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Idehefte – hva og hvorfor 
Elevrådet er valgt av elevene på skolen og skal snakke elevenes sak opp mot 
skolens ledelse. Elevrådet skal også jobbe for et godt samhold på skolen. Dette er 
demokrati i praksis. Ideheftet er skrevet for elevrådskontakter, kontaktlærere og 
tillitselever. Tanken er å gi inspirasjon til måter å jobbe på som kan styrke 
elevdemokratiet. Det er en samling av ideer og øvelser som er egnet til å bruke i 
økter eller workshops der målet er aktiv deltakelse og engasjement, der alles 
stemme blir hørt. Innholdet kan brukes i klassens tid og på elevrådsmøter. 
Øvelsene kan også tilpasses formidling av fag og strukturen for øktene er lett 
overførbar til en vanlig skoletime.  
 
Ideheftet er finansiert av prosjektmidler mottatt av «Partnerskap mot mobbing» til 
styrking av elevenes stemme i skolen gjennom skolering av elevråd. 
Elevorganisasjonen er samarbeidspartnere i prosjektet og Ombudet for barn og 
unge i Viken er innspillspartnere.  
 
Klassens tid 

Det er ingen lovfestet rett til klassens tid og praksisen på skolene er 
derfor ulik. Men, klassen har rett til å få avsatt tid til å ta opp og 
diskutere saker med tillitseleven sin. Tillitselevene må få høre 
klassens mening for å kunne ta det med tilbake til elevrådet.  
Det som tas opp kan også være saker som angår kun klassen.  

 
Klassens tid kan ledes av tillitseleven eller av læreren. Hvis det er saker som 
elevene ønsker å diskutere uten at læreren er der, kan de be han/hun om å gå ut. 
Utenom i denne typer saker, så kan læreren være en god støtte for tillitseleven. 
Tillitseleven kan være utrygg på hvordan timen skal ledes, hvilke saker som skal 
tas opp og hvordan sakene bør tas opp. Det kan også være vanskelig å engasjere 
medelever i diskusjoner. Et godt tips er at tillitselev og lærer planlegger klassens 
tid sammen og tar ansvar for hver sin del. I ideheftet er det forslag til ulike øvelser 
og verktøy som kan brukes for å skape gode debatter og dialoger, som igjen er med 
på å styrke samhold og fellesskap.  
 
 
Elevmedvirkning 
Elevmedvirkning er gjennomgående i læreplanverket (LK20). Det betyr at elever 
skal involveres i hva-, hvorfor- og hvordan de skal lære og hvordan de vil ha det på 
skolen. Å få si sin mening og å bli hørt gir et eierskap til det som skal læres, og det 
er bra for skolemotivasjonen. Elevmedvirkning må øves på, elevene må få øve på å 
bruke stemmen sin. 
 
Øvelsene i heftet skal være en hjelp for å få engasjement i diskusjonene. 
Metodikken skal bidra til at både de høye og de mer lave stemmene blir hørt. Bruk 
klassens tid og elevrådsmøtene til å få i gang gode debatter, dialoger og 
refleksjoner. Potensialet som ligger i dialogen er stort, og elevene vil gjennom det 
også kunne lære å ta ansvar for et fellesskap der det er plass til alle.  
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Bruk av sirkel 
Å sitte slik at alle ser hverandre er naturlig når vi skal snakke sammen. 
Organiseringen av hvordan vi sitter har derfor betydning for engasjementet i 
gruppa. Stoler i sirkel gir en likestilt atmosfære der ingen sitter bak eller foran. 
Formen signaliserer tilhørighet i samme fellesskap. Stolene kan lett flyttes på 
dersom gruppa skal jobbe i grupper, ha fysiske øvelser etc. Øvelsene og 
aktivitetene i ideheftet er lagt opp til å jobbe i sirkel. I rom der det er praktisk 
vanskelig å lage en stor sirkel, kan det lages småsirkler rundt bord.  
 
Det å sitte i sirkel kan med en gang virke «kleint», men med tydelig struktur fra de 
som leder timen, blir det fort glemt. Bruk av sirkel anbefales, men i klasser hvor 
det absolutt ikke føles naturlig for lærer og/eller tillitselev, må ikke det være et 
hinder for at klassens tid blir gjennomført - velg da heller en annen organisering! 
 
