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Trivselsboka er et klasseromsprogram for hele barneskolen. I denne
boka vil du først få en introduksjon av programmet, og deretter finne en
lærerveiledning til alle bøkene.

1.0 Bakgrunn for Trivselsboka
Vi ble våren 2019 utfordret av
Kjelsås barneskole til å bruke vår
posisjon i skole-Norge til å lage et
klasseromsprogram, som kunne
bidra til trivsel og inkludering
i klasserommet. Når vi fra før
vet at mobbing, trakassering og
diskriminering er et problem
i det norske samfunnet, og at
skoler spiller en viktig rolle i det
forebyggende arbeidet, var dette en
idé vi ønsket å spinne videre på.
Det siste tiåret har det blitt
produsert mye ny kunnskap om
psykososialt miljø på skolen. En
viktig hendelse i dette henseende,
var da Stoltenberg-regjeringen i
2013 nedsatte et offentlig utvalg
som skulle vurdere de samlede
virkemidlene for å skape et
trygt psykososialt skolemiljø, og
forebygge mobbing. NOU 2015:2
«Å høre til — Virkemidler for et
trygt psykososialt skolemiljø», er
resultatet av dette arbeidet.

I denne rapporten pekte utvalget
på fire særskilte perspektiver som
var viktige. Det perspektivet som
er mest interessant i sammenheng
med Trivselsboka, er at faglig
læring og sosial læring hører
sammen. For å si det med deres
egne ord:
«Det å arbeide med fag må ikke
skilles fra det å arbeide med
sosial læring. God opplæring
skaper trygge psykososiale
skolemiljøer, som preges av
sosial tilhørighet og inkludering.
Faglig læring må kobles og
integreres med sosial læring, de
er ikke motsetninger. De utfyller
hverandre og er avhengige av
hverandre (2015:2, s. 18)».
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1.1 Elevenes psykososiale miljø
I utviklingsarbeid med Trivselsboka, har vi hentet inspirasjon fra funnene
i NOVA-rapporten «Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø»
(Eriksen og Lyng 2015). I denne rapporten konkluderes det med at
norske skoler hovedsakelig benytter tre overordnede strategier for å
sikre elevenes psykososiale miljø: Atferdsregulering, relasjonsarbeid og
fellesskapsbygging. Trivselsboka skal bidra til å styrke disse strategiene.
Atferdsregulering
Trivselsboka er et verktøy som skal
bidra til tydelig klasseledelse, og
samtidig være et opplegg som over
tid stimulerer til positiv elevatferd.
Eriksen og Lyng (2015) forklarer
atferdsregulering som «...virkemidler
og praksiser rettet mot å regulere
elevene til å opptre på måter som
oppfattes å fremme godt læringsog psykososialt elevmiljø». Vi har
gjennom vårt testarbeid erfart at
det fungerer å jobbe bevisst med
regulering av elevatferd.
Relasjoner mellom lærer-elev og
skole-hjem
Relasjonsarbeid fremstår ofte som
krevende i skolen, noe vi ønsker å
bidra til å gjøre enklere.

I Trivselsboka er det fokus på skolehjem relasjonen, ved at de foresatte
involveres i to opplegg i hver bok.
Samtidig styrker vi lærer-elev
relasjonen gjennom systematisk
arbeid med klassemiljøet over tid.
Miljøbyggende aktiviteter
Den tredje hovedstrategien er
miljøbygging, og handler om å
skape gode relasjoner mellom
elevene. Trivselsboka har som mål å
fremme tilhørighet, inkludering og
samhold mellom elevene i klassen,
noe som også er de viktigste
verdiene i miljøbyggingsarbeidet
på skolen (ibid).

1.2 Oppsummering
Som en aktør som fra før jobber med inkludering på over 1000 skoler
bare i Norge (Trivselsleder har også nærmere 400 skoler i Sverige og
over 50 på Island), ønsker vi å påvirke klasserommene i større grad enn
vi gjør i dag. Med Trivselsboka er målet å bidra til å øke trivselen og
klasseromstilhørigheten til hver enkelt elev. Vi skal i de neste kapitlene
se på hva det står om trivsel på skolen i fagfornyelsen, og hva som er
lovfestet gjennom opplæringsloven.
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2.0 Forankring i opplæringsloven
§ 1-1 tar for seg formålet med opplæringen i norsk grunnskole. Her står
det blant annet at elevene skal utvikle kunnskap og holdninger som
senere skal kunne brukes på andre arenaer i samfunnet. Videre stilles
det i opplæringsloven nå flere krav som har med elevenes skolemiljø å
gjøre. Det er skolens ansvar å sørge for at elevene har det trygt og godt på
skolen. I opplæringsloven, kapittel 9a viser vi til følgende paragrafer:
§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt
skolemiljø
Alle elevar har rett til eit trygt
og godt skolemiljø som fremjar
helse, trivsel og læring.

og systematisk for å fremje helsa,
miljøet og tryggleiken til elevane,
slik at krava i eller i medhald av
kapitlet blir oppfylte. Rektor har
ansvaret for at dette blir gjort.

§ 9 A-3. Nulltoleranse og
systematisk arbeid
Skolen skal ha nulltoleranse mot
krenking som mobbing, vald,
diskriminering og trakassering.

§ 9 A-8. Elevdeltaking i arbeidet
med skolemiljøet
Elevane skal få ta del i
planlegginga og gjennomføringa
av arbeidet for eit trygt og godt
skolemiljø.

Skolen skal arbeide kontinuerleg

3.0 Forankring i fagfornyelsen
I august 2020 ble fagfornyelsen innført i norsk grunnskole. Denne har
påvirket driften av norsk skole, og har naturligvis også spilt en viktig
rolle i utviklingen av Trivselsboka. Læreplanverket i fagfornyelsen består
av en overordnet del, som gjelder for all opplæring gjennom hele
utdanningsløpet. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper
som skal prege norske og samiske skoler, og består av tre kapitler.
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Opplæringens verdigrunnlag
Den norske skole skal bygge sin praksis på verdiene i opplæringslovens
formålsparagraf. Verdier som menneskeverd, identitet og kulturelt
mangfold og demokrati og medvirkning, er grunnlaget for vårt demokrati,
og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid.
Disse verdiene må gjøres levende og få betydning for hver enkelt elev
i skolefellesskapet gjennom formidling av kunnskap og utvikling av
holdninger og kompetanse. Verdiene skal prege skolens og lærernes
møte med elevene og med hjemmene (LK20).
«Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag.
De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre». Slik innledes
kapitlet som tar for seg prinsipper skolen skal følge for læring og utvikling
og danning. Opplæringen har som mål å gi elever et grunnlag for å forstå
seg selv og andre.
Samtidig som at opplæringen skal gi elevene et godt utgangspunkt
for deltakelse på ulike områder i samfunnet, må skolen anerkjenne
barndommens og ungdomstidens egenverdi. Et viktig mål for opplæring
er at den skal bidra til å danne hele mennesket og gi hver og en mulighet
til å utvikle sine evner. Danning skjer blant annet «gjennom opplevelser
og praktiske utfordringer i undervisningen og skolehverdagen. Et bredt
spekter av aktiviteter, fra strukturert og målrettet arbeid til spontan lek,
gir elevene en erfaringsrikdom» (ibid).

Prinsipper for skolens praksis
Skolen har et ansvar for å møte elevene med tillit, respekt og krav.
Samtidig skal elevene få utfordringer som fremmer danning og lærelyst.
For å lykkes med dette må skolen bygge et godt læringsmiljø og tilpasse
undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmene.
I kapittel 3.1, Et inkluderende læringsmiljø, står det at «skolen skal utvikle
inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle».
Videre vises det til at «et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for
en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial
utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring». Det heter
også at de ansatte på skolen, foresatte og elevene sammen har ansvar
for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og
krenkelser (ibid).

6

4.0 Hva er Trivselsboka?
Trivselsboka er et sosialt
klasseromsprogram for 1.-7. trinn,
som består av fire unike bøker.
Hver bok inneholder elleve
sosiale opplegg, som klassevis
gjennomføres i løpet av et
skoleår. Hver måned skal elevene
gjennom et nytt opplegg med
nye temaer, og bruke Trivselsboka
aktivt for å erfare og reflektere. I
lærerveiledningen, har vi beskrevet
målet, utstyr, fremgangsmåten og
estimert tidsbruk på hvert enkelt
opplegg.

Alle opplegg er delt inn i økter,
og gjennomsnittlig tidsbruk er 90
minutter i uka.
Ved å bruke Trivselsboka, integrerer
man fokuset på klassens- og
elevens sosiale utvikling i årshjulet.
Elevene får gjennom dette
programmet varierte utfordringer,
som gjør at de blir bedre kjent med
seg selv og sine klassekamerater,
samtidig som de bidrar til å bygge
sitt eget klassemiljø.

5.0 Mål
Hva ønsker vi å oppnå med
Trivselsboka?
• Utvikle elevenes sosiale
kompetanse, og skape et aktivtog inkluderende læringsmiljø i
klassen.
Hvordan skal vi få til dette?
• Ved å legge til rette for at elever
blir kjent på tvers av etablerte
vennegjenger i klassen.

•

Ved å legge til rette for åpne
og rike oppgaver der alle kan
delta og oppleve mestring.
Oppgavene skal bidra til at
elevene blir verdsatt for sine
bidrag og føler tilhørighet til
klassen.

•

Ved å legge til rette for at elever
kan utvikle sin identitet og sitt
selvbilde i samspill med andre.

6.0 Innhold
Alle bøkene består av 11 unike opplegg. Vi har sørget for å lage opplegg
som treffer de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen, og som berører
temaer som følelser, kreativitet og samarbeid.
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6.1 De tverrfaglige temaene i fagfornyelsen
Alle norske skoler er i dag pålagt å «...legge til rette for læring innenfor
de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og
medborgerskap, og bærekraftig utvikling» (LK20). Dette hjelper vi skoler
som bruker Trivselsboka med, da vi har laget opplegg som berører
disse temaene. I august lærer for eksempel elevene om demokrati og
medborgerskap, og i juni er temaet alltid bærekraftig utvikling.

6.2 Tematisk oversikt over alle bøker
I alle bøker finner du ulike temaer. Disse temaene er gjennomgående i
alle bøker, og er plassert på samme måned. Se oversikt under:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fellesskap og trivselsregler (august).
Aktivitet og lek (september).
Bli bedre kjent med seg selv (oktober).
Bevisstgjøring og innsikt (november).
Bli kjent med egne og andres følelser (desember).
Ulikhet og mangfold (januar).
Bygge fellesskap (februar).
Samarbeid (mars).
Bli bedre kjent med andre (april).
Utfordre seg selv (mai).
Bærekraftig utvikling (juni).

6.3 Samarbeid med Mental Helse Ungdom
Barn tilbringer store
deler av tiden sin på
skolen. Læreren er et fast
kontaktpunkt, og en viktig
aktør for å fremme barn og
unges psykiske helse og
trivsel. Vi har samarbeidet
med en prosjektgruppe
i Mental Helse Ungdom
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for å få laget trygge og
Se etter
gode opplegg, som setter
denne logoen:
søkelyset på følelser
og mental helse. I alle
bøker vil man finne minst
MENTAL
ett opplegg som vi har
HELSE
utarbeidet i samarbeid med
UNGDOM
Mental Helse Ungdom.

7.0 Oversikt over oppleggene
Under ser du en oversikt over oppleggene i alle bøkene.
Oversikt over oppleggene i
1. klasseboka

Oversikt over oppleggene i
2. – 3. klasseboka

Oversikt over oppleggene i
4. – 5. klasseboka

Oversikt over oppleggene i
6. – 7. klasseboka
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8.0 Erfaringer og tilbakemeldinger
Som en del av utviklingsarbeidet har vi gjennomført en systematisk
testing av programmet i elleve skoleklasser på seks skoler, i ulike deler av
landet. Totalt har over 300 elever testet programmet. Vi har samarbeidet
med elever og lærere når vi har utviklet oppleggene, og gjennom det fått
kvalitetsikret boka av sluttbrukerne.
I etterkant av testperioden, som varte fra august 2020 til mai 2021, sendte
vi ut en spørreundersøkelse til lærerne som har brukt Trivselsboka det
siste skoleåret. På en skala fra 1-6 (1=helt uenig og 6=helt enig), ble
lærerne spurt om hvor enige de var i at oppleggene i Trivselsboka…
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Lærerne ble også spurt om å gi en skriftlig tilbakemelding på boka:
«Dette opplegget er flott. Det er gode oppgaver som passer godt til
oppstarten, og sammen med de andre temaene vi har satt opp i perioden.
Instruksjonen på sidene er informativ, og det er lett for elevene å starte
uten at det går med unødvendig tid på å forklare hva man skal gjøre og
hvordan. Jeg er godt fornøyd med opplegget.»
«Trivselsboka har vært veldig positivt for oss i arbeidet med klassemiljøet.
Oppgavene er fengende og godt utformet, og det er lett å orientere seg i
boken. For oss har dette opplegget vært inspirerende å jobbe med.»
«Jeg likte at det er forholdsvis enkle opplegg å gjennomføre i klassen,
men at de samtidig fenger og er positive for klassemiljøet. Enkelt å
forberede, enkelt å gjennomføre, positivt og engasjerende for elevene.»
Alle lærerne som deltok i undersøkelsen svarte også at de kan tenke seg å
bruke boka neste skoleår.

9.0 Litteratur
Eriksen, Marie Ingunn & Lyng, Selma Therese (2015). Skolers arbeid
med elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde
flekker. NOVA Rapport 14/2015
Kunnskapsdepartementet (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper
for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon.
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.
Opplæringsloven (1998). Elevane sitt skolemiljø (LOV-2021-05-07-34).
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Her finner du lærerveiledningen for 1. trinn. Alle opplegg har sin egen
beskrivelse, der du får informasjon om mål, utstyr, antall økter og tips
til gjennomføring. Vi oppfordrer deg til å bli med på oppleggene så
langt det lar seg gjøre.

Klassens måned

Mål
Lage felles regler som
gjør at alle i klassen
kan trives på skolen.

Økt 1
60 minutter. Består av
Lage trivselsregler og
Trivsel i klassen.

Økt 2
Består av Skap trivsel
som gjennomføres
hjemme sammen med
foresatte. Sett gjerne
av 15 minutter til en
oppsummering på skolen
når elevene er ferdige med
hjemmeoppgaven.
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Utstyr
En tavle, grå- og
fargede blyanter.

Månedens lek kan
gjennomføres uavhengig
av øktene.

Økt 1

Lage trivselsregler
Klassens måned skal gi klassen en god start på det nye skoleåret.
Dere skal sammen bli enige om tre felles trivselsregler til tre ulike
settinger; i klasserommet, i friminuttet og når dere spiser lunsj. Disse
reglene skal gjelde for klassen dette skoleåret. Dere skal først bli enige om
én regel for undervisningen. Opplegget starter med at alle får en partner
å snakke med. De skal snakke sammen om hva som er viktig for å trives i
klasserommet.
Alle som vil kan etter noen minutter komme med forslag til regelen som
skal velges ut. Noter alle forslag på tavla, og bli enige i klassen (stemming
ved håndsopprekning), om hvilken regel som skal gjelde. Når dere har
valgt regel, skal alle elever fargelegge illustrasjonen i boka si. Gjør så
det samme med regelen for friminuttet og lunsjen. Det er viktig at
elevene i tiden fremover jevnlig får en påminnelse om reglene dere har
blitt enige om.
Eksempler på regler:
•
•
•

I denne klassen skal vi hilse på hverandre om morgenen./I denne
klassen rekker vi opp hånda hvis vi vil si noe høyt.
I denne klassen skal vi alltid invitere hverandre med i lek./I denne
klassen sier vi unnskyld hvis man gjør noe dumt.
I denne klassen skal vi sitte rolig når vi spiser./I denne klassen rydder vi
opp etter oss selv når vi er ferdige med å spise.

Trivsel i klassen
Vi ønsker at dere skal lage noen korte rollespill med utgangspunkt i de
tre illustrasjonene som ligger i boka. Del klassen inn i grupper på rundt
5 elever (det er fem roller på alle illustrasjoner). Hver gruppe får utdelt
hver sin situasjon. Det betyr at i store klasser, så vil noen grupper få den
samme situasjonen. Det kan være lurt å sette hver enkelt gruppe i gang
ved å dele ut roller til dem. Når de er ferdige med å lage rollespillet, kan
gruppene som har lyst vise fram rollespillet sitt for resten av klassen.
Snakk om hva som skjer i rollespillet, og bruk det som utgangspunkt for å
snakke om hvordan dere ønsker å ha det i klassen deres.
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Økt 2

Skap trivsel
Elevene skal i økt 2 ta med seg boken sin hjem. De skal sammen med sine
foresatte se på bildene, og snakke om hva de ser. De skal også snakke
om spørsmålene under, og sammen skrive ned det de har snakket om.
Spørsmålene under ligger også i elevboka, slik at de foresatte ser dem.
•
•
•

Hva skal til for at du trives på skolen?
Hva kan du gjøre for at de andre i klassen skal trives?
Hva kan du gjøre om du ser at noen ikke trives?

Når elevene kommer tilbake på skolen igjen tar dere en felles
oppsummering. Ta opp boka med bildene, og spør elevene om hva de
pratet med sine foresatte om.
Du kan gjerne bruke spørsmålene fra elevboka, men også fylle på
med disse:
•
•
•
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Er det forskjell på det du vil gjøre for at andre skal trives, og det som får
deg selv til å trives i klassen?
Hva kom dere fram til at dere kan gjøre for at de andre i klassen
skal trives?
Hvordan vil dere at vi skal jobbe med trivselsreglene våre fremover?

