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Beskrivelse av øvelsene 
 

Sola skinner på 
Tid: 10 min 
Hensikt: Røre på seg, le sammen og bli litt kjent 
 
Gjennomføring: 
Alle sitter i ring. Ta ut en stol slik at det er en stol mindre 
enn antall elever. Den som ikke har stol, står i midten og sier: 
Sola skinner på meg og alle andre som: har lyst hår, var trøtt i dag tidlig, 
har søsken e.l Det skal bare være en beskrivelse hver gang, og det som 
sies må være sant for den som står i midten. Alle som beskrivelsen passer 
på, skal reise seg og finne en ny stol. Den som blir for sen og blir stående 
uten en stol å sitte på, skal nå stå i midten og fortelle hvem sola skinner 
på neste gang.  
 
Etter hvert som gruppa blir tryggere, kan man utfordre dem litt ved for 
eksempel å be dem prøve med følelse, meninger eller egenskaper. Eksempler 
kan være: Sola skinner på meg og alle andre som liker å danse, har blitt så sinte at de har 
begynt å gråte, eller er opptatt av miljøvern. Slik blir elevene i gruppa også bedre kjent med 
hverandre. 
 
Forslag til bruk i økter med tema: 
Hensikt: Motivasjon, innlæring av begreper, latter 
Dette er et eksempel på hvordan øvelsen kan brukes når gruppa jobber med klassemiljød  
 
Alle sitter i ring. Elevene deles inn i fire eller fem grupper. Hver gruppe heter et begrep som blir 
brukt for å beskrive et godt klassemiljø (eks. arbeidsro, respekt, lytte, humor) Ta ut en stol slik 
at det er en stol mindre enn antall elever. Eleven som mangler stol står i midten og sier et av 
begrepene. Hvis han sier arbeidsro, så skal alle som er i arbeidsrogruppa reise seg opp og 
bytte plass. Hvis han sier respekt skal alle elevene i respektgruppa reise seg… osv. Eleven i 
midten kan også si godt klassemiljø, da må alle elevene reise seg å bytte plass. 
 
 
 

Fire ords bygg 
Tid: 20 min avhengig av gruppestørrelsen. 
Hensikt: Få alle elevene til å delta aktivt i en debatt og samtidig ha respekt for andres 
meninger. Jobbe med betydningen av ordene som kommer fram. 
Utstyr: Ark og penner, smart board, tavle eller flippover og tusjer. 
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Gjennomføring: 
1. Be hver elev om å finne fire ord de mener er viktigst for å beskrive et godt klassemiljø. 

Fire ord som svarer på spørsmålet: Hva kjennetegner et godt klassemiljø? 
Elevene skriver ned de fire ordene på hvert sitt ark. (3 min) 

2. Be elevene gå sammen to og to. Sammen skal parene finne fram til en ny liste med fire 
ord. Ingen nye ord skal legges til og det er ikke lov til å slå sammen to ord. Gi beskjed 
når det er ett minutt igjen av tiden. (3 min) 

3. Be hvert par gå sammen med et annet par, slik at det nå blir grupper på fire.Gruppa skal 
vurdere alle ordene og ende opp med fire ord. Gi beskjed når det er ett minutt igjen av 
tiden. (3 min) 

4. Gruppen på fire går nå sammen i grupper på åtte som også skal ende opp med fire ord. 
(3 min) Slik fortsetter øvelsen til alle er samlet i en gruppe. 

5. Skriv ned de fire ordene på tavla eller et stort ark. Be 
alle om å se på ordene og bekrefte om de er enige i 
at dette er de fire viktigste elementene for god 
kommunikasjon. 

 
Oppgaven er godt egnet i undervisning av mange tema som 
for eksempel: Hva som kjennetegner en familie, årsaker til 
krig, hva som bør vurderes i muntlig presentasjon 
(vurderingskriterier)… 
 
Refleksjonsspørsmål: 

• Hvordan føltes det å måtte inngå kompromisser? 

• Var det vanskelig å komme til enighet? 

• Hva ble vanskelig når gruppa ble stadig større? 

• Hva legger vi i de ulike begrepene?  
 

• Hva har du lært om kommunikasjon i denne prosessen? For eksempel hvordan virker 
stress/tidspress og uenighet på kommunikasjonsevnen. 

• Er det noe i prosessen du kan relatere til en arbeidsplass? 
 
 

 
The Blob tree  
Tid: 10 min 
Hensikt: Ta temperaturen på trivselen  
 
Gjennomføring: 
Elevene får hver sin kopi av «Blob tree». De krysser av på 
den figuren som best beskriver hvordan de har det. Hvis 
figuren blir brukt i begynnelsen av året, kan de ta den fram 
igjen på våren, for å se om de setter krysset på et annet sted 
på slutten av skoleåret.  
 
Refleksjon: 

• Hvor er du i forhold til de andre? 

• Er det noen som hjelper deg? 

• Hjelper du noen? 

• Hva er grunnen til at du er der du er? 

• Er du et annet sted nå enn i begynnelsen av skoleåret? 

• Hva må eventuelt skje for at du blir en av de andre 
figurene? 
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Lese- og lyttetips: 
https://www.linkedin.com/pulse/sjiraffspråk-sjekkliste-vanskelige-samtaler-
eriklinning/?fbclid=IwAR3QsEP13kSxb7WnTFPONhRAoHYxT2Rb5_evcS9HNQLd2_87Q
blFK-uQB9A 

 
 

Kilder:  
Follestad, B og Wroldsen, N (2017): SIRKEL – en metode for relasjonsarbeid og godt 
læringsmiljø 
 
Farstad, C. & Odden, K. (2015): Konfliktarbeid i skolen. Med gjenopprettende 
tilnærming. Oslo, Gyldendal Norsk forlag 
 
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11 
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