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FORORD
Aktivitetene i dette heftet er ment som en verktøykasse for deg som lærer,
hvor du kan plukke ut aktiviteter fortløpende i løpet av året for å jobbe for
et trygt og godt læringsmiljø. Hvis du involverer elevene i dette arbeidet gjennom hele skoleåret, vil du nok merke forskjell på klassemiljøet. Elevene er jo
eksperter på sin egen skolehverdag og vet best hva som er utfordringene og
hva som kan gjøres bedre!
Redd Barna startet skolesatsingen Ingen utenfor i 2004, etter at barn og unge
fortalte oss at det verste for barn i Norge er mobbing på skolen. Gjennom
medvirkningsprosesser sammen med elever, lærere og skoleledelse over lengre
tid, har vi utviklet aktiviteter med vekt på trivsel, inkludering og elevmedvirkning for å skape trygge læringsmiljø. Hvis elevene opplever at de har rett
til å medvirke i hvordan skolehverdagen deres er, og erfarer at de blir sett og
hørt rundt viktige avgjørelser på alle nivå på skolen, får de større eierskap for
hva som skjer på skolen.
For å forebygge mobbing er det viktig å involvere elevene aktivt i arbeid mot
ekskludering gjennom hele skoleåret, og å skape gode relasjoner mellom
elever seg imellom, og mellom deg og elevene. Det er viktig å sette av tid til å
bygge et godt klassefellesskap hvor alle elevene lærer å ta vare på hverandre,
inkluderer hverandre i lek og har nulltoleranse for mobbing.
Vi oppfordrer din skole til å bruke slagordet Ingen utenfor.
Vi takker Utdanningsdirektoratet for støtte til heftet.
Hilsen Redd Barna

Alle barn
har rett til å si sin mening
og til å bli hørt i saker
som angår dem
Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon
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INNLEDNING
Skolen skal være et trygt og inkluderende fellesskap der det legges
til rette for at alle elever får utvikle seg på den best mulige måten.
Alle elever skal kunne gå på skolen uten frykt for å bli mobbet,
ertet eller oppleve fysiske eller psykiske krenkelser. I FNs barnekonvensjon artikkel 12 står det at alle barn har rett til å uttrykke
sin meninger og til å bli hørt i saker som angår dem. Hvis elevene
opplever reell medvirkning i skolen, vil dette også ha en positiv
effekt på læringsmiljøet.
Målet med Ingen utenfor-aktivitetene i dette heftet er at du som lærer skal
bruke dem som verktøy i skolehverdagen for å fremme elevmedvirkning, trivsel
og et inkluderende læringsmiljø, samt forebygge mobbing og krenkelser.
Aktivitetene legger opp til aktiv deltakelse fra alle elever i klassen.Vi er alle
forskjellige, og det er derfor viktig at elevene får delta på sine premisser.
Aktivitetene i dette heftet er ment som verktøy for å:
• bidra til at elevene blir bedre kjent og at de lærer å inkludere hverandre
i lek og samarbeid, som igjen kan føre til gode venn skap og et trygt
klassemiljø
• bevisstgjøre elevene og lærere på at elevene har rett til å medvirke i
skolehverdagen
• få elevene til å reflektere over egne og andres holdninger, språkbruk og
handlinger, så de tar ansvar for at medelever har det bra og står opp
mot mobbing
• lære elevene å inkludere hverandre selv om man er forskjellige i utseende,
identitet, normer og meninger

Sett

INGEN UTENFOR
på timeplanen
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Godt klassemiljø på timeplanen
Redd Barnas Ingen utenfor-aktiviteter er basert på noe vi kaller
deltakende metodikk, som:
•
•
•
•
•

tar utgangspunkt i barnas erfaringer – elevene er ekspertene!
gir redskaper for å kartlegge læringsmiljøet og for å skape endring
består av kreative og visuelle aktiviteter, etterfulgt av dialog
engasjerer også elever som ikke er verbalt sterke
innebærer at læreren er tilrettelegger, ikke formidler

Jo mer du bruker aktivitetene i skolehverdagen, jo større positiv virkning
har de på klassemiljøet. Å jobbe for et trygt og inkluderende læringsmiljø
og dermed forebygge mobbing krever systematisk arbeid igjennom hele
skoleåret. For å få til dette er det viktig at:
• skoleledelsen setter elevmedvirkning og trygge klassemiljøer høyt
på agendaen
• lærerne får tid og verktøy til å jobbe systematisk med læringsmiljøet
• elevene får kunnskap om sin rett til å medvirke og de gis reell innflytelse
i alt som skjer på skolen som angår dem, inkludert beslutningsprosesser
• foreldrene involveres i arbeidet for å jobbe for et positivt klassemiljø
Det er viktig at mobbing og krenkelser tas tak i med en gang de oppstår, og
at både elever, foreldre og skolen kjenner til og har rutiner for hva som skal
gjøres for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og diskriminering.
Elevene må lære å ta vare på hverandre, men det er de voksnes ansvar å
legge til rette for at elevene blir godt kjent med hverandre og blir gode
venner, og ikke minst for å stoppe mobbing og diskriminering når det oppstår.

KLASSEMILJØ OG ELEVMEDVIRKNING
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Hvordan heftet kan brukes
Ingen utenfor-heftet er ment som en verktøykasse for
deg som lærer, hvor du kan plukke ut aktiviteter jevnlig
i løpet av året for å involvere elevene i å skape et
inkluderende klassemiljø.

Klikk på
Ingen utenfor på
www.reddbarna.no/skole
for å finne ressursark til
noen av aktivitetene

Alle aktivitetene har tydelige mål, og til flere har Redd Barna satt opp tips
til dialog og oppfølging. En dialog kan legge grunnlag for gode diskusjoner,
skape rom for å snakke om verdier og holdninger, og forhåpentligvis bidra til
holdningsendringer og en bedring av klassemiljøet. Til noen av aktivitetene
har vi lagt til noen nettvettspørsmål, som dere kan bruke til de høyeste alderstrinnene. Heftet er inndelt i tre hoveddeler:
1. Korte trivselsøvelser
Aktivitetene her tar 10 - 30 minutter, og de bidrar til at elevene blir
bedre kjent. Lek i skolehverdagen er viktig for å bygge et positivt
klassemiljø og for å forebygge skoletretthet. Disse aktivitetene gir elevene
et avbrekk i den ordinære undervisningen og de kan også fungere som
isbryter når klassemiljøet begynner å bli utfordrende.
2. Skap et trygt og inkluderende klassemiljø
Denne delen av heftet er tredelt:
•
		
•
		
		
•
		
		

Involver elevene i arbeidet med læringsmiljøet. Aktivitetene bidrar
til å avdekke utfordringer som bør tas tak i på skolen.
Skap gode vennskap! Aktiviteter av ulik varighet og som har som mål
å hjelpe elevene til å reflektere over egne og andres holdninger,
språkbruk og handlinger.
Vi er alle forskjellige. Dette er oppgaver som skal lære elevene å
inkludere hverandre selv om man er forskjellig i utseende, identiteter,
normer og meninger.

3. Ressurser for å jobbe med barns rettigheter
Her får du en oversikt over hvilke ressurser Redd Barna tilbyr skoler, 		
som dere kan bruke i undervisningen for å gi elevene kunnskap om
barnekonvensjonen. Alle barn har rett til å kjenne til sine rettigheter og
oppleve at skolen respekterer, beskytter og oppfyller rettighetene deres.
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Læreren som tilrettelegger
Til aktivitetene skal elevene være i sentrum og du som lærer er først og
fremst en tilrettelegger og rollemodell, og ikke en kunnskapsformidler. Det er
viktig at du er nysgjerrig, stiller åpne spørsmål og gjør det klart at det ikke
går an å svare feil. Hjelp til med spørsmål dersom arbeidet stopper opp, og
hvis noen lurer på noe, kan du rettlede eller oppmuntre de som står fast, til
å få hjelp av andre elever.Vi oppfordrer deg til å dele inn klassen inn i ulike
grupper hver gang dere har gruppearbeid, slik at alle elevene lærer seg å
samarbeide og leke med alle.
Lærere som har brukt Ingen utenfor-aktiviteter tidligere, har gitt noen råd om
hva som er viktig for å få til et godt læringsmiljø:
• Sett av faste tider til elevmedvirkning hver uke.
• Bruk minst 5–10 minutter hver dag for å involvere elevene i arbeidet
med å forbedre læringsmiljøet.
• Sett arbeid med inkludering og elevmedvirkning på timeplanen, i
periodeplaner og ukeplaner.
• Samle innspill fra elevene på en systematisk måte gjennom et fast felt
på lekseplanen der de kan si sin mening.
• Bruk elevsamtaler og gruppesamtaler til å snakke om de samme tingene.
• Det bør settes av faste tidspunkter til at lærerne kan samarbeide om
opplegg, utveksle erfaringer og skape felles forståelse for hva de ønsker
å oppnå.
• Ledelsen bør lage felles retningslinjer og aktiviteter for hele skolen, legge
til rette for at sosiallærer, helsesøster eller en annen voksen er med på
laget og har beredskap i tilfelle noen barn har behov for ekstra oppfølging.
• Ledelsen bør ta den enkelte lærerens arbeid med læringsmiljø opp på
trinnmøter, medarbeidersamtaler, elevundersøkelser og kartlegginger.
• Rektor bør regelmessig delta i aktiviteter i klassene og komme på besøk
i klassene for å snakke med elevene.

Alle elever
har krav på et godt
læringsmiljø gjennom
opplæringsloven!

KLASSEMILJØ OG ELEVMEDVIRKNING
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Du kan utgjøre en forskjell
Som lærer har du en helt unik mulighet til å se barna og følge opp barn som
lever i en vanskelig hjemmesituasjon. Hvis elevene opplever at de er trygge
i klassen og har en god relasjon til deg og de voksne på skolen, vil det være
lettere for de å fortelle vonde hemmeligheter de bærer på. For sårbare barn
kan du være den ene voksne som utgjør en forskjell.
Noen ganger kan barn fortelle direkte, men ofte kommuniserer barnet
gjennom kroppsspråk eller på en mer indirekte måte. Barn som opplever
omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep trenger voksne som er i stand
til å se, forstå og tro på disse signalene. Det er viktig at skolen har rutiner
for håndtering av kriser, slik at du vet hva du skal gjøre når det skjer. Redd
Barna har utviklet en verktøykasse og informasjon til deg som lærer, samt
samtaleopplegg for 5. - 7. trinn, som du kan finne under overskriften
JEG ER HER på www.reddbarna.no/skole

!
OM OPPLYSNINGSPLIKTEN
Alle ansatte i skolen har en individuell
plikt til å gi opplysninger til barnevernet
når de er bekymret for at et barn er i
en situasjon som beskrevet under.
Opplysningsplikten etter barnevernloven går foran taushetsplikten.
Etter opplæringsloven er du pliktig til
å melde fra til barnevernet om du har
mistanke om følgende forhold:
• et barn blir eller kommer til å bli utsatt
for mishandling, alvorlige mangler i
den daglige omsorgen eller annen
alvorlig omsorgssvikt.
• et barn med en alvorlig sykdom eller
skade ikke kommer til undersøkelse
eller behandling, eller et barn med
nedsatt funksjonsevne eller et barn som
har spesielle hjelpebehov ikke får
behandling eller opplæring
• et barn viser alvorlige atferdsvansker
som rusmisbruk, alvorlig eller gjentatt
kriminalitet eller annen form for
utpreget normløs atferd
• et barn blir eller kommer til å bli
utnyttet til menneskehandel
8 INGEN UTENFOR

For å se lovteksten, se opplæringsloven på
lovdata.no § 15 ledd 3.
Du trenger ikke vite helt sikkert hva som
har skjedd – det er opp til barnevernet å
utrede barnets behov og eventuelt involvere
politiet hvis det er en straffbar handling. Om
kollegaer eller ledelse har samme bekymring,
har du fortsatt et ansvar for å forsikre deg
om at barnevernet har blitt informert om
bekymringen. Det er også mulig å ringe
barnevernet eller politiet anonymt for å
rådføre seg, hvis du er tvil om en sak.
Det er også mulig å melde bekymring
direkte til politiet, hvis man har mistanke
om at et barn er utsatt for et lovbrudd som
for eksempel vold eller seksuelle overgrep.
Dette er særlig relevant der det kan være
mulig å sikre bevis, fordi vold eller overgrep
nettopp har skjedd, eller der man frykter at
barn kan være i umiddelbar fare.
For mer informasjon, se
www.bufdir.no/barnevern

1. KORTE
TRIVSELSØVELSER
Disse trivselsøvelsene tar 10–30 minutter og bidrar til at elevene blir
bedre kjent. Lek i skolehverdagen er viktig for å bygge et positivt
klassemiljø og forebygge skoletretthet. Elever som Redd Barna har
møtt på skolen, sier at de ønsker mer aktiviteter i skolen fordi det
er så mye stillesitting. Det må vi ta på alvor!
Aktivitetene og lekene her gir elevene et avbrekk i den ordinære
undervisningen og de kan fungere som isbryter når klassemiljøet
begynner å bli utfordrende.