Månedens lek

Hvem er under teppet?
Antall: 8 eller flere.
Utstyr: Et teppe.
På denne leken skal alle elevene sette seg i en ring, utenom én elev
som blir sendt ut av rommet. Før denne eleven kommer tilbake, velger
de andre ut én deltaker som skal gjemme seg under teppet i midten av
ringen. Den eleven som har gått ut av rommet, skal nå komme inn igjen
når de andre roper: «Hvem er under teppet, hvem er under teppet, kan
du gjette det, kan du gjette det? Hvem er under teppet?» Eleven får nå
i oppgave å finne ut av hvem som er under teppet. Hvis det viser seg å
være vanskelig å gjette, kan den som gjemmer seg under teppet lage en
liten lyd for å hjelpe, eller vise en hånd eller en fot. Bytt hvem som gjetter
og hvem som er under teppet for hver runde. Hvis elevene ikke husker
navnet kan de prøve å forklare hvem det er.
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Move it

Mål
Være i bevegelse, og bli
bedre kjent med leker
som kan brukes i timene.

Utstyr
TL-hjulet.

Består av én Move it hver
dag. Hver økt tar cirka 10
minutter.

Move it
Move it er korte og enkle aktiviteter som fungerer som aktive avbrekk
i undervisningen. Hjulet og øvelsene finner dere på hjemmesiden
trivselsleder.no. Hver dag denne måneden skal dere gjennomføre én
aktivitet ved hjelp av TL-hjulet. Den aktiviteten pilen stopper på, skal
dere gjennomføre.
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Slik finner du TL-hjulet
▶ Gå til www.trivselsleder.no.
▶ Logg inn med brukernavn og
passord.
▶ Trykk på «Min side».
▶ Trykk på «TL-hjulet».
▶ Bruk det ferdige hjulet som heter
«Move it» eller lag egne hjul.
Scroll ned og trykk på «+ Legg til
nytt hjul» for å gjøre sistnevnte.

Refleksjon:
Ta gjerne en oppsummering mot slutten av måneden sammen
med elevene.
•
•
•

Hvilken lek var gøyest?
Hvilke leker har dere lyst til å gjøre mer av fremover?
Hvordan har det vært å leke litt hver dag?
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Meg

Mål
Bli bedre kjent med
hva du liker.

Økt 1
45 minutter. Består av
Tegn deg selv og
Hva liker du?

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Månedens lek kan
gjennomføres uavhengig
av økten.

Økt 2
45 minutter. Består av
Tegn det morsomste du
vet om og Del det du
har gjort.
Denne måneden skal elevene reflektere over sine preferanser. De skal også
prøve å tegne seg selv. Til slutt skal de oppsummere og dele det de har
gjort med en klassekamerat.
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Økt 1

Tegn deg selv
Elevene skal bruke utgangspunktet i boken sin til å tegne seg selv.
Si til elevene at de kan gå å se seg i speilet og prøve å tegne øyne, nese,
munn og hår så likt som mulig før de begynner.
Hva liker du?
I denne delen skal elevene sette ring rundt det de liker best i de ulike
kategoriene i boka. Elevene kan sirkle rundt alle de tingene de liker, og
trenger ikke å velge bare én ting.

Økt 2

Tegn det morsomste du vet om
Elevene skal tegne noe som de synes er morsomt. Det kan for eksempel
være hobbyen sin, noen de kjenner, et dyr eller noe annet de synes er
morsomt. Bli gjerne med på opplegget, og fortell elevene om eksemplene
og hva du vil tegne i din bok.
Del det du har gjort
Sett sammen elevene i par, slik at de kan snakke om det de har jobbet
med i økt 1 og 2. Minn elevene på at de må være flinke til å lytte når den
andre snakker. De kan vise tegningen av seg selv, sammenligne hva de
liker best, og fortelle hvorfor de har valgt som de har gjort. Gjør det klart
for elevene at det er helt i orden om de har valgt forskjellig. Til slutt kan
de fortelle hva de har tegnet, og hvorfor det de har tegnet er viktig for
dem. Avslutt med å spørre om noen vil dele det de har snakket om i paret
med resten av klassen.

Månedens lek
Jeg også
Antall: 8 eller flere

På denne leken skal alle deltakerne stille seg i en stor sirkel. Hver deltager
bør ha litt plass rundt seg. Lederen (læreren) starter med å si noe hen
liker å gjøre, for eksempel å stå på ski, og skal så gjøre en bevegelse som
passer til aktiviteten. De elevene som liker å stå på ski, sier «jeg også», og
gjør samme bevegelse. La alle få si en aktivitet de liker å gjøre. Det gjør
ingenting om noen sier det samme som er sagt tidligere.
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Hei på deg

Mål
Øve på å være vennlige
når vi treffes om
morgenen og i andre
situasjoner.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Økt 1
45 minutter. Består av
Å møtes om morgenen og
Lag en hilsen.

Økt 3
15 minutter. Består av
Refleksjon på slutten
av måneden.

Økt 2
30 minutter. Består av
Hvordan være vennlig?

Månedens lek kan
gjennomføres uavhengig
av økten.

Denne måneden skal klassen ha fokus på hva man kan gjøre for å
være vennlig mot andre. Start gjerne med å snakke gjennom disse
spørsmålene:
•
•
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Hva betyr vennlighet?
Hvorfor er det viktig å være vennlig mot hverandre?

Økt 1

Å møtes om morgenen
Denne måneden skal dere sette søkelyset på hvordan elevene treffer
hverandre, og deg som lærer, om morgenen. Det er litt opp til deg å
avgjøre hvor ofte dere skal gjennomføre hilseritualet, men vi anbefaler at
man gjennomfører dette hver morgen.
Den første dagen skal dere tørrtrene på hvordan dere kan møtes om
morgenen på en vennlig måte. Du skal stille deg klar i døren, mens
elevene går ut på gangen. Elevene skal stille seg opp og komme fram
til deg én og én. De skal så velge hvilken hilsen de vil ta, enten high five,
knoke eller håndhilsing (finn gjerne på andre hilsemåter også). Etterpå
går de inn i klasserommet og setter seg på plassen sin. Etter den første
uken, kan du snakke med elevene om at det også er viktig å se på den
man hilser på.
Lag en hilsen
Elevene skal også få gode hilserutiner med hverandre. Elevene skal på
denne øvelsen deles inn i par. Oppgaven er at de to og to skal lage en
hilsen, som de skal gjøre når de ser hverandre hver morgen. Elevene kan
endre på hilsenen i løpet av måneden om de ønsker det. Ta utgangspunkt
i månedens lek (High five) for å få tips til hvordan elevene kan gå fram for
å lage en hilsen.
La gjerne de som vil få vise hilsenen sin til klassen.

Økt 2

Hvordan være vennlig?
I den siste delen av dette opplegget skal dere jobbe dere gjennom
temaet vennlighet. Aller først skal dere gå gjennom «Den gylne regel»
og «Kardemommeloven», før elevene selv skal tegne eksempler på gode
handlinger, som de senere skal forsøke å sette til livs.
Fortell elevene om den gylne regel, og snakk med elevene om hva de
tenker at den betyr i praksis. Spør elevene om de har noen eksempler.
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Den gylne regel:
Du skal behandle andre, slik du selv vil bli behandlet.
Gå så gjennom Kardemommeloven, og spør elevene om de forstår
regelen. Hva må man gjøre for å følge kardemommeloven, og hvordan
bryter man den? Det kan være en idé å sette på Politimester Bastians Vise
hvis du har den tilgjengelig.
Kardemommeloven:
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan
man gjøre hva man vil.
Tegning:
Elevene skal tegne tre ting i boka si, som de kan gjøre for å være vennlig
mot noen rundt seg (for eksempel en venn, besteforeldre, tanter/onkler,
søsken). I løpet av dagen skal elevene prøve å gjennomføre én eller flere
av handlingene som de har tegnet. Ta en oppsummering neste skoledag,
og spør om noen har gjort noe vennlig for noen andre.
Spør elevene i forkant om de har forslag til vennlige handlinger. Vi har
også lagt ved en liste med eksempler, som du kan støtte deg til:
•
•
•
•
•
•
•
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Smile til noen.
Reise seg for eldre på bussen.
Hjelpe noen med å rydde.
Si «hei».
Å dele noe.
Trøste noen som er lei seg.
Invitere noen med på noe gøy.

Økt 3

Refleksjon på slutten av måneden
• Hvordan har det vært å hilse på hverandre hver morgen denne
måneden?
• I tillegg til å hilse på hverandre, hva skal til for at du får en god start på
skoledagen din?
• Hvis dere fremover sluttet å hilse på hverandre om morgenene, hva
ville dere ha tenkt om det?

Månedens lek
High five
Antall: 2 eller flere.

På denne leken skal elevene jobbe sammen i par, og forsøke å lage en
lang og kreativ high five. En i paret starter med den første bevegelsen,
for eksempel en helt vanlig håndflate mot håndflate. Etter dette skal den
andre deltakeren i paret finne på en ny bevegelse, som kan være at man
hopper opp skulder mot skulder. For hver gang man bygger på med en ny
bevegelse, skal man starte med de bevegelsene som allerede er laget, slik
at man husker hele high fiven. La de parene som har lyst til å vise fram sin
high five, få vise dette til klassen.
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MENTAL
HELSE
UNGDOM

Kroppen viser følelser

Mål
Kjenne igjen og snakke
om følelser en kan få i
ulike situasjoner.

Økt 1
45 minutter. Består av
«En historie fra 1. klasse».

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Månedens lek kan
gjennomføres uavhengig
av økten.

Økt 2
45 minutter. Består av
Miming.
Denne måneden setter vi søkelyset på følelser. Klassen skal gjennom
dette opplegget reflektere over hvordan ulike følelser oppleves. Elevene
skal først få høre en historie, før de skal reflektere og snakke om følelsene
som oppstår i historien, og som vekkes i dem selv. Ta en prat før dere leser
historien, og snakk dere gjennom disse to spørsmålene.
•
•

Hva er en følelse?
Hvilke ulike følelser kan vi komme på?

Mental Helse Ungdom forklarer følelser slik:
Følelser er noe vi får uten å være klar over det. De er gjerne en reaksjon
på noe som skjer med oss, enten det handler om at man blir glad og
føler seg bedre, eller at man blir lei seg eller sint fordi man reagerer på
noe som ikke kjennes greit. Det er ingen følelser som er farlige, og alle
følelser er signaler som sendes fra kroppen og hjernen.
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Økt 1

«En historie fra 1. klasse»
Elevene skal først sette seg sammen to og to, og skal følge med på
bildene i boka si, mens du leser opp historien under.
Det var en solfylt dag på Trafjell skole. Det ringte ut til storefri, og alle
løp ut for å leke i det fine været. Kristian og Shana leker sisten sammen
i friminuttet, og de løper etter hverandre mens de smiler og ler. Det
er spennende å prøve å få tak i hverandre. Idet Kristian løper etter
Shana, snubler han i en stein, før han faller og dytter Shana over ende.
Shana får vondt i kneet og ser stygt på Kristian. «Oi», sier Kristian og ser
overrasket ut. «Kristian er slem», sier Shana. «Nei, det er jeg ikke. Det var
ikke med vilje», svarer Kristian før han begynner å gråte.
Parene skal nå ha en samtale om følelsene som oppstod hos Shana og
Kristian. Parene får ett til to minutter til å diskutere hvert spørsmål som
du leser, før dere tar en felles gjennomgang.
1. Hvilke følelser tror dere Shana kjente på? Tegn opp et hjerte på tavlen
med navnet til Shana. Elevene skal så komme med forslag til hva hun
kan ha følt.
2. Hvilke følelser tror dere Kristian kjente på? Tegn opp et hjerte på tavlen
med navnet til Kristian. Elevene skal så komme med forslag til hva han
kan ha følt.
3. Hvorfor tror dere Kristian så overrasket ut da Shana falt?
4. Hvorfor tror dere Shana så stygt på Kristian etter at hun falt?
5. Hva synes du om at Shana sa at Kristian er slem?
6. Hvorfor tror dere at Kristian begynte å gråte?
7. Hvordan kan de bli venner igjen?
8. Hva gjør du om noen gjør noe vondt mot deg?
9. Hva gjør du om du har gjort noe vondt mot andre?
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Økt 2

Miming
To og to skal mime ulike følelser til hverandre. Den ene starter med å
velge en følelse fra bildene i boka, mens den andre skal gjette. For hver
runde skal de bytte roller. Elevene kan sette kryss på de følelsene som de
selv kan huske at de har hatt.
Refleksjon etter mimingen:
Velg ut et par som skal velge ut én av følelsene, og still dem spørsmålene
under. Hvis paret synes det er vanskelig, kan de gjerne la andre elever
hjelpe til med å svare. Kjør flere runder med nye par, og nye følelser.
•
•
•
•
•
•
•

Har du kjent på denne følelsen?
Når kjente du den?
Kjente du den noe spesielt sted i kroppen? Eventuelt hvor?
Hvordan så du ut i ansiktet da? Og hva med kroppen din?
La de andre merke til hvordan du hadde det?
Hva kan du gjøre for å ta vare på gode følelser?
Hvis følelsen er vond, hva gjør du da?

Månedens lek
Beveg deg som
Antall: 5 eller flere.

Deltakerne skal bevege seg rundt i rommet uten å snakke. Lederen av
leken forteller hvordan elevene skal bevege seg. Instruksen kan være at
de skal bevege seg som en person som for eksempel er trist, lang, kort,
ivrig, stor, liten, sterk, sint, glad, engasjert, lykkelig eller forelsket. De kan
også få beskjed om å bevege seg som ulike dyr, for eksempel som en
slange, elefant, ape, frosk, gresshoppe, ekorn eller hund.
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Enig eller uenig

Mål
Våge å mene noe, og
respektere at andre kan
være uenige.

Økt 1
45 minutter. Består av
Enig eller uenig?

Utstyr
Grå-, blå-, rød-, og
grønn blyant.

Månedens lek kan
gjennomføres uavhengig av
øktene.

Økt 2
45 minutter. Består av
Hvem liker hva? og
Refleksjon etter øvelse.

I dette opplegget skal elevene i klassen lære mer om seg selv og
hverandre. Målet med øvelsen er at elevene skal lære seg å ta valg, og vise
respekt for at alle er forskjellige og liker ulike ting.
Snakk gjennom disse punktene:
•
•
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Vi liker ulike ting, og det er greit å ha ulike meninger.
Det er lett å la seg påvirke av hva andre gjør. Er man uenig med
flertallet, er det helt i orden.

Økt 1

Enig eller uenig?
Heng opp en lapp i hver ende av klasserommet. På den ene står det enig,
og på den andre står det uenig. Elevene starter i midten, men skal etter
hver påstand gå til den siden som passer best for dem. Forklar øvelsen
til elevene. Du som lærer styrer hvilke og hvor mange påstander du vil
bruke. Vi har listet opp noen forslag her.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg liker å spille sjakk.
Jeg liker katter.
Jeg er veldig glad i å løpe.
Jeg liker fisk.
Jeg sykler til skolen.
Min favorittrett er pizza.
Jeg synes det er gøy å spille fotball.
Jeg liker å bade.
Jeg liker sommeren bedre enn vinteren.
Dinosaurer bor på månen.
Jeg synes det er gøy å sove i telt.
Å fiske er gøy.
Det er gøy å synge.
Jeg liker å danse.
Det er kjedelig når det regner.
Rød er en fin farge.
Det er deilig å stå opp om morgenen.
Blåbær er godt.
Det er gøy å tegne.
Det er gøy å gå på fjelltur.
Jeg er redd for edderkopper.
Jeg er mørkredd.
Slanger er morsomme.

Litt vanskeligere spørsmål:
•
•
•
•
•
•

Det er viktig å gå bort til de som er alene og spørre om de vil leke.
Det er greit for meg at mine venner kan ha andre meninger enn meg.
Jeg hjelper alltid hvis jeg ser noen som blir plaget.
Jeg synes det er bra at folk ikke er like.
Jeg liker å si hyggelige ting til andre.
Jeg liker å hjelpe andre.
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Spørsmål som kan stilles underveis:
•
•

Hvorfor er du enig i dette?
Hvorfor er du uenig i dette?

Refleksjon etter øvelse:
•
•
•

Var det noen ganger vanskelig å velge om du var enig eller uenig?
Hvorfor?
Hva gjør man når man er uenig med noen?
Må venner alltid være enige?

