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Kva er målet med 
Trivselsboka?
Skape eit aktivt og 
inkluderande miljø 
i klassen og utvikle 
elevane sin sosiale 
kompetanse. 

Til eleven
Boka du sit med i handa no, er 
di heilt eiga trivselsbok.  
Vi håpar at du torer å by litt på 
deg sjølv undervegs. Då trur vi 
at du vil få både morosame og 
lærerike opplevingar.

Til føresette
Denne boka består stort sett berre av opplegg 
som skal gjennomførast på skulen. I august og 
desember vil de likevel bli litt involverte. Alt de 
treng å vite vil stå i skildringa av opplegget.  
Når de no har denne boka i handa, vil vi oppmode 
dykk om å bla gjennom ho for å sjå korleis skulen 
jobbar med klassemiljø og barnet ditt sin sosiale 
kompetanse gjennom Trivselsboka.

Denne boka skal de bruke kvar einaste månad i løpet 
av skuleåret. Vi håpar at opplegga gjer at de blir betre 
kjende med dei andre elevane i klassen. Samtidig trur vi 
òg at de vil lære meir om dykk sjølve. Opplegga består 
av ulike oppgåver med tekst og bilete. De vil få meir 
informasjon om gjennomføringa av opplegga frå  
ein lærar. 

Korleis skal vi få til dette?
• Vi skal sørge for at de 

blir godt kjende med 
kvarandre. 

• Vi har laga passe 
vanskelege opplegg, som 
alle vil meistre. 

• Vi utfordrar dykk gjennom 
samarbeid og sjølvstendig 
arbeid.
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Klassen sin månad

Utstyr
Tavle, grå og 
farga blyantar.

Lage trivselsreglar
Saman skal klassen finne tre trivselsreglar. De skal først 
tenkje for dykk sjølve, så snakke saman i par, før de til slutt 
blir einige om tre reglar.

Mål
Å lage felles reglar som gjer 
at alle i klassen kan trivast 
på skulen, og å øve seg på å 
argumentere for ei sak.

Kampsaka vår
Her blir de delte i grupper og får tildelt ei kampsak av 
læraren dykkar. Oppgåva er å finne gode argument for 
kampsaka dykkar og prøve å overtyde resten av klassen om 
at de har rett.

Tips
• Lag ein plan for kva de vil seie for å overtyde klassen.
• Øv dykk før presentasjonen.
• Pass på at alle på gruppa får seie noko.

1

I denne klassen skal vi:

1.

  

2.

   

3.

   

2
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Skriv ei kampsak du sjølv synest er viktig:Kva vil de seie for å overtyde klassen?

Føresett sin signatur:         
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Move it

Mål
Vere i rørsle og bli betre 
kjend med leikar som 
kan brukast i timane.

Utstyr
TL-hjulet.

TL-hjulet
Denne månaden skal klassen lære nokre enkle leikar.  
Kvar dag skal de setje av 10 minutt til å spinne TL-hjulet  
og leike.
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Mål
Bli betre kjend 
med eigne tankar 
og interesser.

Utstyr
Ein ball, grå og 
farga blyantar.

1

2

Dette er meg

• Fyll inn ord som skildrar deg på kappa til superhelten.
• Kva ord dukkar opp i hovudet ditt når du tenkjer på ein 

god ven? Fyll inn orda i kronblada på blomsteren.
• Skriv draumane dine i regnbogen.

Nøkkelord i figur

Namnet mitt: Klassen min:

Helseball
No skal de leike ein leik som heiter Helseball. 

Felles samtale etter leiken:
• Kva handla denne leiken om?
• Lærte du noko nytt om deg sjølv eller nokon andre?
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Mål
Bli betre kjend med 
eige og andre sitt 
kroppsspråk.

Utstyr
Grå og farga 
blyantar.

1

Snakkar vi same språk?

Spegl meg
Gå saman i par. Den eine byrjar med å vise ein følelse, 
medan den andre skal spegle den første eleven ved å vise 
det same kroppsspråket.

Historia til biletet
To og to skal lage ei historie til kvart av bileta under.

Statuane
De skal gå rundt på oppmerkt område. Læraren seier ein 
påstand, og de skal lage ein statue av korleis kroppen og 
ansiktet ville sett ut dersom påstanden var verkeleg.

2
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Kva følelse er dette? 
Kva følelse meiner de at emojien viser?

Kva er ein følelse?

Mål
Setje ord på ulike 
følelsar og utforske 
korleis følelsar oppstår 
og blir opplevde ulikt.

Utstyr
Grå og farga 
blyantar.

1

Vis ein følelse
De skal no velje ut tre følelsar kvar. Ikkje sei til partnaren 
din kva følelsar du har valt. Annankvar gong skal du og 
partnaren din prøve å vise og gjette følelsar. Når du viser 
ein følelse, skal du vise korleis kroppen din reagerer når du 
har denne følelsen.