KLASSEMILJØ OG ELEVMEDVIRKNING
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Bytt plass (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ingenting
Tidsbruk: 15–30 min
Mål: Å hjelpe elevene til å tenke på vennskap og til å si hva de mener,
uten å bruke ord.
Øvelsen løser opp stemningen, kan få frem latter, glede og energi. Den kan
gjerne brukes før, midt i eller på slutten av andre aktiviteter eller i en time.
GJENNOMFØRING
1. Sett stoler i en sirkel, én stol færre enn det er deltakere.
2. Elevene setter seg på stolene. Trekk en elev som skal stå i midten først.
3. Den som står i midten, roper ut en påstand, for eksempel:
«Alle som liker pølser, bytter plass!» Alle som liker pølser, må da reise seg
og bytte plass så fort som mulig. Det er ikke lov å sette seg på stolen du
akkurat satt på, eller en av stolene rett ved siden av den. Den som står i
midten, må også sette seg på en ledig stol.
4. En av elevene vil være for sen til å finne en ledig stol, og må gå i midten.
Han eller hun roper ut en ny påstand: «Alle som gledet seg til dagen i dag,
bytt plass.» Vi anbefaler å ha en regel om at den som står i midten, ikke
bare får rope ut ytre kjennetegn, som klesfarge eller liknende, men i stedet
bruker utsagn som: «Alle som liker … / alle som kjenner / alle som ønsker
osv. … bytt plass!» Om noen blir stående fast i midten og ikke kommer på
noe å si, er det viktig at du hjelper henne eller ham.
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Denne aktiviteten passer også godt for å kunne snakke om hvor viktig
vennskap er, og om at elevene må inkludere hverandre i lek. Da kan du sitte
i ringen sammen med elevene og lese opp påstander om vennskap, som dere
kan diskutere underveis eller til slutt.
Tips til påstander
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg blir glad hvis noen jeg ikke kjenner, sier hei til meg
Jeg blir glad hvis noen sier noe hyggelig til meg
Det er lett si ifra til en voksen hvis noen blir ertet eller mobbet
Det er trist hvis noen erter meg eller jeg ser at noen andre blir ertet
Jeg liker å hjelpe andre
Jeg liker å leke med alle i klassen
Jeg liker å si hyggelige ting til andre
Det er lett å si ifra til en voksen hvis noen sier noe ekkelt eller slemt eller
holdes utenfor lek i skolegården
Hvis jeg ser en medelev stå alene, er jeg flink til å invitere henne eller ham
med på leken
Jeg sier ifra hvis jeg ser at noen blir holdt utenfor eller har det vondt i 		
skolegården
Jeg blir glad når noen «liker» noe jeg har delt på sosiale medier
Jeg sier ifra hvis noen skriver ekle kommentarer på sosiale medier

KORTE TRIVSELSØVELSER

11

Enig eller uenig? (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Farget teip
Tidsbruk: 15–30 min
Mål: Å løse opp stemningen og å hjelpe elevene til å bli klar over
sine egne standpunkter.
GJENNOMFØRING
1. Forbered påstander som passer til din klasse. Det er viktig at du leder
aktiviteten og er ordstyrer, men ikke bidrar med egne meninger.
2. Bruk teip til å lage en lang linje på gulvet. Den ene siden er Enig-siden,
den andre Uenig-siden. Elevene skal stå midt på gulvet.
3. Gi elevene beskjed om at du skal lese opp en del påstander, og hvis
de er enige i det de hører, skal gå til Enig-siden av streken; hvis de er
uenige, skal de gå til Uenig-siden. Midt på er det nøytralt, og elevene kan
stille seg nærmere midten hvis de bare er litt uenige eller enige.
4. Når alle er klare, legg frem påstander. Underveis kan du spørre hvorfor
elevene har plassert seg der de står, og om noen ønsker å begrunne valget
sitt. Elevene kan også stille spørsmål til hverandre. Her er forslag:
• Jeg liker brus bedre enn vann (testspørsmål)
• Jeg er veldig glad i gym (testspørsmål)
• Det er rettferdig at de minste elevene har den beste delen av
		skolegården
• Det er riktig å si ifra til en lærer når noen slåss eller blir ertet eller mobbet
• Det er viktig å gå bort til noen som står alene, og spørre om de vil leke
• Det er lett å se bort eller gå forbi hvis noen står alene eller blir ertet
• Jeg gleder meg om morgenen til å gå til skolen
• Det er lett å finne noen å leke med i friminuttene
• Jeg opplever at mine meninger blir hørt på skolen
• Det er enkelt å spørre om hjelp i timen
• Jeg liker godt å samarbeide med andre elever
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Klassens spå (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Et stort kvadratisk ark, som du bretter til en spå i forkant
av timen. Mal finnes under Ingen utenfor på www.reddbarna.no/skole
Tidsbruk: 30 min–1 time
Mål: Elevene gir forslag til leker og aktiviteter som klassen kan gjøre
i løpet av skoleåret.
GJENNOMFØRING
1. Vis klassen en spå og fortell at de nå skal lage Klassens spå, som dere skal
bruke gjennom skoleåret for å gjennomføre noen hyggelige aktiviteter som
avbrekk i skolehverdagen.
2. Elevene skal finne på åtte aktiviteter eller leker som spåen skal inneholde.
Forslag til aktiviteter/leker kan være sisten, løpe tre ganger rundt
skolebygningen, klassens kosetime, hemmelig venn, se en film, ha utetime.
3. Send spåen rundt i klasserommet så hver gruppe kan skrive inn det de har
funnet på inn i spåen. Til de minste alderstrinnene må du skrive inn lekene
for klassen. La enten gruppene selv eller én elev fargelegge spåens åtte
overflater.
4. Når Klassens spå er ferdig, kan en elev velge en aktivitet/lek i spåen som
klassen skal gjennomføre.
Tips til dialog og oppfølging
• Hvordan opplevde dere denne aktiviteten?
• Opplever dere at dere får nok tid til å leke på skolen? Har lek innvirkning
på miljøet her på skolen?
• Er det viktig å ha regler for en lek eller aktivitet? Hva kan man gjøre der
som man er uenige?
• Hvordan kan man sørge for at alle får være med på en lek/aktivitet?
• Hvis elevene kommer med mange flere forslag til leker og aktiviteter enn
åtte stykker, kan dere velge å lage to eller flere spå.
• Finn et sted der Klassens spå skal ligge fast, og ta den frem når du ser dere
har tid eller trenger en isbryter for å lette stemningen i klasserommet.

KORTE TRIVSELSØVELSER
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Skrytestolen (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Utskrifter av Skrytestolen. Mal finnes under Ingen utenfor på
www.reddbarna.no/skole
Tidsbruk: 10 min hver dag i antall dager likt antall elever.
Mål: Fin smitteeffekt på klassemiljøet ved at elevene blir flinkere til
å si fine ting til hverandre, og aktiviteten bygger gode relasjoner i
klassen.
GJENNOMFØRING
1. Introduser aktiviteten: Nå skal vi sette av ti minutter hver dag til
aktiviteten Skrytestolen. Hver dag skal vi sette frem denne stolen, og en
av dere skal få komme frem og sitte her, mens dere andre kan si en
kompliment hver til den som sitter her. Mens dere snakker, skal jeg skrive
opp det hyggelige dere sier på dette arket med en illustrert stol, som
eleven som sitter på stolen, skal få med seg hjem.
2. Plukk ut en elev hver dag som får sitte på stolen og få kompliment fra alle
i klassen, og la eleven få med seg sin «skrytestol» hjem.
3. Etter at dere er ferdig med alle i klassen, snakk sammen om hvordan
elevene har opplevd aktiviteten og om dere tror det har endret måten
dere snakker til hverandre på.			

Du er:
smart

Snill
hjelpsom
kul

Flink til å
spille fotball
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Gjettelek – tull eller sant? (4.–7.TRINN)
Materiellbehov: Papir i biter, blyanter, bolle/bøtte
Tidsbruk: 30 min
Mål: Elevene blir bedre kjent med hverandre og elevene blir bevisst
på hvordan de snakker om hverandre.
Tilpass aktiviteten til de minste ved at du skriver på lappene de forslagene
elevene kommer med.
GJENNOMFØRING
1. Del ut to lapper til alle elevene og be dem skrive navnet sitt på
begge lappene.
2. Be dem tenke på noe om seg selv (noe som skjedde i går, noe de liker,
noe om seg selv, noe de drømmer, osv.). På den ene lappen skal de skrive
noe som er sant, på den andre noe de har funnet på, men som godt
kunne vært sant.
3. Alle lappene legges i en bolle eller bøtte, og dere stiller dere i en ring.
4. En av elevene får trekke den første lappen, og du leser høyt fra lappen.
Resten av klassen skal gjette om det som står på lappen, er sant eller
ikke sant. Hvis man tror utsagnet er sant, viser man tommelen opp.
Hvis man tror det ikke er sant, viser man tommelen ned.
5. Den som har skrevet lappen, forteller de andre om det var sant eller ikke.
Tips til dialog
• Hvor lett er det å forstå om det som sies av andre, er sant eller ikke?
• Ofte kan man tro noe om andre uten at det stemmer, og man kan bidra til
å spre rykter om andre som ikke er sanne. Hvordan ville du følt det hvis
noen hadde spredd falske rykter om deg? Skap debatt, og bevisstgjør
elevene!

KORTE TRIVSELSØVELSER

15

Identitetsstjerne (3.–7.TRINN)
Materiellbehov: Utskrifter av Identitetsstjerne. Mal finnes under Ingen utenfor
på www.reddbarna.no/skole
Tidsbruk: 15 min
Mål: Skape bevissthet om at ethvert menneske har en identitet som
er satt sammen av mange ulike roller, og vise at alle har flere sider
ved seg som ikke alle kjenner til.
GJENNOMFØRING
1. Alle elevene får tildelt hvert sitt ark som de skal tegne en stjerne på, med
x antall spisser (for eksempel fem). Alternativt kan du forberede timen ved
å tegne en stjerne på et ark og skrive ut et eksemplar til hver elev.
2. Fortell klassen at nå skal hver elev fylle ut en stjerne med fem tagger,
hvor hver enkelt skal skrive inn en rolle eller egenskap de har, på hver
tagg. Det er fint hvis du i forkant har laget en egen identitetsstjerne
som du kan vise klassen. Eksempler kunne være:
• Har du søsken, eller er du enebarn?
• Hva liker du best av å tegne eller skrive?
• Hvilken bok er din yndlingsbok?
• Hva liker du best av ballspill eller dans eller musikk?
• Hva liker du best å gjøre på fritiden?
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3. Til slutt kan dere velge å presentere alle de ulike identitetsstjernene for
hverandre, eller henge dem opp bakerst i klasserommet så klassen kan få
se på dem i løpet av dagen.
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Ta sjansen! (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Klassens skattkiste s. 30 eller en boks med lokk, lapper
Tidsbruk: 15–30 min
Mål: Elevene skal våge å gjøre rare ting sammen og kanskje dumme
seg litt ut.
GJENNOMFØRING
1. Hver elev får utdelt to lapper der de skal skrive forslag til noe rart og
morsomt klassen kan gjøre sammen på kort tid (for eksempel løpe rundt
skolen, alle står på ett, tre eller fire bein, lager dyrelyder i friminuttet,
plystre en kjent sang, hoppe tau, synge sang for andre elever e.l.). Elevene
kan også skrive ned noe bra de kan gjøre sammen (være snille, tegne,
plukke blomster til noen andre, skrive nede gode utsagn til hverandre).
2. Lappene legges i boksen.
3. Nå kan elevene velge om klassen skal trekke lapper og gjøre aktiviteter
hele klassen sammen eller i grupper på fire eller fem. Bestem i forkant
hvor lang tid dere skal sette av til å utføre aktivitetene.
Tips til dialog
• Var det skummelt eller mest morsomt å gjøre disse tingene sammen?
• Hvordan kjentes det å gjøre noe sammen som dere ikke vanligvis ville gjort?
• Hvor viktig er det for klassemiljøet at dere leker og tuller sammen?
Føler du at du trives i klassen? Hva kunne gjort skolehverdagen enklere
for deg?

KORTE TRIVSELSØVELSER
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Puslespill (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Fargede ark eller utskrift av bilder
Tidsbruk: 15–20 min (avhenger av innholdet i puslespillet)
Mål: Elevene blir bedre kjent og mer trygge på hverandre.
Forbered aktiviteten ved å skrive ett oppdrag på hvert puslespill, før du
klipper dem opp i x antall biter i forhold til hvor mange som deltar i hver
gruppe. Oppdragene på puslespillene kan være enkle «bli-kjent»-oppdrag, for
eksempel å tegne alles favorittmat, tegne et kart over området rundt skolen
og merke av hvor alle deltakerne i gruppa bor. Eller de kan være tettere
knyttet til temaet dere skal jobbe med. Dersom alle gruppene skal ha samme
oppdrag, kan du skrive på et hvitt ark først og deretter kopiere det opp på
ark i forskjellige farger.
GJENNOMFØRING
1. Alle elevene får utdelt hver sin puslespillbit og må finne alle de som
har puslespillbiter med samme farge/mønster.
2. Når gruppene har funnet hverandre, kan de lese et oppdrag som står
skrevet på puslespillet, og som de så må utføre i fellesskap.
Læreren må hjelpe de minste med å lese oppdraget og forklare det.

TIPS!

Lag en
vennebenk til
skolegården!

VENNEBENK
Her kan de som ikke har
noen å leke med sette seg, så
medelever kan oppdage dem
og invitere dem med på lek.

18 INGEN UTENFOR

1–2–3 Blikk (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ingenting
Tidsbruk: 10–15 min
Mål: Elevene skal trene på å kommunisere med gode blikk og tørre
å møte blikket til andre.
GJENNOMFØRING
1. Introduser leken og be alle elevene om å stille seg i en sirkel og se
ned i gulvet.
2. Alle sier i kor: 1-2-3 Blikk! Når alle sier Blikk, løfter alle blikket og lar
det feste seg på den første de får øye på i sirkelen. Det er ikke sikkert
at alle møter noens blikk.
3. De som møter hverandres blikk, bytter plass og tar hverandre i hånden,
smiler og sier hei når de passerer hverandre.
4. Etter at dere har holdt på en stund, kan dere gjerne snakke litt om
hvordan ulike blikk kan tolkes, og om hvordan det var å møte andres blikk.
Hvordan ønsker vi å ha det i vår klasse?

KORTE TRIVSELSØVELSER
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Bytt navn! (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ingenting
Tidsbruk: 10–15 min
Mål: Skap god stemning og ha det gøy i klassen!
GJENNOMFØRING
1. Introduser leken: Alle skal gå rundt i klasserommet og hilse på hverandre.
Første gang du hilser på noen, skal du bytte bort navnet ditt!
For eksempel hvis Per og Emma hilser, skal Per neste gang presentere
seg som Emma, og Emma må presentere seg som Per, og slik må dere
fortsette å bytte navn med den dere hilser på. Når noen hilser på en og
får sitt eget navn tilbake, er de ute av leken.
2. Rydd plass i klasserommet og gå i gang med leken!

TIPS!
Morsomme
rutiner i skolehverdagen

Alle elever trenger å få ros og bli heiet på i skolehverdagen.
Derfor er det lurt at du legger inn morsomme rutiner i skolehverdagen, for eksempel at dere klapper på spesielle måter
eller tar ulike bølger med jevne mellomrom:
• Klappe for andre: Begynner klappen inne ved brystpartiet
og slenger den frem mot andre.
• Klappe for oss selv: Begynner med å ta hendene sammen
langt ut for brystpartiet og drar klappen inn mot
ansiktet vårt.
• Bølger:Vanlig bølge, mikrobølge, eldrebølge, høyrebølge osv.
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Ord i kropp (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ark med én bokstav til hver gruppe
Tidsbruk: 20–30 min
Mål: Elevene blir bedre kjent med hverandre,
ler sammen og blir flinkere til å samarbeide.

TIPS!

Denne aktiviteten
kan dere fint gjennomføre i starten av en
kroppsøvingstime.

