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Hva er målet med 
Trivselsboka?
Skape et aktivt- og 
inkluderende miljø 
i klassen, og utvikle 
elevenes sosiale 
kompetanse.

Denne boka skal dere i løpet av skoleåret bruke hver 
eneste måned. Vi håper at oppleggene gjør at dere blir 
bedre kjent med de andre elevene i klassen. Samtidig  
tror vi også at dere vil lære mer om dere selv. 
Oppleggene består av ulike oppgaver med tekst og 
bilder. Dere vil få mer informasjon om gjennomføring  
av oppleggene fra lærer. 

Hvordan skal vi få til dette? 
• Vi skal sørge for at dere blir 

godt kjent med hverandre.

• Vi har laget passe 
vanskelige opplegg, som 
alle vil mestre.

• Vi utfordrer dere gjennom 
samarbeid og selvstendig 
arbeid.
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Til eleven
Boken du sitter med i hånda 
nå, er din helt egen trivselsbok. 
Vi håper at du tør å by litt på 
deg selv underveis. Da tror vi at 
du vil få både morsomme og 
lærerike opplevelser.  

Til foresatte
Denne boka består stort sett kun av opplegg 
som skal gjennomføres på skolen. I august og 
desember vil dere likevel bli litt involvert.  
Alt dere trenger å vite vil stå i beskrivelsen på  
opplegget. Når dere nå har dette heftet i hånda, 
vil vi oppfordre dere til å bla gjennom boka for 
å se hvordan skolen jobber med klassemiljø og 
ditt barns sosiale kompetanse gjennom  
Trivselsboka.
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Klassens måned
side 6 - 9 Move it

side 10 - 11

Dette er meg
side 12 - 13 Snakker vi samme språk?

side 14 - 15

Dette liker jeg med deg 
side 20 - 21

Hva er en følelse? 
side 16 - 19
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Utkledning
side 22 - 23 Klassens eventyr

side 24 - 27

Signaturen 
side 28 - 29

Tolv små oppdrag 
side 30 - 33

Et bildespill
side 34 - 35
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Klassens måned

Utstyr
Tavle, grå- og 
fargede blyanter.

Lage trivselsregler
Klassen skal sammen finne tre trivselsregler. Dere skal 
først tenke for dere selv, så snakke sammen i par, før dere 
til slutt blir enige om tre regler.

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

1

I denne klassen skal vi:

1.

  

2.

   

3.
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Vår kampsak
Her blir dere delt i grupper og får tildelt en kampsak av 
læreren deres. Oppgaven er å finne gode argumenter for 
deres kampsak, og prøve å overbevise resten av klassen om 
at dere har rett.

Tips
• Lag en plan for hva dere vil si for å overbevise klassen. 
• Øv dere før presentasjonen.
• Sørg for at alle på gruppa får si noe.
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Hva vil dere si for å overbevise klassen?
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Skriv en kampsak du selv synes er viktig:

Foresattes signatur:         
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Move it

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

Utstyr
TL-hjulet.

TL-hjulet
Denne måneden skal klassen lære noen enkle leker.  
Hver dag skal dere sette av 10 minutter til å spinne  
TL-hjulet og leke. 
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Mål
Bli bedre kjent 
med egne tanker 
og interesser.

Utstyr
En ball, grå- og 
fargede blyanter.

1

2

Dette er meg

• Fyll inn ord som beskriver deg på kappen til superhelten.
• Hvilke ord dukker opp i hodet ditt når du tenker på en  

god venn? Fyll inn ordene i kronbladene på blomsten.
• Skriv dine drømmer i regnbuen.

Nøkkelord i figur

Mitt navn: Min klasse:

Hilseball
Dere skal nå leke en lek som heter Hilseball. 

Felles samtale etter leken:
• Hva handlet denne leken om?
• Lærte du noe nytt om deg selv eller noen andre?
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Mål
Bli bedre kjent med 
eget og andres 
kroppsspråk.

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter.

1

Snakker vi samme språk?