Spørsmål om følelsar
Svar på spørsmåla munnleg til partnaren din tre gongar, 
ein gong for kvar følelse du viste. Byt roller etter kvar 
følelse.
• Korleis er du når du har denne følelsen?
• Når du har denne følelsen, kva kan få deg til å føle deg 

betre (eller endå betre)?
• Dersom du likar denne følelsen, kva kan du gjere for å få 

denne følelsen oftare?
• Fortel om ein gong du kjende på denne følelsen.

Skriv ned dei tre følelsane du viste

1.

2.

3.
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Føresett sin signatur:           

Refleksjon 
Teikn tre eigne emojiar som har følelsane glad, trist  
og forelska.

Svar på desse spørsmåla:

Kva gjer deg flau?

Kva blir du glad av? Korleis kan du gjere meir av dette? 

Når er du redd? Kva treng du for å føle deg mindre redd? 

Kvifor kan det følast flaut å vere forelska?

Når du er trist, kva kan du gjere for å føle deg betre? 
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Dette likar eg med deg

Mål
Bli betre på å gi og ta 
imot kompliment.

Utstyr
Gråblyant.

Dette likar eg med deg
Start med å skrive namnet ditt på stjerna og legg 
att boka med denne sida open. Når alle i klassen har 
gjort dette, skal du gå rundt i klasserommet og skrive 
på stjernene til dei andre. Det er berre lov til å skrive 
hyggjelege ord på stjernene.

Korleis opplever du å lese kva dei andre i klassen likar  
med deg?

Korleis var det å skrive på dei andre sine stjerner?

Var det nokon kompliment du blei spesielt glad av å lese?
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Utkledning

Mål
Å by på seg 
sjølv og byggje 
samhald i klassen.

Utstyr
Klede og utstyr til 
utkledning, grå og 
farga blyantar.

Utkledning
Nokre fredagar denne månaden skal 
alle i klassen kle seg ut. På slutten av 
dagen de har vore utkledde, skal de 
teikne dykk sjølve med kostymet  
de har på.

Temaforslag 1: Kappedagen

Temaforslag 2: TV- og filmdagen

Temaforslag 3: Klassen bestemmer eit felles tema
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Klassen sitt eventyr

Mål
Øve på å løyse oppgåver 
saman som gruppe.

Utstyr
Gråblyant, tavle og 
stoppeklokke/klokke.

Klassen sitt eventyr
Læraren dykkar har fått utdelt eit klasseeventyr. På slutten 
av timen skal de få høyre eventyret. Først må de hjelpe til 
med å fylle ut adjektiva i historia.

Kva er et eit adjektiv? 
• Eit ord som skildrar eigenskapane til ein ting eller ein 

person. 
• Døme på adjektiv: Grøn, slimete, bråkete, stinkande, 

prikkete, rar, morosam.

Samarbeidsoppgåver
De skal delast inn i grupper og prøve å løyse så mange 
oppgåver som mogeleg.

1. Lag eit lagnamn og eit slagord på éi setning 
Skriv ned lagnamnet og slagordet i boka dykkar. Kvar gong 
de løyser ei oppgåve, skal de rope ut lagnamnet dykkar før 
de går vidare til neste oppgåve.

Lagnamn:

Slagord:

2. Henteleiken
Finn dei ulike gjenstandane under og legg dei på ein pult.

Ein ting som er gul

Ein ting som er raud

Ein ting som er blå

3. Tal
• Finn ut kor mange år de er til saman på gruppa? 

Svar: 
• Finn ut kor mange ulike fargar de har på kleda dykkar til 

saman. Svar:
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4. Mitt skip er lasta med
De skal samarbeide om å fylle alle linjene i boka med 
godkjende ord. Bruk god nok tid til at alle på gruppa rekk å 
skrive ned eit ord før de går vidare til det neste.

Ting på B, K, U, V 

B

U

K

V

5. Atomleiken 
Løys desse oppgåvene. Det er ikkje lov å bruke pultar eller 
stolar for å unngå bakken.
• Gruppa skal berre ha eit hovud, to kne, tre føter og to 

hender i golvet.
• Gruppa skal berre ha eit øyre, fire bein, elleve fingrar og 

to rumper inntil veggen. 
• Gruppa skal berre ha ein mage, tjuesju fingrar, fem føter 

og ei rumpe i golvet.

6. Form ein bokstav
Bruk kroppane dykkar til å forme ulike bokstavar. 
• Lag bokstaven R.
• Lag bokstaven Ø.
• Lag bokstavane T og L samtidig.

7. Avstandar 
• Finn ut kor mange musesteg det er frå ein vegg i 

klasserommet og over på motsett side:
• Finn ut høgda på alle på gruppa målt i musesteg: 
• Kor mange froskehopp er det til ytterdøra? 

