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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 utgangs-
punkt 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 tre episoder får vi se hvordan barn og voksne stoppet 
mobbing og utestenging på skolen sin.

Til BlimE-uka i 2022 lanseres seriens episode 2:
«Å hjelpe hverandre» 

Den første episoden ble lansert under fjorårets BlimE-uke. Til BlimE-uka i 
november 2023 vil vi lansere den tredje og siste episoden, og vi vil lage en 
fullstendig lærerveiledning til hele serien.

BlimEs slagord: 
Si hei, vær en venn – BlimE!

Temaet for NRK Supers vennskapskampanje BlimE i 2022 er: 
Å være «den ene» som gjør en forskjell i noen andres liv.

Hilsen NRK Super, Bivrost Film og Redd Barna

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

HUSK 
BLIME-DANSEN 

FREDAG
11. NOVEMBER 

KL. 12.00
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MÅLET MED SERIEN «KLASSEVENNER»

Målet med animasjonsserien og undervisningsopplegget er å gi elever en bedre 
forståelse av de mest vanlige formene for mobbing. De skal få kunnskap om sin 
lovfestede rett til å ha det godt og trygt på skolen, og få råd om hvordan de kan 
handle dersom de selv, eller en venn, ikke har det bra på skolen.  

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 dere bli gode detektiver, som forstår hverandre bedre?  

Klarer dere å løse konflikter selv? 
• Når trenger dere hjelp fra en voksen? 
• Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. 
• Dere 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 undervisningsopplegg 
med diskusjonsspørsmål knyttet til de to første episodene av filmen. Det kan 
være lurt å se filmene en gang før du viser den for elevene dine, men det  
fungerer godt også å vise en film 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 en av filmene.  

Bruk bildepresentasjonene fra filmene som hjelpemiddel for å hjelpe elevene  
til å huske scener fra filmene. De finner du på: reddbarna.no/klassevenner 

Episodene 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? 

I episode 1 er temaet Hvordan kan vi ha det fint sammen?  
Ja, for det er ikke alltid lett å være venner. Av og til krasjer vi 
sammen i en krangel. Og hvis vi ikke klarer å løse opp i krangler 
selv – og vi går med vonde følelser, da er det lurt å be en voksen 
om å hjelpe til. 

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 undervisningsopplegget 
slik at du kan velge hvilke deler du ønsker å gjennomføre i klassen din. 

Forslag til manus står med fet skrift, og forslag til spørsmål til elevene står 
med punkt foran seg.
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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).

UNDERVISNINGSOPPLEGG TIL EPISODE 1: 

 1  INTRODUSER OG VIS FILM side 5

 2  GJENFORTELL HANDLING side 5

 3  I LOVEN STÅR DET AT ALLE BARN SKAL HA DET BRA side 6

 4  Å VÆRE KLASSEVENNER side 7

 5  Å KJENNE SEG TRYGG side 8

 6  EN KRANGEL – VI KAN ALLE VÆRE DETEKTIVER side 9

 7  HVORDAN OPPDAGE DE SOM GÅR ALENE?  Side 10

 8  Å FINNE EN VOKSEN SOM HJELPER side 11

 9  HVORDAN KAN VI HJELPE?  Side 12

 10  HVORDAN ØNSKER VI Å HA DET I KLASSEN? Side 13

Bruk de delene i opplegget som du opplever er relevante for elevene 
dine. På reddbarna.no/klassevenner kan du laste ned en presentasjon 
med utvalgte skjermbilder fra episoden knyttet til samtalepunktene  
i undervisningsopplegget. 



1 INTRODUSER OG VIS FILM 

Nå skal vi se første 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  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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4  Å VÆRE KLASSEVENNER 

I noen klasser er det trygt og godt å være. Der er alle klassevenner. 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 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? 

Spør elevene om: 

• Hva tenker dere at ordet «klassevenn» betyr?  
Hva er en «klassevenn»? 

Hvis elevene synes det er vanskelig å sette ord på hva en  
klassevenn er, kan du alternativt si noe som dette: 

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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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?