Økt 2

Hvem liker hva?
Elevene skal først jobbe individuelt, før de senere skal jobbe i par.
La elevene få god tid til å se på objektene i boka si, og be dem om å ringe
rundt de tingene som de liker med rød farge. Når de er ferdige med dette
får de en partner. Nå skal de sammen finne ut av hvilke ting de begge har
sirklet rundt. Disse tingene skal få en blå sirkel rundt den røde sirkelen,
som de allerede har tegnet opp hver for seg. For å løse denne oppgaven
må de se i hverandres bøker.
Den siste oppgaven er å finne forskjeller dem imellom, altså ting som kun
den ene i paret har tegnet rød sirkel rundt. Vi forklarer den siste oppgaven
med et eksempel for å vise hva vi mener. Marius og Fatima sitter i par.
Marius har rød sirkel rundt bananen i sin bok, noe Fatima ikke har. Da skal
Fatima lage en grønn sirkel bananen i sin bok. Slik skal elevene gjøre med
alle tingene som kun én i paret har tegnet rød sirkel rundt.
Rød sirkel rundt ting bare du liker.
Blå sirkel rundt ting dere begge liker.
Grønn sirkel rundt ting bare partneren din liker.
Refleksjon etter øvelse
• Hvordan samarbeidet dere for å finne ut av hva dere hadde til felles?
• Hva har du lært om partneren din, som du ikke visste fra før?
• Hvorfor er det viktig å bli godt kjent i en klasse?
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Månedens lek

Skrikende tær
Antall: 5-20 (lag gjerne flere sirkler hvis dere er over 10 elever).
På denne leken stiller alle elevene seg i en tett sirkel med ansiktet inn i
sirkelen. Velg én deltaker som leder aktiviteten. Hen skal også være med
i sirkelen på lik linje med de andre deltakerne. Leken starter med at alle
samtidig ser ned mot bakken, men på noens tær. Det er det samme hvem
man velger. Når personen som leder aktiviteten sier »se opp», skal man se
rett på den personen man har valgt tærne til. Hvis to personer har sett på
tærne til hverandre, vil de møte blikket til hverandre når de ser opp.
De skal da skrike, og er ute av aktiviteten. Til slutt står det igjen én
eller to vinnere.
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Utkledning

Mål
Å by på seg selv, og
bygge samhold
i klassen.

Utstyr
Klær og utstyr til
utkledning, grå- og
fargede blyanter.

Økt 1
20 minutter. Består av
Informasjon og planlegging.

Økt 3
15 minutter. Består av
Oppsummering på slutten
av måneden.

Økt 2
15 minutter. Består av
Temadager og tegning.

Månedens lek kan
gjennomføres uavhengig
av øktene.

Økt 1

Informasjon og planlegging
Noen fredager denne måneden skal alle kle seg ut. Vi oppfordrer dere til
å gjennomføre minst to ulike utkledninger. Det er viktig at dere velger
temaer som alle kan være med på, som forslagene i elevboka. Har dere
gode ideer til temaer, kan dere gjerne bytte ut våre forslag.
Informer gjerne elever og foresatte tidlig i uken om hva som er tema for
fredagens utkledning. Sett også av litt tid på slutten av torsdagen, for å
minne om utkledningsdagen. Si til elevene at ingen trenger å kjøpe inn
noe til utkledningsdagene. Her er det viktig å bruke fantasien og det man
har hjemme, eventuelt låne av noen man kjenner.

34

Økt 2

Temadager og tegning
På slutten av hver temadag settes det av litt tid slik at elevene kan tegne
seg selv og det de har på seg i boka.
Temaforslag 1: Fargedagen.
Velg én farge, og ta på deg flest mulige ting i denne fargen.
Temaforslag 2: Hattedagen.
Ta på deg noe som kan brukes som en hatt. Det kan være en hatt, en
lue eller caps, eller en truse, strømpebukse eller lampeskjerm. Vær
gjerne kreativ.
Temaforslag 3: Klassen bestemmer et felles tema.
La elevene komme med forslag på tema for utkledning, og ta gjerne en
avstemming i klassen.

Økt 3

Oppsummering på slutten av måneden
• Hvilken utkledningsdag synes du var den gøyeste, og hvorfor?
• Synes du det var skummelt eller spennende å dra på skolen de dagene
du hadde kledd deg ut?
• Hvordan kom du fram til hva du skulle kle deg ut som?

Månedens lek

Danseleken
Antall: Hele klassen.
Utstyr: Musikk.
Velg først ut en leder av leken, og sett på musikk. Når musikken skrus på
skal alle deltakerne danse. Når musikken stanses, skal man stå helt i ro.
Er det noen som beveger seg når musikken stopper, ryker de ut av leken.
Disse kan fortsatt være med å danse, men er ute av konkurransen. Den
siste danseren som står igjen, vinner!
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Sammen er vi bedre

Mål
Øve på å samarbeide
med andre gjennom ulike
aktiviteter.

Utstyr
Tavle, grå- og
fargede blyanter.

Økt 1
45 minutter. Består av
Bingo.

Økt 3
30 minutter. Består av
Kims lek.

Økt 2
45 minutter. Består av
Tegn og forklar.

Månedens lek kan
gjennomføres uavhengig
av økten.

Alle aktivitetene dere skal igjennom denne måneden blir enklere om
man har et godt samarbeid. Start gjerne opplegget med å snakke dere
gjennom disse spørsmålene:
•
•
•
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Hva betyr samarbeid?
Når er det viktig å samarbeide?
Hvorfor kan samarbeid være nyttig?

Økt 1

Bingo
På dette opplegget skal elevene jobbe både ute og inne. Sett sammen
elevene i par. Du kan vurdere om du vil sette sammen elever som ikke
kjenner hverandre så godt, slik at de får mulighet til å bli bedre kjent.
I boka har alle elevene et bingobrett med bilder av 16 ulike ting (for
eksempel en bok, et tre eller lignende). Det er om å gjøre å finne/se flest
mulig ting, noe som gjør at elevene må få lov til å gå ut av klasserommet
også. Elevene skal så sette kryss på de tingene de finner. Parene som
jobber sammen må gå sammen under hele aktiviteten.
Refleksjon i klasserommet på slutten av økten:
•
•
•
•

Hvordan samarbeidet dere?
Hva fant dere?
Hvor mange kryss har dere satt?
Fant dere noe dere ikke trodde dere kom til å finne?

Økt 2

Tegn og forklar
Gjør denne øvelsen sammen med klassen først, der du tegner på tavla
og elevene setter seg med ryggen til tavla. De skal forsøke å tegne det
samme som deg, mens du forteller hva du tegner. De skal tegne i den
øverste ruta i boka.
Når du har vist dem hvordan det kan gjøres, kan du sette elevene
sammen i par. Sørg for at elevene i hvert par sitter rygg mot rygg, slik
at de ikke ser hverandres tegning. Den ene skal starte med å tegne noe
i boka si, uten at den andre får se hva som blir tegnet. Det trenger ikke
å være krevende motiver. De kan for eksempel tegne en sol, en bil eller
en ball. Tegneren skal samtidig forsøke å forklare til den andre hvordan
tegningen ser ut. Under forklaringen skal den andre tegne det som blir
forklart i sin bok. Når elevene sier seg ferdig med den første tegningen,
skal paret bytte roller, og gjenta leken til alle rutene er brukt. Elevene må
tegne ulike motiver for hver runde.
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Refleksjon:
•
•
•
•

Hva tegnet dere?
Ble tegningene deres like?
Hvordan var det å tegne kun etter forklaring fra partneren din?
Hvilke triks brukte du for å hjelpe partneren din med å forstå hva som
skulle tegnes?

Økt 3

Kims lek
I boka er det bilder av ulike objekter. Først får elevene ett minutt til å se
på bildene. Etterpå skal alle elevene lukke boken sin, og klassen skal så
samarbeide om å prøve å huske flest mulig objekter fra boken. Elevene
tar opp en hånd for å svare, og du skriver eller tegner på tavlen etter hvert
som forslagene kommer. Hvis dere ikke greier alle bildene, kan dere kjøre
en runde til der alle får se på bildene, i for eksempel 30 sekunder, før dere
prøver på nytt.
Refleksjon:
•
•
•

Hva gjorde dere for å huske flest mulig ting?
Hvorfor tror du at du husket akkurat de tingene du husket?
Hvis du skulle husket alt alene, hadde du klart like mange?
Hvorfor/hvorfor ikke? (Samarbeid har en verdi.)

Helt til slutt kan du gjerne utfordre elevene på noen generelle
refleksjonsspørsmål, som går på tvers av oppleggene dere har vært
gjennom (Bingo, Tegn og forklar og Kims lek):
•
•
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Hvilken oppgave var vanskeligst, og hvorfor?
Hva var annerledes med den siste oppgaven?

Månedens lek

Blinkeleken
Antall: Hele klassen.
Utstyr: Stoler.
Sett stoler mot hverandre i en ring. Dere trenger cirka halvparten så
mange stoler som dere er deltakere. Merk at antall deltakere må være et
oddetall. Dersom dere er 9 deltakere, trenger dere 5 stoler. Dersom dere
er 11 deltakere, trenger dere 6 stoler.
Det skal stå en elev bak ryggen til alle de som sitter på stolene. Det må
være en stol som er tom, men som det står en elev bak. Eleven som står
bak den ledige stolen starter leken med å blinke med øyet til en av de
som sitter. Denne personen skal prøve å komme seg vekk fra stolen sin
uten at eleven som står bak klarer å holde hen igjen. De som står bak
stolene må alltid være på vakt og passe godt på den som sitter, men de
må ha armene på ryggen, og har ikke lov til å holde fast på personen hele
tiden. De som sitter må være raske til å sprette opp av stolen når de ser at
noen blinker til dem. Når en elev klarer å komme seg vekk fra sin stol, for
så å gå bort til den ledige stolen, er det eleven som står bak den ledige
stolen som skal blinke på nytt. Det kan ofte være lurt å bytte på hvem
som sitter og står, for eksempel hvert tredje minutt.
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Bli kjent-stigen

Mål
Øve på å dele ting om
seg selv, og lytte til
andre.

Økt 1
60 minutter. Består av
Bli kjent-stigen.

Utstyr
En liten gjenstand (for
eksempel et viskelær eller
en brikke) og terninger
(TL-hjulet kan erstatte
terningen).

Månedens lek kan
gjennomføres uavhengig
av økten.

Bli kjent-stigen
Start med å sette sammen elevene i par. Går ikke antallet opp, kan du
spille med en elev, eller lage én treer-gruppe. Du kan vurdere om du vil
sette sammen elevene med noen de kanskje ikke kjenner så godt.
I boka til hver elev finnes det et stigespill. Hver rute på brettet inneholder
et bilde. Eleven skal fortelle til sin partner hva de tenker på når de ser
bildet de lander på. Før dere setter i gang kan du gjerne gi elevene
eksempler på hva du tenker på når du ser et bilde av for eksempel en
sjokolade eller en frosk. Hvis dere bruker TL-hjulet istedenfor terning, blir
dette en felles terning som brukes av alle i klassen samtidig. Da må du
sette av et minutt eller to til at hver elev kan fortelle om sin assosiasjon for
hver runde.
Før dere setter i gang kan det være lurt å ta en felles gjennomgang av
hvordan man kan være en god lytter, og hvordan man kan formidle på en
god måte:
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Lytting:
•
•
•

Hva vil det si å være en god lytter?
Hva kan man gjøre hvis man skal lytte, men har et spørsmål man
lurer på?
Det er fort gjort å bli ivrig som lytter, og avbryte den andre:
Hvordan føles det å bli avbrutt når du snakker?

Formidling:
•
•

Hvordan kan man gjøre lytteren interessert?
Hvilke triks kan man bruke for å snakke tydelig?

Regler for spillet:
To og to skal gå sammen for å spille stigespillet i én av bøkene. Velg hvem
som starter og sett i gang spillet. Dere bruker en terning for å bestemme
hvor mange ruter dere skal flytte brikken deres på brettet. Når dere
lander på et bilde, er oppgaven å fortelle om det første dere tenker på til
partneren deres. Dere flytter brikken deres annenhver gang, helt til en av
dere kommer i mål. Lander dere på en slange, faller dere ned på brettet.
Lander dere derimot på en stige, klatrer dere opp på brettet. Spillet er
ferdig når én av dere kommer i mål.
Refleksjon:
Når spillet er ferdig, kan du stille spørsmålene under til elevene.
•
•
•

Hva lærte du om partneren din, som var nytt for deg?
Hva likte du best å fortelle om, og hvorfor?
Hvilke triks brukte du for å være en god lytter?

La de oppsummere og forberede seg i noen minutter, og ta deretter en
felles gjennomgang der flere av elevene forteller høyt hva de har snakket
om. Spill gjerne flere runder, hvis dere ønsker det. Da kan elevene gjerne
få nye partnere.
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Instruks: Bruk av TL-hjulet
Hvis man ikke har terning tilgjengelig kan man bruke TL-hjulet, og snurre
det, for å vise hvor mange ruter brikkene skal flyttes. Bruker man
TL-hjulet, spiller alle i klassen samtidig. Lander hjulet på tallet «3», flytter
alle elevene som har sin tur brikken tre plasser fram.

Slik finner du TL-hjulet
▶ Gå til www.trivselsleder.no.
▶ Logg inn med brukernavn og
passord.
▶ Trykk på «Min side».
▶ Trykk på «TL-hjulet».
▶ Scroll ned og trykk på
«+ Legg til nytt hjul».
▶ Fyll inn tallene 1-6 i hjulet.
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Månedens lek

Seven up
Antall: Hele klassen.
På denne leken velger dere syv tilfeldige elever som skal stå framme
ved tavlen. Læreren sier: «Alle hoder ned, ikke lov å se!». Elevene lukker
så øynene og bøyer hodet ned mot pulten. De syv elevene framme ved
tavla går så rundt i klasserommet og prikker hver sin elev på ryggen, for
deretter å stille seg tilbake på plass ved tavla. Læreren sier: «Nå kan alle
se igjen!». De syv elevene i klassen som ble prikket på ryggen, skal én og
én gå frem til tavla og stille seg foran den de tror prikket på dem. Dersom
det er riktig, bytter de plass, slik at den som ble prikket får stå ved tavlen.
Dersom det ikke er riktig, får eleven som prikket stå en gang til. Det er fint
om læreren ser til at flest mulig av elevene blir prikket på ryggen i løpet
av leken.
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Agentskolen
Mål
Våge å gjøre rare og
fine ting sammen
som klasse.

Økt 1
15 minutter. Består av
Oppdrag. Introduser de
ulike oppdragene.
Tid til gjennomføring av
oppdrag i friminutt er ikke
medregnet. Det kan være
lurt å sette av 5 minutter
før friminuttene, for å
minne elevene på hva de
skal gjøre.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Månedens lek kan
gjennomføres uavhengig
av øktene.

Økt 2
30 minutter. Består av
Agentbevis.

Økt 1

Oppdrag
Klassen skal denne måneden på Agentskolen og utføre «hemmelige»
oppdrag. Hele klassen skal gjøre det samme oppdraget i fellesskap hver
uke. Fortell elevene at det er veldig viktig at ingen forteller noen utenfor
klassen sin hvilke oppdrag de har fått.
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De skal være hemmelige, og elevene skal være agentene. Du som lærer
setter opp fire friminutt gjennom måneden. Det kan være i løpet av én
uke, eller jevnere fordelt utover måneden. I listen under finner du forslag
til oppdrag, men dere kan også finne på egne.
Forslag til hemmelige oppdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hver gang elevene i klassen går forbi hverandre skal de gjøre hver sin
valgte dyrebevegelse og lyd.
Gå baklengs i et helt storefriminutt.
Gå et helt friminutt uten å lage en eneste lyd.
Inviter alle du møter til en stein, saks og papir-duell.
Liste seg stille på tå en runde gjennom gangene på skolen som
hemmelige agenter.
Kun bruke museskritt et helt friminutt.
Gå gigantsteg én runde i skolegården.
Gå sammen i gruppe og syng en sang til en elev dere ikke kjenner.

Økt 2

Agentbevis
Vi anbefaler at dere gjennomfører fire oppdrag, men du som lærer avgjør
når elevene er å regne som agenter. Elevene får lov til å fargelegge
agentbeviset i boka når de har gjennomført nok oppdrag.
Refleksjon etter at alle oppdragene er utført:
•
•
•

Hva tror dere dette opplegget handlet om? (Stikkord: Bygge fellesskap,
utfordre seg selv).
Hvilke oppdrag tror dere ville ha vært flaut og vanskelig å gjøre alene?
Hva er viktig å tenke på når man skal jobbe sammen i en gruppe?

Månedens lek

Den usynlige dansematten
Antall: Hele klassen.
Velg først ut én deltaker, som får i oppgave å danse foran klassen. Resten av
deltakerne skal plasseres i to rekker med ansiktene sine vendt mot hverandre.
Mens den ene rekken ser danseren, gjelder ikke dette for den andre rekken.
De som ser danseren skal herme og sammen prøve å få den andre rekken
til å gjøre de samme bevegelse som danseren gjør. Dette er fortrinnsvis en
uteaktivitet, og det kan være lurt å dele inn i to grupper hvis dere er mange.
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Søppelmonsteret

Mål
Lære mer om hvordan
vi kan gjøre miljøet rundt
oss bedre for både dyr
og mennesker.

Økt 1
45 minutter. Består av
Lytt og Tegn og Finn
søppel.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter, søppelsekker
og hansker.

Husk at verdens
miljødag er 5. juni!

Månedens lek kan
gjennomføres uavhengig
av øktene.

Økt 2
60 minutter. Består av
Plukk søppel.
Snakk med barna om avfall i naturen, og hva dette gjør med mennesker
og dyr på jorda. Vi har også lagt ved noen spørsmål som du kan stille
elevene før dere går i gang med økt 1.
•
•
•
•

Hvorfor skal vi ikke kaste søppel i naturen?
Hvordan havner søppel i skogen og havet?
Hva kan vi gjøre hvis vi ser at det ligger søppel i naturen?
Hva gjør vi med søppelet som vi har her i klasserommet?