GJENNOMFØRING
1. Del elevene inn i grupper. På forhånd må du bestemme ett ord som har like
mange bokstaver som antall grupper i øvelsen. Introduser aktiviteten:
Nå skal hver gruppe få en bokstav som dere ikke må si eller vise til de
andre gruppene. Dere skal sammen lage bokstaven med kroppene deres
enten liggende eller stående. Alle i gruppa skal være med på å lage
bokstaven. Til slutt skal bokstavene til sammen danne et ord.
2. La elevene øve seg på hvordan de skal lage sin bokstav. Deretter kan en
og en gruppe vise sin bokstav mens de andre i klassen gjetter hvilken
bokstav det er.
3. Til slutt skal elevene samarbeide om å sette sammen ord av alle
bokstavene og legge/stille seg i rekkefølge. Dette krever godt samarbeid!
Blir det det ordet du hadde tenkt?
4. Ta gjerne et bilde av det illustrerte ordet til slutt. Kanskje det kan bli et litt
annerledes og morsomt klassebilde som dere kan henge opp i
klasserommet?

«Før ble jeg
holdt utenfor, men jeg
var også blant de som plagde
andre. Har endret på det etter
at vi begynte å snakke om
Ingen utenfor. Nå er jeg venner
med dem jeg plagde.»
Elev ved Lutvann skole

KORTE TRIVSELSØVELSER
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Hus-menneske-jordskjelv (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ingenting
Tidsbruk: 10–30 min
Mål: Elevene lærer å leke på tvers av «etablerte» grupper i klassen, de
blir tryggere på hverandre og flinkere til å invitere andre med på lek.
GJENNOMFØRING
1. Del grupper inn i tre og tre, med unntak av en elev som skal ha
kommandoen. Be gruppene spre seg utover gulvet og si at to elever skal
ta hverandre i hendene og lage hus, der armene er tak. Den tredje
personen skal stå inne i huset og er menneske.
2. Når husene er ferdig, senkes alle takene ned rundt mennesket.
3. Eleven som har kommandoen, roper ut enten «hus», «menneske»
eller «jordskjelv».
• Hus = Alle husene (to og to elever) hever armene til tak og beveger seg
		 for å finne et nytt menneske.
• Menneske = Alle som stå i husene, må komme seg ut og finne et nytt hus.
•
		
		
		

Jordskjelv = Alle husene oppløses, og alle inkludert den som har
kommandoen, får i oppgave å danne nye hus med nye mennesker.
Den eleven som blir igjen til overs, stiller seg i midten og er nestemann
som skal rope ut.

Tips til dialog
• I denne leken er det viktig at alle er med. Hvordan tror dere det føles å
føle seg utenfor i en klasse?
• Er dere flinke til å invitere andre med i lek når dere er i skolegården
eller på fritiden?
• Hvordan ønsker vi å ha det i vår klasse?
Øvelsen over er hentet fra «Bygg broer, ikke murer – 97 øvelser i menneske rettigheter; flerkulturell
forståelse og konflikthåndtering» av Enver Djuliman og Lillan Hjorth.
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Mimelek (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ingenting
Tidsbruk: 15-20 min
Mål: Å løse opp stemningen i klassen og ha et morsomt avbrekk i
skolehverdagen.
GJENNOMFØRING
1. Forbered en liste med forskjellige yrker, som klassen skal gjette.
Eksempler: snekker, baby, musiker, baker, statsminister, helsesøster,
vaktmester, togfører, rektor, håndballspiller, gartner og ambulansesjåfør.
Lag enklere mimeoppdrag til de minste trinnene.
2. Fortell klassen at du nå skal ta ut en og en elev i klassen som skal få som
oppdrag å mime en rolle som for eksempel en politimann eller en baker.
Så skal eleven komme inn igjen og mime rollen for klassen og dere skal
gjette hva hun eller han er. Den som mimer, har ikke lov til å si noe, men
det er lov å dele opp ord ved å vise to fingre. For eksempel hvis du skal
mime tannlege, kan du dele opp ordet i to ved først å mime tann og
deretter lege.
3. Begynn å mime! Det er viktig at elevene rekker opp hånda når de skal
tippe, så det ikke er de som roper høyest, som vinner. Den som tipper
riktig, er nestemann ut til å bli med ut på gangen for å få et mimeoppdrag.

«Det positive
i min klasse er at alle
leker med hverandre, finner
på mange gøye ting sammen
og holder sammen. »
Elev, 5. klasse ved
Kronstad skole

KORTE TRIVSELSØVELSER
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ELEVMEDVIRKNING
Barns medvirkning betyr at barn får tenke selv og danne sine
egne meninger, at de får uttrykke tankene og meningene sine
fritt, blir lyttet til og tatt på alvor, og at de har påvirkningsmuligheter over eget liv og samfunnet de lever i.
Å tilrettelegge for elevmedvirkning er ikke bare å oppfylle en rettighet som
elevene har, det er også klokt. Hvis alle elevene opplever at de har reell innflytelse på sin skolehverdag, bidrar det til større trivsel, et mer inkluderende
læringsmiljø, og bedre faglig utvikling. For å komme dit må elevene få rom for
å ta initiativ, de må få informasjon og støtte fra de voksne i skolen på hvordan
de kan medvirke, og de må oppleve å bli sett og hørt på ekte.
På neste side er det en sjekkliste til deg som du kan bruke for å kartlegge
hvor stor plass elevmedvirkning har i klassen din. Redd Barna har også
laget en enklere versjon i jeg-form, som ligger under Ingen utenfor på
www.reddbarna.no/skole Denne kan du dele ut i klassen og be elevene om å
svare anonymt på skjemaet uten å skrive navn. Til de minste trinnene kan du
ta opp punktene i plenum. Bruk svarene som utgangspunkt for å snakke med
elevene dine om hva elevmedvirkning er, og for å få tilbakemeldinger på om
elevene opplever at de har innflytelse på sin skolehverdag.

BESTILL
medvirkningshefte:
www.reddbarna.no/
skole
Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt
Redd Barna har i samarbeid med Barneombudet,
Elevorganisasjonen, UNICEF, Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (Ungorg),Voksne for Barn
og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og
Elev- og lærlingombudene laget et informasjonshefte
om elevmedvirkning til skoleansatte.
Se elektronisk versjon av heftet her:
www.reddbarna.no/elevmedvirkningshefte
eller bestill på www.reddbarna.no/skole
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Sjekk status for elevmedvirkning
i din klasse!
Elevmedvirkning er en naturlig del av skolens hverdag

JA

NEI

Elevene er informert om retten til medvirkning.		
Elevene tør å si sin mening i klassen. 		
Elevene opplever å bli lyttet til av de voksne på skolen. 		
Elevene får støtte fra de voksne til å uttrykke sine meninger.		
Elever får tilstrekkelig informasjon og tid til å utvikle
egne meninger. 				
Elevene opplever at de blir involvert i saker som angår dem.		
Elevene opplever at de voksne tar ansvar for å skape et
godt klassemiljø. 		
Elevene tar ansvar for å være med på å skape et godt klassemiljø. 		
Elevene hjelper hverandre i timen.		
Elevene får bidra med ideer og forslag til hvordan vi skal
jobbe med fagene.		
Elevene får gi tilbakemelding på hva de synes om leksene de
har på arbeidsplanen. 		
Elevene er med og vurderer sitt eget skolearbeid.		
Elevene får gi tilbakemelding på om de opplever undervisningen
som god eller ikke. 		
JA

Elevrådsarbeid fungerer godt i min klasse

NEI

Elevene vet hva elevråd er og hvordan de skal ta opp saker
til elevrådet.		
Valg til elevråd er trygge, inspirerende og inkluderende.		
Kommunikasjon mellom elevrådet og klassen er god, og de har
fast møtetid.		
Elevrådet har innflytelse på skolen.		
Skolen har jevnlige allmøter.		

KLASSEMILJØ OG ELEVMEDVIRKNING
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ELEVRÅDET
«Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og
arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også
kunne uttale seg i og komme med fremlegg i saker som gjeld
nærmiljøet til elevane.»
Utdrag fra opplæringsloven § 11-2. Elevråd ved grunnskolar

I opplæringsloven er det lovbestemt at årstrinnene 5.–13. trinn skal ha elevråd.
Elevrådet skal velges senest tre uker etter skolestart på høsten, og elevrådet
skal fremme elevenes interesser og sikre elevmedvirkning i skolehverdagen.
Elevrådet skal snakke på vegne av alle elevene på skolen. Da er det viktig at
elevene som sitter i elevrådet, får tid til å innhente erfaringer og synspunkter
fra de andre elevene, og at de får god informasjon om viktige saker på skolen
som de kan videreformidle til elevene de representerer.
Redd Barna oppfordrer dere til å sette av tid på ukeplanen så alle elevene i
fellesskap kan forberede saker til elevrådet. Gjeninnfør gjerne Klassens time!
Klassens time bidrar til å styrke elevenes motivasjon for læring og til tettere
samarbeid mellom tillitsvalgte og kontaktlærer. Det må gis plass og tid til
elevdemokrati!
Elever som Redd Barna har samarbeidet med i ulike prosjekter har fortalt oss
hva som er bra med elevrådet når det fungerer slik det skal:
• Vi snakker om saker som er viktige
• Vi er med på å gjøre skolen bedre
• Vi gjør noe viktig og vi ser at det blir forandring
• Vi får høre meningene til andre elever på skolen
• Mange slutter å mobbe andre, det kan ha noe med elevrådet å gjøre

Innfør
klassens
time!
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2. SKAP ET
INKLUDERENDE
KLASSEMILJØ!
I denne delen finner du aktiviteter for å involvere elevene i å skape
et trygt og inkluderende klassemiljø, og forhåpentligvis kan de
føre med seg holdningsendringer og dermed forebygge mobbing.
Aktivitetene kan avdekke utfordringer som det kan være vanskelig
for både lærere, ledelse og foreldre å vite om, og som bør tas tak i.
Vær villig til å gi elevene dine innflytelse på hvordan du jobber med
trivsel og læring i skolen.
Mange av aktivitetene bidrar til at elevene tenker på hvordan de
kan være en god venn, og hjelper elevene til å reflektere over egne
og andres holdninger, språkbruk og handlinger. Avslutningsvis er
det oppgaver som skal lære elevene å inkludere hverandre selv om
man er forskjellige i utseende, identiteter, normer og meninger.

KLASSEMILJØ OG ELEVMEDVIRKNING
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Glødetermometer (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Glødetermometerplakat, som dere kan bestille på
www.reddbarna.no/skole, Post-it-lapper
Tidsbruk: 5 min
Mål: Å gi elevene mulighet for å kunne gi tilbakemeldinger på en
enkel måte.
Redd Barna har utformet et glødetermometer som er en skala som går fra
kaldt til varmt, der varmt er begeistring og glød, og kaldt er misfornøyd
uengasjert. Elevene kan vise hva de er opptatt av akkurat nå, hva som
engasjerer dem, eller de kan gi tilbakemeldinger på konkrete aktiviteter
eller undervisningstimer.
GJENNOMFØRING
1. Heng termometeret i klasserommet så alle kan se plakaten. Del ut en gul
lapp til hver elev som de kan klistre på skalaen. Still spørsmål som elevene
skal vurdere eller gi tilbakemelding på. Det kan være spørsmål som:
• Hvordan opplever du friminuttene på skolen?
• Hva synes du om ukeplanen denne uka?
• Hvordan synes du klassereglene fungerer?
• Hvordan var denne timen?
2. Elevene går frem og klistrer lappen på skalaen. Still så spørsmål til
plasseringen for å finne ut mulige grunner til at det oppleves slik for
elevene.
For å få tilbakemelding fra elevene om hva de engasjerer seg i eller synes er
tungt å holde på med, kan en variant av aktiviteten være at elevene får utdelt
flere Post-it-lapper hvor de skriver om fag, oppgaver, aktiviteter og andre
aktuelle ting som de kan plassere på skalaen.
Redd Barna oppfordrer deg til å bruke
glødetermometeret flittig, gjerne etter
aktivitetene i dette heftet.
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Si din mening! (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Plakater, skrive- og tegnesaker
Tidsbruk: 1,5–2 timer
Mål: Få vite hva elevene ønsker å være med på å påvirke på skolen.
For å tilpasse aktiviteten til de yngste barna kan dere ta hele diskusjonen i
plenum, og læreren kan notere stikkord på en plakat.
GJENNOMFØRING
1. Del klassen inn i grupper, del ut en plakat til hver gruppe og skriv artikkel
12 i Barnekonvensjonen på tavla: «Alle barn har rett til å si sin mening
og bli hørt i saker som angår dem.»
2. Spør elevene hva de mener er viktig at de får være med å bestemme på
skolen. Du kan spørre helt åpent, eller gi eksempler på temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsmåter i undervisningen
Trivsel og miljø i klassen og på skolen
Hvordan forhindre mobbing og erting
Regler på skolen
Hvordan elevrådet fungerer på skolen
Hvilken rolle foreldrene deres spiller inn på skolemiljøet
Hva dere synes om skolegården
Felles nettvettregler

3. Hver gruppe får utdelt en plakat og skriver følgende overskrift:
«HVA ER DET VIKTIG FOR OSS Å MENE NOE OM PÅ SKOLEN?»
Elevene skal så komme med forslag og skrive punktene på plakaten.
4. Alle gruppene presenterer hver sin plakat, og klassen snakker sammen
om det gruppene har kommet frem til.
Tips til dialog og oppfølging
• Opplevde dere at noen forslag var bedre enn andre?
• Har dere vært klar over at dere har rett til å si deres mening om alt
som skjer på skolen?
• Inviter gjerne rektor eller en i skoleledelsen med på gjennomgangen.

SKAP ET INKLUDERENDE KLASSEMILJØ
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Klassens skattkiste (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: En pappboks/ skoeske, pynt som stoff, utklipp, glanspapir,
knapper, glitter o.l., ark og lim
Tidsbruk: 1 time
Mål: Lage en forslagskasse sammen til det langsiktige arbeidet med
klassemiljøet.
Klassens skattkiste kan også være fin å ta frem i fellesskap, de gangene en
eller flere av elevene har meldt ifra at de har opplevd utestengelse eller
mobbing, så klassen kan skrive anonyme lapper om hvordan de opplevde
situasjonen, og legge dem i skattkista.
GJENNOMFØRING
1. Ta frem en pappboks/ en skoeske og fortell om hvorfor skattkista
skal lages.
2. Legg frem pynt og lim til skoesken, og la hver elev få lage sin egen tegning
eller dekorasjon til skattkista.
3. Alle elevene limer på sitt bidrag.
4. Sett dere i ring og bli enige om når Klassens skattkiste skal tas frem og
kikkes i, og hva dere har lyst til å bruke kista til. Esken bør ha sin faste
plass i klasserommet.

TIPS
TIL DE
YNGSTE!