La elevene komme med forslag. 

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.

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



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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SEND ET KLAPP!

Gjennomfør leken utendørs, eller rydd plass i klasserommet så alle  
elevene kan stille seg i en ring.

Først skal en elev klappe. Deretter må eleven til høyre for denne klappe 
en gang, og slik fortsetter dere rundt i hele ringen.

Hvis en elev plutselig velger å klappe to ganger, må dere bytte retning  
og sende klappet tilbake igjen. Slik sendes klappingen fram og tilbake  
i ringen.

Velg en elev som skal begynne å klappe. Start leken!

TID 
TIL EN 
LEK?



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 s 
om 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 til animasjonsserien nå? Klassevenner.  
Hva forteller tittelen oss? 
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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? 

La elevene komme med forslag.
 

Og en ting som alltid hjelper? 

Å si til en som er alene: «Vil du bli med på leken vår?»
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Episode 2: 
Å hjelpe hverandre 

I denne episoden er temaet å hjelpe hverandre. Alle har noe 
vi synes er vanskelig. Alle trenger av og til hjelp fra andre. Hvis 
klassevenner øver seg på å hjelpe hverandre og være vennlige 
mot alle – da kan klassen bli en skikkelig god gjeng å være i. 

Anton har det ikke bra i klassen sin. Nadia vet ikke hvordan 
hun kan hjelpe Anton. Anton er ikke den eneste som føler seg 
utrygg i klassen. For at alle skal ha det bra, så må vi hjelpe  
hverandre.

Filmen varer i 15 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. 

Forslag til manus står med fet skrift, og forslag til spørsmål til elevene  
står med punkt foran seg.

  

Vi anbefaler å i alle fall snakke om hvordan elevene kan hjelpe  
hverandre i ulike situasjoner, om å inkludere hverandre og hvordan  
skape trygge klasser. (Del 1-5 og del 9) 

UNDERVISNINGSOPPLEGG TIL EPISODE 2: 

 1 INTRODUSER OG VIS FILM side 15

 2 GJENFORTELL HANDLING side 15

 3 ANTONS HISTORIE side 16

 4 Å HJELPE HVERANDRE – NADIAS HISTORIE side 17

 5 Å INKLUDERE HVERANDRE I LEK side 19

 6 Å VILLE FORTELLE – MEN IKKE TØRRE side 21

 7 Å SPEILE SEG I HVA ANDRE SIER side 21

 8 Å GRUE SEG TIL SKOLEN side 22

 9 HVORDAN SKAPE TRYGGE KLASSER? Side 22

 10 UNDERVISNING – HVORDAN LÆRER VI GODT? Side 23

Bruk de delene som du opplever er relevante for elevene dine.  
På reddbarna.no/klassevenner kan du laste ned en fil med utvalgte 
bilder fra episoden som er knyttet til samtalepunktene i  
undervisningsopplegget. 
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1 INTRODUSER OG VIS FILM 

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

Episoden heter «Å hjelpe hverandre».

Vis filmen. Episoden 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 dette lysbildet fra bildene til episode 2, som du laster ned 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? 

La elevene gi svar på de åpne spørsmålene over. 

Så kan dette være avsluttende ord her: 

I filmen sa de at det er voksnes ansvar å hjelpe til hvis barn ikke har det bra 
– men at barn også kan hjelpe hverandre. 

Men noen ganger er det ikke så lett for barn å hjelpe. Kanskje vi ikke tør?  
Eller vi ikke vet hva vi kan gjøre? Da er det lurt og viktig å si ifra til en voksen. 
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3  ANTONS HISTORIE

• Hva husker dere om Anton?  

• Hvordan hadde han det på skolen?  

• Hvordan hadde han det hjemme?

• Husker dere scenen der Anton står i vinduet og ser klassevenner  
gå forbi, uten å invitere han med?  
 
- Hvordan tror du Anton følte seg?  
 
