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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.

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

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
november 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

Kjenner du meg?
side 12 - 15

Tiden min
side 16 - 19

Alle skal med!
side 20 - 21

Dilemmaintervjuet
side 22 - 25
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Utkledning
side 26 - 27

Samles på midten
side 28 - 31

20 spørsmål
side 32 - 33

To sannheter og en løgn
side 34 - 35

Klima i klassen
side 36 - 37
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Klassens måned
Mål
Øve på samarbeid, og lage
felles regler som skaper
bedre trivsel i klassen.

1
Stemme over trivselsregler
Klassen skal sammen finne tre gode
trivselsregler. Snakk sammen to og to,
og tenk på hvilke regler som er
viktige for at dere skal trives i klassen.
Etterpå tar dere en gjennomgang av
alle forslagene i klassen, og stemmer
over hvilke tre regler dere velger.
Trivselsregler
1.

2.

3.
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Utstyr
Tavle og
gråblyant.

2
Klassequiz
Dere skal svare på quizen under i grupper.

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

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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Kjenner du meg?
Mål
Bli bedre kjent
med seg selv og
de andre i klassen.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

1
Biografi
Her skal du tegne og fylle ut informasjon om deg selv.

Tegn deg selv

Navn:

Klasse:

Skriv tre ord som
beskriver deg:
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Fritidsinteresser
Hva gjør du på fritiden?

Hva er ditt beste minne fra en fritidsinteresse?

Favoritter
Dyr:
Film:
Artist/sang:
Mat:
Snack:
Sted:
Årstid:
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Fremtiden
Hva tror du at du gjør om 10 år?

Nevn tre ting du drømmer om å gjøre når du blir voksen.
Det kan for eksempel være en jobb, et sted du vil reise,
eller en aktivitet du vil gjøre.
1.
2.
3.

2
Presenter deg selv
Når du har fylt ut biografien din, skal du presentere deg
selv for klassen. Dagen før du skal presentere, kan du ha
en generalprøve hjemme. Spør om tilbakemeldinger,
gjerne hva som var bra og hva som kan bli enda bedre.

Noter hvilken dag du skal holde presentasjonen din.
Ukedag:					Dato:
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Tips til hvordan du kan være en god lytter:
• Følg med og vis interesse for den som presenterer.

Tips til presentasjonen:
• Snakk så høyt at alle hører hva du sier.
• Se på de du snakker til.
• Snakk saktere enn du gjør til vanlig.

3
Hvordan gikk fremførelsen?

Hva likte du best med å presentere deg selv?

Hvordan var det å dele ting om deg selv med
resten av klassen?
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Tiden min
Utstyr
Grå- og fargede
blyanter (gul,
blå, grønn, rød).

Mål
Bli mer bevisst på
hvordan man bruker
tiden sin.

1
Tid og psykisk helse
Dere skal snakke om hva dere bruker tiden deres på, og
hvordan det kan påvirke hvordan dere har det.

Tidsdiagram
Hvordan bruker du tiden din? Fyll ut diagrammet:
Blå – tid på fysisk aktivitet.
Gul – tid på søvn.
Rød – tid foran skjerm.
Grønn – tid på skolen.
Valgfri farge – tid på
andre ting.
Hvert kakestykke i
diagrammet er én time.
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Drømmediagram
Tid på fysisk aktivitet
At barn og unge er fysisk aktive er helt
avgjørende for normal vekst av muskler
og skjelett. Dessuten gir det endorfiner til
hjernen. Dette er et stoff i kroppen, som
gjør deg glad.
Tid på søvn
Når du sover lader du batteriene dine.
Det er viktig for å kunne konsentrere seg
og lære nye ting. Nok søvn gir deg energi
til å gjøre de tingene som du har lyst til.
Dette vil ha en positiv effekt på din psykiske
helse, og gjøre at du føler deg bedre.
Tid foran skjerm
Tid foran skjerm, enten i form av telefon,
pc eller tv, kan både være morsomt,
lærerikt og sosialt. På den andre siden
kan det fort gå ut over tiden man har til
å være sammen med venner og familie.
Det er viktig å finne rett balanse mellom
skjermtid og andre ting i livet.