Økt 1

Lytt og tegn
Du skal starte med å lese opp historien under. Elevene skal tegne det de
hører i boka si. Vurder om du trenger å lese historien én eller to ganger.
Ta en gjennomgang til slutt av hvordan sjømonsteret i historien ser ut.
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Her er historien:
Det bor et sjømonster i et dypt, stort hav. Dette sjømonsteret hadde en
stor, rund kropp, som gjorde at den kunne rulle rundt på havbunnen.
Ørene var store og lignet på bildekk, men de to røde øynene var enda
større. Disse var så store at de hadde et eget ansikt med munn, nese og
øyne. I den ekte munnen hadde monsteret to skarpe tenner og en flaske.
I tillegg hadde monsteret tre gafler til ben. Håret var langt og gult, og
lignet på spaghetti.
Finn søppel
Elevene skal sitte sammen to og to, og sette ring rundt det på bildet
som ikke hører hjemme i havet. Når elevene er ferdige kan dere ta en
felles gjennomgang og snakke om søppel i havet. Bruk gjerne disse
spørsmålene til refleksjonen:
•
•
•
•

Hvordan kan hver av disse søppelbitene påvirke dyr i havet
(for eksempel fisk, fugl, hval)?
Hva kan vi gjøre for å unngå at søppel havner i havet?
Hva kan vi gjøre med ting vi ikke bruker lenger?
Hvorfor tror dere at så mange kaster fra seg søppel på gata og i
naturen, og hva kan gjøres med dette?

Les gjerne opp denne teksten fra Greenpeace til elevene:
Plasten truer livet i havet på to måter. Enten ved at dyrene i havet, for
eksempel skilpadder, setter seg fast i plasten, eller ved at dyrene tror at
plasten er mat. Dyrenes mager er ikke laget for å tåle plast. Magen fylles
dermed opp med plast, og i verste fall kan det føre til at dyrene sulter
ihjel, med magen full av plast.

Økt 2

Plukk søppel
Klassen skal rydde skolegården og nærområdet for søppel. Dette kan
legges opp som en konkurranse, der klassen deles inn i grupper, og der
målet er å finne mest mulig søppel. Et annet alternativ er å si at alle må
finne minst én ting som regnes for å være søppel.
I etterkant samles dere for å se på søppelet som ble funnet. Legg alt i
en haug. Gå gjennom og sorter søppelet i plast-, papir- og restavfall.
Hvis dere finner noe som ikke passer i noen av disse kategoriene, kan dere
diskutere hvordan dette avfallet kan sorteres.
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Månedens lek
Larveløp
Antall: 5 elever.

Del inn elevene i lag med cirka fem elever på hvert lag. Hvert lag skal
omdannes til en larve, og skal sette seg i en rekke ned på gulvet. Alle skal
se fremover og plassere beina sine på skulderen til personen som sitter
foran. De skal sitte slik at kneleddet hviler på skulderen til personen
foran seg. Ved hjelp av armene løfter alle seg opp, slik at gruppen nå er
én larve. La larvene bevege seg rundt, og avslutt gjerne med et kappløp
mellom lagene.
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Her finner du lærerveiledningen for 2. og 3. trinn. Alle opplegg har sin
egen beskrivelse, der du får informasjon om mål, utstyr, antall økter og
tips til gjennomføring. Vi oppfordrer deg til å bli med på oppleggene så
langt det lar seg gjøre.

Klassens måned
Mål
Lage felles regler som gjør at alle i
klassen kan trives på skolen, og få
oversikt over bursdager i klassen.

Økt 1
45 minutter. Består av
Lage trivselsregler.

Økt 1

Utstyr
En tavle, grå- og
fargede blyanter.

Økt 2
45 minutter. Består av
Bursdager.

Lage klasseregler
Klassens måned skal gi klassen en god start på det nye skoleåret.
Dere skal sammen bli enige om tre felles regler som skal gjelde for
klassen dette skoleåret. Opplegget starter med at alle i klassen får noen
minutter til å tenke ut hvilke regler som er viktige for sin trivsel på skolen.
La gjerne elevene få prate sammen to og to. Når elevene er ferdige, tar
dere en gjennomgang av alle forslagene. Alle forslagene noteres på tavla,
før dere til slutt velger tre regler som skal gjelde for deres klasse dette
skoleåret. Sørg for at elevene også skriver ned reglene i boka si, og hjelp
de som eventuelt ikke får til dette.
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Eksempler på regler:
•
•
•

I denne klassen skal vi passe på at alle har noen å være sammen
med i friminuttet.
I denne klassen skal vi hjelpe hverandre hvis noen spør om hjelp.
I denne klassen sier vi unnskyld hvis vi gjør noe dumt.

Økt 2

Bursdager
I elevboka finner elevene en egen side med både dyr og
bursdagsballonger. Start med en gjennomgang av alle dyrelydene, slik at
klassen blir enig om hvilken lyd dyrene lager. Før aktiviteten begynner, er
det viktig at alle elever har funnet sin bursdagsmåned, og vet hvilken lyd
de skal lage. De elevene som har bursdag i august, skal for eksempel lage
sauelyd.
Når dere setter i gang aktiviteten, skal elevene ta med seg boka si rundt,
og plassere de andre elevene i klassen på rett måned. Når dere er ferdige,
kan du gå gjennom måned for måned, og samle elevene som har bursdag
i hver måned foran klassen. Lag gjerne en stor oversikt på tavla, som du
fyller inn etterhvert som gruppene kommer opp, der alle elevene i klassen
til slutt plasseres på riktig bursdagsmåned. Hvis elevene vil, kan de også
lage lyden til sin måned i fellesskap en siste gang.
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Move it

Mål
Være i bevegelse, og bli
bedre kjent med leker
som kan brukes i timene.

Utstyr
TL-hjulet.

Består av én Move it hver
dag. Hver økt tar cirka 10
minutter.

Move it
Move it er korte og enkle aktiviteter som fungerer som aktive avbrekk
i undervisningen. Hjulet og øvelsene finner dere på hjemmesiden
trivselsleder.no. Hver dag denne måneden skal dere gjennomføre én
aktivitet ved hjelp av TL-hjulet. Den aktiviteten pilen stopper på, skal
dere gjennomføre.
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Slik finner du TL-hjulet
▶ Gå til www.trivselsleder.no.
▶ Logg inn med brukernavn og
passord.
▶ Trykk på «Min side».
▶ Trykk på «TL-hjulet».
▶ Bruk det ferdige hjulet som heter
«Move it» eller lag egne hjul.
Scroll ned og trykk på «+ Legg til
nytt hjul» for å gjøre sistnevnte.

Refleksjon:
Ta gjerne en oppsummering mot slutten av måneden sammen
med elevene.
•
•
•

Hvilken lek var gøyest?
Hvilke leker har dere lyst til å gjøre mer av fremover?
Hvordan har det vært å leke litt hver dag?
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Heia meg

Mål
Bli bedre kjent med
seg selv, og utvikle
et godt samhold i
klassen.

Økt 1
45 minutter. Består av
Om meg.

Utstyr
Tavle, grå- og
fargede blyanter.

Økt 2
45 minutter. Består av
Klassens heiarop.

Denne måneden skal elevene først bruke boka si til å reflektere over hva
de liker. Deretter skal dere sammen som klasse lage og stemme frem et
heiarop som skal være klassens heiarop.

Økt 1

Om meg
Elevene skal svare på spørsmålene og sirkle rundt alternativene som
passer best for dem.
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Økt 2

Klassens heiarop
Alle klasser burde ha et eget heiarop. Dette er fint å ha for å bygge
samhold i klassen. Dere kan gjerne snakke litt om hvilke sammenhenger
det kan være kult å ha et heiarop, og se på de to eksemplene i elevboka.
Sett sammen elevene i grupper på 3-5 elever. Hver gruppe får cirka
20 minutter til å lage og øve på sitt heiarop. Alle gruppene skal
fremføre heiaropet foran klassen, og i etterkant skal klassen stemme
på det heiaropet som de ønsker skal bli klassens heiarop. Bruk gjerne
håndsopprekning som stemmemåte. Når dere har stemt fram ett
vinnerforslag, kan du skrive opp heiaropet på tavlen, før elevene skriver
av tavla i sin bok.
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Hyggelige Hoggi

Mål
Øve på å snakke godt om
hverandre.

Økt 1
60 minutter. Består av
Hva er et kompliment? og
Sisten med gode ord.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Økt 2
45 minutter. Består av
Tegneserie.

I november skal elevene bli bedre kjent med Hyggelige Hoggi, som
kommer til å veilede elevene gjennom både økt 1 og 2.

Økt 1

Hva er et kompliment?
Etter at elevene har fargelagt Hyggelige Hoggi, skal dere snakke om hva
ordet kompliment betyr. Hvis ingen av elevene vet dette, forklarer du det
til klassen. Del en historie med elevene om da du fikk et kompliment, og
hvordan du følte deg da.
Spør elevene om de kan komme med eksempler på komplimenter de selv
har fått eller gitt. Kommer ikke elevene på noen eksempler fra egne liv, er
det helt greit med generelle komplimenter også. Skriv opp eksemplene
på tavla. Når dere har gjort dette, skal klassen sammen svare på disse
spørsmålene:
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•
•
•
•

Hvordan føles det å si fine ting til andre?
Hvordan føles det når andre sier fine ting til deg?
Når skal vi si fine ting til hverandre?
Hvorfor skal vi si fine ting til hverandre?

Klassen skal nå øve på å si fine ting til hverandre gjennom en lek.
Denne leken må dere ha god plass til, så vi anbefaler å ta det utendørs
eller i en gymsal.
Sisten med gode ord
Velg ut én eller to elever som skal ha sisten. De som blir tatt, må sette seg
ned og blir først fri igjen når en annen elev løper bort til dem og gir dem
et kompliment. Man kan ikke bli tatt mens man gir et kompliment for å
befri en annen.
Refleksjon etter leken:
•
•
•

Hvor mange forskjellige komplimenter brukte du?
Hvorfor kan komplimenter oppleves forskjellig, avhengig av hvordan
man sier dem?
Hvordan kan dere bli flinkere til å gi hverandre komplimenter i
hverdagen?

Økt 2

Tegneserie
I boka har hver elev en tegning som Hyggelige Hoggi har tegnet.
Tegningen viser en situasjon fra en lunsj i en klasse. I boka er det en åpen
rute, og her skal elevene selv tegne inn slutten på historien. Elevene kan
først settes sammen i par, og bruke noen minutter på å diskutere ulike
utfall. Når de har bestemt seg for hvilken slutt de vil ha, tegner de dette
inn i den åpne ruten. De velger selv om de kun vil tegne, eller om de også
vil skrive noen korte ord eller setninger. Etter cirka 20 minutter tar dere en
felles gjennomgang av hva noen av elevene har tenkt og tegnet. Bruk god
tid til å reflektere over situasjonen som oppstår i tegneserien, og hvordan
dette er overførbart til deres klasse. Bruk gjerne spørsmålene under.
•
•
•
•

Hva tegnet dere i rute 2, og hvorfor valgte dere denne slutten?
Hvilke følelser tror dere at eleven som sitter alene har?
Kunne dere gjort noe for eleven i tegneserien?
Hvorfor er det viktig å være gode og snille med hverandre?
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MENTAL
HELSE
UNGDOM

De fine tingene

Mål
Se etter og snakke om
de fine tingene som
skjer rundt oss hver dag.

Økt 1
30 minutter. Består av
Introduksjon av opplegget
og leken Ikke smile, ikke le.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Økt 2
20 minutter hver dag i en
uke. Består av Opplevelser
gjennom uka.

Økt 1

Introduksjon av opplegget
Velg ut én uke som dette opplegget skal gjennomføres i. Dere skal i dette
opplegget følge oppsettet i elevboka, der man hver dag i en uke skal sette
ord på eller tegne en positiv hendelse i sitt liv.
Fortell dette til elevene:
Gjennom et liv skal alle mennesker gjennom både triste og kjedelige ting,
men også mye som er hyggelig og gøy. Dere skal i en hel uke fremover
forsøke å sette ord på eller tegne de positive hendelsene i hverdagen.
Dette er en øvelse i å bli bevisst på at det hver eneste dag skjer hyggelige
ting.
Det er for eksempel veldig fint å le sammen, og derfor skal dere få prøve
dere på leken ikke smile, ikke le. Se regler på neste side.
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Ikke smile, ikke le
Gå sammen i par, og still dere ovenfor hverandre med cirka én meter
avstand. Når leken starter sier dere: «Ikke smile, ikke le, ikke vise tennene,
1, 2, 3». Målet er å få den andre til å smile, le eller viser tennene. Her er
nesten alle triks lov, for eksempel å skjære grimaser, fortelle noe morsomt
(uten å vise tennene), eller andre morsomme triks. Det er ikke lov til å røre
hverandre. La elevene rullere på partnere etter en liten stund.

Økt 2

Opplevelser gjennom uka
På slutten av mandagen setter du av cirka 20 minutter, slik at elevene kan
skrive eller tegne i den første ruten i boka si. Deretter kan de sammen to
og to fortelle hverandre hva de har skrevet/tegnet. Plukk gjerne ut noen
par som kan dele det de har snakket om med klassen.
Dette skal dere gjøre hver dag hele uka. På fredagen avslutter dere
opplegget med en avsluttende refleksjon.
Eksempler på fine ting:
•
•
•
•
•
•

Ha det gøy på fritidsaktiviteter.
Få hjelp eller hjelpe andre.
Få noe godt å spise.
Leke en morsom lek.
Få en god klem.
Å glede seg til noe.

Refleksjon på fredag:
•
•
•

Hva var det beste som skjedde denne uka?
Hvordan var det å sette ord på positive hendelser hver dag en hel uke?
Hvordan kan dere fremover minne dere selv på de positive tingene
som skjer i livene deres?
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Vi er like og ulike

Mål
Tenke over hvordan vi
som mennesker er like
og ulike.

Økt 1
30 minutter. Består av
Tankekart.

Utstyr
Gråblyant
og tavle.

Økt 2
45 minutter. Består av
Du og jeg og Bytt plass.

Økt 1

Tankekart
Dere skal sammen reflektere over temaet: Å være like og ulike. Lag et
tankekart i fellesskap for å sortere tankene som elevene har. Start med
å lage et tankekart lignende det elevene har i boka på tavla. Du skal
gjennom denne økten notere ideene fra elevene på tavla, og elevene skal
skrive av tavla i sin bok. La elevene komme med forslag til ulike måter
å være like og ulike på som mennesker. Bruk gjerne eksemplene under
som utgangspunkt.
Eksempler på likheter og ulikheter:
Interesser: Idrett, friluftsliv, lese, game.
Utseende: Øyefarge, hudfarge, hår, høyde.
Favorittmat: Pizza, fiskeboller, taco, grønnsaker.
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Refleksjon:
Bruk tankekartet dere nå har laget, og snakk sammen om spørsmålene
under.
•
•
•

Hvorfor er vi ulike?
Hvilke fordeler er det med å være ulike?
Hvilke ting har vi til felles?

Økt 2

Du og jeg
Elevene skal settes sammen i par. De skal sammen finne én ting som er
likt, og én ting som er ulikt dem imellom. Det kan for eksempel være at
den ene liker å danse på fritiden, mens den andre liker å spille sjakk.
De skal skrive svarene i hver sin bok. La elevene få cirka 10 minutter til
oppgaven. Etterpå kan de elevene som vil få presentere det de har skrevet
ned for klassen.
Bytt plass
Klassen skal til slutt leke en lek. Det settes opp stoler i en ring, én mindre
enn antall deltakere. Velg ut en elev som starter i midten av ringen
stående. Du skal lese opp ulike setninger som handler om måter å være
like eller ulike på. For eksempel: «De som har noe rødt på seg, bytt plass.»
Alle som har noe rødt på seg må nå reise seg og finne en ny stol å sitte
på. Den som står i midten skal forsøke å stjele en ledig stol, og dersom
den eleven som står i midten får tak i en sitteplass, får dere en ny deltaker
i midten. Neste runde leser du opp en ny setning, og leken fortsetter på
samme måte. Se forslag til setninger under.
•
•
•
•
•

De som liker å turne, bytt plass.
De som liker appelsin, bytt plass.
De som liker å ake, bytt plass.
De som har søsken, bytt plass.
De som liker sushi, bytt plass.

•
•
•
•
•

De som har hund, bytt plass.
De som liker pizza, bytt plass.
De som spiller fotball, bytt plass.
De som har lyst hår, bytt plass.
De som går med caps, bytt plass.

Refleksjon:
•
•

Hva har aktivitetene vi har gjort denne måneden handlet om?
Tror dere at dere har mest til felles, eller flest ulikheter som elever i
denne klassen?
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Utkledning

Mål
Å by på seg selv, og
bygge samhold i klassen.

Økt 1
20 minutter. Består av
Informasjon og planlegging.

Utstyr
Klær og utstyr til utkledning,
grå- og fargede blyanter.

Økt 3
15 minutter. Består av
Oppsummering på slutten
av måneden.

Økt 2
15 minutter. Består av
Temadager og tegning.