Ha en klassebamse, som elevene rullerer
på å ha med hjem i helgene. Send med en
notatbok hvor de kan velge å tegne hva
Bamse har gjort sammen med dem eller
foreldrene kan skrive om hva de har gjort.
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Klassekontrakt (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Lapper, store ark og penner
Tidsbruk: 1 time
Mål: La elevene bli enige om hva som skal til for at alle skal trives
i klassen.
I aktiviteten Klassekontrakt må elevene samarbeide godt og lage en kontrakt
om klassemiljøet. Hvordan ønsker vi å være mot hverandre? Når elevene
får lage reglene selv, får de eierskap til dem, og det er større mulighet for at
elevene følger reglene.
For å tilpasse denne aktiviteten til 1.–2. trinn kan du skrive opp på en plakat
hva elevene bestemmer seg for, la elevene dekorere plakaten og heng den opp.
GJENNOMFØRING
1. Hver elev får tre lapper. De skal skrive en regel på hver lapp om hvordan
de synes elevene skal være mot hverandre for at skolen skal være et bra
sted for alle elever.
2. Lappene legges utover på et stort bord. De lappene som er like, legges
oppå hverandre. Før avstemning er det lurt at du sammen med elevene
gjennomgår lappene, så du er sikker på at elevene forstår forslagene.
3. Gjennomfør avstemningen; alle elevene får sette fem prikker. De fem eller
seks forslagene som får flest stemmer, er stemt frem som klasseregler.
4. La elevene lage og dekorere Klassekontrakten sammen.
Tips til dialog og oppfølging
•
•
•
•

Er dere fornøyd med Klassekontrakten? Er det noe dere ikke er fornøyd med?
Hva skal til for at alle elevene følger reglene?
Gjelder reglene også de voksne på skolen?
Heng opp Klassekontrakten i klasserommet og ta den frem hvis
klassemiljøet viser seg å være utfordrende.
• Utfordre gjerne rektor til sammen med elevene å lage en Ingen utenforkontrakt for alle på skolen igjennom en skolekonkurranse om hvilken 		
klasse som lager den beste Ingen utenfor-plakaten med regler eller
igjennom en avstemning på et allmøte.

SKAP ET INKLUDERENDE KLASSEMILJØ

31

Stillingsannonse (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: lapper, plakater, tusj/ fargeblyanter
Tidsbruk: 1 time
Mål: Få frem hvilke egenskaper elevene mener er viktigst hos
lærerne eller andre voksne som arbeider i skolen, ved å lage en
tenkt stillingsannonse.
Tilpass aktiviteten til 1.–2. trinn ved at dere gjennomfører aktiviteten i plenum.
Spør elevene hva en god lærer er, og noter på en stor plakat stikkord for
hva elevene sier. La elevene dekorere plakaten etterpå og heng den opp i
klasserommet.
GJENNOMFØRING
1. Fortell klassen at elevene skal få lov til å lage en stillingsannonse:
Tenk dere at skolen skal utlyse en ny stilling som lærer, og at dere får lov
til å lage innholdet. Hva kjennetegner en god lærer for dere? Her er det
åpent for elever å skrive adjektiv eller handlinger, som for eksempel
omtenksom, gir gode tilbakemeldinger, gir elevene tid til å tenke godt
igjennom oppgaver.
2. Del ut Post-it-lapper til alle elever, og be dem skrive tre til fem egenskaper/
handlinger som kjennetegner en god lærer for dem.
3. Elevene setter seg deretter i grupper på tre til fem og lager en plakat med
overskriften Stillingsannonse. Elevene skal gå igjennom Post-it-lappene og
bli enige om opptil seks egenskaper de kan bli enige om at en god lærer
skal ha, før de skal skrive opp disse på plakaten deres og dekorere plakaten.
4. Når plakatene er ferdige, er det tid for presentasjon. En og en gruppe
kan komme frem, vise plakaten, presentere og forklare ordene og
setningene den inneholder. Under hver presentasjon kan den som leder
aktiviteten, stille utdypende spørsmål til elevene som presenterer.
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Tips til dialog og oppfølging
• Det står snill, hvordan merker dere at en voksen er snill?
• Det står…, hva mener dere med det – kan dere forklare slik at vi
forstår det helt tydelig?
• Var det stor enighet på gruppa, om det som står på plakaten?
• Var det vanskelig å bestemme hvilke ord som skulle med?
• Er det mange voksne på skolen som er slik som det står på plakaten?
• Presenter gjerne plakatene på et foreldremøte.
• Ta med plakatene til et lærermøte for å vise hva elevene mener er en god
lærer. Kan dere voksne lære noe av stillingsannonsene? Var det noe som
overrasket dere?
• Lån ut stillingsannonsene til rektor eller skolesjef til bruk i ansettelser.

«Et godt klassemiljø
for meg er når alle får si sin
mening, alle bryr seg om alle, vi
har en lærer som bryr seg om
noe annet enn bare å lære og
alle har mer enn én venn.»
Oda, 5. klasse ved Kronstad skole
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Elevregi for et bedre klassemiljø (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ingenting
Tidsbruk: 15-30 min hver fredag
Mål: Å skape bevissthet hos alle elevene om at de er ansvarlig for å
skape et trygt klassemiljø.
GJENNOMFØRING
1. Fortell at dere skal sette av tid hver fredag for å skape et godt klassemiljø.
Del inn klassen i fire eller fem grupper som rullerer på å ha ansvar for én
aktivitet hver fredag på 15–30 min. Elevene skal stå bak hele planleggingen
og gjennomføringen. Gi elevene rom for grenseløs kreativitet!
2. Hvis gruppene sliter med å komme på egne forslag, kan denne stikkordlista
kanskje hjelpe?
• opplesing av dikt/ fortellinger
• sang
• dans
• teater
• lek
• talkshow
• «gymaktivitet» i klasserommet
• oppfordringer til medelever om hvordan de skal være i friminuttet,
• invitere rektor for et intervju
3. Prioriter denne aktiviteten hver fredag så elevene får et hyggelig avbrekk
og føler de selv kan ta regien. Hvis det er praktisk, kan
dere slå denne sammen med tid for elevrådet til å
ta opp aktuelle saker. Elevrådssaker først
– deretter elevregi!

TIPS!
Heng opp en postkasse i skolegården, hvor elever
kan når som helst legge forslag til forbedringer
på skolen.
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SI DIN MENING!

Godt og dårlig på skolen vår (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: A3-ark, plakater, et kamera per gruppe, mulighet til
å skrive ut bilder.
Tidsbruk: 2–3 timer
Mål: Gi elevene mulighet til å si sin mening om skolemiljøet.
Her kan elevene få mulighet til å skape et uttrykk gjennom å ta bilder av hva
de synes er bra og hva de synes er dårlig på skolen. Er det mulig for oss å
skape forandring så alle får det bedre her på skolen?
GJENNOMFØRING
1. Del elevene inn i grupper på tre eller fire. Hver gruppe skal snakke litt om
hva de tenker er bra på skolen, og hva som ikke er så bra. Hver gruppe får
et A3-ark som de skal dele inn i seks ruter fordelt på to rader. I tre av
rutene til venstre skal de skisse opp «bra-situasjoner», i de tre andre til
venstre skal de skissere «dårlig-situasjoner», som forberedelse til fotoene.
2. Hver gruppe får et kamera, og de skal nå gå for å ta bilder til de ulike
situasjonene de har skissert. Elevene skal selv være «skuespillere» på
bildene og ta bildene selv.
3. Når elevene er ferdig med oppgaven, skal de eller læreren skrive ut bildene.
Hvis det er enklere å dele opp aktiviteten og gjøre resten av aktiviteten
dagen etterpå, får du mer tid til å skrive ut bildene til hver gruppe.
4. Hver gruppe limer bildene på en plakat og skriver utfyllende kommentarer
under bildene, som en bildetekst.
5. Til slutt får hver gruppe tid til å presentere sin plakat, og resten av klassen
og lærerne kan gjerne stille spørsmål.
Tips til dialog og oppfølging
• Hva har vi lært av aktiviteten?
• Velg tre ting dere opplever som det viktigste som vi har tatt opp i dag som
kan skape bedre miljø her på skolen.
• Ta gjerne med erfaringene fra øvelsen tilbake til et lærermøte for å lære av
elevenes erfaringer.
• Ta vare på plakatene for å høre senere i skoleåret om ting har endret seg.
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Ekspertene kommer! (3.–7.TRINN)
Materiellbehov: Esker, papirlapper og penner
Tidsbruk: Avhengig av antall elever. Ca. 5–10 min på hver stasjon
Mål: Samle informasjon om hva elevene i klassen eller på trinnet
mener om ulike spørsmål, hvordan elevene har det på skolen akkurat
nå eller få inn ideer og forslag til hvordan ting kan bli bedre.
Temaer kan være undervisning, trivsel, friminutt eller andre ting som er viktig
for elevene. Her må du forberede aktiviteten gjennom å lage spørsmål selv
eller spørre andre lærere, sosiallæreren, ledelsen eller andre skoleansatte om
de har saker de ønsker elevenes synspunkter på. Skriv hvert spørsmål på et
A4-ark og lim arkene på hver sin eske.
Forslag til spørsmål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hva gjør at du lærer godt på skolen?
Hva gjør at du ikke lærer godt på skolen?
Hva synes du er viktigst for å ha en bra skole?
Hva gjør at du trives godt på skolen?
Og hva gjør at du ikke trives så godt?
Hva er en god lærer?
Hva gjør at du trives i friminuttene?
Hva gjør at du ikke trives i friminuttene?
Hva gjør at du gruer deg til å gå på skolen?
Hva gjør at du gleder deg til å gå på skolen?
Hvordan kan foreldrene bidra til et godt skolemiljø?
Hvordan opplever dere at spill på nett og sosiale medier virker inn
på miljøet på skolen?

VISSTE
DU AT...

Visste du at alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU), og vet elevene
det? SMU skal være et rådgivende organ for skolen og sikre at skolen gjør et
systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Elever og foreldre skal til sammen
ha flertall i SMU. I tillegg skal skoleansatte og en representant fra kommunen
være representert.
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GJENNOMFØRING
1. Eskene med spørsmålene settes på forskjellige steder i rommet.
Det bør være en eske for hver femte eller sjette deltaker, slik at det
ikke blir kø eller lenge å vente.
2. Del elevene i grupper eller be dem spre seg i rommet, med maks seks
elever ved hver eske. Legg frem penner og papirlapper. Deltakerne skal
nå skrive forslag på lapper og legge dem i esken. De kan skrive to til fire
lapper hver. Etter 5–10 minutter skifter alle bord. Alle må besøke alle
bordene.
3. Etterpå samler du inn lappene og sorterer dem. Enten kan dere
gjennomgå lappene i plenum med en gang, eller så kan du skrive inn alt på
PC, og dere gjennomgår lappene ved neste anledning. Da kjenner man
ikke igjen håndskriften, og da kan elevrådet eller andre elever få
presentere resultatet for klassen, og gjerne for lærere og skoleledelse.
Tips til dialog og oppfølging
• Hvordan likte dere aktiviteten?
• Tror dere alle følte de kunne skrive akkurat det de mente? Hvorfor?
Hvorfor ikke?
• Opplever dere at dere har mulighet til å påvirke deres egen skolehverdag?
Hvordan? Hvorfor ikke?
• Hvis dere fikk mulighet til å skrive noen lapper til kongen om hva dere vil
skolen skal fokusere på, hva ville dere da ha skrevet?
• Spar resultatene til senere for å ta dem opp igjen om et halvår.
• Gjennomfør gjerne aktiviteten med alle klassene på trinnet eller på tvers
av klasser i et allmøte.

«Et godt klassemiljø
for meg er når alle bryr
seg om hverandre og ingen
blir holdt utenfor.»
Selma, 5. klasse ved
Kronstad skole
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Klassens dagbok (4.–7.TRINN)
Materiellbehov: Her kan du velge om elevene skal skrive for hånd, eller om
hver elev kan få tilgang til en datamaskin
Tidsbruk: 2 timer fordelt på to dager
Mål: Elevene bevisstgjøres på hvordan de opplever skolehverdagen,
og de kan leve seg inn i hvordan medelever har det i klassen.
Kanskje aktiviteten kan lære elevene å sette seg inn i andres hverdag og bli
flinkere til å inkludere hverandre i lek og samarbeid på skolen?
GJENNOMFØRING
1. Gi følgende oppgave til elevene: Noen elever liker godt å komme på skolen,
andre gruer seg til å gå til skolen enten på grunn av mobbing, nettmobbing
eller at de rett og slett ikke føler de trives på skolen. Tenk deg at du skriver
i din egen dagbok, og kall teksten «Min skolehverdag», og skriv om hvordan
du opplever det å gå på skolen. Til neste norsktime skal jeg stifte sidene
deres sammen til «Klassens dagbok», og vi skal snakke om det som står
der. Her er noen spørsmål for å hjelpe dere å komme i gang med å skrive:
•
•
•
•
•
•
		
•

Hvordan opplever du det å gå her på skolen?
Trives du i klassen og i skolegården?
Gruer eller gleder du deg å gå til skolen hver dag?
Hvordan vil du helst bli møtt av medelever og lærere på skolen?
Har du opplevd å bli mobbet eller følt deg utenfor fellesskapet?
Er elevene greie mot hverandre når dere spiller spill eller har kontakt i
sosiale medier?
Hvordan påvirker sosiale medier og internett miljøet her på skolen?

2. Elevene får 30 minutter eller mer til å skrive, før du samler inn arkene
eller de sender deg teksten.
3. Forbered deg til neste gang dere jobber med aktiviteten, ved å stifte
dagboksidene sammen, og kall det «Klassens dagbok».
4. Til neste gang du tar frem «Klassens dagbok»: Nå kan dere velge om
jeg eller dere skal lese tilfeldige dagboksider i Klassens dagbok.
Gjør klassen oppmerksom på at det ikke er meningen at de selv skal lese
sin egen dagbokside. Etter hver dagbokside, kan dere snakke om hva som
beskrives i det dere har lest.
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Tips til dialog og oppfølging
•
•
•
•
•

Hva var det første dere tenkte på da dere hørte denne historien?
Er det slik vi ønsker at elever her på skolen skal ha det?
Hvordan tror dere det føles å oppleve at man står utenfor et fellesskap?
Kan det være bra med annerledeshet? Kan vi lære oss å like det?
Hva mener dere er riktig å gjøre hvis dere ser en medelev som står
alene eller blir ertet eller mobbet?
• Les gjerne litt i «Klassens dagbok» hver uke for å fokusere på
klassemiljøet.