Speil meg
Gå sammen i par. Den ene begynner med å vise en følelse, 
mens den andre skal speile den første eleven ved å vise 
det samme kroppsspråket. 

Statuene
Dere skal gå rundt på oppmerket område. Lærer sier en 
påstand, og dere skal lage en statue av hvordan kroppen 
og ansiktet ville sett ut hvis påstanden var virkelig.
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Historien til bildet
Dere skal to og to lage en historie til hvert av bildene under. 

2
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Hvilken følelse er dette? 
Hvilken følelse mener dere at emojien viser?

Hva er en følelse?

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

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter. 

1
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Vis en følelse
Dere skal nå velge ut tre følelser hver. Ikke si til partneren 
din hvilke følelser du har valgt. Annenhver gang skal du og 
partneren din forsøke å vise og gjette følelser. Når du viser 
en følelse, skal du vise hvordan kroppen din reagerer når 
du har denne følelsen.

Spørsmål om følelser
Svar på spørsmålene muntlig til din partner tre ganger, en 
gang for hver følelse du viste. Bytt roller etter hver følelse.
• 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? 
• Fortell om en gang der du kjente på denne følelsen.

Skriv ned de tre følelsene du viste

1.

2.

3.
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2
Refleksjon 
Tegn tre egne emojier som har følelsene glad, trist 
og forelska.

Svar på disse spørsmålene:

Hva gjør deg flau?

Hva blir du glad av? Hvordan kan du gjøre mer av dette? 
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Foresattes signatur:         

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? 
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Dette liker jeg med deg

Mål
Bli bedre på å gi og ta 
imot komplimenter.

Utstyr
Gråblyant.

Dette liker jeg med deg
Start med å skrive navnet ditt på stjernen, og legg 
igjen boka med denne siden åpen. Når alle i klassen 
har gjort dette, skal du gå rundt i klasserommet  
og skrive på stjernene til de andre. Det er kun lov til å 
skrive hyggelige ord på stjernene.

Hvordan opplever du å lese hva de andre i klassen liker  
med deg?

Hvordan var det å skrive på andres stjerner?

Var det noen komplimenter du ble spesielt glad av å lese?
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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.

Utkledning
Noen fredager denne måneden skal 
alle i klassen kle seg ut. På slutten 
av dagen dere har vært utkledd, skal 
dere tegne dere selv med kostymet 
dere har på. 
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Temaforslag 1: Kappedagen

Temaforslag 2: TV- og filmdagen

Temaforslag 3: Klassen bestemmer et felles tema
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Klassens eventyr

Mål
Øve på å løse oppgaver 
sammen som en gruppe.

Utstyr
Gråblyant, tavle og 
stoppeklokke/klokke.

Klassens eventyr
Læreren deres har fått utdelt et klasseeventyr, som dere på 
slutten av timen skal få høre. Dere må først hjelpe til med å 
fylle ut adjektivene i historien. 

Hva er et adjektiv
• Et ord som beskriver egenskapene til en ting eller  

en person. 
• Eksempler på adjektiv: Grønn, slimete, bråkete, 

stinkende, prikkete, rar, morsom.
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Samarbeidsoppgaver
Dere skal deles inn i grupper, og forsøke å løse så mange 
oppgaver som mulig. 

1. Lag et lagnavn og et slagord på én setning
Skriv ned lagnavnet og slagordet i boka deres. Hver gang 
dere løser en oppgave, skal dere rope ut lagnavnet deres 
før dere går videre til neste oppgave.

Lagnavn:

Slagord:

2. Henteleken
Finn de ulike gjenstandene under, og legg dem på en pult. 

Én ting som er gul

Én ting som er rød

Én ting som er blå

3. Tall 
• Finn ut hvor mange år dere er til sammen på  

gruppa? Svar: 
• Finn ut hvor mange ulike farger dere har på klærne 

deres til sammen. Svar:
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4. Mitt skip er lastet med
Dere skal samarbeide om å fylle alle linjene i boka med 
godkjente ord. Bruk god nok tid til at alle på gruppen 
rekker å skrive ned et ord før dere går videre på det neste. 