Tid på skolen
Alle norske barn skal gjennom minst
ti år med skole. Her lærer man seg
om samfunnets mange sider, man får
undervisning i ulike fag, og man får god
sosial trening.
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Svar på spørsmålene
Er det noe du gjerne skulle gjort mer av i hverdagen?

Hva gjør deg glad?

Hvordan kjenner du at du har sovet for lite?

Hvordan kan du bli mer effektiv med leksene dine?

Hvordan ønsker du å bruke tiden din?
Tiden på skolen er det eneste du ikke kan endre på.
Fyll ut drømmediagrammet:
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Nå har du fylt ut drømmediagrammet ditt. Kan du gjøre
noen endringer i hverdagen din for å klare å komme litt
nærmere drømmediagrammet?
Hvordan skal du få til endringene?

2
Har noe endret seg?

Fyll ut diagrammet:

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

Utstyr
Gråblyant.

1
Stillbilde
Dere skal jobbe i grupper. Lag to stillbilder til historien
under. Ett stillbilde der historien ender godt, og ett
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.
Gruppen skal nå svare på disse spørsmålene muntlig:
• 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?
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2
Rollespill
Lag et rollespill med utgangspunkt i ett av bildene under.
Rollespillet må vise hvordan Kim føler seg i situasjonen
og hva som skjer videre. Gjennomfør rollespillet først i
normalt tempo, og deretter en gang i enten sakte eller
raskt tempo.

Refleksjon
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?
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Dilemmaintervjuet
Mål
Øve på å si sin mening, og ta
stilling til ulike dilemmaer.

Utstyr
Gråblyant.

1
Dilemmaintervjuet
På dette opplegget skal dere jobbe sammen to og to.
Oppgaven er å spørre hverandre, og svare på dilemmaene
som står i boken. Huk av svarene til partneren din i boka
di underveis. Før dere starter intervjuet, skal dere lage to
egne dilemmaer.

Finn på et eget dilemma:

Finn på et eget dilemma:
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Ville du alltid hatt
ostepoppfingre, eller
alltid hatt melkebart?

Ville du gått i shorts en
hel vinter, eller boblejakke en hel sommer?

Ostepoppfingre

Shorts

Melkebart

Boblejakke

Ville du reist 200 år fram i
tid, eller 200 år tilbake
i tid?

Ville du helst spist tre
hvitløksfedd, eller en
hel chili?

200 år fram i tid

Hvitløksfedd

200 år tilbake i tid

Chili

Ville du hatt krokodillehale
eller elggevir?

Ville du vært uten
internett eller godteri
i et helt år?

Krokodillehale

Internett

Elggevir

Godteri

Ville du dusjet i én time
hver gang du dusjer, eller
bare dusje annenhver uke?

Ville du vært i stand til å
være usynlig eller å fly?

Usynlig

Dusje i én time

Fly

Dusje annenhver uke
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Vil du nyse eller hikke én
gang hvert kvarter?

Ville du lest en hel bok
hver eneste dag, eller
sovet sittende hver natt?

Nyse

Lest en hel bok

Hikke

Sovet sittende

Ville du hatt tre armer
eller tre bein?

Ville du hatt regn eller
snø hver dag et helt år?

Tre armer

Regn

Tre bein

Snø
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Hvis du og vennene dine
gikk tur i skogen, og du
fant 1000 kroner; Ville du
tatt alle pengene selv,
eller delt med de andre?

Du får tilsendt en morsom
video, der en klassekamerat faller og slår seg.
Ville du sendt den videre,
eller slettet videoen?

Tatt alle pengene selv

Sendt videoen videre

Delt med de andre

Slettet videoen

2
Presentasjon
Dere blir nå satt i større grupper, og oppgaven er
å presentere svarene på noen av dilemmaene fra
intervjuet. 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.