KJÆRE DAGBOK

TIPS!
Ta opp viktige saker på et allmøte!
• synliggjør at alle elevene har rett til å bli hørt, og at alles meninger er viktige
• bruk metoder som gjør det trygt og mulig for hver enkelt elev å uttrykke
seg på egne premisser, inkludert ikke-verbale uttrykksmåter
• la elevene bidra i mindre grupper, så vel som i plenum
KLASSEMILJØ OG ELEVMEDVIRKNING
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FAKTA OM MOBBING
For å skille mobbing fra krenkelser og erting, snakker vi ofte om tre
kjennetegn ved mobbing:
1. Mobbing er en vond handling mot et offer, som utføres av en
eller flere sammen.
2. Mobbing gjentas og foregår over tid.
3. Mobbing retter seg mot en som ikke klarer å forsvare seg, og det er
derforet ujevnt styrkeforhold mellom den eller de som mobber, og den som
blir mobbet.
Mobbing skjer ofte ikke fordi noen er sinte på dem de mobber, men fordi
mobbere oppsøker andre for å få ut aggresjon og sinne, og fordi de opplever
en tilfredsstillelse ved å utøve makt overfor en annen eller føler en form for
tilhørighet hvis flere er sammen om å mobbe.
Ofte er det andre elever som ser hva som skjer, som tilskuere, uten at de
griper inn eller melder ifra til en voksen om det som skjer.
Mobbing blir dessverre fort en vane både for de som mobber, og den som
mobbes, og derfor er det ekstra vanskelig for et barn å komme seg ut av det
uten hjelp fra voksne.
Det finnes mange former for mobbing:
•
•
•
•
•
•

verbal (eksempel: bruk av kallenavn)
sosial (eksempel: den eneste som ikke inviteres til bursdag)
materiell (eksempel: få ødelagt klær og eiendeler)
psykisk (eksempel: å bli truet eller tvunget til å gjøre noe)
fysisk (eksempel: å bli slått eller sparket)
digital (eksempel: å bli hengt ut på nett)

Kilder: http://laringsmiljosenteret.uis.no/mobbing/hva-er-mobbing/ og http://www.fug.no/mobbing

!
Det er svært viktig at lærere og andre voksne på skolen ikke bagatelliserer
hva eleven opplever som krenkelser og mobbing, fordi det er alltid elevens
subjektive opplevelse som skal legges vekt på, og ikke om skolen oppfatter
det som mobbing eller ikke.
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Symptomer på mobbing
For å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing er det viktig å kunne gjenkjenne
symptomer på mobbing. Barn som har blitt mobbet eller blir mobbet, kan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

slite med angst og depresjon
føle tristhet og fravær av glede
føle seg ensomme og utenfor fellesskapet
miste matlysten
få psykosomatiske problemer som hodepine, magesmerter, ryggsmerter,
kvalme, anspenthet og søvnproblemer
utvikle et negativt selvbilde fordi de tror det er noe galt med dem siden de
blir mobbet
miste gleden over aktiviteter som de likte tidligere
oppleve stress og dårlig konsentrasjon i timene
utvikle en tendens til å isolere seg fra sosiale arenaer
få problemer med å danne og beholde relasjoner i fremtiden
prestere dårlig på skolen, utvikle skolevegring og i verste fall slutte på skolen
utvikle atferdsproblemer, utføre selvskading eller havne i rusmiddelbruk
i ytterste konsekvens selvmordsforsøk

Forebygg skadevirkninger av mobbing
• Være bevisst på at mobbing og andre former for aggressiv atferd fra
jevnaldrende kan gi alvorlige psykiske helseplager og redusert livskvalitet.
• Gripe inn så tidlig som mulig ved mistanke om mobbing.
• Være oppmerksom på at noen barn er både mobber og offer.
• Være oppmerksom på at barn kan reagere på mobbing på svært ulike måter.
• Følge opp mobbeofre etter at mobbingen er avsluttet, for å unngå at
eventuelle psykiske problemer forverres.
• Være spesielt oppmerksom på elever som er ensomme og har få venner.
• Gi støtte til mobbeofre slik at selvtilliten kan økes, og slik at de får hjelp
til selvhevdelse.
• Ha tilstrekkelig tilgang til helsepersonell – helsesøster, skolelege og
skolepsykolog
Kilde: Rapporten «Å bli utsatt for mobbing – en kunnskapsoppsummering om konsekvenser og
tiltak», Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse og Læringsmiljøsenteret,
Universitetet i Stavanger, 2017.
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Hva er mobbing? (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: A3-ark
Tidsbruk: 1 time
Mål: Elevene lærer og forstår hva mobbing er, og reflekterer over
hvordan de skal opptre når de opplever mobbesituasjoner.
Her må læreren tilpasse aktiviteten til de minste barna, men det er viktig
at barn uansett alder lærer seg hva mobbing er og hva de kan gjøre for å
stoppe det.
GJENNOMFØRING
1. Fortell kort hva mobbing er, uten å notere ned punkter på tavla.
Forbered deg gjerne litt ved å se på Læringsmiljøsenterets og
Utdanningsdirektoratets nettsteder. Over har vi kort oppsummert
hva mobbing er.
2. Nå er det elevenes tur. Del elevene inn i grupper på tre eller fire og la
dem få 15 minutter på å huske hva læreren har gjennomgått, om de er
enige eller har noe å tilføye, og be dem notere ned på arket hva mobbing
er. Meningen med dette punktet er at elevene skal få sette egne ord på hva
mobbing er.
3. Skriv overskriften «Hva er mobbing?» på tavla. Nå kan representanter fra
gruppene få lov til å komme opp til tavla etter tur og skrive ned
kjennetegn på hva mobbing er. Det er ikke viktig at det elevene skriver
på tavla, er likt det du gjennomgikk først, det viktige er at elevene får satt
egne ord på hva mobbing er.
4. Gjennomgå sammen det som står på tavla, og oppklar eventuelle
uoppklarte ting. Hør på hvilke tanker elevene har om hva mobbing er, om
de har opplevd det selv, eller hva de føler hvis de er vitne til at noen blir
mobbet.

TIPS!
Vis til Utdanningsdirektoratets nettside www.nullmobbing.no på ukeplaner
eller skriv til foreldre, så elever og foreldre får kunnskap om hva mobbing er
og om hvordan mobbing kan forebygges og stoppes.
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Tips til dialog og oppfølging
• Nå som vi har gjennomgått hva mobbing er, opplever dere at dere har lært
noe nytt?
• Hva tror dere er grunnen til at noen mobber andre?
• Hvordan skal vi forholde oss til mobbing?
• Hvordan ønsker vi å ha det i klassen?
• Det er viktig at dere vet at dere kan komme til meg eller en annen voksen
her på skolen hvis dere opplever mobbing eller ser at medelever blir
mobbet. Kan vi bli enige om at hvis noen opplever å se at andre blir
mobbet, så går dere til en voksen på skolen og sier ifra?
• Hvordan vet man forskjellen på tull og mobbing i sosiale medier?
• Kan noe som er delt en gang på sosiale medier, men som mange ser,
oppleves som mobbing?
• Hva kan du gjøre for å skape en positiv kultur på nettet?
• Ta bilde av det elevene skrev på tavla, og vis bildet om en måned, ett halvår
og ved neste skolestart for å høre om elevene fortsatt mener det samme
eller vil tilføye noe.

«Bry deg om
andre og si stopp. Og ikke
bare stå der og se på.»
Sindre, 5. klasse
ved Stavset skole
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Sabotøren (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ingenting
Tidsbruk: 20–30 min
Mål: Elevene setter seg inn i og føler på hvordan det er når noen
ødelegger for andre.
GJENNOMFØRING
1. Del opp klassen i grupper på tre og tre.
2. Fordel rollene «forteller», «lytter» og «sabotør» i hver av gruppene.
«Forteller» og «lytter» skal sitte mot hverandre, mens «sabotør»
kan bevege seg fritt rundt dem. Fortell at «forteller» skal forsøke å
formidle et tema til «lytter». «Sabotør» skal forsøke å ødelegge for
samtalen – på alle måter – uten vold.
3. Be gruppene om å bytte roller etter noen minutter slik at alle får prøvd
alle rollene.
4. Når alle tre i hver gruppe har forsøkt alle rollene, sett dere i en ring og
snakk om hvordan elevene opplevde Sabotøren.
Tips til dialog og oppfølging
• Hvordan opplevde dere å være forteller og lytter?
• Hvordan opplevde dere det å være sabotør og ødelegge for de andre?
• Snakk om hvilke ulike måter elever kan «sabotere» på; både med hensyn til
opplegg i klassen og ute i skolegården.
• Snakk om hvordan dere kan håndtere de ulike måtene å sabotere på. 		
Hvordan ønsker vi å ha det i klassen vår? Skal vi bli flinkere til å si stopp
og gå til en voksen og si ifra hvis noen ødelegger for andre?
• Hvorfor tror dere noen oppfører seg som «sabotører»?
Og hva kan vi gjøre for at ingen skal føle seg utenfor?
• Har noen opplevd «sabotører» på sosiale medier?
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Å BYGGE GODE VENNSKAP
Hvordan kan du være en god venn? Er det lett eller vanskelig å si
gode ting og å si unnskyld hvis du har sagt noe som sårer? I denne
delen av heftet har vi samlet aktiviteter som bidrar til å bygge
gode vennskap i klassen og til å bevisstgjøre elevene på språkbruk
og hvordan de oppfører seg mot hverandre, slik at klassen sammen
kan jobbe for å skape et klassemiljø hvor alle elevene trives, og
hvor det er lav terskel å si imot når noen erter eller mobber.

Gode ord og smil
smitter, og er med
på å bygge gode
vennskap!
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Gode ord-plakat (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: En stor plakat, Post-it-lapper
Tidsbruk: 15 min hver dag i en uke
Mål: Elevene får kjenne på følelsen av å komme frem og si hva godt
de har gjort, og elevene lærer å ta vare på hverandre.
Til de minste elevene, kan du tilpasse aktiviteten gjennom selv å notere på
Post-it-lapper hva elevene forteller om.
GJENNOMFØRING
1. Finn frem en stor plakat og Post-it-lapper. Introduser aktiviteten: Hver dag
denne uka skal dere legge merke til om dere hører noen som bruker gode
ord på skolen; ord som trøster, gir ros, at noen sier noe fint om deg, eller
at noen spør en annen om henne eller ham vil være med og leke. Så skal vi
sette av en stund hver dag til at dere får tid til å skrive ned på Post-itlapper hva dere opplevde.
2. Sett av et kvarter hver dag i en uke, så de elevene som har hørt noen
gode, fine ord, kan komme frem og fortelle om dem til resten av klassen
samt skrive opp på Post-it-lapper noen gode ord de har hørt, og klistre
dem på plakaten i klasserommet.
3. I begynnelsen av neste uke tar dere frem plakaten og snakker om hvordan
det gikk. Forslag til spørsmål:
•
•
•
•

Hva betyr det å høre noe godt fra andre?
Hvordan føles det?
Hvordan føles det å si noe godt?
Er det lett å glemme å gjøre gode ting? I tilfelle hvorfor?

4. Plakaten kan tas frem i løpet av året, eller man kan lage nye etter noen
måneder for å «måle» om resultatet blir det samme,
eller for å minne hverandre på å gjøre gode ting.

TIPS!
Start hvert semester med å dele ut en hemmelig venn til hver elev i klassen,
som de skal gjøre noe fint sammen med i løpet av uka som kommer!
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God venn (3.–7.TRINN)
Materiellbehov: Post-it-lapper, plakat
Tidsbruk: 1,5–2 timer
Mål: Elevene blir bevisste på i hvilke situasjoner de virkelig trenger
venner og hva som kjennetegner en god venn.
GJENNOMFØRING
1. Elevene sitter hver for seg og skriver ned tre situasjoner der de spesielt
kunne trengt en venn.Ved siden av hver situasjon skriver elevene hva de
skulle ønske at vennen hadde gjort.
2. Be elevene sette seg sammen to og to for å snakke om det de har
skrevet på lappene.
3. Deretter skal klassen lage en plakat med overskriften:
«DETTE KJENNETEGNER EN GOD VENN» Alle gruppene klistrer sine
lapper på plakaten.
4. Sett dere i ring og snakk om hva en god venn egentlig er. Pass på at alle
får sagt noe om hva de synes de trenger fra gode venner. Kan vi bli enige
om at her i klassen skal alle være gode venner og hver dag prøve å si
noe fint til hverandre?
Tips til dialog og oppfølging
•
•
•
•
•
•

Hvorfor er vennskap så viktig?
Kan noen ha et godt liv uten venner, tror dere?
Hvordan kan vi alle hjelpe hverandre med å få gode venner?
Hvordan kan vi få snakket mer om vennskap?
Hvordan opplevde dere denne aktiviteten?
La gjerne plakaten bli hengende i klasserommet så den kan være klassens
huskelapp på at elevene skal ta godt vare på hverandre.

Tunga gjør glad og lei (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: En stor tunge på et A3-ark. Mal finnes under Ingen utenfor
på www.reddbarna.no/skole
Tidsbruk: 30 min–1 time
Mål: Kartlegge og bevisstgjøre elevene om ord og setninger som
gjør andre lei seg, triste eller sinte, og hvilke ord som gjør andre
glade, stolte eller fornøyde.
Her kan du kartlegge hvilke ord elevene selv mener er verst for klassemiljøet
og forholdet mellom elevene. Å få tenkt igjennom hva det man sier, betyr for
en selv og andre bidrar til å redusere bruken av ordene. Samtidig kan ord bli
brukt på en annen måte og få en annen betydning enn voksne er klar over.
Også andre nyanser kan komme frem om elevene selv får definere hva som
gjør vondt, og hva som sårer, eller hva som ikke gjør det.
GJENNOMFØRING
1. Be alle elevene om å sette seg i en sirkel og vis frem tunga som du har
skrevet ut, eller tegn en stor tunge på et A3-ark.
2. Introduser aktiviteten: Nå skal dere få komme med forslag til ord og
setninger som gjør dere glade eller lei seg, så skal jeg skrive opp på
tunga det dere sier. Den ene siden av tunga er for ord som gjør andre lei
seg, triste eller sinte, og at den andre siden av tunga er for gode ord som
gjør andre glade, stolte eller fornøyde.
3. Her er hjelpespørsmål for å få klassen i tale:
•
		
•
•
		
•
•
•
		
•

Hvilke ord eller setninger blir dere lei dere av å høre?
Hva skjer når vi hører disse?
Kan dere bli lei dere av forskjellige ting?
Er det lett eller vanskelig å si dumme ting til hverandre?
Hvordan kan vi bli flinkere til å la være å si dumme ting til hverandre?
Hva kan dere si for å glede andre? Hvilke ord blir du glad av å høre?
Er det lett eller vanskelig å si fine ting til hverandre?
Hvordan kan vi bli flinkere til å si hyggelige ting til hverandre og være
snille med hverandre?
Hva betyr det å gjøre snille ting? Kan dere gi noen eksempler?
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Som alternativ til 4.–7. trinn kan elevene selv skrive ned ord og uttrykk
som gjør dem lei seg, eller som de blir glade for, og henge opp Post-it-lapper
på tungene. Her er også noen flere oppfølgingsspørsmål som dere kan føye til
når dere jobber på mellomtrinnet:
• Hvordan var det å skrive ned alle disse ordene?
• Hva er det vanligste ordet som brukes i denne klassen?
Og på dette trinnet?
• Har dere hørt større barn si noen av disse ordene?
• Hvor kommer disse ordene fra? (film, spill, søsken, foreldre, eldre elever)
• Hva tenker dere at ordene betyr? Tror dere at ordene har ulik betydning
for de som bare er tilskuere, og de som faktisk får ordene rettet mot seg?
• Hva kan dere gjøre hvis dere hører at ordene som dere synes er stygge,
blir brukt?
• Hvem har ansvaret for at dere skal ha det bra på skolen?
Tips til dialog og oppfølging
• Hvordan opplevde dere aktiviteten?
• Kan vi bli enige om at vi skal bli flinkere til å si gode ting til hverandre
her i klassen og i skolegården?
• Heng opp plakatene i klasserommet og gjennomfør gjerne aktiviteten
senere i skoleåret for å følge opp og minne alle på hva dere er blitt
enige om.

