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INNHOLD
Lærerveiledning

Ressursen består av diskusjonskort til bruk  

i klasserommet: 

 1 Hvordan vil vi ha det i klassen? 

  Tilpasset 1. klasse

  Tilpasset 2.–4. klasse

 2 Hvordan samarbeider vi godt sammen?

 3 Hvordan snakker vi godt sammen? 

 4 Skal vi leke sammen?

 5 Konflikt i friminuttet 

 6 Ta meg med!

 7 Ikke plag kameraten min! 

 8 Si ifra!

 9 Hvordan skaper vi mindre støy i timene? 

 10 Den bråkete gangen

  11 Hvordan være en venn på nett?

 12 Ikke send vonde meldinger 

 13 Kan bildet deles videre?

 14 Gaming, joining og leaving

HVA ER FORMÅLET MED DISKUSJONSKORTENE?
Diskusjonskortene Skap gode vennskap! er ment å være et 
enkelt verktøy som kan tas raskt frem og brukes i klassen 
for at elevene skal få diskutere aktuelle problemstillinger  
og temaer som vennskap, mobbing, nettvett og utestengelse 
fra lek.

Diskusjonskortene skal bidra til at elevene kan øve seg på 
hvordan de kan håndtere ulike situasjoner, og at de selv 
kommer med forslag til løsninger som de tror vil skape 
trivsel og et trygt og godt klassemiljø.

Når elevene arbeider med eksempelhistorier og ser  
situasjonene fra andres perspektiv, blir de bedre rustet til  
å gjenkjenne og håndtere lignende situasjoner som oppstår  
i egen hverdag.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen 
skal jobbe systematisk for å oppnå dette, og elevene skal 
involveres i det forebyggende arbeidet, jf. opplæringsloven 
§ 9A. Barn har også rett til medvirkning og til å bli hørt i alt 
som handler om dem, jf. FNs barnekonvensjon artikkel 12  
og opplæringsloven § 1-1.

Vi takker Utdanningsdirektoratet for støtte til denne ressursen.

Lykke til!

Hilsen Redd Barna
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TIPS TIL BRUK AV DISKUSJONSKORTENE
Diskusjonskortene er materiell til Redd Barnas arbeid 
med Ingen utenfor i skolen, og målgruppe for bruk av 
diskusjonskortene er 1.–4. trinn. 

Materiellbehov til diskusjonene
Blyant/penn og kopier av diskusjonskortene som elevene skal 
diskutere, hvis de skal jobbe i grupper. 

Forberedelser før timen
Gå igjennom kortstokken og velg ut de diskusjonskortene som 
oppleves som mest relevante. Vi har valgt her å komme med 
ulike tips til gjennomføring på de ulike trinnene på småtrinnet 
på neste side. Dette er forslag – dere kjenner elevene best! 

Finn presentasjon med de samme kortene som her og lydfiler 
med eksempelhistoriene på reddbarna.no/skapgodevennskap

Overordnede spørsmål som passer til alle kortene  
avslutningsvis, er: 

• Hvordan ønsker dere å ha det sammen i klassen? 
• Hva forventer dere av hverandre? 
• Hva forventer dere av meg som lærer? 

Husk å fortelle elevene at når de sier ifra til voksne at 
de eller en venn ikke har det bra på skolen, har skolen 
ansvar for at elevene får det bra igjen!

Hva med klasser der det som skal diskuteres,  
er et problem?

Det kan ofte være enklere å diskutere andre sine problemer, 
og derfor er eksempelhistoriene laget slik de er med 
spesifikke navn og fiktive situasjoner.

Men tenk over om enkeltelever kan bli for sårbare og utsatt 
overfor temaene som tas opp i diskusjonskortene.

Kanskje du skal snakke med enkeltelever i forkant og  
forberede dem? Det er viktig å si i plenum at elevene ikke 
skal navngi andre elever.

Du må også være forberedt på at du ved å bruke  
diskusjonskortene i klassen kan avdekke forhold du ikke  
var klar over, og som må følges opp, enten i klassen eller  
ved at du involverer andre aktører.