Økt 1

Informasjon og planlegging
Noen fredager denne måneden skal alle kle seg ut. Vi oppfordrer dere til
å gjennomføre minst to ulike utkledninger. Det er viktig at dere velger
temaer som alle kan være med på, som forslagene i elevboka. Har dere
gode ideer til temaer, kan dere gjerne bytte ut våre forslag.
Informer gjerne elever og foresatte tidlig i uken om hva som er tema for
fredagens utkledning. Sett også av litt tid på slutten av torsdagen, for å
minne om utkledningsdagen. Si til elevene at ingen trenger å kjøpe inn
noe til utkledningsdagene. Her er det viktig å bruke fantasien og det man
har hjemme, eventuelt låne av noen man kjenner.
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Økt 2

Temadager og tegning
På slutten av hver temadag settes det av litt tid slik at elevene kan tegne
seg selv og det de har på seg i boka.
Temaforslag 1: Bokstavdagen.
Kle deg ut som noe som begynner på din forbokstav. Heter du Martin,
kan du for eksempel kle deg ut som en maler eller en mus.
Temaforslag 2: Pysjamasdagen.
Kle deg i pysjamas, eller andre klær du liker å sove i.
Temaforslag 3: Klassen bestemmer et felles tema.
La elevene komme med forslag på tema for utkledning, og ta gjerne en
avstemming i klassen.

Økt 3

Oppsummering på slutten av måneden
• Hvilken utkledningsdag synes du var den gøyeste, og hvorfor?
• Synes du det var skummelt eller spennende å dra på skolen de dagene
du hadde kledd deg ut?
• Hvordan kom du fram til hva du skulle kle deg ut som?
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Sterkere sammen

Mål
Bygge bedre fellesskap i
klassen gjennom ulike leker
og samarbeid.

Økt 1
60 minutter. Består av
Jeg beundrer deg.

Utstyr
Gråblyant.

Økt 3
30 minutter. Består av
Rebus.

Økt 2
30 minutter. Består av
Stille linje.

Denne måneden får dere tre ulike øvelser som skal gjennomføres.
Målet med øvelsene er å bygge et sterkere fellesskap i klassen, gjennom å
snakke positivt om hverandre og samarbeide. Vi tror at det er lurt å gjøre
disse øktene i løpet av én uke, slik at dere får en intensiv periode.

Økt 1

Jeg beundrer deg
Før dere starter kan du gjerne fortelle litt om hvordan du opplever å gi og
motta skryt selv. Du kan gjerne snakke om at det gir en god følelse når
noen sier noe fint om deg, og det føles også bra å si fine ting til andre.
Derfor er dette noe vi burde gjøre oftere.
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Plasser elevene i grupper på cirka 10 elever, og sørg for at du eller dere
har muligheten til å følge med på gruppene. Gruppene skal gå gjennom
hver eneste deltaker på gruppa, og fortelle dem hva de liker ved dem.
Start med å velge ut én elev som skal starte med å få skryt. Alle de andre
elevene på gruppa skal nå fortelle dem hva de liker ved, og synes denne
eleven er god til. Gi gjerne elevene noen eksempler på hva de kan si før
dere går i gang, slik at det er lettere for dem å gjennomføre oppgaven.
Når dere er ferdige med den første eleven, skal dere gå videre til den
neste eleven på gruppa.
Refleksjon og avslutning av økten:
Gjennomfør denne felles med hele klassen.
•
•

Hvordan var det å få skryt fra de andre på gruppa?
Hvordan var det å gi skryt til de andre på gruppa?

Økt 2

Stille linje
I denne leken skal klassen løse tre ulike oppgaver uten å snakke sammen.
Alle oppgavene går ut på at elevene skal stille seg opp på en linje,
i riktig rekkefølge:
• Fra høyest til lavest.
• Fra største til minste sko.
• Navn i alfabetisk rekkefølge.
Refleksjon og avslutning av økten:
•
•

Hva var utfordrende med oppgavene dere fikk?
Hvordan kommuniserte dere når dere ikke kunne snakke?
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Økt 3

Rebus
Elevene settes sammen i par, og skal samarbeide om å løse rebusene som
står i boka. Gå gjennom rebusene i fellesskap til slutt.
Fasit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rumpetroll.
Isbil.
Snømann.
Vannsklie.
Gresshoppe.
Håndball.
Skattekiste.
Bokstav.
Puslespill.

Avsluttende refleksjon for måneden:
•
•
•
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Hva tror dere disse øvelsene egentlig handlet om?
Hvorfor er det viktig å føle at man hører til i klassen sin?
Hva kan dere gjøre hvis noen føler seg utenfor?
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Fartsintervjuet

Mål
Bli bedre kjent
gjennom spørsmål og
kreativ tenking.

Økt 1
60 minutter. Består av
Fartsintervjuet.

Utstyr
Stoler, grå- og
fargede blyanter.

Økt 2
45 minutter. Består av
Tegn ditt fantasiklasserom.

Denne måneden skal elevene bli bedre kjent gjennom et fartsintervju.
Opplegget utfordrer elevene til å prate med hverandre i trygge
omgivelser, og med utgangspunkt i et konkret spørsmål fra deg.
Å bli kjent med hverandres ideer, tanker og opplevelser, er et godt
utgangspunkt for å bygge gode relasjoner. I økt 2 skal elevene tegne sitt
fantasiklasserom. Dette kan du bruke som inngang for å snakke med
elevene om hvordan de vil ha det i klasserommet sitt.

Økt 1

Fartsintervjuet
Sett opp stoler i to sirkler, en innersirkel og en yttersirkel, vendt mot
hverandre. Det må være likt antall stoler og elever. Alle elevene i klassen
skal sette seg ned på hver sin stol før leken begynner. Når elevene har
satt seg ned, stiller du dem et spørsmål som de skal diskutere med den
de sitter overfor. Elevene får cirka ett minutt til å svare så godt de kan
på spørsmålet. Når læreren sier ifra, skal de elevene som sitter i den
innerste sirkelen hoppe et hakk til høyre, slik at alle får en ny partner. Du
kan vurdere om de får nytt spørsmål eller skal fortsette med det samme
spørsmålet flere runder.
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Spørsmål til fartsintervjuet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hva er det rareste du noensinne har sett på vei til skolen?
Hva bestiller du hvis du er på restaurant, og hvorfor?
Hvis du kun kan se én film i resten av ditt liv; hvilken film ville du valgt,
og hvorfor?
Hvis du hadde vært en frosk, hvor ville du ha bodd?
Hvis du fikk 50 kroner, hva ville du ha kjøpt?
Hvis du må bo i et annet land enn Norge, hvor vil du bo?
Hva er det modigste du har hørt eller sett noen gjøre?
Hva skjer hvis alle biler forsvinner?
Hvis du strandet på en øde øy, hvilken person ville du vært der med?
Hvis en flodhest faller ned i et hull, hvordan ville du få den opp igjen?
Hva er det mest spennende stedet du har sovet?
Hvis du var alene hjemme og skulle lage middag til deg selv, hva ville
du ha laget?
Hvis du kan være et dyr for en dag, hvilket dyr vil du være?
Hvilken superheltkraft ville du helst hatt hvis du måtte velge én?
Hvordan ser ditt fantasiklasserom ut?

Oppsummering:
La noen elever få fortelle høyt om hvordan det var å prate med
utgangspunkt i spørsmålene. Ta en felles gjennomgang av noen av
spørsmålene. Det siste spørsmålet om fantasiklasserom, er en overgang
til neste økt. Snakk gjerne litt ekstra om det, hvis dere skal gjennomføre
økt 2 samme dag. Hvis dere skal ha pause her, kan dere ta opp tråden på
fantasiklasserommet før dere begynner med økt 2.
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Økt 2

Tegn ditt fantasiklasserom
Elevene skal først plasseres i par. De skal fortelle til partneren sin hvordan
de ser for seg sitt fantasiklasserom. Bruk gjerne spørsmålene under for å
få elevene inn på rett spor.
•
•
•

Hvilke ting finnes i klasserommet?
Hvilke farger har veggene, gulvet og taket?
Hva kan man gjøre i klasserommet?

Etter at elevene har pratet sammen om hvordan deres fantasiklasserom
ser ut, skal de forsøke å tegne dette fantasiklasserommet i sin bok.
Refleksjon:
Ta en gjennomgang av arbeidet med fantasiklasserommet, og still parene
spørsmålene under. La parene prate litt sammen først, før du får noen par
til å dele det de har snakket om.
•
•
•
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Hvilke forskjeller hadde klasserommene deres?
Hva er den største forskjellen på klasserommet dere sitter i nå, og
fantasiklasserommet deres?
Hvis dere kunne tatt noe fra fantasiklasserommet deres inn i deres
virkelige klasserom; hva hadde dere valgt?
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Hva vil du bli når du blir stor?

Mål
Utforske ulike yrker, og kjenne
etter hva man har lyst til å jobbe
med som voksen.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Økt
60 minutter. Består av
Forberedelse og
Mimeleken.

Forberedelse
Vi har skrevet en innledning til økten, som du gjerne kan bruke: Når dere
er ferdige på skolen, skal dere etterhvert ut i jobb. Dette er veldig lenge til,
men i dag skal dere tenke over hva dere ønsker å jobbe med når dere blir
store.
Noen av dere ønsker kanskje å bli idrettsutøvere, artister og youtubere,
mens andre vil bli lærere, sykepleiere eller jobbe i bank. Det er bare
fantasien som setter grenser, og det kan godt være at mange her vil jobbe
med yrker som i dag ikke en gang finnes enda.
Fortell elevene dine om hvorfor du ble lærer. Hvis du husker tilbake på
dine barndomsdrømmer, er det spennende for elevene å høre om hva du
drømte om da du var på deres alder.
Mimeleken
Del klassen i flere lag på 4-6 elever. Som en oppvarmingsøvelse skal
gruppene bruke tre minutter på å ramse opp alle yrkene de kommer på.
Etter dette starter mimeleken.
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I elevboka har elevene et skjema med 4X4 ruter, som de skal krysse av i
ettersom de mimer yrker. Alle deltakerne på hvert lag skal mime etter tur.
Eleven som starter, skal løpe opp til læreren for å få et yrke som eleven
skal mime foran gruppen sin. Klarer resten av gruppen å gjette riktig yrke,
setter alle et kryss på samme plass i hver sin bok. Når dette er gjort, løper
neste elev på gruppa opp til læreren og sier hva forrige elev mimte, og får
et nytt yrke som skal mimes foran gruppen.
Tre runder i mimeleken:
1. Fire på rad.
2. Hele ramma (alle utenom de fire rutene i midten).
3. Hele brettet.
Oversikt over yrker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sykepleier
Artist
Frisør
Jeger
Bilmekaniker
Youtuber
Skuespiller
Astronaut
Bussjåfør
Pilot
Renholder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotballspiller
Lærer
Golfspiller
Snekker
Danser
Postbud
Politi
Tannlege
Brannmann
Baker
Fisker

Refleksjon:
La elevene sitte i gruppene sine, og still spørsmålene under. La gruppene
diskutere litt før du velger ut noen som kan dele sine refleksjoner med
resten av klassen.
•
•
•
•

Hvor krysset dere, og hvorfor?
Hvilke yrker var vanskelig å mime?
Lærte du navnet på noen nye yrker? I så fall hvilke?
Hvilke yrker kan dere tenke dere å jobbe i?

Avslutt økten med å la elevene få tegne seg selv i det yrket de kan tenke
seg å ha som voksen, i tegneruten i elevboka.
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Miljøvenn

Mål
Øve seg på å tenke
krativt om gjenbruk
og gjenvinning.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Husk at verdens
miljødag er 5. juni!

Økt
60 minutter. Består av
Saksorama, Plastorama,
Tingorama og Refleksjon.

Klassen skal gjennom dette opplegget bli mer bevisst på hva man kan
gjøre for å være en miljøvenn. Som en innledning til temaet kan dere ta
en prat om hva gjenbruk er. Gjenbruk kan være å finne nye bruksområder
til gamle eller ødelagte ting, eller å gi det videre til noen andre.
Del en erfaring du har med gjenbruk. Spør om noen av elevene har vært
på bruktbutikk før, eller arvet klær fra noen. Det kan også hende at noen
har gitt klær og andre ting videre til innsamlingsbokser i nærområdet.
Saksorama
Fortell elevene at det i dag kjøpes og kastes for mye, og at det er dårlig for
miljøet. Derfor burde vi bli flinkere til å bruke klær og ting om igjen. Noen
ganger kan det være lurt å gi brukte klær og ting videre til andre som
trenger det, mens andre ganger kan man lage noe nytt ut av brukte ting.
Del klassen inn i grupper på 3-4 elever. Gruppenes oppgave er å finne
måter å gjenbruke ulike klesplagg på. I elevboka er det bilde av en
jakke med et stort hull på en arm, en bukse med ødelagt bukseben og
sengetøy, som elevene skal finne gjenbruksløsninger på.
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Plastorama
Fortell elevene om forskjellen mellom gjenvinning og gjenbruk:
Gjenvinning er ikke helt det samme som gjenbruk. Gjenvinning handler
kort fortalt om at ting blir sortert, og satt sammen til noe nytt.
I elevboka finner elevene bilder av ulike gjenstander. De skal sette
ring rundt de tingene de tror søppel av plast kan bli til. Dette er en
samarbeidsoppgave i gruppa, men man har lov til å ta sine egne valg.
Hør med gruppene hva de har ringet rundt, og gå deretter gjennom fasit.
Fasit:
•
•

Disse tingene er laget av plast: Plastpose, blomsterpotte, rør,
plastboks, støvsuger.
Disse tingene er ikke laget av plast: Binders, bamse, støvel, bok,
mobiltelefon.

Tingorama
Snakk med elevene om at vi i dag kaster for mye. En mulig forklaring på
det kan være at vi har for mange ting. I elevboka skal elevene gjennom
et tankeeksperiment, som går ut på at de skal velge ut de ti viktigste
tingene i livet sitt. Gjør gjerne dette eksperimentet selv også, og del ditt
resultat med elevene. Elevene skal notere eller tegne de ti tingene i boka
si. La elevene jobbe individuelt med oppgaven. Etter en stund kan du
gi noen av elevene muligheten til å fortelle hvilke ti ting de valgte, og
hvorfor de valgte som de gjorde.
Refleksjon
Ta en oppsummering av alle oppgavene dere har vært gjennom i
dette opplegget:
•
•
•

Hva var det mest spennende du lærte i dag?
Hva kan du gjøre fremover for miljøet?
Hvordan kan vi som klasse gjøre en innsats for miljøet?
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Her finner du lærerveiledningen for 4. og 5. trinn. Alle opplegg har sin
egen beskrivelse, der du får informasjon om mål, utstyr, antall økter og
tips til gjennomføring. Vi oppfordrer deg til å bli med på oppleggene så
langt det lar seg gjøre.

Klassens måned

Mål
Å lage felles regler som gjør at
alle i klassen kan trives på skolen,
og øve seg på å argumentere for
en sak.

Økt 1
30 minutter. Består av
Lage trivselsregler.

Utstyr
Tavle, grå- og
fargede blyanter.

Økt 2
60 minutter. Består av
Vår kampsak.

Økt 1

Lage trivselsregler
Klassens måned skal gi klassen en god start på det nye skoleåret.
Dere skal sammen bli enige om tre felles regler som skal gjelde for
klassen dette skoleåret. Opplegget starter med at alle i klassen får
noen minutter til å tenke ut hvilke regler som er viktige for sin trivsel på
skolen. La gjerne elevene få prate sammen to og to først. Videre tas det
en gjennomgang av alle forslag fra elevene. Alle forslagene noteres på
tavla. Når alle har kommet med sine forslag, skal dere sammen komme
fram til de tre viktigste reglene. Hvis dere ønsker, kan dere stemme over
forslagene som er kommet inn, med håndsopprekning. Elevene skriver til
slutt ned de tre reglene i boken sin.
Eksempler på regler:
•
•
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I denne klassen skal vi passe på at alle har noen å være sammen med i
friminuttet.
I denne klassen skal vi hjelpe hverandre hvis noen spør om hjelp.

Økt 2

Vår kampsak
Sett elevene sammen i grupper på fire til fem deltakere. Hver gruppe
får tildelt en sak som de skal argumentere for. La alle gruppene få 10-15
minutter på å forberede seg, før gruppene skal presentere sin kampsak
for resten av klassen. Når gruppene presenterer må alle på gruppa si noe.
Målet med dette opplegget er at elevene skal øve seg på å argumentere
for et syn på en sak. Om man ikke er enig i saken man er tildelt, er dette
fortsatt en god øvelse i å finne argumenter for en sak.
Bruk gjerne disse forslagene til kampsaker:
•
•
•
•
•
•
•

Alle elever skal få kameler som de kan ri på til skolen.
Klasserommet skal være et hoppeslott.
Vi skal kun snakke sammen ved hjelp av mobiltelefoner.
Alle elever skal spise lunsj på rektors kontor.
Vi vil bytte ut alle elger i Norge med sjiraffer.
Alle barn i Norge skal bo i snøhuler på vinteren.
Vi vil bytte ut vanlige sko med brød.

Refleksjon:
•
•

Hva synes dere egentlig om saken dere presenterte?
Hvilke argumenter finnes mot kampsaken deres?

Rund gjerne refleksjonen av med å snakke om at det alltid finnes to sider
av en sak, også mer alvorlige saker enn de som har vært tema for dette
opplegget.
Avslutning:
Elevene skal helt til slutt skrive ned en mulig kampsak, som de kan stå
inne for, i boka si. Eksempler på kampsaker kan være å få nytt klatrestativ
i skolegården, eller at de skal kjempe for at alle elever har noen å være
sammen med i friminuttet. Når de er ferdige, kan du høre om noen av
elevene har lyst til å lese sin kampsak høyt for klassen.
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Move it

Mål
Være i bevegelse, og bli
bedre kjent med leker
som kan brukes i timene.