«Det beste tunga kan si er:
Jeg er glad i deg»
Elevsitat om denne aktiviteten

PASS
PÅ!
Hvis dere sliter med dårlig klassemiljø, er det viktig at elevene ikke ”lures” til
å tro at det er trygt å fortelle alt i elevgruppa, dersom det er fare for at de
som har opplevd mobbing blir utsatt for negative tilbakemeldinger fra andre
elever etterpå.
SKAP
KLASSEMILJØ
ET INKLUDERENDE
OG ELEVMEDVIRKNING
KLASSEMILJØ
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Svarteboksen (3.-7.TRINN)
Materiellbehov: En eske eller en søppelbøtte. Lapper i tre farger
Tidsbruk: Første gang 1–2 timer, deretter kan denne aktiviteten brukes
innimellom som et verktøy for å løse opp i grums mellom elevene.
Mål: Elevene kvitter seg med de dumme, vonde ordene de enten har
fått, skrevet eller sagt selv, enten på lapper, ansikt til ansikt, på chat
og sosiale medier osv.
Elever som har vært på med på denne aktiviteten tidligere, har fortalt Redd
Barna at det er veldig viktig at de kan stole på at ingen, selv ikke læreren,
leser lappene. Svarteboksen skal tilintetgjøres, for eksempel brennes.
Selv om det dumme ikke forsvinner ved at det brennes eller ødelegges på
annet vis, har det vært en sterk opplevelse for elevene å få sette ord på det
dumme de har gjort og opplevd, som et første steg mot å kvitte seg med det
og ta ansvar for ens egne ord og handlinger.
GJENNOMFØRING
1. Sitt i en sirkel i klasserommet.
2. Introduser aktiviteten. Alle elevene må være trygge på at det som står
på lappene, ikke leses av noen, og bli enige om hva dere skal gjøre med
boksen og lappene etterpå: Skal de brennes?
3. Gi elevene tid til å skrive så mange lapper de ønsker, etter tre temaer
med ulike farger på temaene:
• De styggeste ordene/meldingene jeg har skrevet til en annen
• De styggeste ordene/meldingene jeg har mottatt
• De verste ordene/meldingene jeg har hørt blant venner eller andre
4. Etter at dere har samlet inn alle lappene i Svarteboksen, skal boksen
forsegles og ødelegges på den måten dere bestemte i begynnelsen.
5. Snakk om opplevelsen elevene hadde med aktiviteten.
Avslutt aktiviteten med å finne ut om det er noe elevgruppa kan bli
enige om for å gjøre klassemiljøet bedre.
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Tips til dialog og oppfølging
•
•
•
•
•

Hvordan opplevdes det å skrive lappene?
Hvordan opplevdes det å brenne/ødelegge dem?
Hva kan man gjøre hvis man har gjort noe som andre har blitt lei seg av?
Kan noen gi eksempel på hva slags meldinger som skrives?
Tror dere at noen kan oppleve at noen ord er vondere enn det som
opprinnelig er ment?
• Til elevene på mellomtrinnet:
- Har dere eksempler på hva som kan skrives på nett/mobil som dere
		 ikke ville sagt direkte til personen? Hva er forskjellene?
- Har dere eksempler på mobbing på nett/mobil?
- Hvordan kan dette oppleves?

«Ikke mobb,
for tenk om du selv
hadde blitt mobbet.
Det går utover livet ditt.»
Ella, 5. klasse ved
Moltemyr skole
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Å si ting du ikke mener (3.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ark med setninger på (se hvilke under «Gjennomføring»)
Tidsbruk: 1 time
Mål: Forstå hvordan tonefall og kroppsspråk kan såre eller glede, og
hvordan en setning som ikke nødvendigvis inneholder noen stygge
ord, allikevel kan såre på grunn av måten den blir sagt på.
Det kan være vanskelig å si ifra til voksne hvis man opplever at noen sier
noe som er helt greit, mens tonen det sies i, er ekkel eller ironisk, og at
kroppsspråket gjør at det som blir sagt får en annen mening. Når dette skjer
systematisk i en elevgruppe, går det inn under det vi kaller skjult mobbing, og
kan virke veldig ødeleggende for klassemiljøet og for hver enkelt elev.
GJENNOMFØRING FOR 3.–4.TRINN:
1. Sett sammen elevene i grupper på tre, og skriv disse tre setningene
på tavla:
• Vil du leke med oss?
• Du var god i sist fotballkamp.
• Du er kulest i klassen.
2. Introduser aktiviteten: Dere skal få utdelt en setning hver. En av dere kan
begynne med å si sin setning til en av de andre. Den som ikke sier noe, skal
stå sammen med den som snakker. Hver setning skal sies to ganger av samme
person med ulikt tonefall, først som om de ikke mener det, og deretter oppriktig,
som om de mener det. La alle tre få prøve ut sine setninger.
3. Hver av de tre elevene i gruppene får en av setningene på en lapp.
La gruppene gjennomføre aktiviteten, og tillat gjerne noen eller alle gruppene
å fremføre for klassen. Spør underveis om elevene hører forskjellene pga.
tonefallet.
4. Sett dere i sirkel og snakk med elevene om øvelsen:
•
		
•
•
•
		

Har dere eksempler på situasjoner der dere sa noe dere ikke mente,
eller der dere hørte noen andre gjøre det?
Hvorfor sier vi noen ganger ting vi ikke mener?
Hvorfor er vi spydige eller ironiske med andre noen ganger?
Hvis du er sur eller lei deg en dag, påvirker det måten du snakker på?
Hvordan vil vi ha det i klassen vår?
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GJENNOMFØRING FOR 5.–7.TRINN:
1. Sett sammen elevene i grupper på tre, og del ut fire setninger til
hver gruppe.
2. Elevene velger hvilken måte de vil si setningen sin på. De kan gjerne øve litt
først slik at de kan si den så riktig og overbevisende som mulig:
		Setning 1: «Hvor har du kjøpt den buksa hen?»
		 Måtene dette skal sies på:
		 A. Lattermild, du synes egentlig buksa er litt rar.
		 B. Interessert, du synes den er fin.
		 C. Misunnelig, du synes den er finere enn din.
		
		
		
		
		

Setning 2. «Det var ikke jeg som gjorde det.»
Måtene dette skal sies på:
A. Redd, du har egentlig vært med på det.
B. Ærlig, du har faktisk ikke vært med på det
C. Unnvikende, du prøver å legge skylda på andre.

		
		
		
		
		

Setning 3. «Skal vi gå sammen i friminuttet?»
Måtene dette skal sies på:
A. På alvor, du har lyst.
B. På fleip, du mener det ikke.
C. Litt avvisende og lite hyggelig, noen voksne har sagt at du må gjøre det.

3. Når elevene har gjennomført én gang, kan de bytte så alle får prøvd å
bruke alle tre tonefallene, og slik at alle får kjenne hvordan det var å
være mottaker av budskapene.
4. Sett dere i sirkel. Be noen elever si setningene på de ulike måtene. Snakk
om hvordan elevene opplevde aktiviteten. Forslag til spørsmål:
•
•
•
		
•
		
•
		

Kjente dere igjen noen av disse situasjonene?
Hvordan kan en såre andre, selv om en ikke har «sagt noe galt»?
Kan dere gi eksempler på hva som blir sagt i denne klassen?
Hva med andre trinn her på skolen?
Er det forskjell på det dere sier ansikt til ansikt, og det dere sier på
nett eller mobil?
Hva kan dere gjøre hvis dere hører at noen bruker disse uttrykkene
på andre?
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Usynlig utfrysning (3.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ingenting
Tidsbruk: 1–2 timer per del
Mål: Bevisstgjøre elevene på hvordan det oppleves å bli utestengt og
å bli inkludert.
Mobbing i form av utfrysning og utestengelse, blikk og kroppsspråk kan utøves
på mange måter, og det er ikke like lett å oppdage verken for voksne eller medelever. Gjennom todelt rollespill får alle elevene kjenne på hvordan det er å
være i ulike situasjoner, og gjennom refleksjon sammen med læreren og de
andre elevene kan alle bli mer bevisste på hva som skjer, hvorfor det skjer, og
hva hver enkelt kan gjøre for å få en slutt på det.
GJENNOMFØRING – ROLLESPILL 1: UTFRYSNING
1. Del klassen inn grupper på tre til fem.Vurder om gruppene skal være rene
jente- og guttegrupper eller blandet. Forklar at hver gruppe skal lage et
rollespill som viser en typisk situasjon hvor elever blir holdt utenfor
fellesskapet, noe som er en typisk mobbesituasjon.
2. Gruppene velger en situasjon der noen blir holdt utenfor fellesskapet,
de planlegger innhold og sted for rollespillet sitt. Typiske steder kan være
klasserommet, friminuttet, gymtimen, fotballbanen, skoleveien, hjemme,
på nett eller mobil eller annet. Gi gruppene god tid til å forberede seg.
Skriv hjelpespørsmål på tavla:
•
•
•
•

Hva skjer?
Hvordan stenger de ute?
Hvordan reagerer de som blir utestengt?
Er det noen som ser det som skjer? Hva gjør de?

3. Gruppene presenterer sin situasjon for hverandre. Sett gjerne av tid til å
snakke kort om hva som skjedde, etter hver fremføring.

!
Her er det viktig at du er nøye med å si ord og setninger som inkluderer og
ikke stigmatiserer, og uten å bruke moral eller pekefinger overfor dem som
innrømmer å stenge ute.
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4. Sett dere i ring og snakk om situasjonene som ble fremført. Husk at det
skal være positivt å komme med forslag og å tørre å si hva man har
opplevd, enten elevene har vært aktive i å stenge noen ute eller noen
har opplevd noe vondt. Forslag til spørsmål:
•
•
•
•
•
•
•

Hva kan skje inni den som blir stengt ute?
Er det alltid bevisst at noen stenger andre ute?
Er det lettere å stenge noen ute når flere er med på det?
Prøver noen å hevde seg eller bli populære ved å gjøre det?
Hvorfor begynner noen å stenge noen ute?
Hva kan bruk av blikk, ignorering, latter og hvisking gjøre?
Hva med tilskuerne, de som ser at noen blir stengt ute?

GJENNOMFØRING – ROLLESPILL 2: KOM INNENFOR!
1. Gruppene setter seg sammen igjen og skal nå finne en løsning der den
eller de som ble utestengt, blir inkludert. Gi tid til forberedelse av
rollespill del 2!
2. Gruppene viser nå løsningene for resten av klassen.
3. Sett dere i ring igjen og snakk om vennskap og hvordan dere kan
forhindre mobbing:
•
•
		
•
		
•
		

Hvem kan gjøre noe for å stoppe mobbing og utestenging?
Er det viktig å være sammen med de som er mest populære, eller de
som har like interesser som en selv?
Hvorfor er det viktig å ha venner? Og hva kan vi gjøre her i klassen for
at alle skal føle seg inkludert og trives i klassen?
Hva synes dere om de som er tilskuere til ekskludering, og som ikke
gjør noe? Er det lett? Vanskelig?

4. Som avslutning på denne aktiviteten anbefaler vi at du og elevene snakker
om hvordan klassen kan være bedre venner. Anbefalte konklusjoner:
•
		
•
		
•
		

Alle trenger ikke være bestevenner, men ingen kan få lov til å være ekle
med medelever eller bruke utfrysningsstrategier – uansett grunn.
På skolen kan man være sammen med flere enn vennene sine, og det
kan være lurt å leke med og bli kjent med flere.
Ulike mennesker kan bli venner. Husk å finne ut hvem en person er, før
du bestemmer om dere kan være venner.
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Unnskyld! (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Papir, tusj, lim, glitter og pynt
Tidsbruk: 1–2 time
Mål: Elevene trener på å si unnskyld og tenker igjennom når det er
viktig å si unnskyld, og hvorfor.
GJENNOMFØRING
Sett dere i ring, snakk om hvor viktig det er å si unnskyld til hverandre 		
hvis man har sagt noe som sårer, eller har gjort noe galt. Her er forslag til
hvordan du kan føre samtalen:
•
•
		
•
•
		
•
•
		
•
		
•
•
•

Er det viktig å kunne si unnskyld? Hvorfor?
Hvordan kan man vite om en annen virkelig mener det når hun eller
han sier unnskyld?
Når skal man si unnskyld til hverandre? Gi eksempler.
Har dere kjent at dere skulle sagt unnskyld for noe, men så fikk dere
det ikke til?
Er det lett eller vanskelig å si unnskyld til hverandre?
Har dere forslag til hvordan noen kan bli bedre til virkelig å mene 		
unnskyld når de sier det?
Er det andre ting man kan gjøre hvis man vil si unnskyld, enn å si det?
Kan man vise det på en annen måte? Hvordan?
Kan noe bli lettere hvis man sier unnskyld?
Kan noe bli vanskeligere hvis man ikke sier unnskyld?
Slutter man å være venner hvis noen ikke sier unnskyld?