- Hvis dere hadde gått i klassen til Anton og gått forbi Antons hus,  
   hva kunne dere gjort annerledes?

  
Det er viktig at alle har noen å leke med. Det er alles ansvar å spørre:  
Vil du være med på leken? Det er en av oppgavene til en klassevenn. 
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4  Å HJELPE HVERANDRE – NADIAS HISTORIE  

Anton tror at ingen kan hjelpe han, at han ikke kan få det bedre i klassen sin. 
Men i filmen hører vi at «Nadia kan hjelpe». 

• Hvorfor er det nettopp Nadia som kan hjelpe Anton?

La elevene forsøke å svare. Hjelp dem på vei ved å snakke om hvordan  
kroppsspråk kan vise at noen er lei seg, at noen ikke tør å spørre om å være 
med på leken, og lignende. 

Nadia kan hjelpe Anton fordi hun forstår at Anton er lei seg. Hun skjønner  
at Anton ikke har det bra. 

Nadia ønsker å hjelpe Anton, men hun tør ikke. Og i stedet for å være grei 
mot Anton så blir hun med på å stenge Anton ute fra leken. Hun sier vonde 
ord til Anton i stedet for å si noe fint. 

• Hvorfor tror dere Nadia ikke turte å hjelpe Anton?  

• Kjenner dere igjen følelsen til Nadia?  

• Nå vil jeg at alle tar tommel opp hvis dere mener ja på dette spørsmålet, 
eller tommel ned hvis dere mener nei: Har dere noen gang opplevd å 
være redd for å bli utestengt selv? 

Pass på at ingen elever nevnes, og vær oppmerksom på at i utrygge  
klassemiljøer kan slike spørsmål gjøre det mer utrygt. 
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LAG TIPSPLAKAT! 

Vi skal lage en tipsplakat om hvordan vi kan hjelpe hverandre, som  
vi kan ha hengende i klasserommet. En tipsplakat er noen felles tips/
regler som vi alle i klassen bør følge, så får vi det bedre sammen.  

Gjennomføring:
1. Introduser aktiviteten. La elevene jobbe parvis eller i større grupper. 

La dem få tid til å snakke sammen og notere ned stikkord om hvordan 
de kan hjelpe hverandre. Tilpass aktiviteten til de yngste ved å gjøre 
dette i plenum der du noterer.  

2. Når elevene er ferdige, snakk sammen om hva de har kommet fram til.  

3. Se på det elevene har skrevet. Samle de lappene som har likt budskap. 
Pass på at de fleste får sagt noe om hva de synes de trenger av hjelp 
fra gode klassevenner. Godta at ikke alle tør eller vil si noe. 

4. Deretter skal elevene bli enige om 5–10 punkter om hvordan elevene 
kan hjelpe hverandre. Punktene elevene blir enige om, kan du notere 
ned på en tipsplakat, som kan henges opp i klasserommet, og som 
dere kan vise til jevnlig. Elevene kan gjerne dekorere plakaten før dere 
henger den opp.

ELEVENES 10 TIPS TIL 
BEDRE FRIMINUTT 

1) Sikre at det er nok voksne ute på inspeksjon.
2) Vær oppmerksom, og snakk og lek med elevene.
3) Gå rundt og ikke stå på samme sted hele  friminuttet.

4) Bli bedre kjent med barn som går mye alene.
5) Bry deg mer, og ikke grip inn for sent i konflikter og mobbing elevene imellom.
6) Ikke bagatelliser det vi forteller deg.
7) Ikke aksepter stygge kommentarer og
 baksnakking i skolegården, og fokuser på positivt språkbruk mellom elevene.
8) Ha flere lekeområder ute som er tilpasset  de eldre elevene.

9) Trivselsledere og gode fadderordninger bidrar til et bedre friminutt.
10) Legg gjerne opp til flere friminutt i løpet av   skoledagen,så vi får energi til skoletimene.

Tipsplakater er et godt verktøy for å få elevene til å snakke sammen og bli enige 
om hva som er gode kjøreregler for hvordan de ønsker å ha det sammen. 