Utstyr
TL-hjulet.

Består av én Move it hver
dag. Hver økt tar cirka 10
minutter.

Move it
Move it er korte og enkle aktiviteter som fungerer som aktive avbrekk
i undervisningen. Hjulet og øvelsene finner dere på hjemmesiden
trivselsleder.no. Hver dag denne måneden skal dere gjennomføre én
aktivitet ved hjelp av TL-hjulet. Den aktiviteten pilen stopper på, skal
dere gjennomføre.
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Slik finner du TL-hjulet
▶ Gå til www.trivselsleder.no.
▶ Logg inn med brukernavn og
passord.
▶ Trykk på «Min side».
▶ Trykk på «TL-hjulet».
▶ Bruk det ferdige hjulet som heter
«Move it» eller lag egne hjul.
Scroll ned og trykk på «+ Legg til
nytt hjul» for å gjøre sistnevnte.

Refleksjon:
Ta gjerne en oppsummering mot slutten av måneden sammen
med elevene.
•
•
•

Hvilken lek var gøyest?
Hvilke leker har dere lyst til å gjøre mer av fremover?
Hvordan kjennes kroppen ut når man har sittet lenge på en stol?
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Dette er meg

Mål
Bli bedre kjent med egne
tanker og interesser.

Økt 1
30 minutter. Består av
Nøkkelord i figur.

Utstyr
En ball, grå- og
fargede blyanter.

Økt 2
30 minutter. Består av
Hilseball.

Økt 1

Nøkkelord i figur
Elevene skal på dette opplegget fylle inn feltene på figurene i boka med
nøkkelord. Hver figur representerer et tema, og elevene utfordres her til
å reflektere om ulike temaer på illustrasjonene Hvem er jeg?, Min venn
og Mine drømmer. Gå gjerne gjennom hvilke nøkkelord du selv ville
brukt på illustrasjonene, slik at alle forstår oppgaven. Til slutt kan elevene
fargelegge figurene.
En av figurene er en superhelt med en kappe, der det står Hvem er jeg?
Elevene skal her fylle inn nøkkelord som sier noe om dem selv. Dette
kan for eksempel være ord som sier noe om deres hobby, interesse eller
familie.
En figur er en blomst, der det står Min venn. På hvert kronblad skal eleven
skrive et nøkkelord som de synes beskriver en god venn. Dette kan være
egenskaper, ting man gjør med venner, eller assosiasjoner de får når de
hører ordet venn.
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Det er også en figur av en regnbue, der det står Mine drømmer. På hver
linje i regnbuen skal eleven skrive inn sine drømmer. Her kan man skrive
inn både realistiske og mer drømmende mål. Alt er vel mulig?
Når elevene har fylt ut og fargelagt figurene, kan du gjerne få noen elever
til å dele det de har skrevet.

Økt 2

Hilseball
I økt 2 skal dere gjennomføre en lek der elevene må reflektere over
egne interesser:
Start med å stille opp elevene i en stor sirkel med god avstand til
hverandre. En elev starter med en ball i hånden og løper bort til en annen
deltaker i sirkelen. Begge presenterer seg ved å si sitt eget navn og bytter
plass. Eleven som nettopp mottok ballen, skal nå løpe videre til en ny elev
for å hilse og bytte plass, og slik fortsetter leken. Lederen av leken kan gi
ut flere baller underveis for å øke tempo og aktivitet. Ved spill med mer
enn én ball, er det ikke lov til å ha mer enn én ball i hendene. Når leken
sitter, kan dere gjerne endre oppgaven man skal løse når man leverer fra
seg ballen.
Eksempler på oppgaver:
•
•
•
•

Si mottakerens navn.
Si hva du liker å gjøre på fritiden.
Si hva du liker å spise til middag i helgen.
Si hva som er favorittfaget ditt på skolen.

Oppsummering og refleksjon:
Ta en oppsummering av hvordan det var å leke Hilseball.
• Hva tror dere denne leken handlet om?
• Lærte du noe nytt om deg selv eller noen andre?
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Snakker vi samme språk?

Mål
Bli bedre kjent med eget
og andres kroppsspråk.

Økt 1
30 minutter. Består av
Speil meg og Statuene.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Økt 2
30 minutter. Består av
Historien til bildet.

Denne måneden skal dere jobbe med kroppsspråk. Snakk gjerne
gjennom disse punktene med klassen som en innledning:
•
•
•
•

Kroppsspråk er kroppens måte å vise og fortelle det vi føler inni oss.
Snakk gjennom ulike følelser og hvordan de kommer til uttrykk
gjennom kroppsspråk.
Vi viser kroppsspråk forskjellig.
Kroppsspråk kan hjelpe oss å forstå hvordan andre har det.

Økt 1

Speil meg
Par elevene opp to og to. Den ene begynner med å vise en følelse,
mens den andre skal speile den første eleven ved å vise det samme
kroppsspråket. På denne måten får elevene kjenne på hvordan det føles å
motta sitt eget kroppsspråk, og se hvordan de uttrykker seg for å vise en
spesiell følelse.
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Statuene
Merk av et område som dere bruker til aktiviteten. Elevene skal starte
med å bevege seg rundt på området. Etter et halvt minutt, skal du rope
ut en påstand som elevene skal reagere på, ved å bli en statue med et
tydelig ansiktsuttrykk. Bruk påstandene i oversikten under.
Si for eksempel: «Klasserommet er gjort om til et sirkus. Frys!» Elevene
skal så lage statuene sine, og på signal fra deg kan elevene fortsette å
bevege seg rundt. Etter en liten stund sier du en ny påstand.
Påstander:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du kommer hjem fra skolen og rommet ditt er fullt av høner.
Dere skal ha taco til middag.
Du har ingen å leke med i friminuttet.
Rektor har kledd seg ut som en dinosaur.
Du må gå å legge deg tidligere enn du pleier.
En ku flyr forbi vinduet ditt.
Noen stjeler sekken din.
Du har en stor fisk på kroken.
Du smaker på noe du ikke liker.

Det skjer forskjellige ting i ansiktet og kroppen i ulike situasjoner.
Ta en prat med elevene om aktivitetene dere har gjort, og reflekter over
spørsmålene under:
•
•

Hvor tydelig er ditt kroppsspråk?
Hvorfor er det bra å kunne tolke andres kroppsspråk?

Økt 2

Historien til bildet
Sett elevene sammen i par. I elevboka er det tre bilder, som viser tre ulike
situasjoner og kroppsspråk. Elevene skal sammen lage en liten historie
som passer til hvert bilde. De skriver begge ned historiene i sin egen bok.
Til slutt skal noen av parene dele sin historie til bildene med resten av klassen.
Til slutt kan dere reflektere over disse spørsmålene:
•
•

Hvordan var det å tolke disse bildene og lage en historie?
Hvorfor er det viktig at vi tenker over vårt eget kroppsspråk i møte med andre?
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MENTAL
HELSE
UNGDOM

Hva er en følelse?

Mål
Sette ord på ulike følelser,
og utforske hvordan følelser
oppstår og oppleves ulikt.

Økt 1
60 minutter. Består av
Innledning, Hvilken følelse
er dette?, Vis en følelse og
Spørsmål om følelser.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Økt 2
30 minutter. Består av
Refleksjon.

Økt 1

Innledning
Ta en innledende prat i klassen om hva følelser er. Mental Helse Ungdom
sier dette om følelser:
Følelser er noe vi får uten å være klar over det. De er gjerne en reaksjon
på noe som skjer med oss, enten det handler om at man blir glad og
føler seg bedre, eller at man blir lei seg eller sint fordi man reagerer på
noe som ikke kjennes greit. Det er ingen følelser som er farlige, og alle
følelser er signaler som sendes fra kroppen og hjernen.
Spør elevene i klassen om hvilke følelser de kjenner til.
Hvilken følelse er dette?
Del elevene inn i par. Parene skal først bli enige om hvilken følelse hver
emoji i boken viser. Elevene skal notere ned svaret på linja på under
emojiene. Her går det ikke an å svare feil, og elevene skal tolke emojiene
slik de opplever dem.
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Vis en følelse
Her skal hver deltaker i paret velge ut tre av følelsene hver, som de
foreløpig skal holde hemmelig for partneren. En i paret starter og tar
for seg én av følelsene som er valgt ut. Eleven viser hvordan hen ser
ut når hen føler seg for eksempel glad. Partnerens oppgave er nå å
gjette hvilken følelse som ble vist. Etterpå bytter elevene roller, og viser
annenhver følelse.
Spørsmål om følelser
Elevene skal skrive ned de tre følelsene som de viste til partneren sin.
De skal videre svare muntlig på spørsmålene i boken tre ganger, én gang
for hver følelse, og annenhver gang. Det er fint om du først kommer med
et eksempel på hvordan elevene kan svare på spørsmålene
(se spørsmål under). Bruk for eksempel følelsen glad eller sint.
Spørsmålene i elevboka:
•
•
•
•

Hvordan er du når du har denne følelsen?
Når du har denne følelsen, hva kan få deg til å føle deg bedre (eller
enda bedre)?
Hvis du liker denne følelsen, hva kan du gjøre for å få denne
følelsen oftere?
Hvis du ikke liker denne følelsen, hva kan du gjøre for å få denne
følelsen sjeldnere?

Økt 2

Refleksjon
Elevene får 15 minutter til å tegne tre egne emojier som er glad, trist
og forelska. Deretter skal de individuelt svare skriftlig på disse
spørsmålene i boken:
•
•
•
•
•

Hva gjør deg flau?
Hva blir du glad av? Hvordan kan du gjøre mer av dette?
Når er du redd? Hva trenger du for å føle deg mindre redd?
Hvorfor kan det føles flaut å være forelska?
Når du er trist, hva kan du gjøre for å føle deg bedre?

Avslutt temaet og måneden med en felles gjennomgang av spørsmålene.
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Dette liker jeg med deg

Mål
Bli bedre på å gi og ta imot
komplimenter.

Utstyr
Gråblyant.

Økt
60 minutter. Består av
Dette liker jeg med deg.

Dette liker jeg med deg
Før dere setter i gang skal dere bruke noen minutter i fellesskap
på å finne ut av hvordan man kan gi et godt kompliment. For at et
kompliment skal være godt, bør det være så konkret som mulig. Et mål
med dette opplegget er å øve på å gi komplimenter, så dere kan gjerne ta
en runde på hva et godt kompliment er.
Vurder om elevene skal gå i en bestemt rekkefølge, slik at alle elever får
komplimenter av alle. Si til elevene at det er viktig å bruke god tid når de
skriver på andres stjerner. Det er kun lov til å skrive hyggelige ting.
Når alle elevene har skrevet på alle stjernene kan de gå tilbake til sin plass
og sette seg ned for å se på stjernen sin. La de få litt tid på å lese og svare
på refleksjonsspørsmålene i boka si. Ta en felles oppsummering etterpå.
Det er kun lov til å skrive hyggelige ting.
Bli gjerne selv med på dette opplegget.
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Utkledning

Mål
Å by på seg selv, og
bygge samhold i klassen.

Økt 1
20 minutter. Består av
Informasjon og planlegging.
Økt 2
15 minutter. Består av
Temadager og tegning.

Utstyr
Klær og utstyr til
utkledning, grå- og
fargede blyanter.

Økt 3
15 minutter. Består av
Oppsummering på slutten
av måneden.

Økt 1

Informasjon og planlegging
Noen fredager denne måneden skal klassen kle seg ut. Vi oppfordrer dere
til å gjennomføre minst to ulike utkledninger. Det er viktig at dere velger
temaer som alle kan være med på, som forslagene i elevboka. Har dere
gode ideer til temaer, kan dere gjerne bytte ut våre forslag.
Informer gjerne elever og foresatte tidlig i uken om hva som er tema for
fredagens utkledning. Sett også av litt tid på slutten av torsdagen, for å
minne om utkledningsdagen.
Ingen trenger å kjøpe inn noe til utkledningsdagene. Her er det viktig
å bruke fantasien og det man har hjemme, eventuelt låne av noen man
kjenner.
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Økt 2

Temadager og tegning
På slutten av hver temadag settes det av litt tid slik at elevene kan tegne
seg selv og det de har på seg i boka.
Temaforslag 1: Kappedagen.
Alle skal ha på seg kappe. En kappe kan for eksempel være et gammelt
håndkle, laken, skjorte eller lignende.
Temaforslag 2: TV- og filmdagen.
Kle deg ut som noe du har sett på film eller TV. Det kan for eksempel
være en superhelt, en fotballspiller, en robot, et dyr eller noe annet du
har sett.
Temaforslag 3: Klassen bestemmer et felles tema.
La elevene komme med forslag på tema for utkledning og ta gjerne en
avstemming i klassen.

Økt 3

Oppsummering på slutten av måneden
• Hvilken utkledningsdag synes du var gøyest, og hvorfor?
• Synes du det var skummelt eller spennende å dra på skolen de dagene
du hadde kledd deg ut?
• Hvordan kom du fram til hva du skulle kle deg ut som?
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Klassens eventyr

Mål
Øve på å løse oppgaver
sammen som en gruppe.

Økt 1
60-90 minutter. Består av
Klassens eventyr og
Samarbeidsoppgaver. (En
liten klasse vil gjerne klare
hele opplegget på en økt
da tidsbruken er knyttet til
antall elever i klassen).

Utstyr
Gråblyant, tavle og
stoppeklokke/klokke.

Økt 2
30 minutter. Består av
Opplesing av eventyr og
Refleksjon.

I dette opplegget skal klassen samarbeide om å skrive et klasseeventyr
(adjektivhistorie), og gjennomføre noen aktiviteter som krever samarbeid.
Lag gjerne en skrivekrok på gangen eller i hjørnet av klasserommet.
Hit går elevene når det er deres tur til å skrive adjektiv til eventyret.
Elevene som til enhver tid ikke skriver på eventyret, skal jobbe i grupper
og gjennomføre ulike samarbeidsoppgaver.
Aller først tar dere en gjennomgang på hva et adjektiv er. Hva er
et adjektiv?
•
•
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Et ord som beskriver egenskapene til en ting eller en person.
Eksempler på adjektiv: Grønn, slimete, bråkete, stinkende, prikkete,
rar, morsom.

Økt 1

Klassens eventyr
Lag først en liste med rekkefølgen elevene skal skrive i, og skriv den på
tavlen. Den eleven som ser sitt navn øverst på lista, skal starte med å
skrive to adjektiv i oversikten i lærerboka (som ligger åpen for elevene).
Den første eleven skriver sine adjektiv på plass nummer 1 og 2 i boka.
Når dette er gjort, skal eleven som startet hente neste elev på listen, før de
sammen skriver ned to nye adjektiv på plass nummer 3 og 4 i lærerboka.
Den første eleven er nå ferdig, mens den andre eleven skal hente den
tredje eleven på lista, og skrive adjektiv nummer 5 og 6. Slik fortsetter
det til alle i klassen har skrevet i boka. Til slutt har dere 42 adjektiv i
lærerboka. Er dere 21 elever i klassen, går antallet adjektiv akkurat opp
med antall elever. Er dere flere eller færre elever i klassen, må dere
justere antallet adjektiv per par opp eller ned. Det er fint om elevene
greier å finne på nye adjektiv, og ikke bruker adjektiv som allerede står i
oversikten.
Adjektiver:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
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Det var en gang en klasse på 			
skole (Legg inn skolenavn her).
I denne klassen er elevene både 			
og 			
. Her er
det plass til alle, også de som er 			 . Noen er 			
,
mens andre er 			
. Det morsomme er at vi også har noen med
langt, 			 hår, og noen med kort, 			 hår.
Dette er en 			
gjeng. Når det er friminutt, liker vi å
leke 			
og 			
leker sammen. Vi har en skolegård
som er 			 . Vi liker den selv om den noen ganger kan
være 			
. Du må nesten ha gått på denne skolen en stund for å
forstå at skolegården er 			 . Hver eneste dag spiser vi også
en 			
lunsj. Da spiser den læreren vår 			
mat som
smaker godt. Elevene i denne klassen, spiser derimot 			
mat som ser 			 ut. Dette er det vi må spise for at det skal
være greit å være i denne 			
klassen. Læreren vår
er 			 . Selv om læreren vår noen ganger kan være		
,
synes vi at læreren vår er 			 . Hvis du synes læreren vår
høres 			 ut, så skulle du ha sett rektoren på denne skolen.
Hen er 			 og 			
. Noen ganger går rektor i
			 klær, og 			
sko. Vi synes denne stilen
er 			 . Klasserommet vårt er et 			 rom. Her er
det 			
vinduer og 			 dører. Pultene våre er
			, mens vi sitter på 			 stoler. Da vi begynte
i denne 			 klassen synes vi det var skummelt, men vi er nå
blitt vant til det. Selv om skoleveien er 			
og 			
kommer vi oss til skolen hver dag. Noen blir kjørt i sin 			 bil,
noen sitter på i den 			 bussen, mens andre går med
sine 			
sko. Når den 			 skoledagen i det 			
skolebygget er ferdig, drar alle elevene hjem.
Snipp, snapp, snute, så var dette 			
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klasseeventyret ute.