Resten av aktiviteten har vi tilpasset til årstrinn:
For 1.–3. trinn: Elevene lager «Unnskyldmerker»
1. Forklar at hensikten med aktiviteten nå er å lage «Unnskyldmerker» som
en elev kan få når hun eller han har sagt unnskyld på en fin måte. Elevene
setter seg hver for seg og lager «Unnskyldmerker» av papir eller hvite
etikettlapper som de selv dekorerer. Det skal stå unnskyld på alle merkene,
ellers kan de se ut som elevene ønsker dem.
2. Sett dere tilbake i ringen. Nå skal klassen lage regler for når merket kan
deles ut. Du må notere reglene på et ark som henges opp i klasserommet,
slik at alle blir minnet på at merkene finnes.
3. Legg merkene et fast sted elevene kan finne dem, hvis de ønsker å bruke
dem senere for å si unnskyld.
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For 4.–7. trinn: Elevene lager rollespill
1. Del klassen inn i grupper på fire og introduser aktiviteten: Dere skal nå
lage rollespill der dere spiller at noen blir lei seg eller får vondt, og der
noen må be om unnskyldning. Ta utgangspunkt i samtalen vi nå har hatt
sammen.
2. Sett av nok tid til at elevene får tid til å øve seg, før de skal spille
rollespillene for de andre i klassen.
3. Snakk sammen om hvordan opplevelsen var. Forslag til spørsmål:
•
•
•
•
•
•
•

Var det lett å si unnskyld?
Føltes det som du mente det?
Hvordan hadde det blitt om du ikke hadde sagt unnskyld?
Hvordan er det å få en unnskyldning som ikke er alvorlig ment?
Synes dere voksne er flinke til å be om unnskyldning?
Når skal voksne be om unnskyldning?
Er det noen ganger vi ikke skal si unnskyld?

«Et godt
klassemiljø for meg, er en
klasse hvor ingen mobber eller er
slemme. Der alle vet hvem alle er
og bryr seg om hverandre.
Elev i 5. klasse ved Stavset skole
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Skattkiste for gode opplevelser(3.–7.TRINN)
Materiellbehov: Skoeske/Klassens skattkiste (se side 30), A5-lapper
i tre farger
Tidsbruk: 20–30 min
Mål: At alle elevene får mulighet til å kjenne på egne gode
erfaringer og opplevelser.
GJENNOMFØRING
1. Del ut små lapper i tre farger. Introduser aktiviteten: Nå skal vi snakke om
hva dere opplever som gode opplevelser i skolehverdagen, for det er viktig
at vi er gode mot hverandre hvis alle skal trives i klassen. Dere har fått
utdelt lapper i tre farger, og på dem skal dere dekorere, skrive ned eller
tegne om disse temaene:
• noe godt du har gjort mot andre
• noe godt andre har gjort mot deg
• gode ting som har skjedd i klassen eller på skolen
2. Samle lappene inn i Klassens skattkiste eller en eske, og be elevene komme
med forslag: Skal en og en få trekke lapp og fortelle? Skal hver elev fortelle
om sin opplevelse? La elevene gjennomgå lappene med klassen og la gjerne
en elev få være ordstyrer hvis noen ønsker det.
Tips til dialog og oppfølging
• Var det lettest å skrive noe bra du har gjort mot andre, eller var det
lettere å skrive noe bra andre har gjort mot deg?
• Hvordan kjennes det når du gjør gode handlinger mot andre?
• Hva slags gode handlinger setter dere mest pris på at andre gjør
mot dere?
• Og hvilke ord er best å høre?
• Ta vare på lappene og ta dem opp igjen om noen måneder for å lese
igjennom dem og for å høre om elevene nå har flere gode opplevelser
som de vil skrive på nye lapper.

«Mange
i klassen min er flinke
til å rose hverandre.»
Minhasi, 5. klasse ved
Kronstad skole
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FOREBYGG
NETTMOBBING TIDLIG
Hva som skjer på nett, har betydning for hvordan elevene har det på skolen,
fordi skillene mellom skolehverdagen og fritiden viskes ut. Om man er i forkant
og hjelper elevene til å øve på å være gode venner på nett og mobil, kan skolen
hjelpe elevene til å utvikle god digital dømmekraft, noe som vil forebygge
hatprat og nettmobbing.
Selv om det er 13-årsgrense på sosiale medier, begynner mange barn tidlig å
være sosiale på internett og mobiltelefoner, først gjennom sosiale spill og deretter sosiale nettverk. Derfor er det lurt allerede fra første trinn å snakke om:
• Hvordan mobbing på nett og mobil skjer
• Alle elever må ta ansvar for å være snille mot hverandre på nett og mobil
• Hvorfor det ofte oppleves som annerledes å kommunisere på mobil/nett
enn å snakke sammen ansikt-til-ansikt:
- Det er lett å misforstå, blant annet fordi man ikke ser hverandres ansikt
		 og kroppsspråk
- Det man deler, kan spre seg raskt, for eksempel bilder, filmer,
		 kommentarer og budskap
- «Hele verden» kan se det som skjer
- Det som blir delt på nett, blir liggende der
Redd Barna har utviklet både metodehefter og nettressurser til lærere
tilpasset småtrinnet og mellomtrinnet som dere kan finne på
www.reddbarna.no/skole Med disse hjelpemidlene kan dere gi elevene
kunnskap som kan forebygge og hjelpe dem til en trygg og god digital
hverdag og forebygge mobbing og seksuelle overgrep som kan skje på nett.
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FÅ FORELDRENE MED
PÅ LAGET!
Foreldre er viktige rollemodeller og støttespillere for å skape et inkluderende
læringsmiljø. Samspillet mellom barn og deres foreldre, og hvordan de voksne
snakker om andre barn og andre foreldre på skolen, har innvirkning på
hvordan barn oppfører seg mot hverandre. Barn har behov for å bli veiledet,
få omsorg og hjelp til å håndtere sine opplevelser fra sine foreldre.
For å kunne jobbe for et godt klassemiljø må du få foreldrene med på
laget! Foreldre trenger informasjon om den betydningen de har for å skape
trygge rammer for barna sine. Det er lurt å involvere foreldrene i arbeidet
med læringsmiljøet gjennom hele skoleåret, vise hvordan dere jobber, og
hva dere forventer av foreldre og foresatte. Ha temaet som fast punkt på
foreldremøter og FAU-møter. Ta opp viktige temaer som vennskap, erting/
mobbing, ekskludering, nettvett, gruppepress og det å oppleve seg selv som
betydningsfull og egne holdninger til andre.
Redd Barna oppfordrer dere til å utfordre foreldrene på skolen til å samarbeide
om trivselstiltak i nærmiljøet som er inkluderende og gratis å gjennomføre, for
å styrke samholdet til elevene og så ingen barn føler seg ekskludert. Terskelen
bør være så lav for å delta at elever som har foreldre som ikke følger opp, tør
å komme og føler seg inkludert. Det er fint hvis skolen åpner for at elevene
og foreldrene kan bruke skolens lokaler til gjennomføringen.
Her er forslag til mulige trivselstiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spillkveld på skolen
Møtes på skøytebanen
Piknik
Rebusløp
Ballspill
Filmkveld
Improteater
Konsert med lokale musikere som stiller opp gratis
Arrangere byttekveld av leker, klær og bøker
Andre aktiviteter i nærmiljøet
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Elev ved Moltemyr skole

«Ingen utenfor
betyr at vi alle har et
ansvar for at ingen skal
være aleine.»
Redd Barnas foreldreressurser finner du på www.reddbarna.no/skole
• 5 foreldretips om vennskap, som er en enkel folder for utdeling på
foreldremøter. Finnes på mange språk.
• Diskusjonsopplegg om nettvett for foreldremøter tilpasset småtrinnet,
mellomtrinnet og ungdomsskolen, finnes under tittelen Nettvett
• PowerPoint-presentasjon til bruk på foreldremøter finnes under tittelen
Ingen utenfor.
• Det vil etter hvert bli utviklet diskusjonsopplegg om vennskap og
inkludering for foreldremøter.
Redd Barnas ressurser til foreldremøter
ko
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VI ER ALLE FORSKJELLIGE
Av og til fører normer og verdier til at noen barn faller utenfor
fellesskapet. Dette er oppgaver som skal lære elevene å inkludere
hverandre selv om man er forskjellige i utseende, identiteter,
normer og meninger. Forhåpentligvis kan disse aktivitetene bidra
til å skape varig endring og et klassemiljø hvor alle barn føler seg
inkludert og verdsatt.
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Leke sammen uten samme språk
(1.–7. TRINN)

Materiellbehov: Ingenting
Tid: 20–30 min
Mål: Elevene får kjenne på hvordan det er å komme til et nytt land
hvor de ikke kan språket eller gjøre seg forstått.
Dette er en fin lek å gjennomføre hvis dere skal få en ny elev i klassen som
ikke har gått på skole i Norge før.
GJENNOMFØRING
1. Del barna i fire grupper og gi dem hvert sitt «land», og be hver gruppe
plassere seg i hver sin krok i klasserommet. Snakk om at de snakker
forskjellige språk i landene, og at de derfor ikke kan forstå hverandre.
Nå skal elevene gå på besøk til hverandre for å bli bedre kjent og leke
sammen uten å bruke ord.
2. La elevene starte leken og veiled underveis hvis elevene ikke forstår
oppgaven.
3. Snakk om leken etterpå:
• Var det vanskelig å bli kjent uten å bruke ord?
• Hvordan tror dere det er å komme til et fremmed land når man ikke kan
		 snakke språket? Hva må man gjøre da?
• Hvordan kan man på best mulig måte ta imot nye elever i klassen som
		 ikke har gått på skole i Norge før?

«Før ble jeg holdt
utenfor, men jeg var også
blant de som plagde andre.
Har endret på det etter at vi
begynte å snakke om Ingen
utenfor. Nå er jeg venner
med dem jeg plagde.»
Elev ved Lutvann skole
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«Sånn er jeg, og sånn er det» (3.–7.TRINN)
Materiellbehov: PC, projektor og lerret. «Sånn er jeg, og sånn er
det»-filmer på NRK Super.
Tidsbruk: 1 time
Mål: Elevene reflekterer over sine egne tanker og oppfatninger
om andre.
Som forberedelse til aktiviteten må du som lærer velge hvilken av filmene
«Sånn er jeg, og sånn er det», dere skal se. Her er noen forslag til episoder:
• Episode 1 i sesong 3, som handler om en gutt med CP
• Episode 3 i sesong 2, som handler om ei jente som har leddgikt
- Episode 9 i sesong 2, som handler om en gutt som har dysleksi
• Episode 8 i sesong 1, som handler om en gutt som er kortvokst
• Episode 2 i sesong 1, som handler om ei jente som har ADHD
GJENNOMFØRING
1. Fortell elevene om aktiviteten. Forslag til introduksjon: Det å være
annerledes kan gjøre at man opplever å bli sett på som «unormal», og at
man blir behandlet annerledes av andre. Selv om mange tenker at de
behandler alle likt, kan det være at man behandler andre annerledes fordi
de ser annerledes ut, høres annerledes ut eller oppfører seg annerledes
enn en selv. Nå skal vi utfordres på hva vi tenker om og hvordan vi
oppfatter andre.
2. Si at dere nå skal se en norsk serie som heter «Sånn er jeg, og sånn er
det», som handler om barn som har en ekstra utfordring å leve med.
Vis en eller flere av filmene.

i
“Sånn er jeg, og sånn er det” er en
programserie som gir et innblikk i hverdagen
til barn som har en ekstra utfordring å leve
med. Serien er regissert av Ilze Burkovska
Jacobsen og Marianne Müller fra Bivrost
film & TV.
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3. Sett dere i sirkel og snakk om det dere har sett. Forslag til spørsmål:
•
		
•
		
		

Hva kan vi vite om andre bare ved å se på dem? Er det mulig å vite
hvordan andre personer er, bare ved å se på dem?
På hvilke måter blir noen mennesker behandlet annerledes enn andre?
Hvilke hindre i hverdagen kan man møte på hvis man har ulike handikap
eller lider av ulike sykdommer? Gi eksempler:

		 - Når en rullestolbruker kommer til en bygning uten heis
		 - Når en døv person skal se en teaterforestilling uten døvetolk
		 - Når en blind gutt skal gå på butikken
		 - Når en elev med Downs syndrom går på skolen og har det
			 vanskeligere for å lese og skrive enn sine medelever
		 - Når et barn har muskelsykdom og ikke kan bevege seg like mye
			 som andre
		 - Når et barn har cerebral parese (CP) og ikke kan bevege kroppen
			 slik han eller hun vil, og når det er vanskelig å snakke
		 - Når et barn har ADHD og ikke klarer å konsentrere seg
• Kan man se på folk om de har det vanskelig eller ikke?
• Hvorfor tror vi noen ganger så mye om hverandre uten at vi
		 egentlig vet?
• Hva skjer når vi treffer noen som ser ut eller virker annerledes enn
		 oss selv? Er det lett å tro feil når vi ikke kjenner noen?
• Hva har vi lært av filmen vi så, og det vi har snakket om nå?

«Det positive
i min klasse er at alle
leker med hverandre, finner
på mange gøyeting sammen
og holder sammen.»
Elev, 5. klasse ved Kronstad skole
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VIKTIG!

Toalettleken (3.–7.TRINN)
Materiellbehov: Tavle/whiteboard, blyanter og ark
Tidsbruk: 30–45 min

Vær obs på å ikke
benytte kategorier som
etnisitet og hudfarge,
siden dette kan trigge
erfaringer med rasisme
og diskriminering
hos elever.

Mål: Bevisstgjøre elevene på kjønn og funksjonalitet.
Identitet knyttet til kjønn og funksjonalitet er noe vi alle forholder oss til, uten
at vi alltid er klar over det. Denne aktiviteten synliggjør dette og hjelper elevene
til å tenke over hva de selv tar for gitt. Aktiviteten viser hvordan slike kategorier
er begrensende og ofte unødvendige, og hvordan de kan føre til diskriminering.
GJENNOMFØRING
1. Innled med å snakke om hvilke toalettskilt som allerede finnes i samfunnet;
herre-, dame- eller handikaptoalett, og at dere i denne øvelsen skal finne
på nye toalettskilt for ulike grupper.
2. Be elevene om å gi forslag til «nøytrale» motsetningspar, for eksempel
høye/lave, unge/gamle, store hender / små hender, krøllete hår / slett hår.
Skriv opp disse på tavla.
3. Del elevene inn i mindre grupper og la gruppene velge et sett med
kategorier fra tavla som de skal tegne toalettsymboler til.
Gruppa skal også bestemme seg for hvorfor folk fra de ulike kategoriene
ikke kan gå på samme toalett.
5. Sitt i ring. Hver gruppe presenterer sine skilt og forklarer hvorfor de ulike
kategoriene ikke kan gå på samme toalett. Diskuter. Forslag til spørsmål:
•
•
•
•

Hvorfor deles toaletter inn etter kjønn og funksjonalitet?
Hvilket kjønn har de av oss som går på handikaptoalett?
Henviser kjole- og buksetoaletter til klesplagg eller til kjønn?
Trenger vi ulike toalettkategorier?