Ting på B, K, U, V 

B

U

K

V

5. Atomleken 
Løs disse oppgavene. Det er ikke lov å bruke pulter eller 
stoler for å unngå bakken. 
• Gruppen skal kun ha ett hode, to knær, tre føtter og to 

hender i gulvet.
• Gruppen skal kun ha ett øre, fire bein, elleve fingre og to 

rumper inntil veggen. 
• Gruppen skal kun ha én mage, tjuesju fingre, fem føtter 

og én rumpe i gulvet.
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6. Form en bokstav 
Bruk kroppene deres til å forme ulike bokstaver. 
• Lag bokstaven R.
• Lag bokstaven Ø.
• Lag bokstaven T og L samtidig.

7. Avstander 
• Finn ut hvor mange museskritt det er fra én vegg i 

klasserommet og over til motsatt side:
• Finn ut høyden på alle på gruppen målt  

i museskritt:
• Hvor mange froskehopp er det til ytterdøren?

9. Tegn og gjett
Én og én på gruppen skal tegne en tegning i boken sin. 
Resten av gruppen skal så fort som mulig prøve å gjette 
hva du tegner.

8. Din indre klokke
Klarer du å føle hvor lenge ett minutt varer? La en på 
gruppen ta tiden. De andre skal stå oppreist og sette seg 
ned når de tror det er gått ett minutt. For at gruppen skal 
komme seg videre, må én på gruppen ha mindre enn ti 
sekunder feil (for lite eller for mye). Hvis ingen greier dette, 
må dere prøve på nytt.
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Signaturen

Mål
Øve på å stille 
spørsmål til andre 
i klassen, og bli 
bedre kjent.

Utstyr
Gråblyant.

Øv på signaturen din

Signaturen
Ta med deg boka di og spør andre i klassen om de kan 
signere på de ulike påstandene. Hvis de har gjort det som 
står, kan de signere i ruten. Dere kan maks ha to signaturer 
fra samme person. 
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X2 = Du trenger to signaturer i denne ruten.
X3 = Du trenger tre signaturer i denne ruten.
X4 = Du trenger fire signaturer i denne ruten.

Jeg har en lillesøster.
Jeg kan bevege 

på ørene.

Jeg har hund.

Jeg har hoppet i vann 
fra 3 meters høyde.

Jeg liker ikke ost.

Jeg kan ikke 
rulle tungen.

Jeg har ridd på hest.

Jeg har vært i Sverige.

Jeg driver med idrett. Jeg heier på 
fotballaget Liverpool.

Jeg har stått  
på slalåm.

Jeg har fått fisk 
med fiskestang.

Jeg har sett 
Løvenes konge.

Jeg har gått 
Halloween.

Jeg kan sykle uten 
hender på styret.

Jeg spiller et 
instrument på fritiden.

Jeg har sett elg.

Jeg har lest en hel 
bok på én sommer.

X3

X4

X2

X2
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Tolv små oppdrag

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

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter.

Utfør oppdrag
Denne måneden skal du gjøre så mange små oppdrag som 
du klarer. Noen av oppdragene er enkle, mens andre krever 
litt mer innsats. Lag et valgfritt symbol, som du tegner  
i ruta på de oppdragene du har klart å gjennomføre.  
Dette kan være en stjerne, et hjerte eller noe annet.  
Hvor mange oppdrag klarer du i løpet av en hel måned?

1
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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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Refleksjon på slutten av måneden

Hva handlet dette opplegget om?

Hvilke oppdrag likte du å gjøre, og hvorfor? 

Hvilke oppdrag synes du var vanskelige, og hvorfor? 
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Tegn deg selv mens du gjør et oppdrag
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Situasjoner

Et bildespill

Mål
Øve på samarbeid 
og kreativ tenking.

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter.

Hva skjer her?
Dere blir delt inn i grupper, og skal lage et stillbilde eller et 
rollespill med utgangspunkt i en situasjon dere får utdelt 
av læreren deres.

• 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.

Husk at verdens 
miljødag er 5. juni!
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