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KJÆRE LÆRER!

«KLASSEVENNER – Alle skal få være med» er en animasjonsserie 
rettet mot elever på 1.–4. trinn. Målet med serien er å skape trygge  
klassemiljøer og forebygge og redusere mobbing på skolen og på  
skoleveien. 

Filmene gir elevene konkrete eksempler på mobbing, og viser hvordan 
barn og voksne kan hjelpe når mobbing skjer. De skal gi klasser et godt 
utgangspunkt for å samtale om hvordan vi ønsker å ha det i klassen, og 
hva vi kan gjøre sammen for at alle skal få det trygt og godt.

Serien er basert på nyere skandinavisk forskning, og er utviklet i  
samarbeid med en faggruppe. I fire episoder får vi se hvordan barn og 
voksne stoppet mobbing og utestenging på skolen sin.

Til BlimE-uka i 2021 lanseres seriens episode 1:
«Hvordan kan vi ha det fint sammen?» 

De neste tre episodene lanseres under BlimE-uka høsten 2022, og da  
vil vi også lage en fullstendig lærerveiledning til hele serien. 

BlimEs slagord: 

Si hei, vær en venn – BlimE!

Hilsen NRK Super og Redd Barna

tv.nrk.no/serie/klassevenner
reddbarna.no/klassevenner

HUSK 
BLIME-DANSEN 

FREDAG
19. NOVEMBER 

KL. 12.00
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MÅLET MED EPISODEN 

Målet med episoden «Hvordan kan vi ha det fint sammen?» er å  
lære om at alle elever har rett til å ha det bra på skolen, og å få til gode 
samtaler i klassen om hvordan elevene kan få det fint sammen. 

Elevene skal få et godt utgangspunkt for å snakke om: 
• Hvordan kan de få det fint sammen i klassen? 
• Hva er en klassevenn?
• Hvordan kan de være gode detektiver og klare å løse konflikter selv? 
• Når trenger de hjelp fra en voksen? 
• Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. 
• De har rett til å si ifra hvis de ikke har det bra på skolen.
• Hvordan oppleves det å ikke være trygg på skolen? 

I dette undervisningsopplegget finner du forslag til et enkelt undervisnings-
opplegg med diskusjonsspørsmål knyttet til episode 1 av filmen. Det kan 
være lurt å se filmen en gang før du viser den for elevene dine, men det 
fungerer godt også å vise den og følge opplegget under. 

Vi har lagt opp opplegget under ulike temaer, og du velger selv hvilke  
deler du vil ta opp med klassen din, etter at dere har sett filmen.  

Bruk Powerpoint-presentasjonen med bildene fra filmen som hjelpemiddel  
for å hjelpe elevene til å huske scener fra filmen. Den finner du på 
reddbarna.no/klassevenner 

Episoden ser dere på NRK sin nettspiller her: 
tv.nrk.no/serie/klassevenner

FORANKRING I KUNNSKAPSLØFTET

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring 

KOMPETANSEMÅL:  
 
Samfunnsfag etter 2. trinn:
• Samtale om vennskap og tilhørighet og hvordan det påvirker  

relasjoner 

Samfunnsfag etter 4. trinn:
• Samtale om hvorfor det oppstår konflikter i skole- og nærmiljøet, lytte 

til andres meninger og samarbeide med andre om å finne konstruktive 
løsninger

• Samtale om identitet, mangfold og fellesskap og reflektere over  
hvordan det kan oppleves ikke å være en del av fellesskapet

KRLE etter 4. trinn:
• Identifisere og reflektere over etiske spørsmål
• Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og  

erfaringer
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Episode 1: 
Hvordan kan vi ha det fint sammen? 

Lisa er ikke den eneste som har det vondt i klassen sin. 
Mange barn opplever vonde ting på skolen, og føler seg 
ikke trygge.

I Norges lover står det at alle barn har rett til å ha det 
trygt og godt i klassen sin. Hvis barn ikke har det bra, 
skal voksne hjelpe, og ikke gi seg før det vonde stopper 
og alle har det fint.