Det kan være klokt å lage tipsplakater i klassen om ulike temaer, for eksempel: 
• Hvordan være en god klassevenn? 
• Hva kjennetegner et godt samarbeid? 
• Hva skaper gode overganger? (mellom skoletime og friminutt, oppstart 
    av skoledagen osv.)
• Hva kjennetegner et fint friminutt? 

AKTIVITET

En annen variant er at elevene får lage tipsplakat til skolens ansatte.  
Se dette eksempelet skoleelever har laget for å få til bedre friminutt.
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5  Å INKLUDERE HVERANDRE I LEK  

Før hadde Anton det fint sammen med de andre i klassen. Men så endret 
noe seg, da de bygget hytte i skogen. Anton fikk vonde blikk, og sårende ord. 
Det smittet over på de andre barna. Og til og med hans gode venn Ola var 
ikke grei mot Anton lenger.  

• Hvordan reagerer Anton på det som skjer? 

Hjelp elevene hvis de synes det er vanskelig å svare: Anton blir lei seg og litt sint. 
Han synes det er urettferdig. 

• Hvordan kunne dere hjulpet Anton hvis han hadde gått i klassen deres  
og noen hadde forsøkt å stenge han ute fra leken i friminuttet? 

Hvis dere har tid, gjennomfør gjerne leken på neste side. 
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KATT OG MUS 

Rydd plass i klasserommet eller gjennomfør leken utendørs. Be alle barna 
stille seg i en ring og holde hender. Velg hvem som skal være katt, og hvem 
som skal være mus, og fortell om leken.

Leken går ut på at katten skal ta musa. Katten og musa skal løpe rundt både 
inni og utenfor ringen, og de skal kunne smette seg under armene til dem 
som står i ring.

Barna som står i ringen, skal hjelpe musa med å slippe unna katten, ved å  
holde opp armene for musa. Katten må i stedet smette under armene når 
katten løper etter musa. Det kan være lurt å hjelpe katten litt av og til  
– så det blir litt spenning i leken!

Når katten klarer å fange musa, er det to nye barn fra ringen som skal få  
være katt og mus.

TID 
TIL EN 
LEK?

MORSOMME AKTIVITETER 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 måtereller tar ulike bølger med jevne mellomrom:

Klappe for andre: 
Begynner klappen inne ved brystpartiet og slenger den fram mot andre.

Klappe for oss selv: 
Begynner med å ta hendene sammenlangt ut for brystpartiet  
og drar klappen inn mot ansiktet vårt.

Bølger: 
Vanlig bølge, mikrobølge, eldrebølge, høyrebølge osv.

«Lekene er med på
å etablere trygghet i klasserommet,

og elevene synes det er gøy.»
Lærer, barneskole
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6  Å VILLE FORTELLE – MEN IKKE TØRRE   

Anton forteller ikke hjemme eller på skolen at han ikke har det bra.

• Hvorfor tror du Anton ikke sa ifra til mamma? 

• Hvorfor tror du Anton ikke sa ifra til læreren sin? 

Hvis elevene synes det er vanskelig å svare, hjelp dem litt på vei ved å si:  
Anton vil ikke at mamma skal bli lei seg. Han er redd for at mammaen kan  
tenke at det er Antons egen skyld. Og han er redd for at læreren skal kjefte  
på de andre elevene, slik at de blir enda mer sinte på Anton.

• Hva kan foreldre eller lærere gjøre, for at dere skal oppleve det som  
trygt å si ifra om vonde hendelser? 

7  Å SPEILE SEG I HVA ANDRE SIER  

Anton blir veldig lei seg, når han tenker på at de andre kaller han for  
«dum» og «slem».  

• Er Anton dum og slem, synes dere?  

• Hvorfor tror dere at Anton lurer på om han er dum og slem?  

• Hvordan påvirker det vi sier til hverandre, hvordan vi føler oss?  