Samarbeidsoppgaver
Del elevene inn i grupper på 4-5 elever. Gruppen har ulike
samarbeidsoppgaver i boken de må løse sammen som gruppe. De må
løse en oppgave før de kan gå videre til neste. Ta gjerne en kort runde på
hva som er viktig for å få til godt samarbeid på gruppen:
•
•
•

Være vennlige mot hverandre.
Lytt til hverandre.
Kom gjerne med forslag, men man må også tåle at gruppen velger
andre løsninger.

Ta gjerne en rask gjennomgang av samarbeidsoppgavene før dere starter.

Økt 2

Opplesing av eventyr
Sørg for at du har fylt inn adjektivene, som elevene har skrevet i
oversikten, i klassens eventyr. Når dette er gjort, kan du lese opp eventyret
for elevene.
Refleksjon
Ta en muntlig oppsummering i klassen til slutt.
•
•
•

Hvordan synes dere det var å lage et eventyr på denne måten?
Hvordan samarbeidet gruppen med å løse oppgavene dere
skulle gjøre?
Hva lærte dere av dette opplegget?
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Signaturen
Mål
Øve på å stille
spørsmål til andre
i klassen, og bli
bedre kjent.

Utstyr
Gråblyant.

Økt
60 minutter: Består av
Øv på signaturen
din, Signaturen og
Gruppeoppgave.

Øv på signaturen din
Snakk litt om hva vi bruker en signatur til, og la elevene øve på signaturen
sin i boka.
Signaturen
Alle elevene skal ta med seg boken sin og en blyant, og bevege seg rundt
i klasserommet. Oppgaven er å spørre de andre i klassen om de kan
signere på de ulike påstandene som står i boken. Hvis de har gjort det
som står, kan de signere i ruten. Hvis ikke, kan de ikke signere i ruten.
Hvis det står X2 i ruten må elevene ha to ulike signaturer der, står det
X3 må de ha tre signaturer osv. Det er kun lov til å ha to signaturer fra
samme person på brettet sitt. Er dere en liten skoleklasse med få elever,
blir dere enige om hvor mange ganger én person kan signere i hver bok.
La elevene få cirka 20 minutter til å samle så mange signaturer de klarer.
Når elevene er ferdig skal de sette seg ned igjen og svare på spørsmålene
som står i boken.
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Gruppeoppgave
Del elevene inn i grupper på 3-4 elever. Hver elev får i oppgave å velge ut
to påstander fra brettet som de har signert på. De kan for eksempel velge
å fortelle litt mer om hunden sin, om en gang de stod på slalom eller hva
de var kledd ut som på Halloween. Si til gruppene at det er lov til å stille
spørsmål til elevene som forteller underveis. Hvis noen grupper blir fort
ferdig, kan de gjerne snakke om flere påstander.
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Tolv små oppdrag

Mål
Øve på å gjøre oppdrag som
er utfordrende og spennende.

Økt 1
15 minutter. Består av
Utfør oppdrag (selve
tiden på å gjennomføre
oppdragene er ikke
medregnet her).

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Økt 2
30 minutter. Består av
Refleksjon på slutten av
måneden.

Økt 1

Utfør oppdrag
Start med en gjennomgang av de ulike oppdragene. La elevene spørre
om de lurer på noe. Elevene skal utføre så mange oppdrag som de klarer,
og merke de oppdragene de greier med et valgfritt symbol. Elevene kan
gjerne gjøre de samme oppdragene samtidig om de ønsker det. Sørg for
at alle elevene blir inkludert i prosessen, og ved behov kan man dele inn
i grupper, slik at de sammen kan få litt tid til å planlegge gjennomføring
av oppdrag. Som lærer må du denne måneden jevnlig minne elevene på
oppdragene, og gi dem tid til å markere utførte oppdrag i boka si.

Økt 2

Refleksjon på slutten av måneden
På slutten av måneden setter du av tid til en oppsummering. La elevene
først svare på spørsmålene i boka, før dere gjennomgår svarene i
fellesskap. Til slutt kan elevene tegne seg selv mens de gjennomfører et
av oppdragene.
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Hils på en ny
person hver
morgen i en uke.

Hjelp til å rydde
i klasserommet
når det er rotete.

Inviter noen med
på en aktivitet i
friminuttet.

Spør en medelev
om hjelp når det er
noe du ikke forstår.

Smil til en person
på skolen som du
ikke kjenner.

Stup kråke tre
ganger foran
en lærer fra en
annen klasse.

Utfordre en person
du ikke kjenner
til en stein, saks,
papir-duell i
friminuttet.

Lær bort en
Move it-aktivitet til
de hjemme.

Hjelp en
medelev med
skolearbeid.

Plukk opp
søppel du ser i
skolegården, eller
på vei til skolen.

Lag en dans,
gjerne sammen
med andre.

Spør læreren om
å få gjøre en
Move-it aktivitet
med klassen i
timen (husk å
spørre før
timen starter).
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Et bildespill

Mål
Øve på samarbeid og
kreativ tenking.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Husk at verdens
miljødag er 5. juni!

Økt
60 minutter. Består av
Hva skjer her?

Dette er et opplegg om klima. Start med å snakke om hva klima er. Her
får du hjelp hvis du trenger:
Man kan si at klima er det typiske været på et sted, og kan si noe om
temperatur, nedbør eller vind.
De fleste klimaforskerne i verden er enige om at klimaet på jorda er
i ferd med å endre seg på grunn av menneskers utslipp, og dette får
konsekvenser for jordas liv. På dette opplegget skal elevene ved bruk av
stillbilder og rollespill sette seg inn i noen mulige tiltak og effekter av
endringene i klimaet.
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Hva skjer her?
Del klassen inn i grupper på 4-6 elever. Gi hver gruppe én av situasjonene
som står beskrevet i boka. Gruppene skal så velge om de vil lage et
stillbilde eller et rollespill (uten lyd) for å vise situasjonen for klassen. Si
at gruppene må involvere alle deltakerne i stillbildet/rollespillet. Elevene
må være kreative og lage ulike roller til alle på gruppen. De får cirka 10
minutter på å forberede seg. Hver gruppe får så komme fram og vise sitt
stillbilde eller rollespill for klassen.
Deretter skal klassen prøve å gjette hvilken situasjon de prøvde å vise.
I boka finner elevene beskrivelser av alle situasjonene, som kan være
til hjelp. Når alle gruppene har fremført og avslørt hvilken situasjon de
viste, kan du gjerne spørre elevene om de klarer å gjette hva som er felles
for alle situasjonene som ble vist. Hva handlet de om, og hvilke likheter
hadde situasjonene? Prøv å kom inn på temaer som miljø og bærekraftig
utvikling, og la elevene reflektere litt rundt hvordan deres rollespill eller
stillbilde passer til temaet. Har dere tid, kan du dele ut en ny situasjon til
hver gruppe, som de igjen får 10 minutter til å forberede.
Situasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isbjørn på isflak som smelter.
Skog som hogges ned.
Gi klær som ikke lenger passer videre til noen andre.
Plast som blir kastet i papirsøppelet.
En fisk som har surret seg fast i søppel.
En som sykler til skolen, mens naboen kjører forbi.
Noen som vil gå på ski, men det er ikke snø.
En brukt leke som blir levert til bruktbutikken.
Bier som henter nektar fra blomster.
Sortering av søppel.
Trær som plantes og gror.
En som tar en kort dusj, mens en annen tar en lang dusj.
En som kaster søppel i naturen, og en som plukker det opp igjen.
Gå til skolen når hele gaten er oversvømt.
Dyr som rømmer fra en skogbrann.
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Her finner du lærerveiledningen for 6. og 7. trinn. Alle opplegg har sin
egen beskrivelse, der du får informasjon om mål, utstyr, antall økter og
tips til gjennomføring. Vi oppfordrer deg til å bli med på oppleggene så
langt det lar seg gjøre.

Klassens måned
Mål
Øve på samarbeid, og lage
felles regler som skaper bedre
trivsel i klassen.

Økt 1
30 minutter. Består av
Stemme over trivselsregler.

Utstyr
Tavle og
gråblyant.

Økt 2
30 minutter. Består av
Klassequiz.

Økt 1

Stemme over trivselsregler
Klassens måned skal gi klassen en god start på det nye skoleåret.
Dere skal gjennom et valg bli enige om tre felles regler som skal gjelde
for klassen dette skoleåret. Dette skal gjøres gjennom et demokratisk valg.
Spør elevene om det er noen som kan forklare hva et demokrati er.
Opplegget starter med at alle i klassen får noen minutter til å tenke ut
hvilke regler som er viktige for sin trivsel på skolen. La gjerne elevene få
prate sammen to og to.
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Videre tas det en gjennomgang av alle forslag fra elevene. Alle relevante
forslag noteres og nummereres på tavla. Når alle har kommet med sine
forslag, skal dere gjennom et demokratisk valg komme fram til de tre
viktigste reglene. Elevene får utdelt en lapp, og skal stemme ved å skrive
numrene på de tre reglene de helst vil ha. Du teller opp stemmene
og noterer antall stemmer ved siden av hvert forslag på tavlen. De tre
reglene som får flest stemmer skal være gjeldende. Elevene skriver disse
ned i boken sin.
Eksempler:
I denne klassen skal vi
• passe på at alle har noen å være sammen med i friminuttet.
• hjelpe hverandre hvis noen spør om hjelp.
• respektere hverandre for at vi er forskjellige.

Økt 2

Klassequiz
Del elevene inn i grupper. De skal bli enige om hvilket svaralternativ de
velger og notere det i hver sin bok. Ta en felles gjennomgang av fasit etter
cirka 15 minutter, eller når alle gruppene er ferdige. Quizen inneholder en
blanding av spørsmål om demokrati og kategorien «godt og blandet».

1. Hvem har laget regelen «alle har rett til å gå på skole»?
Alternativ 1: Rektor.
Alternativ 2: FN (De forente nasjoner).
Alternativ 3: Kongen.
2. Hvor ofte har vi stortingsvalg i Norge?
Alternativ 1: Hvert år.
Alternativ 2: Annethvert år.
Alternativ 3: Hvert fjerde år.
3. Hva heter Norges øverste domstol?
Alternativ 1: Høyesterett.
Alternativ 2: Tinghuset.
Alternativ 3: Tippeligaen.
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4. Hvor mange partier kan sitte i regjering samtidig?
Alternativ 1: Kun 1 parti om gangen.
Alternativ 2: Kun 2 partier kan sitte i regjering sammen.
Alternativ 3: 3 eller flere partier kan danne en regjering.
5. Hva betyr demokrati?
Alternativ 1: Enevelde.
Alternativ 2: Å demonstrere.
Alternativ 3: Folkestyre.
6. Hvilket av disse er ikke et politisk parti i Norge?
Alternativ 1: Rødt.
Alternativ 2: Blått.
Alternativ 3: Senterpartiet.
7. Hvilket år ble Norge frigjort fra Tyskland etter 2. verdenskrig?
Alternativ 1: 1939.
Alternativ 2: 1945.
Alternativ 3: 1946.
8. Hva kalles den øverste lederen i en kommune?
Alternativ 1: General.
Alternativ 2: Kommunesjef.
Alternativ 3: Ordfører.
9. Hvilket land har i dag ikke et demokrati som fungerer?
Alternativ 1: Danmark.
Alternativ 2: Nord-Korea.
Alternativ 3: Canada.
10. Hva heter Norges første kvinnelige statsminister?
Alternativ 1: Erna Solberg.
Alternativ 2: Gro Harlem Brundtland.
Alternativ 3: Vi har ikke hatt noen kvinnelig statsminister.
11. Hvor mange representanter er det på Stortinget?
Alternativ 1: 89.
Alternativ 2: 200.
Alternativ 3: 169.
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12. Når ble den norske grunnloven laget?
Alternativ 1: 1914.
Alternativ 2: 1905.
Alternativ 3: 1814.
13. Hva heter hjemmebanen til fotballklubben Chelsea?
Alternativ 1: The bridge.
Alternativ 2: London Stadium.
Alternativ 3: Stamford Bridge.
14. Hva er vaniljeis laget av?
Alternativ 1: Melk, sukker, vanilje og rømme.
Alternativ 2: Eggehvite, sukker og vanilje.
Alternativ 3: Vanilje, eggeplommer, sukker og fløte.
15. Hva gjør en lama når den føler seg truet?
Alternativ 1: Promper.
Alternativ 2: Sparker.
Alternativ 3: Spytter.
16. Hva er Norges nest største by?
Alternativ 1: Trondheim.
Alternativ 2: Bergen.
Alternativ 3: Stavanger.
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Move it

Mål
Være i bevegelse, og bli
bedre kjent med leker
som kan brukes i timene.

Utstyr
TL-hjulet.

Består av én Move it hver
dag. Hver økt tar cirka 10
minutter.

Move it
Move it er korte og enkle aktiviteter som fungerer som aktive avbrekk
i undervisningen. Hjulet og øvelsene finner dere på hjemmesiden
trivselsleder.no. Hver dag denne måneden skal dere gjennomføre én
aktivitet ved hjelp av TL-hjulet. Den aktiviteten pilen stopper på, skal
dere gjennomføre.
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Slik finner du TL-hjulet
▶ Gå til www.trivselsleder.no.
▶ Logg inn med brukernavn og
passord.
▶ Trykk på «Min side».
▶ Trykk på «TL-hjulet».
▶ Bruk det ferdige hjulet som heter
«Move it» eller lag egne hjul.
Scroll ned og trykk på «+ Legg til
nytt hjul» for å gjøre sistnevnte.

Refleksjon:
Ta gjerne en oppsummering mot slutten av måneden sammen
med elevene.
•
•
•

Hvilken lek var gøyest?
Hvilke leker har dere lyst til å gjøre mer av fremover?
Hvordan kjennes kroppen ut når man har sittet lenge på en stol?
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Kjenner du meg?

Mål
Bli bedre kjent med
seg selv og de andre i
klassen.

Økt 1
30 minutter. Består av
Biografi.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Økt 3
15 minutter. Består av
Hvordan gikk fremførelsen?

Økt 2
Tidsbruk vil variere. Består av
Presenter deg selv.

Økt 1

Biografi
Elevene skal først tegne og fylle ut informasjonen i boka si. Dette
skal de senere presentere for klassen. Du kan gjerne la elevene få
bruke PowerPoint eller lignende, til å lage en kort presentasjon med
utgangspunkt i spørsmålene i boken.

Økt 2

Presenter deg selv
Lag en oversikt over når hver elev skal presentere, og si at alle må notere
sin dag i boken sin.
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Uke

Dag

Navn

Økt 3

Hvordan gikk fremførelsen?
Når alle elevene har presentert, kan dere bruke noen minutter på å
oppsummere opplegget. La elevene svare på refleksjonsspørsmålene i
boken sin, og ta en gjennomgang etterpå.
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MENTAL
HELSE
UNGDOM

Tiden min
Mål
Bli mer bevisst på
hvordan man bruker
tiden sin.

Økt 1
60 minutter. Består av
Tid og psykisk helse,
Tidsdiagram og
Drømmediagram.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter (gul, blå,
grønn, rød).

Økt 2
30 minutter. Består av
Har noe endret seg?

Økt 1

Tid og psykisk helse
Dere starter dette opplegget med en prat om hva som får oss til å føle oss
bra. Spør elevene:
•
•

Har du noen gang tenkt over hva som gir deg energi i hverdagen?
Hva får deg til å føle deg bra?

Å være klar over hvordan man bruker tiden sin, kan være nyttig for å få
mer tid til det du liker å gjøre. Når du gjør ting som gjør at du føler deg
bra, er dette en måte å ta vare på deg selv. Dette gir oss mer energi i
hverdagen. Da blir også de tingene som ikke er så gøy, enklere
å gjennomføre.
I boken til elevene har de tre diagrammer. Hvert diagram består av 24
kakestykker, der ett kakestykke forestiller én time i døgnet.
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Tidsdiagram
Del elevene inn i par. Parene skal snakke sammen om hvor mange timer
de tror de bruker på hver av kategoriene, før de fargelegger. Hver kategori
har en egen farge (se oversikt). Hvis de kun bruker en halvtime på en av
kategoriene, er det lov å dele et kakestykke i to. Målet her er ikke å ha en
«perfekt» fordeling, men å skaffe seg en oversikt over hvordan en vanlig
dag omtrent ser ut. Fyll ut tidsdiagrammet først.
Fargekategorier:
Blå – tid på fysisk aktivitet.
Gul – tid på søvn.
Rød – tid foran skjerm.
Grønn – tid på skolen.
Valgfri farge – tid på andre ting.
Drømmediagram
Før de fyller ut drømmediagrammet, skal de lese gjennom informasjonen
om fysisk aktivitet, søvn, skjermtid og skole, og deretter svare individuelt
på spørsmålene i boken. Videre i opplegget skal elevene fylle ut hvert sitt
«drømmediagram». Her skal hver elev finne ut av hvordan de ønsker å
bruke timene i et døgn.
Når elevene har fylt ut drømmediagrammet sitt, skal de skrive ned hva de
kan gjøre for å disponere tiden sin slik som drømmediagrammet viser.
Dette skal elevene prøve å fokusere videre på denne måneden.
Oppsummering skjer i økt 2.