9. Teikn og gjett 
Ein og ein på gruppa skal teikne ei teikning i boka si.  
Resten av gruppa skal så fort som mogleg prøve å gjette 
kva du teiknar.

8. Den indre klokka di
Klarar du å føle kor lenge eit minutt varar? La ein på gruppa 
ta tida. Dei andre skal stå oppreist og setje seg ned når dei 
trur det har gått eit minutt. For at gruppa skal kome seg 
vidare, må éin på gruppa ha mindre enn ti sekund feil (for 
lite eller for mykje). Dersom ingen greier dette, må de prøve 
på nytt.
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X2 = Du treng to signaturar i denne ruta.
X3 = Du treng tre signaturar i denne ruta.
X4 = Du treng fire signaturar i denne ruta.Signaturen

Mål
Øve på å stille 
spørsmål til andre  
i klassen og bli 
betre kjende.

Utstyr
Gråblyant.

Øv på signaturen din

Signaturen
Ta med deg boka di og spør andre i klassen om dei kan 
signere på dei ulike påstandane. Dersom dei har gjort 
det som står, kan dei signere i ruta. Du kan ha maks to 
signaturar frå same person.

Eg har ei veslesøster.Eg kan røre  
på øyrene.

Eg har hund.

Eg har hoppa i vatn  
frå 3 meters høgde.

Eg likar ikkje ost.

Eg kan ikkje  
rulle tunga.

Eg har ridd på hest.

Eg har vore i Sverige.

Eg driv med idrett. Eg heiar på 
fotballaget Liverpool.

Eg har stått  
på slalåm.

Eg har fått fisk 
med fiskestong.

Eg har sett 
Løvenes Konge.

Eg har gått 
Halloween.

Eg kan sykle utan 
hender på styret.

Eg spelar eit 
instrument på fritida.

Eg har sett elg.

Eg har lese ei heil 
bok på éin sommar.

X3

X4

X2

X2
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Tolv små oppdrag

Mål
Øve på å gjere oppdrag 
som er utfordrande  
og spanande.

Utstyr
Grå og farga 
blyantar.

Utfør oppdrag
Denne månaden skal du gjere så mange små oppdrag som 
du klarar. Nokre av oppdraga er enkle, medan andre krev 
litt meir innsats. Lag eit valfritt symbol som du teiknar i 
ruta på dei oppdraga du har klart å gjennomføre.  
Dette kan vere ei stjerne, eit hjarte eller noko anna.  
Kor mange oppdrag klarar du i løpet av ein heil månad?

1

Hels på ein ny 
person kvar 

morgon i ei veke.

Hjelp til å rydde 
i klasserommet 

når det er rotete.

Inviter nokon med 
på ein aktivitet i 

friminuttet. 

Spør ein medelev om 
hjelp når det er noko 

du ikkje forstår.

Smil til ein person 
du ikkje kjenner  

på skulen.

Stup kråke tre gongar 
framfor ein lærar frå 

ein annan klasse.

Spør ein person du 
ikkje kjenner om å 

ha stein, saks, papir-
duell i friminuttet.

Lær bort ein  
Move it-aktivitet til 

dei heime. 

Hjelp ein 
medelev med 
skulearbeid.

Plukk opp 
søppel du ser i 

skulegarden eller 
på veg til skulen.

Lag ein dans, 
gjerne saman 

med andre.

Spør læraren om å 
få gjere ein Move it-

aktivitet med klassen 
i timen (hugs å spørje 

før timen startar).
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Refleksjonar på slutten av månaden Teikn deg sjølv medan du gjer eit oppdrag

Kva handla dette opplegget om?

Kva oppdrag likte du å gjere, og kvifor?

Kva oppdrag syntest du var krevjande, og kvifor?
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Situasjonar

Eit biletspel

Mål
Øve på samarbeid 
og kreativ tenking.

Utstyr
Grå og farga 
blyantar.

Kva skjer her?
De blir delte inn i grupper og skal lage eit stillbilete eller eit 
rollespel, med utgangspunkt i ein situasjon de får utdelt av 
læraren dykkar.

• Isbjørn på isflak som smeltar. 
• Skog som blir hogd ned.
• Gi klede som ikkje passar lenger vidare til nokon andre. 
• Plast som blir kasta i papirsøppelet. 
• Ein fisk som har surra seg fast i søppel. 
• Ein som syklar til skulen medan naboen køyrer forbi. 
• Nokon som vil gå på ski, men det er ikkje snø. 
• Ei brukt leike som blir levert til bruktbutikken. 
• Bier som hentar nektar frå blomster. 
• Sortering av søppel. 
• Tre som blir planta og gror. 
• Ein som tar ein kort dusj, medan ein annan tar ein lang dusj. 
• Ein som kastar søppel i naturen, og ein som plukkar det opp att. 
• Gå til skulen når heile gata er overflødd.
• Dyr som rømmer frå ein skogbrann.

Hugs at verdas 
miljødag er 5. juni!
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