Filmen varer i 11 minutter. 
Tidsbruk for selve opplegget avhenger av hvilke deler av opplegget 
du ønsker å gjennomføre i klasserommet. Vi har lagt opp undervisnings-
opplegget slik at du kan velge hvilke deler du ønsker å gjennomføre i 
klassen din. 

Vi anbefaler alle å snakke om begrepet Klassevenner, om handlingen  
i filmen og om at alle elever har rett til å ha det bra på skolen  
(punktene 1–4).

Forslag til manus under du ulike delene står med fet skrift, og forslag til 
spørsmål til elevene står i kursiv og med punkt foran seg.

UNDERVISNINGSOPPLEGG TIL EPISODE 1: 

1 INTRODUSER OG VIS FILM side 5

2 GJENFORTELL HANDLING side 5

3 Å VÆRE KLASSEVENNER side 6

4 I LOVEN STÅR DET AT ALLE BARN SKAL HA DET BRA side 7

5 Å KJENNE SEG TRYGG side 8

6 EN KRANGEL – VI KAN ALLE VÆRE DETEKTIVER 9

7 HVORDAN OPPDAGE DE SOM GÅR ALENE? 

8 Å FINNE EN VOKSEN SOM HJELPER

9 HVORDAN KAN VI HJELPE? 

10 HVORDAN ØNSKER VI Å HA DET I KLASSEN?

På reddbarna.no/klassevenner kan du laste ned en  
presentasjon med utvalgte skjermbilder fra filmen  
knyttet til samtalepunktene i undervisningsopplegget. 
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1 INTRODUSER OG VIS FILM 

Nå skal vi se en episode fra serien «Klassevenner –  Alle skal  
få være med». 

Episoden heter «Hvordan kan vi ha det fint sammen?».

Vis filmen. Filmen finner du i nettspilleren til NRK Super 
https://tv.nrk.no/serie/klassevenner 

Filmen vil også lenkes opp til reddbarna.no/klassevenner
slik at du lett finner den.

2 GJENFORTELL HANDLING

La første lysbilde fra presentasjonen fra reddbarna.no/klassevenner 
bli stående på i bakgrunnen når dere har en samtale rundt punktene under.

• Hva skjedde i denne filmen? 

• Hva husker du best fra filmen? 

I filmen sa de at alle elever har rett til å ha det bra. 
 
At voksne skal passe på elevene og sikre at de har det trygt og 
godt på skolen.  

At det er viktig å si ifra hvis du selv eller andre du kjenner, ikke 
har det bra. 

Mange synes det er godt å ha klassevenner som passer på at 
alle i klassen har noen å være sammen med og har det bra.
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3 Å VÆRE KLASSEVENNER 

I noen klasser er det trygt og godt å være. Der er alle klasse- 
venner. Når noen krangler, eller ikke har det bra, hjelper de  
hverandre med å ordne opp. Men noen klasser klarer ikke det  
så bra alltid. 

Det er viktig at alle har noen å være med og leke med i  
friminuttene og i timene. Vi kan snakke om at vi elever er  
klassevenner. 

• Hvordan har vi det i klassen vår? 

• Er vi gode til å ta vare på hverandre og passe på at alle i  
klassen har noen å være sammen med og leke med?  

• Hva kan vi gjøre for at alle skal få det bedre i klassen? 

Hva betyr «klassevenn»? 

Alle barn som du går i klasse med, er dine klassevenner. Hvis alle 
passer på de andre i klassen sin, og hjelper til hvis noen ikke har 
det bra, blir det et godt og trygt sted å være – for alle.
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4 I LOVEN STÅR DET AT ALLE BARN SKAL HA DET BRA 

I Norges lover står det at alle barn har rett til å ha det godt og 
trygt i klassen sin. Hvis du ikke har det bra, skal voksne hjelpe til. 

• Hva betyr det at du har rett til å ha det bra på skolen?

