

hverandre. 

Oppgave: 

En venn skal prøve å gjette hva den andre ville 

svare på spesielle spørsmål. 

Materiell: Scoringsark. 

Fremgangsmåte: 

1. Be 5 elevpar om å melde seg. Par kan dannes 

av elever som er venner og føler at de vet noe 

om hverandre. Eller det kan være elever som 

ikke vet så mye om hverandre, men som har 

lyst til å se hvor mye de kan gjette seg til om 

den andre. 

2. En fra hvert par går ut av klasserommet. De 

andre blir inne. Vi har da 5 elever ute og 5 

inne.  

3. De 5 som er inne, blir stilt spørsmål og skal 

gjette hvordan partneren deres vil svare. Lærer 

noterer hvert svar. 

4. De 5 som er ute blir gitt de samme 

spørsmålene. De skriver ned sine svar.  

5. De andre elevene i klassen får et scoringsark. 

Ettersom hver elev inne gjetter hva den ute vil 

6. Etter en spørsmålsrunde henter vi inn de 

5 partnerne. Vi tar for oss hvert spørsmål 

og spør hva deres svar er. Så avslører vi 

hva «innepartneren» har gjettet. Like svar 

gir poeng. 

7. Vi minner elevene på at det ikke er dårlig 

å få lite poeng. Det betyr bare at det er 

noe de ikke vet om sine 

venner/medelever. 

8. La nå elevene velge partnere de ikke 

kjenner så godt og gjenta prosessen. 

 

Diskusjon: 

▪ Hvor mange lærte noe nytt om noen i 

klassen? 

▪ Hva var det mest overraskende du lærte 

om noen i klassen? 

▪ Vet du mer om én i klassen som du tror 

han/hun gjerne ville at andre skulle 

kjenne til? 

OBS! Det er viktig å påpeke at feil svar bare 

viser at vi ikke kjenner hverandre godt nok. 

 

Arbeidsark og scoringsskjema ligger 

vedlagt. 



har svart, krysser de av på arket sitt om de tror 

han svarer rett eller galt. 

19  Vennskap og 

tilhørighet 

VI FINNER LIKHETER 

Mål: 

Oppmuntre elevpar til å finne frem til 

likhetspunkter seg imellom for å styrke 

vennskapet. 

Materiell: 

Kladdeark 

Fremgangsmåte: 

1. Bruk dine egne observasjoner og lag par av 

elever som har hatt lite kontakt, men som 

kanskje kan bli venner. 

2. Forklar for klassen at en må vite noe om 

hverandre for å kunne bli venner. Jo mer du 

vet om en annen person, desto mer sannsynlig 

er at det at dere vil bli venner. 

3. Parene bruker ca. 10 minutter på å lage en 

liste over ting de har felles eller måter de er 

like på. Be dem tenke på forskjellige likheter 

fremfor å lage lister over ting i samme 

kategori (fraråd lister som «Vi liker fotball, 

håndball, basket…») 

4. Be alle om å sette en stjerne ved det som 

overrasket den mest ved den andre personen 

og ellers kryss ved andre overraskende ting. 

5. La elevene vise hverandre hva de har satt 

merke ved. 

 

 

 

Diskusjon: 

▪ Hvem fant 8 likhetspunkter eller flere? 12? 

Osv. Finn det paret som har flest 

likhetspunkter. Pass på å begynne så lavt 

at alle som har deltatt kan rekke hånden i 

været og oppleve at de har noe til felles. 

▪ Hvor mange av dere føler nå at dere 

kjenner partneren deres bedre? 

▪ Hva lærte du om partneren din? 

20  Vennskap og 

tilhørighet 

STYRKEBOMBARDEMENT 

Mål: 

Styrke selvfølelsen. Få elevene til å vise hverandre 

positiv oppmerksomhet. Bedre klassemiljøet. 

Oppgave: 

Skrive positiv attest om medelever. 

Diskusjon: 

▪ Hvordan føltes det å gi positiv feedback? 

▪ Hvordan føltes det å få positiv feedback? 

▪ Var det lettere å gi enn å få feedback? 

▪ Hvorfor er det i så fall slik? 

▪ Janteloven. 



Fremgangsmåte: 

1. Sett elevene sammen i grupper på 5 – 6 

stykker med personer de kjenner godt og føler 

seg trygge på.  

2. Fokusér på 1 elev om gangen og la de andre 

elevene «bombardere» ham/henne med 

positive egenskaper de ser i ham/henne. 

3. La en elev (evnt. elevene bytter på) skrive ned 

hva som blir sagt, og gi listen til 

vedkommende etterpå. Du kan også lese opp 

attesten og spørre hva eleven setter mest pris 

på å høre. 

 

 

 

 

 

 

OBS! 

▪ Gjør gjerne denne øvelsen i halv klasse 

eller når det er to voksne i klassen. 

▪ Det er lurt å definere hva som er positiv 

feedback og hva som ikke er det, før vi 

starter denne øvelsen. Hva er OK å si? Hva 

er ikke OK? Hvordan ville det føles om 

noen sier noe negativt til 

oss?Konsekvenser? 

21  Fellesskap.  Vi gjør noe hyggelig sammen ☺ 

 

 

 

 

22  Helårsevaluering av 

sosiale ferdighetsmål. 

Hver elev får utdelt sin egen 

kartleggingsblomst, og stryker over med 

gult de målene han/hun synes er nådd.  

 

Blomstene kommenteres og sendes hjem 

for signatur. 

Oppbevares i mappen som 

utgangspunkt for arbeid med neste 

skoleårs mål. 

23  Respekt og likeverd i et 

flerkulturelt samfunn. 

 

 

Respekt er et begrep for vår 

holdning overfor andre 

mennesker som kan vise at vi 

FARGET 

Da jeg ble født, 

var jeg svart. 

Når jeg fryser, 

er jeg svart. 

Når jeg er varm, 

er du grønn. 

Når du er redd, 

er du hvit. 

Når du dør, 

er du lilla. 

 



anerkjenner at den andre er oss 

likeverdig. 

 

Likeverd innebærer en tanke 

om at alle mennesker har like 

stor verdi og er like verdifulle, 

på tross av menneskelig 

mangfold og variasjon i blant 

annet egenskaper. 

er jeg svart. 

Når jeg er syk, 

er jeg svart. 

Når jeg er redd, 

er jeg svart. 

Når jeg dør, 

er jeg svart. 

 

Da du ble født, 

var du rosa. 

Når du fryser, 

er du blå. 

Når du er varm, 

er du rød. 

Når du er syk, 

Og du kaller 

meg farget?  

Diktet er skrevet av en anonym afrikansk gutt 

og oversatt fra engelsk til norsk. 

Hvilke tanker gir diktet deg? 

Hva tror du er budskapet til den afrikanske 

gutten? 

Hva får diktet deg til å tenke og/eller føle? 

 

 

24  Fellesskap.  Vi gjør noe hyggelig sammen ☺   

25  Vi oppsummerer 

skoleåret. 

   

 


