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Mål: Bli bedre kjent med seg selv og de andre i gruppa for å styrke 
fellesskapet.  
 
Før økta starter: 

• Sett stoler i sirkel 

• Skriv agenda for økta på tavla 

• Ha gjerne musikk i bakgrunnen når elevene kommer inn i rommet 

 

Økt 1: Rett og plikt som elev 
 

Tid Hva Hensikt Utstyr 

 Hei og velkommen 

• Presentasjon av 
de som leder 
økta 

• Mål med økta 

• Agenda 
 

Vise forutsigbarhet og struktur. 
Det kan bidra til å trygge 
elevene 

Tavle/flip-over og 
tusjer 

 Skrive navn på et 
stort ark 
Legg et stort ark på 
gulvet. Elevene 
skriver navnet sitt på 
arket 
 
Veileder leser opp 
hvert navn, ser på 
eleven og smiler 
 

Lære navnene til hverandre. 
Vise at vi ser hver enkelt av 
elevene. 
 
Arket med navnene blir et bilde 
på fellesskapet som består av x 
antall ulike og unike elever 

Stort ark + tusjer 

 Sola skinner på… 
Ta bort en stol. En 
står i midten og sier: 
«Sola skinner på 
meg… og alle som 
har klokke på arma 
(Det du sier må være 
sant for den som står 
i midten) Alle med 
klokka reiser seg og 
skifter plass. En stol 
for lite og en ny må 
stå i midten 
 
 

Løse opp stemningen- le 
sammen og bli bedre kjent 

Stoler i sirkel 

 Karakterstyrker 
Snakk om 
karakterstyrker. De er 
universielle.  
 

Å sette søkelys på positive 
styrker kan gi økt selvfølelse – 
og vi vil ha mer av det positive 
fremfor det negative.   

Lapper med 
karakterstyrker 
(smilene, positiv, 
ryddig, kul, chill, 
arbeidssom… 



 
  

Klassemiljøtiltak 

 

Spre lapper med 
positive egenskaper. 
Elevene velger en 
lapp hver som passer 
for seg. Del med 
sidemann – og fortell 
hvorfor du har valgt 
denne. 
 
Avslutt med at alle 
etter tur leser opp 
lappene de har valgt 
 

Å vise at i ei gruppe er det 
mennesker med ulike styrker. Vi 
trenger alle sammen, alle har 
noe å bidra med for å få et 
godt fellesskap.  
 
 

 Rettigheter som elev 
– kap 9A, 
opplæringsloven 

Introduser opplæringsloven – 
hva er en lov og hvorfor har vi 
lover? 
Les §9A-2 Alle elever har rett 
til et trygt og godt fellesskap 
som fremmer helse trivsel og 
læring.  
 
Skriv «Trygt og godt fellesskap» 
på et stort ark. Ha en 
idedugnad rundt hva det betyr  
 

Lovteksten §9A-2, 
Opplæringsloven 
 
Stort ark + tusjer 

 Plikter som elev –  
kap 9A, 
opplæringsloven 

Spørre:  

• Hvilke regler har vi på 

skolen?  

• Hva ansees som 

uakseptabel oppførsel? 

• Hva skjer hvis vi bryter 

ordensreglementet? 

 

• Refleksjon rundt det 

motsatte av å ikke følge 

reglementet: 

Skulke – være tilstede 
 
Utfrysning – inkludere 
 
Baksnakking - framsnakking 
 
 
Sammenlign pliktene du har 
som elev med rettighetene du 
har 
 

Utskrift av 
ordensreglementet 
med sanksjoner 

 Sjekk ut 
En ting jeg har lært i 
dag 

Felles avrunding  
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Økt 2: Drømmeklassen 
 

Tid Hva Hensikt Utstyr 
5 min Hei og velkommen  

• Gjennomgang av plan og mål 

for økta 

Skape trygghet og 
forutsigbarhet 

Flip-over og 
tusjer 

5 min Innsjekk: 
En ting du husker fra forrige økt  

Alle skal få høre stemmen 
sin 
 

 

10 
min 

En fjær blir til ti høns 
Veileder hvisker en setning i øret 
på første elev som hvisker det 
videre til nr 2, så til nr.3  

Skape refleksjon rundt 
hvor fort det skjer 
misforståelser og 
misoppfattelser. Snakk 
om hva vi kan gjøre for å 
unngå at det skjer. 
 