 

Visste dere at Norges Storting har bestemt at dere skal ha  
deres egen lov som beskytter dere på skolen? At dere har 
rettigheter på skolen? 

I denne loven står det blant annet:  

• Du har rett til å ha det bra og føle deg trygg i klassen din og 
på skolen. 

• Du har rett til å si ifra og bli hørt. Når du forteller til voksne 
at du eller en venn ikke har det bra på skolen, har skolen  
ansvar for at du eller din venn får det bra igjen. 

• Alle voksne på skolen skal hjelpe til så dere elever har det 
fint sammen. Voksne skal si tydelig ifra at det ikke er greit å 
plage eller mobbe hverandre.
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5 Å KJENNE SEG TRYGG 

Alle barn har rett til å være trygg i klassen sin. 

• Hva vil det si å være trygg på skolen? Hva vil det si å ikke  
være trygg? 

I filmen så dere at noen sendte vonde og sårende blikk, og at 
noen hadde en vond latter. 

• Hva kan de som ser hva som skjer gjøre, i stedet for å sende vonde 
blikk?

Hvis elevene har vanskelig for å svare, hjelp dem på vei ved å gi dem  
handlingsalternativer som for eksempel: Klappe? Si at han er modig?  
Si at han er flink? Spør elevene om hvordan det føles å få slike reaksjoner  
i stedet for vonde blikk.

I filmen er det en jente som får sårende ord mot seg.  

• Hvordan tror dere jenta som får sårende ord, føler seg etterpå? 

• Hva kan barna gjøre i stedet? 

Hvis elevene har vanskelig for å svare, hjelp dem på vei ved å gi dem 
handlingsalternativer som for eksempel: vinke og smile tilbake, være greie, 
spørre om hun vil være med og leke. 

Mange barn opplever at ingen inviterer dem med, eller at noen 
sier til dem:  

«Vi har ikke plass til deg i leken.» Eller hvis du spør «Kan jeg få 
bli med?», så svarer ingen «Klart du kan!».

Lisa i filmen blir stengt ute fra leken i friminuttet. 

• Hva kan barn som ser at dette skjer gjøre? 

Det er viktig at alle har noen å leke med. Det er alles ansvar. 
Det er en av oppgavene til en klassevenn. 

• Har du opplevd å være med på å holde noen utenfor leken, uten at 
du egentlig selv synes det var greit? Kunne du gjort noe annerledes?

Sammen kan vi lære oss hvordan vi skal være mot hverandre, 
hvor viktig det er å si hei på en hyggelig måte. 

Det vi sier, det vi gjør, og hvilke blikk vi sender til hverandre,  
er viktig for hvordan vi har det sammen.
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6 EN KRANGEL – VI KAN ALLE VÆRE DETEKTIVER

I filmen var det to barn som kranglet. Husker dere de tre  
delene i en krangel? 
1 Krangelen
2 Tenkepausen  
3 Detektivarbeidet

• Hvordan kan dere barn selv løse konflikter? 

La elevene komme med forslag. 

Hvis noen krangler og er sinte eller lei seg, da kan det være  
lurt å finne ut hvorfor begge ble lei seg. 

Ta på detektivhatten og spør:

• Hva skjedde egentlig?  

• Hvorfor ble den andre lei seg?

Det er lett å misforstå når vi er sinte eller triste, og da blir det 
fort en krangel. Det er ikke så viktig å finne ut hvem som har 
skylda. 

Ofte klarer barn å løse konflikter selv. 

Hvis dere ikke klarer å løse krangelen, si ifra til en voksen  
som kan hjelpe.

• Hva tenker dere nå om hvordan dere selv kan løse en krangel? 

Oppsummer de tre delene i en krangel og hvordan elevene kan 
være detektiver.
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7 HVORDAN OPPDAGE DE SOM GÅR ALENE?  

Før prøvde Lisa å få være med. Men nå har hun gitt opp. Hun  
går mye alene og later som hun skal noe annet viktig. 