Plan for økta 
Elevene må tidlig i året bli enige om enkle kjøreregler som må følges i klassens 
tid/elevrådsmøter, som å snakke en om gangen, lytte til hverandre og ikke være på 
mobilen. Ved starten av hver time, er et godt tips til den som skal lede timen, å 
skrive plan for økta på tavla. Da vet resten av gruppa hva de har i vente. Første 
punkt på planen bør være Sjekk inn, som vil si at alle deltakerne får anledning til å 
si noe og bli lyttet til. Sjekk inn er en oppvarmingsøvelse som gjør det lettere for 
flere å være aktive utover i økta. Velg et tema som alle kan si noe om:  
 

• En ting du la merke til på vei til skolen 
• Knips deg til et sted du kunne tenkt deg å være akkurat nå 
• En superegenskap du kunne tenkt deg å ha 
• En ting du trenger for å ha en god dag  
• Hvis du var et dyr – hvilket dyr ville du velge? 
• Ditt yndlingssted 
• Favorittfarge 

 
Etter å ha gått gjennom aktuelle saker og jobbet med planlagt tema for dagen, kan 
økta avsluttes med en sjekk ut. Temaer for en avsluttende runde kan være: 
 

• Si en ting du husker spesielt godt av det vi har snakket om 
• Hva synes du om temaet vi har snakket om? 
• En bra og en dårlig ting med klassens tid i dag 
• Hva har du lært som du ikke visste fra før? 
• En ting som kan bli bedre neste gang 

 
Øvelser og leker 
Øvelsene i ideheftet er knyttet til et tema og skal etterfølges av refleksjon enten i 
små grupper eller plenum. I klassens tid/elevrådsmøter er det ønskelig at elevene 
deltar aktivt. For å få alle med er det lurt å bruke øvelser. Øvelsene gjør at temaer 
og saker kan drøftes uten at elevene trenger å bli private. Flere av øvelsene krever 
at elevene også er fysisk aktive og de får føle på kroppen hva øvelsen gjør med 
dem. Å drøfte ut ifra noe de selv har erfart/kjent på er et godt utgangspunkt for 
refleksjoner som igjen setter i gang læringsprosesser, både hos den enkelte og i 
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gruppa. Variasjon i klasserommet er også noe de fleste liker.  
 
Det beste limet i en gruppe er trygghet, humor og latter. Litt konkurranse er bare 
sunt, og vi kan bli kjent på nye måter. I siste del av ideheftet er det forslag til leker 
som kan brukes. Flere av dem har elementer i seg som er knyttet til aktuelle 
temaer som tilhørighet, samarbeid og kommunikasjon. Lekene kan gjerne følges 
opp med refleksjoner. 
 
Årshjul 
Opplegg med øvelser er delt inn i et årshjul med temaer knyttet til de tverrfaglige 
temaene i overordnet del i læreplanen K-20. Innholdet i øktene ivaretar også 
opplæringslovens § 9A-2 Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar 
helse, trivsel og læring og §9A-8 Elevene skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa 
av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø.  
 
Inndelingen og rekkefølgen er ment å være veiledende og hver skole kan tilpasse 
det til sitt årshjul. Støttefunksjonene på skolen som rådgivere, miljøarbeidere og 
skolehelsetjenesten kan også inviteres inn og bidra med innspill innen sine fagfelt.  
 
 
 
 

 

 

 

Første termin 

Skolestart Høst 
Positivt fellesskap Samarbeid-  
Rettigheter og problemløsning-  
plikter som elev gruppedannelse   

 Kommunikasjon – Aktiv 
lytting  

             
                   Rus 

Underveisvurdering 
 

Andre termin 
Vinter       Vår 

Hva er konflikt     Trivsel 
Konflikter i egne liv    Tillit og omsorg 
Konflikthåndtering    Evaluering 

 
 



Elevråd og elevdemokrati – idehefte for elevråd 

Skolestart: Bli kjent – skap trygghet 
 
 

   
 

 
 
Positivt fellesskap 
Her er noen øvelser som er fine å bruke i oppstartsperioden for å bli kjent. De kan 

selvfølgelig også brukes utover i året. 
 

 
 
 
Lær-navn-øvelser 
• Finn et positivt adjektiv som starter på 
samme bokstav som navnet ditt. For eksempel: 

modige Maria, snille Stine, kule Kristoffer, artige Ali 
• Finn en aktivitet på forbokstaven din og lag bevegelsen. For eksempel: 

Hanne hopper, Martin maler, Kristian 
klorer 

• Bruk en ertepose eller en stressball - 
Møt blikket til en i gruppa, si ditt navn 
og navnet til den du ser på, kast ballen 
til personen. For eksempel: Ali til 
Emma… Emma til Philip… Philip til Eva  

• Avisleken: Deltakerne sitter i en ring. 
En velges ut til å stå i midten med en 
avis. Instruktør sier navnet til en i 
gruppa. Personen i midten skal slå 
vedkommende på kneet med avisa. Den 
som er i ferd med å bli slått sier raskt 
navnet til en annen i gruppa. Hvis han rekker det før han blir slått, skal 
den i midten prøve å slå denne personen. Den som ikke rekker å si et 
annet navn før han/hun blir slått, må bytte plass med personen i midten. 
Den som setter seg, sier et nytt navn. 