• Er vi gode på å si hyggelige ting til hverandre i klassen?  
Har dere eksempler. 
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8  Å GRUE SEG TIL SKOLEN   

I Norge er det flere barn som faktisk gruer seg til å gå på skolen. Det kan  
det være forskjellige grunner til. Vi hører i filmen at Anton gruer seg til å  
gå på skolen.  

• Hvorfor tror dere at Anton gruer seg til å gå på skolen? 

• Har du noen gang gruet deg til å gå på skolen? Husker du hvorfor?  

• Hvis Anton hadde gått i klassen vår. Hva kunne dere ha gjort for at han 
skulle trives her?  

Jeg vil at dere skal vite at dere kan alltid komme til meg og si ifra hvis dere 
gruer dere til skolen. Det kan være godt å ha noen å snakke med. Det kan 
også være lurt å si ifra hjemme eller til en annen voksen som du stoler på. 

TIPS!

ØV PÅ Å SI HYGGELIGE ORD TIL HVERANDRE!

1. Snakk sammen med klassen om hvor viktig det er å si hyggelige ord 
til hverandre.  

2. Be elevene om å komme med forslag til fine ord (komplimenter),  
som du skriver opp på et ark eller på tavla. 

Annen variant til de eldste elevene. Du kan velge at elevene selv skriver  
hyggelige ord til elevene i klassen. I så fall må du skrive ut en klasseliste  
med alle navnene og linje ved siden av: 

Emma __________, Mohammed _________, Kim _________ osv.

Det er viktig at ingen skal se på hva de andre skriver, men at du samler  
inn arkene.

3. Lag små kort til elevene, der du sammenfatter ordene og setter inn i den 
samme standardteksten. 

Se eksempel her:
 

Kjære Mohammed

Elevene i klasse 2B synes du er en sprudlende og kul elev  
som er snill mot andre. 

Takk for at du er en god klassevenn!
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9  HVORDAN SKAPE TRYGGE KLASSER?  

I trygge klasser er det fint for alle at man er forskjellig, og i trygge klasser 
støtter man hverandre.  

• Hva gjør dere for at det skal være trygt og fint å være elev i klassen vår? 
Gi eksempler.  

• Hva tenker dere at jeg som lærer bør gjøre for at det skal være trygt og 
fint i klassen vår? 

• Kan dere gi forslag til aktiviteter som vi kan gjøre i løpet av skoleåret for 
å få et godt og trygt klassemiljø? 

Hvis dere har tid, er det fint for klassen nå å få tid til å tegne. Del ut ark, og be 
elevene om å tegne ut ulike situasjoner der barn kan ha det fint sammen. 

KLASSENS SKATTKISTE

Materiellbehov: En pappboks/skoeske, pynt som stoff, utklipp, glanspapir, 
knapper, glitter o.l., ark og lim
Tidsbruk: 45 minutter
Mål: Lage en forslagskasse sammen til det langsiktige arbeidet  
med klassemiljøet. 

GJENNOMFØRING
Ta fram en pappboks / en skoeske og fortell om hvorfor skattkista skal lages.  

1. Legg fram pynt og lim til skoesken, og la hver elev få lage sin egen tegning 
eller dekorasjon til skattkista.  

2. Alle elevene limer på sitt bidrag. 

3. Sett dere i ring og bli enige om når Klassens skattkiste skal tas fram og kikkes 
i, og hva dere har lyst til å bruke kista til. Esken bør ha sin faste  
plass i klasserommet. 

TIL VIDERE BRUK
Forslagskasse til aktiviteter. Inviter elevene til å skrive ned forslag til so-
siale aktiviteter som kan bidra til mer samhold og vennskap i klassen. Disse 
lappene kan dere ha fast i Klassens skattkiste, og dere kan trekke fra den og 
gjennomføre aktivitetene i løpet av skoleåret. 