Forbered deg på hvordan du vil håndtere ulike situasjoner 
som kan oppstå. 
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FRAMGANGSMÅTE: 3. – 4. TRINN

1. Til disse trinnene kan elevene jobbe i grupper med 
spørsmålene, før dere snakker sammen om dem i 
plenum. Men du må se an elevene dine, og vurdere om 
framgangsmåten til venstre her passer elevene best.  
Forbered timen med å ta kopi av de diskusjonskortene 
du vil at klassen skal gå igjennom.  

2. Del elevene inn i grupper på 3-4 elever, og gi ut et  
diskusjonskort til hver gruppe. Tenk godt igjennom 
hvem som settes på grupper sammen, før du deler 
inn klassen.  

3. Les tittelen og eksempelhistorien for elevene dine.  
Alternativt spill av historien fra  
reddbarna.no/skapgodevennskap

4. Be elevene om å se på tegningen og svare på 
spørsmålene. Gå rundt og veiled gruppene underveis. 
 

5. Sett av tid til slutt til å sette dere sammen i ring og 
diskuter temaene i plenum etter gruppearbeidene.

FRAMGANGSMÅTE: 1. –2. TRINN

1. Til disse trinnene er det best at dere sitter sammen  
og snakker om de ulike eksempelhistoriene og  
illustrasjonene og jobber med spørsmålene til dem.  

2. Sett dere i ring sammen og hold illustrasjonen som 
hører til kortet dere skal snakke om, foran deg så  
elevene kan se det.  

3. Les tittelen og eksempelhistorien for elevene dine.  
Alternativt spill av historien fra 
reddbarna.no/skapgodevennskap 

4. Gå igjennom spørsmålene til kortet, tilpass dem til 
elevene dine og gi elevene god tid til å reflektere  
og svare. 
  

5. Hvis dere har tid, velg gjerne et nytt kort som du 
opplever som aktuelt for klassen din i dag, og snakk 
sammen om det. 
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HVORDAN VIL VI HA DET I KLASSEN?

!
Dette kortet 

er til bruk i 1. klasse

 DISKUSJONSKORT 1



 » Hva kan du gjøre for at du og dine  
medelever skal ha det bra i klassen? 

 » Hva kan dere sammen gjøre som klasse  
for at alle skal ha det bra i timene og  
friminuttene? 
 

 » Hvordan kan lærerne hjelpe dere til å ha det 
bra i klassen og på skolen? 

 » Hvilke regler vil dere ha i klassen for at det 
skal bli godt og trygt å være sammen inne og 
ute? Bli enige om 5 trivselsregler, som skrives 
opp og henges på et synlig sted i 
klasserommet.

EKSEMPELHISTORIE

Trine skal snart begynne i 1. klasse. Hun gleder seg 
veldig til å bli skolejente, men samtidig gruer hun 
seg også litt. Hun har det veldig bra i barnehagen, 
og er spent på om hun kommer til å få det like 
bra på skolen. Trine håper at barna kommer til 
å være snille med hverandre, og at de voksne 
hjelper dem å ha det bra.

I Norge har vi en lov som sier at barn har rett 
til å ha det trygt og godt på skolen. Det er de 
voksnes ansvar at dere har det bra på skolen. 
Likevel er det mange måter barn kan bidra på 
også. Det skal vi snakke mer om nå.

HVORDAN VIL VI HA DET I KLASSEN?     1.-4. KLASSE     1   

 » Hva kan du gjøre for at du og dine  
medelever skal ha det bra i klassen? 

 » Hva kan dere sammen gjøre som klasse  
for at alle skal ha det bra i timene og  
friminuttene? 
 

 » Hvordan kan lærerne hjelpe dere til å ha det 
bra i klassen og på skolen? 

 » Hvilke regler vil dere ha i klassen for at det 
skal bli godt og trygt å være sammen inne 
og ute?  

 » Bli enige om 5 trivselsregler, som skrives opp 
og henges på et synlig sted i klasserommet.