Økt 2

Har noe endret seg?
På slutten av måneden skal elevene fylle ut kakestykkene i det siste
diagrammet. Etter at de har gjort dette, vil de kunne se om tidsbruken
deres i løpet av den siste måneden har endret seg. Ta en felles samtale
i klassen om resultatene og temaet denne måneden. Bruk gjerne
spørsmålene under for å få samtalen i gang:
•
•
•

Hva overrasket deg mest med din egen tidsbruk?
Klarte du å disponere tiden som i drømmediagrammet ditt?
Hvorfor/Hvorfor ikke?
Hva var det mest nyttige du lærte av dette opplegget?
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MENTAL
HELSE
UNGDOM

Alle skal med!
Mål
Bli bevisst over
betydningen av sitt
kroppsspråk.

Økt 1
30 minutter. Består av
Stillbilde.

Utstyr
Gråblyant.

Økt 2
45 minutter. Består av
Rollespill. Disse øktene kan
gjerne gjennomføres rett
etter hverandre.

Økt 1

Stillbilde
Du deler elevene inn i grupper på 4-5 elever. Alle gruppene skal jobbe ut
i fra en historie som beskriver en typisk situasjon som kan oppstå på en
skole. Videre skal gruppene lage to stillbilder. Et stillbilde der historien
ender godt, og et stillbilde der historien ender dårlig.

Historien
Det ringer ut til friminutt, og alle elevene i klassen løper ut i
skolegården. I skolegården er det noen elever som løper til
fotballbanen, andre elever som spiller stikkball, og noen som
leker forskjellige leker på asfalten. Kim, som ikke fant jakka
si, kommer litt etter de andre ut i skolegården og går bort til
de som leker Sisten. Hen spør om å få være med på leken.
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Dette skal ikke presenteres for hele klassen, men to og to grupper skal
presentere stillbildene sine for hverandre. Etter presentasjonen skal
gruppene hver for seg svare på spørsmålene under.
•
•
•

Hvordan kan man med kroppsspråket sitt enten være inkluderende
eller ekskluderende?
Hvordan bruker dere blikket deres når dere kommuniserer med andre?
Hvorfor er kroppsspråk viktig?

Ta en felles gjennomgang med alle gruppene før dere begynner på økt 2.

Økt 2

Rollespill
I denne delen av opplegget skal elevene ta det et steg videre og lage
et rollespill. De skal velge et av bildene i boken som utgangspunkt, vise
hvordan Kim føler seg i situasjonen, og hva som skjer videre. Rollespillet
skal begynne med situasjonen gruppen har valgt ut og hva som skjer
videre. Gruppen skal først gjennomføre rollespillet de lager i normalt
tempo, og deretter en gang i enten sakte eller raskt tempo.
•
•
•

Kim står alene, og tør ikke å spørre om å få være med.
Kim løper bort til leken, og får bli med med en gang.
Kim blir avvist, og får ikke lov til å være med i leken.

Rollespillet skal vare i opp til ett minutt og skal presenteres for klassen.
Når alle gruppene har presentert sitt rollespill, skal elevene først
reflektere skriftlig i sin bok, før dere i fellesskap svarer muntlig på disse
spørsmålene:
•
•
•

Hvorfor er det viktig å inkludere de som går alene i friminuttet?
Hvorfor tror dere noen velger å stenge andre ute?
På hvilken måte er dere allerede gode på inkludering, og hva kan dere
gjøre for å bli enda bedre?

Avslutt temaet og måneden med en felles gjennomgang av spørsmålene.
Be elevene om å finne tilbake til trivselsreglene som dere ble enige om i
august. Snakk med elevene om de føler at de har klart å følge reglene.
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Dilemmaintervjuet
Mål
Øve på å si sin mening, og ta
stilling til ulike dilemmaer.

Økt 1
30 minutter. Består av
Dilemmaintervjuet.

Utstyr
Gråblyant.

Økt 2
15 minutter. Består av
Presentasjon og
oppsummering.

Ta en prat i klassen om hva et dilemma er. Bruk gjerne denne
definisjonen:
Et dilemma er et valg mellom to muligheter, der det ikke er lett å velge
verken det ene eller det andre.

Økt 1

Dilemmaintervjuet
Del elevene inn i par. Elevene skal svare på dilemmaene som står i boka,
men også lage to egne dilemmaer som de skal spørre partneren sin om.
La de først få cirka ti minutter til å skrive inn to dilemmaer i boken. Her
jobber elevene individuelt.
Når det har gått ti minutter, starter den ene i paret med å intervjue
den andre. Intervjueren går først gjennom dilemmaene som allerede
står i boka, og til slutt sine egne to dilemmaer. Når dette er gjort, bytter
de roller. Elevene skal huke av svarene man får fra partneren i sin
egen bok.
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Økt 2

Presentasjon og oppsummering
Til slutt setter du sammen par til grupper på seks til ti elever. Velg ut fem
av de opprinnelige dilemmaene og de to dilemmaene dere selv fant på.
Sett gjerne et lite kryss i ruten på de dilemmaene som dere har valgt til
presentasjonen deres. Alle på gruppen skal presentere svarene sine
etter tur.
Refleksjon:
•
•

Spør elevene i plenum om hva de fant ut om sine partnere, og hva som
var det mest overraskende.
Spør elevene om de tre siste dilemmaene. Her kan dere ta en prat om
delingskultur, om spredning av bilder/videoer på sosiale medier, og om
gjenbruk. Hensikten er ikke å være moraliserende, men å få elevene til
å tenke over de underliggende temaene.
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Utkledning

Mål
Å by på seg selv, og
bygge samhold
i klassen.

Økt 1
20 minutter. Består av
Informasjon og planlegging.
Økt 2
15 minutter. Består av
Temadager og tegning.

Utstyr
Klær og utstyr til
utkledning, grå- og
fargede blyanter.

Økt 3
15 minutter. Består av
Oppsummering på slutten
av måneden.

Økt 1

Informasjon og planlegging
Noen fredager denne måneden skal klassen kle seg ut. Vi oppfordrer dere
til å gjennomføre minst to ulike utkledninger. Det er viktig at dere velger
temaer som alle kan være med på, som forslagene i elevboka. Har dere
gode ideer til temaer, kan dere gjerne bytte ut våre forslag.
Informer gjerne elever og foresatte tidlig i uken om hva som er tema for
fredagens utkledning. Sett også av litt tid på slutten av torsdagen, for å
minne om utkledningsdagen.
Ingen trenger å kjøpe inn noe til utkledningsdagene. Her er det viktig
å bruke fantasien og det man har hjemme, eventuelt låne av noen man
kjenner.
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Økt 2

Temadager og tegning
På slutten av hver temadag settes det av litt tid slik at elevene kan tegne
seg selv og det de har på seg i boka.
Temaforslag 1: Svart/hvit-dagen.
Alle skal kle seg i fargene svart eller hvit.
Temaforslag 2: Bad taste-dagen.
Alle skal ta på seg klær som de synes er rare sammen. Her gjelder det å
kombinere plagg i ulike farger og mønstre på en morsom måte.
Temaforslag 3: Klassen bestemmer et felles tema.
La elevene komme med forslag på tema for utkledning.

Økt 3

Oppsummering på slutten av måneden
• Hvilken utkledningsdag synes du var den gøyeste, og hvorfor?
• Synes du det var skummelt eller spennende å dra på skolen de dagene
du hadde kledd deg ut? Hvorfor?
• Hvordan kan en utkledningsdag være med på å bygge samhold i
klassen?
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Samles på midten
Mål
Øve på å jobbe i en gruppe,
og bli enige om et felles
gruppesvar.

Økt 1
45 minutter. Består av
Samles på midten.

Utstyr
Gråblyant.

Økt 2
45 minutter. Består av
Elefant, skateboard,
spaghetti og gaffel.

Økt 1

Samles på midten
I denne økten skal eleven jobbe både indivduelt og i grupper, for å bli
enige om løsninger på noen spørsmål. Ta gjerne en kort prat om hva som
er viktig når man skal jobbe sammen i en gruppe:
•
•
•

Passe på at alle deltar og får lov til å bidra.
Vente på tur, og huske å lytte når andre prater.
Respektere hverandres meninger.

Lag grupper på 4 elever. Når elevene har satt seg sammen i gruppene kan
læreren stille første spørsmål. Spørsmålene og svarrutene er fargekodet,
slik at det er enkelt for elevene å vite hvor man skal skrive svarene.
Først skal elevene hver for seg tenke ut et svar, og skrive dette i boka si.
Når de er ferdige skal gruppen sette sammen bøkene sine, slik at den
samme fargen i hjørnet ligger mot hverandre (se illustrasjon).
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Etter tur skal hver elev fortelle til de andre på gruppen hva de har skrevet.
Gruppen skal sammen diskutere alle svarene og finne en felles løsning
eller tanke som de blir enige om. Dette kan være et svar bygget på
ett eller flere av elevenes svar, eller en helt ny løsning. Alle på gruppen
skriver dette felles svaret i sin egen bok. Når gruppene har skrevet et felles
svar, tar dere en felles gjennomgang med alle gruppene. Gjennomfør alle
spørsmålene på denne måten.
Spørsmål:
Rød: Hva ville du gjort hvis du var rektor for en dag?
Gul: Hva er et godt klassemiljø, og hvordan kan vi bidra til å skape dette?
Grønn: Hvis du skal være innestengt i klasserommet en hel dag, hvilke
tre ting ville du tatt med deg?
Blå: Hvordan kan man vise respekt for andre?
Refleksjonsspørsmål til gruppen etter at de har presentert svarene sine:
•
•

Var det lett eller vanskelig å bli enige om et felles svar?
Hva gjorde dere for å bli enige om et felles svar på spørsmålet?
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Økt 2

Elefant, skateboard, spaghetti og gaffel
I økt 2 skal elevene jobbe i nye grupper på 3-4 elever. Oppgaven til
gruppene, er å rangere viktigheten av en elefant, 4 skateboard, ubegrenset
med spaghetti og 10 gafler i ulike situasjoner. Gruppene skal diskutere seg
fram til en begrunnelse av rangeringen de gjør. Rangeringen gjøres i boka,
mens begrunnelsen kommer gruppen fram til muntlig. En viktig del av
oppgaven er å tenke kreativt. Fortell gjerne elevene hva du ville gjort i en
av situasjonene for å hjelpe dem i gang.
Situasjonene som elevene skal vurdere:
•
•
•
•

Dere er strandet på en øde øy.
Dere skal bestige verdens høyeste fjell.
Dere skal krysse Sahara.
Dere skal drive en restaurant.

Ta en gjennomgang til slutt, slik at hver gruppe får presentert sin løsning
til minst én av situasjonene.
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20 spørsmål

Mål
Bli bedre kjent med hverandre, og øve
seg på å stille gode spørsmål.

Utstyr
Gråblyant.

Økt
60 minutter. Består av
20 spørsmål.

20 spørsmål
På dette opplegget skal elevene deles inn i par. Dette er en spørrelek
der én deltaker skal finne på et ord, og den andre deltakeren senere skal
forsøke å gjette.
Det første alle skal gjøre, er å fylle inn feltene sine med ord som de andre
elevene i klassen senere skal gjette. Bruk gjerne god tid på dette, slik at
dere får gjort det passe utfordrende. For at dette skal bli morsomt, er det
viktig at man velger ord, kjendiser og steder som man vet at de andre har
hørt om.
Den ene i paret starter med å oppgi en kategori til den andre, for
eksempel «mat som du liker». Den andre har nå 20 spørsmål til å finne ut
av det riktige svaret. Det er kun lov til å stille ja/nei-spørsmål.
Uavhengig av om man klarer det eller ei, skal man etter den første runden
bytte roller, slik at den som først valgte ord og kategori nå skal gjette
partnerens svar på en av de fire kategoriene. Når begge i paret har hatt
begge roller, bytter de partner og velger en ny kategori. Slik fortsetter
det til alle har vært med fire ulike partnere. Hvis noen blir fort ferdig med
ordene sine, kan de finne på fire nye og prøve en runde til.
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Refleksjon:
La elevene få noen minutter til å svare på disse spørsmålene i boka før
dere tar en felles gjennomgang.
•
•
•

Hva er utfordrende med å kun stille ja/nei-spørsmål?
Hva var det mest interessante du fant ut om en klassekamerat?
Hvorfor er det viktig å kunne stille gode spørsmål til andre?
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To sannheter og en løgn

Mål
Tenke kreativt og
utfordre seg selv.

Økt 1
30 minutter. Består av
Påstander.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

Økt 2
60 minutter. Består av
Presentasjon og Refleksjon.

Økt 1

Påstander
Her skal hver elev fortelle tre påstander om seg selv til klassen. To av
disse skal være sanne, og én skal være usann. Elevene må forberede
påstandene sine og skrive dem ned i boken sin, før de skal presentere for
klassen.

Økt 2

Presentasjon
I denne økten skal alle elevene i klassen presentere sine påstander.
Når en elev har presentert påstandene sine, skal klassen forsøke å finne
ut hvilken påstand som er usann. Målet til den som presenterer er å få
klassen til å gjette feil.
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Et eksempel på hvordan man kan løse oppgaven er (1) «jeg har ridd på
en elefant», (2) «jeg har sunget foran 100 mennesker» og (3) «jeg har
håndhilst på kongen».
Når en elev har fortalt sine tre påstander til klassen, skal de andre elevene
i klassen vurdere hvilket alternativ de tror er løgn. Spør om hvem som tror
at påstand 1 er løgn, og se deretter hvor mange som rekker opp hånda.
Spør så på samme måte om påstand 2 og 3. Når de andre i klassen har gitt
sine svar, skal fortelleren avsløre hvilken historie som er usann. Hjelp eleven
som presenterte med å notere hvor mange som gjettet feil.
Refleksjon
La elevene svare på refleksjonsspørsmålene skriftlig i boken sin. Ta en
felles oppsummering til slutt.
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Klima i klassen

Mål
Delta i samtale
og diskusjon om
klimaendringer,
og mulige tiltak.

Økt 1
30 minutter. Består av
Innledning til økten.

Økt 1

Utstyr
Gråblyant.

Husk at verdens
miljødag er 5. juni!

Økt 2
45 minutter. Består av
Vandredebatt og
Oppsummering.
Disse øktene kan gjerne
gjennomføres samme dag.

Innledning til økten
Denne økten starter med en liten historie, som skal røpe hva som skal
være temaet for opplegget. Du skal først spørre klassen om du kan få opp
noen frivillige til å bidra i historien. Du kan fortelle at de som melder seg
skal spille rollene i historien etter hvert som du leser den. Det må minst
være fire elever, og rollene er pappa T-rex, mamma T-rex og to T-rex barn.
Du skal være forteller, og de valgte elevene skal spille ut historien mens
du leser.
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Historien:
For veldig, veldig lenge siden, ja for over 100 millioner år siden, var det
en Tyrannosaurus-familie som skulle på jakt. Det var en pappa T-rex, en
mamma T-rex og to T-rex barn. Den eldste var en gutt. Han var veldig
stolt over den lange halen og de korte armene sine. Den yngste var
ei jente. Hun pleide å glefse etter storebror T-rex hver gang han løp
rundt og viftet med de korte armene sine. Denne dagen skulle ikke
bli som alle andre dager. De var på vei for å jakte, og de to T-rex barna
var sultne. Plutselig hører familien T-rex en høy, dundrende lyd fra
himmelen. Familien ser opp, og blir forskrekket av det sterke lyset på
himmelen. Det kan se ut som en stjerne har falt fra himmelen og er
på vei mot jorden. Søster T-rex gjemmer hodet mellom beina, mens
storebroren ser forskrekket opp mot himmelen. Mamma T-rex prøver å
samle flokken, og pappa T-rex brøler mot himmelen i ren refleks for å
prøve å jage vekk lyset, som ser ut til å komme nærmere og nærmere.
Lyset forsvinner så i horisonten, men plutselig kommer det et brak, og
alle dinosaurene går i bakken. Dette var slutten på dinosaurene.
Det var kanskje ikke akkurat slik det skjedde, men forskere mener at det
var en meteoritt som traff jorden, som gjorde at dinosaurene ble utryddet.
Meteoritten førte til klimaendringer på jorden, og mange av verdens
dinosaurer døde.

La de frivillige få applaus og be dem sette seg igjen. Ta en oppsummering
og gå gjennom følgende spørsmål:
•
•
•

Hva er egentlig klima?
Hva tror dere kan skje på jorda hvis vi får for store klimaendringer?
Hva tror dere kan føre til klimaendringer i dag?
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Økt 2

Vandredebatt
Del elevene inn i grupper på 3-4 elever. Gruppene skal starte med en
vandredebatt. Bli enige om hvor gruppene skal gå, og mens de går skal
gruppen diskutere, og forsøke å komme fram til tre gjennomførbare tiltak
for et bedre klima. Sett en tidsramme på cirka 20 minutter.
Når gruppene kommer tilbake til klasserommet, skal de notere ned sine
tre forslag.
Oppsummering
Når elevene er ferdige med vandredebatten, tar du en felles
oppsummering, og lar gruppene fortelle hva de har skrevet. La gruppene
få begrunne og forklare hva de har tenkt. Du kan gjerne komme med
noen av disse eksemplene hvis elevene står fast:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kildesortere søppel.
Ta tog istedenfor fly.
Sykle istedenfor å kjøre bil.
Kjøpe mindre klær og ting.
Kjøpe brukte klær og ting.
Redesigne klær.
Reise oftere med kollektivtransport.
Bruke mindre vann.
Bruke mindre plast.
Bruke fornybar energi, for eksempel solceller og vannkraft.
Spise mindre rødt kjøtt.
Kaste mindre mat.

Helt til slutt kan dere prøve å finne ut av om det er noen av tiltakene dere
som klasse kan gjøre sammen.
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