Utfordringer som elevene opplever i fellesskapet. Klassens skattekiste kan 
også brukes til å tas fram jevnlig for at alle elevene kan få mulighet til å skrive 
anonyme lapper om hvordan de opplever klassemiljøet eller enkelthendelser. 
Lappene kan de legge i skattkista. Viktig! Les aldri opp disse lappene høyt 
i timen. Disse er til deg, så du kan få bedre oversikt over hvordan elevene 
opplever skolemiljøet, og husk å kvitte deg med lappene så du ikke risikerer  
at elevene får lest lappene.

AKTIVITET
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10  UNDERVISNING – HVORDAN LÆRER VI GODT?   

Vi så i filmen at flere kjedet seg i klassen, og at noen syntes det var  
vanskelig å sitte stille.  

• Synes dere noen timer på skolen kan være kjedelige? Hvorfor?  

• Eller at det er vanskelig å sitte stille? Hvorfor?  

• Kan det være lurt å sitte stille og konsentrere seg?  

• Hvordan kan dere elever og jeg som lærer, hjelpe dem som synes det  
er vanskelig å være i ro, til å få det bedre i timene?  
 

Mot slutten av filmen ser vi at læreren sier at de kan sitte kortere tid  
ved pultene og lære på nye måter.  

• Hvordan lærer dere best i fag?  

• Gi meg som lærer tips til hva som skal til for at undervisningen blir 
bedre, og ikke kjedelig? 

HVORDAN KAN SKOLEN LEGGE TIL RETTE FOR  
ELEVMEDVIRKNING? 
Gjennom å gi elevene mulighet til å kunne uttrykke sine meninger om 
hvordan de lærer best i de ulike skolefagene, hvordan de opplever 
skolemiljøet og ved at de involveres i, og får komme med forslag til, 
forbedringer og løsninger i alle saker som angår dem.

Les mer om elevmedvirkning på 
reddbarna.no/skole/ingenutenfor/elevmedvirkning/
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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
Alle elever har rett til et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring jf. Opplæringsloven kapittel 9A-2. 
Mobbing er tett forbundet med behovet 
vårt for å høre til og være en del av et 
trygt fellesskap.

Redd Barna har i samarbeid med elever 
på barneskolen og fagpersoner utviklet 
barnevennlig informasjon om elevers 
rett til et trygt og godt skolemiljø, som  
du kan dele med elever og foreldre.

Finn informasjonen på flere språk her, 
eller bestill en gratis skolemiljøplakat til  
å henge opp i klasserommet: 
reddbarna.no/skolemiljo

Ill
us

tr
as

jo
n:

 T
om

as
 D

re
fv

el
in

. G
ra

fis
k 

de
si

gn
: B

rø
d 

&
 t

ek
st

. P
la

ka
te

n
 e

r 
u
tv

ik
le

t 
m

ed
 s

tø
tt

e 
fr

a
 U

td
a
n
n
in

g
sd

ir
ek

to
ra

te
t.

Alle elever har rett til                et trygt og godt skolemiljø

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. De skal si tydelig ifra at det ikke er greit å plage eller mobbe hverandre.  

§

§

§

NORGE HAR EN EGEN LOV FOR SKOLEELEVER. I DENNE LOVEN STÅR DET AT: 

Trafikklyset skal gi deg en oppskrift på hva du kan gjøre for å ha det bra på skolen. 
Les mer om din rett til et trygt og godt skolemiljø på reddbarna.no/skolemiljoVisste du at du har et mobbeombud som du kan kontakte og som kan hjelpe deg? 
Finn kontaktinformasjon til ditt mobbeombud på elevombudene.no

DU HAR DET DÅRLIG PÅ SKOLEN
• Du har det ikke bra på skolen. 
• Du føler deg ensom eller utestengt, og du  føler deg ikke trygg i klassen. 
• Du blir plaget og mobbet av en eller flere  elever eller av en voksen på skolen. 
HVA KAN DU GJØRE NÅ? • Fortell om hvordan du har det til foreldrene dine  eller en annen voksen som du stoler på. Be om hjelp  til å si ifra til læreren din og rektor. • Skolen skal lage en plan for hva skolen skal gjøre  for at du skal få det bra igjen! 