HVORDAN VIL VI HA DET I KLASSEN?     1. KLASSE        

EKSEMPELHISTORIE

Trine skal snart begynne i 1. klasse. Hun gleder 
seg veldig til å bli skolejente, men samtidig gruer 
hun seg også litt. Hun har det veldig bra i barne-
hagen, og er spent på om hun kommer til å få 
det like bra på skolen. Trine håper at barna 
kommer til å være snille med hverandre, og at 
de voksne hjelper dem å ha det bra.

I Norge har vi en lov som sier at barn har rett 
til å ha det trygt og godt på skolen. Det er de 
voksnes ansvar at dere har det bra på skolen. 
Likevel er det mange måter barn kan bidra på 
også. Det skal vi snakke mer om nå.

 DISKUSJONSKORT 1



DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     2.–4. KLASSE     

HVORDAN VIL VI HA DET I KLASSEN?

!
Dette kortet 

er til bruk i 2.–4.  klasse

 DISKUSJONSKORT 1



 » Hvordan kan læreren hjelpe Elise slik at  
hun får det bra? 

 » Hva kan du gjøre for at du og dine  
medelever får det bra i klassen? 

 » Hvordan kan læreren deres hjelpe dere med 
å ha det bra i klassen og på skolen? 

 » Hvilke regler vil dere ha i klassen, for at det 
skal bli godt og trygt å være sammen inne 
og ute?  

 » Bli enige om 5 trivselsregler som skrives opp 
og henges på et synlig sted i klasserommet.

EKSEMPELHISTORIE

Elise synes sommerferien har vært fin. Hun har 
spist mange is og badet masse i sjøen. Nå er 
det bare en uke til skolen starter igjen, og Elise 
gruer seg. Før sommeren var det mye bråk i 
klasserommet, og det hendte at Elise ikke hadde 
noen å leke med i friminuttene. Tenk om det blir 
sånn igjen?

I Norge har vi en lov som sier at barn har rett 
til å ha det trygt og godt på skolen. Det er de 
voksnes ansvar at dere har det bra på skolen. 
Likevel er det mange måter barn kan bidra på 
også. Det skal vi snakke mer om nå.

HVORDAN VIL VI HA DET I KLASSEN?     2.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 1



HVORDAN SAMARBEIDER VI GODT SAMMEN? 

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 2



 » Hvordan synes du det er å jobbe sammen 
to og to? 

 » Hvordan synes du Kari burde dele inn  
klassen når det skal være samarbeid? 

 » Hva kan være fint med å samarbeide  
om oppgaver i skoletimene? 

 » Hva kan være litt vanskelig når dere skal 
samarbeide? 

 » Hvordan kan du bidra til at det blir lett å 
samarbeide i klassen? 

 » Hva kan lærerne gjøre for å hjelpe til?

EKSEMPELHISTORIE

I mattetimen i dag skal Kari, som er kontakt- 
lærer, dele klassen inn i to og to som skal 
jobbe sammen. 

Samuel synes ikke han er spesielt god i 
matte, og han lurer veldig på hvem han skal  
samarbeide med. Han er litt redd for at den  
han skal jobbe med, skal tenke at han er dum.

HVORDAN SAMARBEIDER VI GODT SAMMEN?     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 2



HVORDAN SNAKKER VI GODT SAMMEN? 

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP      1.–4. KLASSE   DISKUSJONSKORT 3



 » Kunne Noah reagert på en annen måte da 
han ble sint? Hvordan? 

 » Hvordan kan guttene løse krangelen og få 
Henrik med på leken igjen? 

 » Hvordan kunne de voksne ha hjulpet Noah, 
Henrik og Andreas? 
 

 » Sier du noen ganger dumme ting når du blir 
sint eller lei deg? 

 » Hvordan vil du at voksne skal reagere når 
noen sier stygge ting rundt deg? 

 » Pleier du å si ifra til voksne når noen sier noe 
stygt til deg? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

EKSEMPELHISTORIE

Andreas, Noah og Henrik liker å bygge hytte i 
skogen ved skolen. De har det veldig gøy, men 
noen ganger begynner de å krangle og si stygge 
ting til hverandre. 

Sist gang de kranglet, sa Noah at Henrik var 
stygg og dum. Henrik ble veldig lei seg, og ville 
ikke være med neste gang de skulle bygge hytte. 