• Hvorfor tror dere Lisa later som hun skal noe annet viktig? 

• Hvordan kan dere bli bedre detektiver og oppdage andre elever  
som går alene?  

• Hvordan kan dere invitere elever som er alene, med på lek? 

Hvis ikke elevene foreslår dette, så føy til det å si ”Hei, vil du bli med  
på leken?”
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8 Å FINNE EN VOKSEN SOM HJELPER

Det er viktig at du vet at du har rett til å si ifra hvis du ikke har 
det bra på skolen, på fritiden, hjemme eller andre steder. 

Nå skal vi sammen tenke på hvilke voksne som kan hjelpe dere 
hvis dere ikke føler dere trygge på skolen – eller andre steder.

• Hvilke voksne skal passe på at dere er trygge?

Skriv opp på en plakat alle voksenpersonene elevene nevner. 

Reflekter sammen med barna rundt hvem disse personene er, og hva de 
kan gjøre for at barn skal føle seg trygge. 

Heng plakaten opp i klasserommet, og vis til den neste gang dere snakker 
om hvor viktig det er å si ifra og å finne en voksen som barna stoler på. 

Eksempler på voksenpersoner kan være: 
Lærer
Helsesykepleier
Sosiallærer
Miljøarbeider/miljøterapeut
De voksne som jobber på AKS/SFO 
Foreldre
Tanter eller onkler
Naboen
Trenere
Andre voksne som jobber med barn, som spillelærer, danselærer osv.
Andre? 

•  Tror dere alle voksne på listen alltid er flinke til å hjelpe?  
Hvorfor? Hvorfor ikke?

Noen voksne forstår ikke, fordi de ikke lytter, fordi de har dårlig 
tid eller tror dere klarer å løse det selv. 

Andre voksne kan få kranglefølelser selv eller ta parti med et av 
barna. 

• Hvordan kan voksne bli bedre på å se det når dere ikke har det bra 
og er trygge?

Se på listen igjen. Tenk på minst tre voksne du kan si ifra til og få 
hjelp fra. Du trenger ikke å si det høyt. 

Hvis du eller en annen i klassen ikke har det bra, si ifra til en  
voksen, eller gjerne til flere voksne. For hvis en voksen ikke  
hjelper, finnes det mange flere dere kan si ifra til. 

Da skal du få hjelp til å få det bra igjen! 
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9 HVORDAN KAN VI HJELPE?  

• Husker du en gang du har blitt sint fordi du har følt deg utenfor 
eller har vært lei deg? 

• Husker du en gang du ble sint fordi ingen lyttet til deg? Eller fordi 
ingen sier «Vil du bli med på leken»?  

• Hva kan voksne gjøre for å hjelpe deg, hvis du opplever noe sånt 
som Lisa? 

• Hva kan dere elever gjøre hvis dere skjønner at noen andre kanskje 
har gjort noe de angrer på? 

Hvis elevene har vanskelig for å svare, hjelp dem på vei ved å gi dem 
handlingsalternativer som for eksempel: Spørre og lytte, være vennlige, 
alle gjør feil og dumme ting iblant. 

I filmen fikk vi vite at ingen skjønte hvor trist Lisa hadde det. Hva var 
det hun ønsket seg aller mest? 

Hvis ikke elevene husker det selv: Svaret i filmen er venner.

Lisa er ikke den eneste som er lei seg og trist i klassen eller på 
skolen. Mange opplever å føle seg alene. 

Tenk på tittelen på serien igjen. Klassevenner. 

• Hva tenker dere om tittelen nå? Hva forteller den oss? 

12   UNDERVISNINGSOPPLEGG 1.–4. KLASSE: KLASSEVENNER – ALLE SKAL FÅ VÆRE MED      



10 HVORDAN ØNSKER VI Å HA DET I KLASSEN? 

Lisa fikk det bra i klassen sin.  

• Hvordan fikk hun det bra igjen? 

• Hvordan ble det annerledes i klassen da Lisa fikk det godt igjen?  