6. Avslutt øvelsen med å oppfordre elevene til å ta med seg de nye toalettskiltene
sine og sette dem opp på toalettene ved skolen, fritidsklubben, jobben, en
kafé, kino e.l., for å gi andre mulighet til å tenke igjennom slike kategorier.
Aktiviteten er omarbeidet fra heftene «Riv gjerdene» fra Skeiv ungdom og «Osköna normer» fra
Rädda Barnen i Sverige.
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Rart, men fint (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: En ball
Tidsbruk: 20 min
Mål: Elevene skal øve opp toleransen for det som er litt forskjellig
fra dem, se at alle er litt rare innimellom, og at det ikke gjør så mye.
GJENNOMFØRING
1. Alle setter seg i en sirkel. Forklar hensikten med aktiviteten. Fortell at nå
skal dere kaste en ball på kryss og tvers i sirkelen, men at alle skal ha
mottatt den én gang før noen får ballen gang nummer to. Den som får
ballen, skal si en ting de synes er rart, men fint likevel! Gi noen eksempler:
«Jeg synes det er rart når folk ler høyt, men det er fint likevel» eller «Jeg
synes det er litt rart når folk ikke grer håret sitt, men det kan være fint
likevel».
2. Start aktiviteten og hjelp elever som stopper opp. Det gjør ikke noe om
det blir litt latter og humor, eller om noen tuller litt. Ta da ansvar for å
føre leken videre.
3. Når ballen har blitt kastet nok rundt og noen begynner å bli litt urolige
eller tomme for forslag, avsluttes aktiviteten.
Tips til dialog og oppfølging
• Tror dere det er lett å føle seg annerledes her i klassen?
Og eventuelt hvorfor?
• Hvorfor er det slik at noen ser på andre som annerledes? Kan ikke alle
være akkurat slik de vil være?
• Hvordan vil vi ha det i klassen vår?
• Det er fint om dere enten før eller etter denne leken spiller «Folk er rare»
med Maj Britt Andersen.
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Et kjønnsløst samfunn (4.–7.TRINN)
Materiellbehov: skrivesaker og ark
Tidsbruk: 30 min
Mål: Elevene skal reflektere over hvordan samfunnet ville sett ut
uten kjønn og kjønnsinndeling, og hvilke fordeler det vil kunne gi oss.
Barn definerer seg ofte ut fra hvordan de opplever at andre forventer at de
skal være, og dessverre føler mange at de står utenfor fellesskapet hvis de for
eksempel blir forelsket i personer av samme kjønn, ikke føler seg verken som
bare gutt eller bare jente, men litt begge deler eller noe midt imellom, eller
liker å gå med klær som andre barn av samme kjønn ikke går med.
GJENNOMFØRING
1. Introduser aktiviteten: Er rosa en jente- eller guttefarge? Og kan gutter
gå med kjole? La klassen svare. Fortell at på 1800-tallet var rød og rosa
guttefarger, mens blå ble regnet som jentefarge. Bakgrunnen var at rødt
var forbundet med krigsguden Mars og blått var forbundet med jomfru
Maria. Samfunnet legger ofte opp til at alle passer inn i kategoriene jente
eller gutt, men nå skal vi gjøre en øvelse og forestille oss hvordan samfunnet
hadde sett ut uten en slik kjønnsfordeling.
2. Del klassen inn i grupper på tre til fem. Be dem skrive og tegne hva de
forestiller seg, når de leser spørsmålene som du skriver opp på tavla:
•
•
•
•
•
•

Hvordan ville skolen se ut?
Hvordan ville klesbutikker og lekebutikker se ut?
Hvordan ville reklame, tv og film se ut?
Hva slags arbeid ville finnes?
Hva slags ulike former for sport ville finnes?
Hvordan ville politikken vært?

3. Avslutt aktiviteten ved å la elevene presentere svarene sine.
Oppgaven er inspirert av en aktivitet hentet fra Rädda Barnen Ungdomsförbunds dokument
«Utbildningsguide Normkritisk skola, nu!» og «Riv gjerdene»
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Sjekk ut Ressurser på www.skeivungdom.no for å finne flere aktiviteter for å
jobbe med normkritikk i skolen.
INGEN UTENFOR

3. RESSURSER
FOR Å JOBBE MED
BARNS RETTIGHETER
FNs barnekonvensjon gjelder alle barn i hele verden frem til de fyller
18 år. Mange barn i Norge er ikke bevisst på hvilke rettigheter de har.
Opplæringen skal gi elever kunnskap om FNs barnekonvensjon,
så alle barn får forståelse for egne rettigheter, opplever at skolen
respekterer, beskytter og oppfyller rettighetene deres, får reell
innflytelse på sin egen skolehverdag og blir trygge på at de kan si
ifra og få hjelp hvis de opplever omsorgssvikt og overgrep.
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Ballongsmell (1.–7.TRINN)
Materiellbehov: Ballonger, sprittusjer, kopier av FNs barnekonvensjon.
Mal finnes også under Ingen utenfor på www.reddbarna.no/skole
Tidsbruk: 45 min–1 time
Mål: Elevene blir bedre kjent med FNs barnekonvensjon.
Elevene skal finne sammenheng mellom det som barn kan oppleve som dumt
eller vondt, og de rettighetene barn har, og de skal lære at barns rettigheter
gjelder like mye for dem som for barn i andre land.
GJENNOMFØRING
1. Før dere går i gang med aktiviteten, kan du spørre elevene om de vet
hva FNs barnekonvensjon er, og om noen vet hvilke rettigheter de har?
Skriv gjerne opp på tavla hva elevene foreslår, eller la elevene selv, en
etter en, komme opp og skrive opp en rettighet.
2. Deretter settes to og to elever sammen for å samarbeide. De får en
ballong på deling. På ballongen skal de skrive eller tegne en dum eller
vond ting som barn i Norge eller i andre land kan oppleve. Elevene
snakker sammen først, og blir enige hva de vil få frem.
3. Når alle har skrevet eller tegnet på ballongene sine, setter dere dere i en
ring. Ballongene kan elevene selv holde, eller dere kan henge dem i taket
over dere.
4. Hver elev får en kopi av Barnekonvensjonen.
5. Hvert par presenterer sin ballong. For hver ballong skal hele elevgruppa
sammen finne en eller flere barnerettigheter som kan hjelpe eller beskytte
barn mot det som står og er tegnet på ballongen. Hvor grundig dere
fordyper dere i barns rettigheter, vil være avhengig av elevenes alder.
Læreren kan hjelpe de yngste elevene med å finne en rettighet som passer,
og lese den opp for elevene. Hver ballong dere finner en rettighet som
passer til, skal SMELLES!
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Tips til dialog og oppfølging
• Hvordan likte dere Ballongsmell? Husker dere noen av rettighetene dere
har lært i dag?
• Hvorfor kan det hende at noen barn opplever det dumme eller vonde som
står på ballongene?
• Er det mange barn som opplever dette, tror dere?
• Hva kan barn gjøre når de opplever akkurat dette?
• Hva kan voksne gjøre?
• Hvem kan barn få hjelp hos?

TIPS!
Visste du at Redd Barna har laget en
Rettighetssti? Den kan dere bruke i
kroppsøving som en natursti eller på en
aktivitetsdag. Elevene lærer om barns
rettigheter på en enkel og morsom måte.
Du finner den på www.reddbarna.no/skole
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Undervisningsmateriell
Redd Barna tilbyr undervisningsmateriell som lærer barn om hvilke rettigheter
og handlingsalternativer de har, på en morsom og inspirerende måte:
Bruk Rettighetsslottet gratis på:
www.reddbarna.no/rettighetsslottet

			Rettighetsslottet
er et digitalt undervisningsRettighetsslottet
			
materiell om barns rettigheter. Materiellet er
			
laget for elever på 1.–4. trinn, og oppfyller
			
kompetansemål i både KRLE og samfunnsfag.
			
I tillegg til den digitale rammen består materiellet
			
av en plakat med utvalgte rettigheter, en CD,
			
sanghefte, to tegneseriehefter og ulike
			undervisningsopplegg.
Undervisningsmateriell om barns rettigheter

Utgitt av Redd Barna 2015
Støttet av NORAD

Design: Erik Karlsen. Illustrasjon: Tomas Drefvelin

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv,
uansett hvem de er og hvor de bor. Vi er medlem av internasjonale Redd Barna, som
arbeider for og med barn i mer enn 120 land. Det gjør oss til verdens største
bevegelse for barn.

www.reddbarna.no/rettighetsslottet

www.reddbarna.no/rettighetsslottet

			
			Det magiske klasserommet er et digitalt
			
undervisningsmateriell for 4.–9. trinn som
			
oppfyller kompetansemål i KRLE og samfunnsfag.
			
Materiellet består av tre ulike temaversjoner:
			
fattig/rik, klima og fred/krig. Elevene lærer om
			
globale utfordringer og barns rettigheter
DET MAGISKE KLASSEROMMET
			
gjennom filmer, bildeserier, tekst og oppgavespill.
- FRED LÆRERVEILEDNING

reddbarna.no/klasserom

>

For å finne de digitale undervisningsoppleggene og bestille CD-er, plakater og
annet materiell, se www.reddbarna.no/skole.
Til slutt i dette heftet har vi en kortversjon av FNs barnekonvensjon som Redd
Barna har laget, og denne er fin å kopiere og gi ut til klassen i forbindelse
med den siste aktiviteten. Dere finner også en nedlastbar versjon av barns
rettigheter på www.reddbarna.no/kortversjonenBK.
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Notater:
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BARNEKONVENSJONEN I KORTVERSJON
– omskrevet for barn av Redd Barna
1 og 2 Gjelder alle barn under 18 år
Alle mennesker under 18 år regnes
som barn. Alle barn har de samme
rettighetene.
3 Til barnets beste
Alle tiltak som angår barn, skal ta
hensyn til barnets beste.
4 Statens ansvar
Staten har ansvaret for at alle barn får
sine rettigheter oppfylt.
5 og 18 Foreldreansvaret
Foreldrene har hovedansvaret for å
oppdra barn.
6 Rett til liv
Alle barn har rett til å vokse opp.
7 og 8 Identitet
Alle barn har rett til et navn og en
nasjonalitet, og de har rett til å beholde
disse.
9 Holde familien sammen
Ingen barn skal skilles fra foreldrene
sine mot sin vilje hvis det ikke er til
barnets beste.
10 og 22 Føre familier sammen
Alle flyktningbarn skal gis beskyttelse,
humanitær hjelp og hjelp til å komme
sammen med familien sin igjen.
11 Ulovlig bortføring og
tilbakehold
Ingen barn skal tas ulovlig ut av et
land eller hindres fra å reise tilbake.
12 Å si sin mening
Alle barn har rett til å si sin mening og
til å bli hørt i saker som angår dem.
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13 og 17 Få og gi informasjon,
massemedier
Alle barn har rett til å søke etter,
motta og gi informasjon. Staten skal
beskytte barn mot skadelig informasjon.
14 og 15 Frihet til å tenke,
tro og delta
Alle barn har rett til å tenke og tro på
det de selv ønsker. Barn har rett til å
delta i organisasjoner.
16 Privatliv
Alle barn har rett til privatliv.
19 Beskyttelse mot misbruk
Staten skal beskytte alle barn mot fysisk
eller psykisk mishandling, forsømmelse
eller utnytting fra foreldre og andre
omsorgspersoner.
20 Barn uten familie
Alle barn uten familie har rett til
beskyttelse og omsorg.
21 Adopsjon
Adopsjon av barn skal foregå slik loven
bestemmer, og være til barnets beste.
23 Funksjonshemmede barn
Alle barn med funksjonshemninger har
rett til et godt liv, og de har krav på
spesiell støtte.
24 Helse
Alle syke barn har rett til den beste
medisinske behandling staten kan gi.
25 Barn under offentlig omsorg
Alle barn på sykehus, barnehjem og
andre institusjoner har krav på at det
følges nøye med på hvordan de har det.

26 Sosialtjenester
Foreldre skal gi barn økonomisk trygghet, og staten skal hjelpe foreldrene
med dette når dette er nødvendig.
27 Levestandard
Alle barn har rett til god nok levestandard slik at de har det de trenger
for å leve og for å ha en meningsfylt
hverdag.
28 og 29 Utdanning
Alle barn har rett til utdanning som gir
dem mulighet for utvikling.
30 Minoriteter og urbefolkning
Alle minoritetsbarn har rett til å
snakke sitt eget språk, ha sin egen
kultur og sin egen tro.
31 Lek og fritid
Alle barn har rett til hvile, fritid
og lek.
32 Barnearbeid
Alle barn skal beskyttes mot
økonomisk utbytting. Arbeid skal ikke
svekke muligheten til å gå på skole
eller utvikle seg.

38 Barn i krig
Alle barn under 15 år skal beskyttes
mot å bli vervet som soldater eller
å delta i krig. I noen land er aldersgrensen 18 år.
39 Hjelp til å få det bra igjen
Alle barn som er blitt misbrukt, utnyttet
eller forsømt, skal få hjelp til å få det
bra igjen.
40 Beskyttelse ved lovbrudd
Alle barn som er anklaget eller dømt
for lovbrudd, har rett til en behandling
som sikrer deres verdighet og fremmer
deres respekt for menneskerettighetene.
41 Når andre lover er bedre
Barnekonvensjonen gjelder ikke hvis
andre nasjonale eller internasjonale
lover sikrer barnet på en bedre måte.
42 Få vite om barns rettigheter
Staten skal sørge for at barn og voksne
blir kjent med Barnekonvensjonen.

33 Narkotika og rus
Alle barn skal beskyttes mot ulovlig
bruk, salg og produksjon av narkotiske
stoffer.
34, 35 og 36 Utnytting
Alle barn skal beskyttes mot alle former
for utbytting (for eksempel seksuelt
misbruk, bortføring og salg).
37 Fengsel og tortur
Alle barn skal beskyttes mot tortur og
umenneskelig behandling.
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Redd Barna jobber for at barn i Norge og internasjonalt
skal få oppfylt sine rettigheter. I dette metodeheftet
finner lærere aktiviteter som de kan gjennomføre i
klasserommet for å tilrettelegge for at elevene selv får
være med på å skape et trygt og inkluderende klassemiljø. Elevene er eksperter på sin egen skolehverdag!
Redd Barna tilbyr skoler nettressurser og
gratis undervisningsmateriell. Les mer og bestill på:
www.reddbarna.no/skole

www.reddbarna.no