HVORDAN SNAKKER VI GODT SAMMEN?     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 3



SKAL VI LEKE SAMMEN?

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 4



 » Hvordan er det for Julie å se på at Jacob og 
Sofia løper for å være med Truls? 

 » Hva kan Jacob, Sofia og Truls gjøre når 
de ser at Julie blir stående alene? 

 » Hva gjør du når du har lyst til å være med  
i en lek? 

 » Hva gjør du når noen spør om å være med 
og leke? 

 » Hva kan lærere gjøre her for å hjelpe til? 

EKSEMPELHISTORIE

SKAL VI LEKE SAMMEN?      1.–4. KLASSE

Jacob, Julie og Sofia liker å leke sammen i  
friminuttene. Men etter at Truls begynte i klassen 
deres, løper Jacob og Sofia til han i alle  
friminutt. 

Julie vil gjerne at alle skal kunne leke sammen, 
men hun blir ofte bare stående og se på at de 
andre leker. 

 DISKUSJONSKORT 4



KONFLIKT I FRIMINUTTET

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 5



 » Hva hadde du gjort hvis du var Elin? 

 » Hva hadde du gjort hvis du var Alisha? 

 » Hvordan kan de voksne hjelpe til å  
løse dette? 

 » Når er det lurt å be om hjelp ifra de voksne? 

 » Lag tre gode regler for hvordan dere kan få 
fine friminutt på skolen. 

EKSEMPELHISTORIE

Alisha og Elin husker i friminuttet. Fordi huskene 
er så populære, får de kun være der fem minutter 
før det er to andre sin tur. Det er bare Sofia i kø, 
og Alisha sier at hun vil huske videre sammen 
med Sofia. Sofia blir veldig glad og synes det er 
fint at hun ikke trenger å huske alene.

Elin blir derimot veldig sur og synes ikke det er 
greit at Alisha får fem minutter til i huskene når 
ikke hun gjør det. Hun skriker høyt at det er 
urettferdig, og at hun skal si ifra til en voksen.

KONFLIKT I FRIMINUTTET     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 5



TA MEG MED!

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 6



 » Hva kunne de andre elevene på skolen gjort i 
denne historien, for å få med Isak på leken?  

 » Hvis Isak sier at han ikke vil være med på 
leken, kan de spørre igjen en annen gang? 

 » Hva burde læreren som hadde inspeksjon, 
gjort i denne historien for å hjelpe Isak? 

 » Hva kan du gjøre hvis du ser noen som  
går alene i friminuttene?  

 » Hva kan lærerne som har inspeksjon gjøre 
for at alle elever skal ha det fint og føle at de 
kan være med på leken i friminuttene?

EKSEMPELHISTORIE

Isak er alene i nesten alle friminutt. Han går 
mye rundt i skolegården og ser på hva de andre 
gjør, sånn at ikke de andre barna eller voksne 
skal se at han er alene. Han synes at det er flaut 
at ingen vil leke med han, og prøver nesten å bli 
usynlig. 

TA MEG MED!     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 6



IKKE PLAG KAMERATEN MIN!

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 7



 » Hva synes du om det guttene som gikk 
forbi, gjorde? 

 » Hva skjedde med Viktor da guttene lo? 

 » Hva gjorde Lise da hun så hva som skjedde? 

 » Hvordan tror du det var for Viktor at  
Lise gjorde det hun gjorde? 

 » Hvordan kunne en lærer ha reagert her, hvis 
læreren hadde sett at guttene gjorde narr av 
Viktor sine nye sko? 

 » Har du gjort noe fint for en venn som hadde 
det vanskelig? 

EKSEMPELHISTORIE

Viktor kommer stolt på skolen i nye grønne sko. 
På vei inn i klasserommet går noen gutter forbi. 
Han ser at de legger merke til skoene. Guttene 
hvisker, peker på skoene og ler høyt. Viktor blir 
lei seg og prøver å gjemme skoene under hylla i 
garderoben. 