• Hvis dette ikke hjelper, kan dere sende klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren er den som skal passe på at skolene i fylket følger lover og regler. 

DU HAR DET SÅNN PASSE

• Du begynner å føle deg utenfor på skolen. • Du begynner å føle deg mindre trygg i klassen din. • Du begynner å bli plaget av andre og kan ikke være deg selv lenger. 

HVA KAN DU GJØRE NÅ? • Fortell en voksen som du stoler på om hvordan du har det! Det kan for eksempel være en lærer,  helsesykepleier, rektor eller foreldrene dine.  • Voksne skal hjelpe deg så du får det bra og  føler deg trygg i klassen igjen.  
• Hvis du har opplevd mobbing eller vonde ting på nett     
 og mobil, er det like viktig å si ifra til voksne  så de kan hjelpe deg. 

reddbarna.no/skole

DU HAR DET BRA!

• Du har venner.
• Du har noen å snakke med og stole på. • Du kan være deg selv og du føler deg trygg på skolen og i klassen.  

HVA KAN DU GJØRE NÅ? • Ta med andre på leken og pass på at    alle har det bra! 
• Si stopp til mobbing og si ifra til en     voksen hvis du ser en elev som       ikke har det bra. 

BOKMÅL

KOMPETANSEPAKKE
Utdanningsdirektoratet har utviklet en gratis og tilgjengelig  
Kompetansepakke for et trygt og godt skolemiljø, som alle ansatte 
på skolen bør få tid og mulighet til å ta. Sjekk den ut på: 
kompetanse.udir.no



1 Barnealderen
FNs barnekonvensjon gjelder for alle 
barn under 18 år.

2 Ingen diskriminering
Ingen barn skal forskjellsbehandles 
på grunn av sin egen eller foreldrenes 
kultur, hudfarge, kjønn, språk, religion, 
bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller 
mening.

3 Til barnets beste
Voksne skal gjøre det som er best for 
barna. 

4 Statens ansvar
Staten har ansvar for at alle barn får 
rettighetene sine oppfylt.  

5 Foreldreveiledning
Staten skal respektere foreldrenes eller 
andre nære personers rett og plikt til 
å gi barna de rådene som de mener er 
best for barnet.

6 Liv og framtid
Alle barn har rett til å vokse opp,  
utvikle seg og ha en framtid. 

7 Navn og nasjonalitet
Alle barn har rett til å ha et navn og å 
høre til et land. De har også rett til å 
kjenne til foreldrene sine og få omsorg 
fra dem, så langt det er mulig.  

8 Identitet
Alle barn har rett til å ha sin egen  
identitet og få være den de er.

9 Bo med foreldrene
Alle barn har rett til å bo sammen med 
foreldrene sine, bortsett fra når dette 
ikke er bra for barna.  

10 Gjenforening av familien
Alle barn som ikke bor i samme land 
som foreldrene sine, har rett til å ha 
kontakt med begge og til å søke om å  
få bo sammen.

11 Bortføring til utlandet
Ingen har lov til å ta barn ulovlig ut av 
landet sitt eller holde dem i utlandet 
ulovlig.  

12 Å si sine meninger og bli hørt
Alle barn har rett til å si sine meninger 
og ha innflytelse i saker som angår dem. 

13 Ytringsfrihet
Alle barn har rett til å finne, få og spre 
informasjon, så lenge det ikke bryter 
med andres rettigheter. 

14 Tanke- og religionsfrihet
Alle barn har rett til å tro og tenke på 
det de selv ønsker, og bli respektert  
for det.  

15 Organisasjonsfrihet
Alle barn har rett til å delta i  
organisasjoner og på samlinger.  

16 Privatliv
Alle barn har rett til privatliv.

17 Informasjon og medier
Alle barn har rett til å få informasjon 
som er tilpasset barn, og de skal  
beskyttes mot skadelig innhold.