Hvis elevene synes det er vanskelig å svare, hjelp dem litt: Fordi hun sa 
ifra, og fordi voksne og elever hjalp til. Hele klassen ble gladere. Alle  
ble gode klassevenner.

• Hvordan ønsker dere å ha det i klassen?  

• Hva kan dere elever gjøre?  

• Hva kan læreren gjøre?  

• Hva kan rektor gjøre?  

• Hva kan foreldre gjøre? 
 
Og en ting som alltid hjelper? 
Å si til en som er alene: «Vil du bli med på leken vår?»
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Ingen utenfor
Gjennomfør aktiviteter i klassen og legg til rette for mer elevmedvirkning 
i klassen for å bygge et trygt og godt klassemiljø. 

reddbarna.no/ingenutenfor

Lær barn om deres rettigheter
Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter og vern for at dere 
skal være trygge, kunne gå på skole og lære, få gå til legen, få 
beskyttelse mot vold osv. 

Hvis dere ønsker å lære elevene mer om Barnekonvensjon, besøk og bruk 
vårt interaktive univers Rettighetsslottet gratis. Der kan barna lære om sine 
rettigheter, blant annet gjennom tegneserier, musikkvideoer, spill, filmer  
og quiz.
reddbarna.no/rettighetsslottet

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar 
helse, trivsel og læring. (…)…

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit 
trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, 
vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. (…)

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal  
skolen så langt det finst eigna tiltak, sørgje for at eleven får eit 
trygt og godt skolemiljø.

Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9A-2 og 9A-4

Skolemiljø
Barnevennlig info om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø  
finner dere på  
reddbarna.no/skolemiljo

Denne siden kan dere dele med elever og foreldre, og dere kan bestille 
gratis skolemiljøplakat og henge opp i klasserommet! 

KLAGERETT TIL STATSFORVALTEREN. 

Hvis en elev ikke har det bra på skolen og eleven og foreldre har 
sagt ifra gjentatte ganger på skolen uten at skolen har klart å 
hjelpe eleven til å få et trygt og godt skolemiljø igjen, så har  
eleven rett til følgende: 

• Eleven og/eller forelder kan be om et møte med skolen for å 
melde ifra muntlig, eller dere kan melde ifra skriftlig. 

• Skolen skal lage en aktivitetsplan for hva skolen skal gjøre for 
at eleven skal få det bra igjen! 

• Hvis dette ikke hjelper, kan eleven/forelderen sende klage til 
Statsforvalteren. Statsforvalteren er den personen i regionen 
der du bor, som skal passe på at skolene følger lover og regler.

§
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reddbarna.no/skole

KLASSEVENNER – Alle skal få være med 

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det står i Norges 
lover. Så hvorfor har ikke Lisa det bra? Og Anton? Og Levin? Hvorfor 
opplever mange barn mobbing på skolen sin? 

Denne animasjonsserien gir barn innblikk i ulike former for mobbing – og 
kunnskap om hvordan mobbing kan stoppes. 

Serien er basert på nyere skandinavisk forskning, og er utviklet i  
samarbeid med en faggruppe. I fire episoder får vi se hvordan barn og 
voksne stoppet mobbing og utestenging på skolen sin.

Animasjonsserien «Klassevenner» er en del av filmuniverset som også 
inkluderer «Kroppen min eier jeg» (seksuelle overgrep) og «Voksne skal 
aldri slå» (familievold). 

Alle disse filmene gir barn kunnskap om sine rettigheter.

https://tv.nrk.no/serie/klassevenner
reddbarna.no/klassevenner

«Klassevenner – Alle skal få være med» er et samarbeidsprosjekt mellom Bivrost Film,  
Redd Barna og NRK Super. Serien er finansiert av NRK Super, Stiftelsen Dam, Antonstiftelsen, 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Viken Filmsenter og Norsk filminstitutt. 

http://reddbarna.no/skole
https://tv.nrk.no/serie/klassevenner
http://reddbarna.no/klassevenner