 

 Vi ser inn i framtidskula: 
Hvordan er din drømmeklasse? 
Hvordan kan vi få det slik? 
 
Lag en stor sirkel der eksempler 
på drømmeklassen skrives. Lag en 
ny sirkel utenpå der forslag til 
hvordan vi får til drømmeklassen 
skrives. 
 

Refleksjon rundt hvordan 
de vil ha det på skolen og 
hvordan de kan nå det 
målet 

Flip-over og 
tusjer 

5 min Sjekk ut  
Det jeg synes er viktigst i en 
drømmeklasse 
 

Felles avrunding  

 
 

Økt 3: Et godt klassemiljø  
 

Tid Hva Hensikt Utstyr 
5 min Hei og velkommen  

• Gjennomgang av plan og mål 

for økta 

Skape trygghet og 
forutsigbarhet 

Flip-over og 
tusjer 

5 min Innsjekk: 
En ting du husker fra forrige økt  

Alle skal få høre stemmen 
sin 
 

 

10 
min 

Sola skinner på…  men denne 
gang kan ordene fra det elevene 
skrev om drømmeklassen i forrige 
økt brukes. Velg fire ord. Del 
gruppa inn i fire og hver gruppe 
får hvert sitt ord. Eks.: venner, 
trivsel, ro , respekt 
 

Røre på oss, bli kjent med 
ordene, le sammen – 
bygge fellesskap 
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En starter i midten og sier: «Sola 
skinner på meg og alle som ønsker 
trivsel». Da reiser alle i 
trivselsgruppa seg og bytter plass. 
Den neste som står i midten kan si 
«Sola skinner på meg og alle i 
drømmeklassen» da må alle reise 
seg og bytte plass.  
 

5 min «Fireordsbygg» - et godt 
klassemiljø 
 
Elevene skal skrive fire ord på en 
lapp som de mener kjennetegner 
et godt klassemiljø. Ordene fra 
forrige økt om «Drømmeklassen» 
kan brukes som inspirasjon. 
 
Alternativ 2 
  

Skape eierskap til 
punktene om å få et godt 
klassemiljø 
 
Ha en demokratisk 
prosess rundt hvordan vi 
vil ha det i klassen 

 

5 min Sjekk ut  
En ting jeg husker fra økta i dag 
 

Felles avrunding  

 

 

Økt 4: Hvem har ansvar for hva 
 

Tid Hva Hensikt Utstyr 
5 min Hei og velkommen  

• Gjennomgang av plan og mål 

for økta 

Skape trygghet og 
forutsigbarhet 

Flip-over og 
tusjer 

5 min Innsjekk: 
En ting du husker fra forrige økt  

Alle skal få høre stemmen 
sin 
 

 

5 min Vi jobber videre med de fire 
punktene fra forrige uke – «Hva 
som kjennetegner et godt 
klassemiljø» 
 
Skriv hvert punkt på ark og ha en 
idedugnad rundt hvert av dem. 
Dersom punktene elevene har 
kommet fram til er 1.respekt, 
2.arbeidsro, 3.humor, 4.god lærer, 
så spør: Hva betyr respekt? 
Arbeidsro? Humor? God lærer? 
 

Skape eierskap til 
punktene gjennom å 
«kna» ordene. Se på hva 
gruppa legger i hvert av 
ordene for å få en felles 
forståelse. 

 

10 
min 

Gjennomgang av punktene for 
godt klassemiljø  
1. Jobb sammen to og to og 

skriv inn i tabellen 

2. Felles gjennomgang der vi 

lager en felles tabell 

Ansvarliggjøring- 
individuelt og i fellesskap 
 

Ark – små og 
store + 
penner og 
tusjer 
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3. Elevene signerer på avtalen 

5 min Sjekk ut  
Det jeg synes er viktigst i avtalen 
 

Felles avrunding  

 

 
Ansvarlighet 
Spørsmål til diskusjon: 

• Hva skal elever (individuelt/sammen) ta ansvar for?  

• Hva skal lærer ta ansvar for? 

 
Lag en tabell som viser hvem som har ansvar for hva. Dette er klassens avtale som alle elevene 
signerer. Heng den opp i klasserommet. 
 
Eksempel på tabell: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