Lise så hva som skjedde. Hun sier til guttene at 
det ikke er greit å le av andre, samtidig som hun 
legger hånda rundt Viktor.  «Jeg synes skoene 
var skikkelig fine», sier hun idet de går sammen 
inn i klasserommet. 

IKKE PLAG KAMERATEN MIN!     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 7



SI IFRA!

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 8



 » Hva synes du om at Olivia og Theo sier at 
Kim må stå i mål fordi han løper sakte? 

 » Kunne de ha løst det på en annen måte? 
Hvordan? 

 » Hva tror du læreren gjorde her, når Kim  
sa ifra?  

 » Når er det lurt å si ifra og be om hjelp fra 
voksne på skolen eller hjemme? 

 » Kan du komme på andre situasjoner hvor det 
også kan være lurt å si ifra til voksne?

EKSEMPELHISTORIE

Olivia, Kim, Faisa og Theo skal ha kroppsøving, 
og er på lag i fotballturneringen. De skal velge 
en til å stå i mål, men ingen av dem har lyst. 
Etter at de har prøvd å løse det på forskjellige 
måter selv, så sier Olivia og Theo at Kim må stå 
i mål fordi han løper sakte. 

Kim synes det er urettferdig. Han blir sint og er 
redd han skal si noe stygt som han kommer til 
å angre på etterpå. Han går til læreren for å be 
om hjelp. 

SI IFRA!     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 8



HVORDAN SKAPER VI MINDRE STØY I TIMENE?

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 9



 » Hvordan tror du det er å være elev i Jonas 
og Emilie sin klasse? 

 » Hvorfor er det noen ganger så vanskelig å 
vente på tur for å snakke i timen? 

 » Hvordan kan læreren hjelpe klassen til å 
komme rolig inn til timen? 

 » Hva kan elevene selv gjøre? 

 » Lag tre gode regler til hvordan vi kan få fin 
arbeidsro i timene.

EKSEMPELHISTORIE

I klassen til Jonas er det ofte bråkete. Det er 
mange som snakker samtidig, og det er noen 
ganger vanskelig for læreren å få gitt beskjeder. 

Emilie sitter ved siden av Jonas. Hun vet at hun 
egentlig skal rekke opp hånda når hun skal si 
noe, men ofte så må hun bare få sagt det hun 
vil si, med én gang. Flere av barna sier at de er 
slitne når skoledagen er ferdig. Læreren til Jonas 
og Emilie vet ikke helt hvordan han skal få det til 
å bli mindre bråk i klassen. 

HVORDAN SKAPER VI MINDRE STØY I TIMENE?     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 9



DEN BRÅKETE GANGEN

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 10



 » Hvorfor tror du det er vanskelig for Mathias 
å kle på seg og komme seg ut i friminuttet?  

 » Hva kunne læreren gjort her, for at alle  
elevene skulle oppleve det som fint å gå ut  
i friminuttet?  

 » Hva kunne elevene ha gjort i denne historien? 

 » Hvordan synes dere vi har det her i klassen, 
når vi går ut og kommer inn fra friminuttene? 
Hva kan vi bli bedre på? 

 » Er det andre situasjoner enn på gangen ut 
eller inn fra friminuttet hvor de samme  
tingene er viktig å huske på?

EKSEMPELHISTORIE

Det har ringt ut til friminutt, og klasse 2B er i 
full gang med å kle på seg for å gå ut. Det er 
vinter, så det er masse klær som skal på. 2A 
deler garderobe med 2B og det er ofte trangt.  
Mathias er alltid sistemann ut. 

Mathias synes at det er vanskelig å kle på seg 
når det er så mye bråk rundt han. Det er også 
ofte noen som blir uenige eller begynner å 
krangle eller sloss i garderoben. Trude er lærer i 
2B. Hun må ofte gjenta beskjeden om at de må 
kle på seg og gå ut. 

DEN BRÅKETE GANGEN     1.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 10



HVORDAN VÆRE EN VENN PÅ NETT?

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     3.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 11



 » Hvordan tror du det er for Adam å ikke få 
være med på spillet? 

 » Hva ville du gjort hvis du var Oda?  

 » Hvordan kan vi være venner når vi snakker 
eller spiller sammen på nett? 