18 Foreldreansvaret
Alle barn har rett til å bli oppdratt av 
begge foreldrene sine, hvis det er mulig. 

19 Beskyttelse
Ingen barn skal utsettes for fysisk eller 
psykisk skade eller misbruk. 

20 Barn som ikke bor med familien
Alle barn som ikke bor med foreldrene 
sine, har rett til å få beskyttelse og 
hjelp.  

21 Adopsjon
Adopsjon skal skje til barnets beste. 
Det betyr at den som blir adoptert, skal 
få det bedre ved å bli adoptert. 

22 Flyktningbarn
Alle barn som er flyktninger, har rett 
til å få den hjelpen og beskyttelsen de 
trenger. 

23 Barn med funksjonsnedsettelser
Alle barn med psykiske og fysiske  
funksjonsnedsettelser har rett til  
tilrettelegging, slik at de kan delta, 
utvikle seg og ha opplæring på lik linje 
med andre barn.

24 Helse
Alle barn har rett til et godt helsetilbud. 

25 Barn i fosterhjem eller på institusjon
Alle barn som ikke bor med familien 
sin, har krav på at myndighetene følger 
dem opp og sikrer at de har det bra  
der de bor. 

26 Økonomisk hjelp
Alle barn har rett til økonomisk hjelp 
hvis foreldrene deres ikke har nok 
penger til å gi dem en trygg og god 
oppvekst. 

27 Levestandard
Alle barn har rett til å ha god nok  
levestandard, slik at de kan utvikle seg 
og ha en meningsfull hverdag. 

28 Skole
Alle barn har rett til å gå på skole og ta 
utdanning. 

29 God skole
Alle barn har rett til å gå på en god skole, 
der de får utvikle seg på ulike måter og 
får respekt for menneskerettighetene, 
natur og forskjellige kulturer.  

30 Urfolk og minoriteter
Alle barn fra urfolk eller minoriteter 
har rett til sammen med andre i sin 
gruppe å snakke sitt eget språk, ha sin 
egen kultur og sin egen tro. 

31 Lek og fritid
Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, 
og til å delta i kunst- og kulturliv. 

32 Arbeid
Alle barn har rett til at arbeid ikke skal 
gå utover skole og helse. Arbeid skal 
ikke være farlig eller skadelig.  

33 Narkotika
Alle barn har rett til å bli beskyttet mot 
narkotika. 

34 Seksuell utnyttelse
Alle barn skal beskyttes mot seksuell 
utnyttelse og misbruk.

35 Bortføring
Bortføring og salg av barn er ulovlig.

36 Beskyttelse mot utnyttelse
Alle barn skal beskyttes mot utnyttelse 
som kan være skadelig. 

37 Fengsel, straff og tortur
Alle barn som har brutt loven, har rett 
til at straffen ikke skal være skadelig, og 
at fengsel brukes som siste utvei. Barn 
må aldri behandles på en umenneskelig 
eller nedverdigende måte.  

38 Barn i krig og konflikt
Alle barn har rett til beskyttelse mot 
krig og konflikt. Barn skal aldri bli brukt 
som soldater.  

39 Hjelp
Alle barn som har opplevd noe vanskelig 
eller skadelig, har rett til hjelp.  

40 Lovbrudd
Alle barn som har brutt loven, har 
rett til å bli behandlet med respekt og 
rettferdighet.

41 Når andre lover er bedre
Hvis andre nasjonale eller internasjonale 
lover er bedre for barn, skal de følges i 
stedet for FNs barnekonvensjon.  

42 Kunnskap
Alle barn har rett til å kjenne til FNs 
barnekonvensjon og rettighetene sine. 
Staten skal gjøre barns rettigheter 
kjent for alle barn og voksne.  

Redd Barna understreker at denne kort-
versjonen er en svært forenklet versjon. 

BARNEKONVENSJONEN I KORTVERSJON
– omskrevet for barn av Redd Barna
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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? 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 tre 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 Redd Barna, Bivrost 
film og NRK Super. Serien er finansiert av NRK Super, Stiftelsen Dam, Anthonstiftelsen, Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Viken Filmsenter og Norsk filminstitutt. 