Hva var de to gøyeste tingene du fant ut om
klassekameraten din?
1.

2.
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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 hatt på.
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Temaforslag 1: Svart/hvit-dagen

Temaforslag 2: Bad taste-dagen

Temaforslag 3: Klassen bestemmer et felles tema
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Samles på midten
Mål
Øve på å jobbe i en
gruppe, og bli enige om
et felles gruppesvar.

Utstyr
Gråblyant.

1
Samles på midten
Dere skal deles inn i grupper på 3-4 elever, og svare på
spørsmålene på side 30 og 31. Først svarer dere alene, og
deretter skal dere samarbeide i gruppen om å komme
frem til et felles svar.
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2
Elefant, skateboard, spaghetti og gaffel
Dere skal først deles inn i grupper. Oppgaven er å rangere
viktigheten av 1 elefant, 4 skateboard, ubegrenset med
spaghetti og 10 gafler i ulike situasjoner. Skriv tallene 1 til 4
i ruten til hvert bilde, der tallet 1 betyr viktigst.
Dere har strandet på en øde øy.

Dere skal bestige verdens høyeste fjell.

Dere skal krysse Sahara.

Dere skal drive en restaurant.
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20 spørsmål
Mål
Bli bedre kjent med hverandre, og
øve seg på å stille gode spørsmål.

Utstyr
Gråblyant.

20 spørsmål
Dere skal gjennomføre dette opplegget to og to, med
ulike partnere. Når du har fått en partner skal én av dere
velge en kategori og et ord innenfor kategorien. Den andre
deltakeren skal nå prøve å finne ut av hvilket ord det er ved
hjelp av 20 ja/nei-spørsmål. Uavhengig av om dere klarer
det eller ikke, skal dere etter den første runden bytte roller,
slik at den som først valgte ord og kategori nå skal stille
spørsmål. Når begge i paret har hatt begge roller, bytter
dere partner og velger en ny kategori.

Mat som du liker:

En gjenstand du liker:

Et sted du liker:

En kjendis du liker:
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Hva er et ja/nei-spørsmål?
Et ja/nei-spørsmål er et
spørsmål som kan besvares
med enten «ja» eller «nei».
Dersom det ikke er mulig å
svare tydelig «ja» eller «nei»
på et spørsmål du får, er det
lov å si, «ja, på en måte...»
eller «nei, men...».

Refleksjon
Hva er utfordrende med å stille kun 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.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter.

1
Påstander
Du skal fortelle tre påstander om deg selv til klassen. To skal
være sanne og én skal være usann. De andre i klassen skal
forsøke å gjette hvilken av påstandene som er usann.
På neste side finner du tre felt der du skal skrive dine
påstander. Sett gjerne et lite kryss i hjørnet på det feltet der
du har skrevet løgnen din. Ikke vis oversikten din til noen.

Eksempler
1: «Jeg har ridd på en elefant».
2: «Jeg har sunget foran
100 mennesker».
3: «Jeg har håndhilst
på kongen».
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Påstand 1:

Påstand 2:

Påstand 3:

2
Presentasjon
Du skal nå presentere dine påstander.
Refleksjon
Hvordan var det å fortelle
noe til klassen som ikke
er sant?

Tegn deg selv i situasjonen
som ikke er sann:

Hva var utfordrende med
denne aktiviteten?

Hvor mange klarte du
å lure?
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Klima i klassen
Mål
Delta i samtale
og diskusjon om
klimaendringer,
og mulige tiltak.

Utstyr
Gråblyant.

Husk at verdens
miljødag er
5. juni!

1
Innledning til tema
Følg med på historien som læreren leser opp.
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Klima
• 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?

2
Vandredebatt
Dere skal komme frem til tre ting som dere kan gjøre for å
bedre klimaet.

Skriv ned de tre tingene dere ble enige om her:
1.

2.

3.
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