 » Hva kan det være lurt å gjøre hvis jeg blir 
sint når jeg sitter og snakker med noen  
på nett? 

 » Er det like lett å spørre andre om å få være 
med på spill, som å spørre om å leke sammen 
i friminuttene? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

EKSEMPELHISTORIE

Klassen til Oda har fått Teams på skole-
nettbrettet sitt. Oda og vennen Lucas snakker 
ofte sammen på Teams samtidig som de spiller 
Minecraft. Dette synes de er veldig gøy. Likevel 
kan de bli sinte på hverandre noen ganger, og 
spesielt hvis den ene ødelegger det den andre 
har laget i Minecraft. 

Av og til vil Adam også være med. Oda synes 
ikke det er like gøy når Adam er med, og vil 
egentlig ikke slippe han inn i spillet eller chatten. 

HVORDAN VÆRE EN VENN PÅ NETT?     3.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 11



IKKE SEND VONDE MELDINGER

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     3.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 12



 » Hvordan har Stefan det? 

 » Hvorfor sendte Oliver en sånn melding  
til Stefan? 

 » Er det enklere å skrive stygge ting i  
meldingar enn å si ting ansikt til ansikt? 

 » Er det lett at det blir misforståelser når dere 
sender meldinger til hverandre?  

 » Bør Stefan fortelle om det som har skjedd, til 
læreren sin? Hva kan læreren i så fall gjøre?

EKSEMPELHISTORIE

Stefan sitter ved kjøkkenbordet og gjør lekser. 
Plutselig dukker det opp en melding på 
nettbrettet hvor det står «raring». Stefan får 
tårer i øynene og kjenner at hjertet slår veldig 
fort. Han ser at meldingen er fra Oliver i  
klassen. Hvorfor skriver han at han er rar?  
Han trodde de var venner.

Dagen etter spør Stefan Oliver hvorfor han 
skrev at han var en raring. Oliver sier at det var 
jo bare ment som tull. Stefan er fremdeles lei 
seg. Han er redd for at Oliver kommer til å 
sende flere stygge meldinger, eller at noen andre 
kommer til å gjøre det.

IKKE SEND VONDE MELSINGER     3.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 12



KAN BILDET DELES VIDERE?

DISKUSJONSKORT OM VENNSKAP     3.–4. KLASSE  DISKUSJONSKORT 13



 » Hva kan du bruke en telefon til?  

 » Hva er det viktig at Eva og vennene husker 
på når de tar bilder av hverandre? 

 » Er det greit å dele bildene videre til andre 
først uten å spørre de som er på bildet?  
Hvorfor? Hvorfor ikke? 

 » Hva kan skje med bilder som spres til andre 
eller deles andre steder på internett? 

 » Hvordan kan det å dele bilder av hverandre 
på fritida, påvirke hvordan vi har det sammen 
i klassen på skolen?

EKSEMPELHISTORIE

I klassen til Eva har mange egen mobiltelefon. 
Eva bruker telefonen mye til å spille, snakke med 
venner eller se på små videosnutter. 

Noen ganger når Eva og flere venner er  
sammen, tar de bilder av hverandre og sender  
til andre i klassen som ikke er der. 
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 » Hvordan har Iben det når hun oppdager at 
de andre spiller videre uten henne? 

 » Tenk deg at du er en av de som er med i 
spillet. Hva kan du gjøre? 

 » Hva kan du gjøre for at andre i klassen ikke 
skal bli utestengt i spill eller andre leker? 

 » Hvordan kan de voksne følge med på spill og 
lek som foregår på nett? 

 » Kan du snakke med voksne om kjipe ting  
som skjer på nett?

EKSEMPELHISTORIE

Iben synes det er gøy å game etter skoletid, og 
pleier å joine med flere fra klassen. Flere ganger 
leaver de andre spillet etter en liten stund. Iben 
har tenkt at de kanskje ikke fikk lov til å spille 
mer, eller at det var middagstid.

Så en dag finner hun ut at de andre leaver spillet, 
for å så joine hverandre i et annet spill, uten Iben. 
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