 
 

Raske bli kjent øvelser 
Elevene skal stille seg på rekke: 

Første 
termin 

 Positivt fellesskap 
 Rettigheter og plikter som elev 
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Anders 

Trine 

• Elevene skal stille seg opp ut ifra når de er født på året (Eks. 13.1, 14.04, 
09.05…) 

• Elevene skal stille seg på rekke: Still deg opp alfabetisk ut ifra fornavnet 
(Eks. Adam, Dina, Gerry… 

 

Menneskebingo 
Tid: ca. 5-10 min 
Hensikt: Bli bedre kjent, gå rundt å hilse på hverandre og se hvem vi har noe til 
felles med 
 
Gjennomføring: 
Lag bingolapper på forhånd som kopieres opp. Bruk gjerne ideer fra eksempelet 
nedenfor og tilpass med spørsmål som passer til gruppa og som gjør at deltakerne 
blir bedre kjent. 
 
Alle elevene får en bingolapp og en penn. Elevene skal deretter gå rundt å spørre de 
andre om det som står i rutene: Eks. Liker du å stå på scenen? Skriv navn på den som 
svarer ja på spørsmålet i ruta. Det er bare lov til å bruke navnet til en person èn 
gang. Den første som har fått navn i alle rutene, roper BINGO! 
Gruppa stiller seg i en ring. Instruktør sier: Alle som «liker å stå på scenen tar et 
skritt frem». De det gjelder tar et skritt frem, står noen sekunder og tar et skritt 
tilbake i ringen. Instruktør gjør det samme med alle rutene.  
 
Refleksjonsspørsmål:  

• Hva gjør det med oss når vi finner ut at vi har noe til felles? 
• Ble du overrasket over noen av svarene?  
• Var dette en god øvelse for å bli bedre kjent?  
•  

 
Jeg liker å stå 

på scenen 
Jeg har en 
storebror 

Jeg liker 
engelsk fotball 

Jeg har sett 
alle 

sesongene 
av Ex on the 

beach 

  Jeg kan spille     
  et instrument 

Jeg har mer enn 
to søsken 

Jeg har katt Jeg har vært på 
Galdhøpiggen 

Jeg kan kjøre 
båt 

Jeg liker å 
tegne 

Jeg liker 
sommer bedre 

enn vinter 

Jeg kan tre 
språk 

Jeg liker sushi Jeg liker 
strandferie 
betre enn 

byferie 
 

Jeg liker å 
game 
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Trip Advisor 
Tid: Ca. 20 min 
Hensikt: Bli kjent. Alle får snakket i plenum. Elevene får snakke om noe de kjenner. 
Skape stolthet rundt hjemstedet sitt – bygge identitet 
 
Gjennomføring: 
Instruktør stiller seg i midten av rommet og peker ut himmelretningene ut ifra 
posisjonen sin: nord, sør, øst og vest. Instruktør spør deltakerne: «Hvor bor du i 
forhold til hvor jeg står». Deltakerne skal ta med stolen sin og plassere den i riktig 
posisjon i forhold til instruktør, langt unna eller nært – nord, sør, øst, vest 
Instruktøren spør: Hva heter det der du bor? Si en ting som er bra med stedet? 
Hvorfor bør vi reise dit?  
 
Gruppa lager sin egen mini Trip Advisor. 
 
 

Miniintervjuer og presentasjoner i par  
Tid: 15 min  
Hensikt: Bli kjent med hverandre, fortelle og høre noe fint 
om oss selv  
 
Gjennomføring: 
  

1. Instruktør deler inn gruppa i par  
2. Parene bruker tre minutter på å intervjue hverandre 

med følgende spørsmål:  
• Hva er du stolt av?  
• Hva er du god til?  
• Hva drømmer du om? (for framtiden)  

3. Parene presenterer hverandre: «Dette er… Hun er stolt av… Hun er god 
til… Hun drømmer om…»  

 
Forslag til refleksjonsspørsmål:  

• Hvordan var det å presentere den andre?  
• Hvordan var det å bli presentert og få alles oppmerksomhet?  
• Hvordan er det å fortelle om det man er flink til?  
• Hvordan er det å høre andre si fine ting om en?  

 
 

Speed date 
Tid: ca. 20 min  
Hensikt: Bli kjent 
Gjennomføring: 
Klassen deles inn i to rekker: A-rekka og B-rekka.  
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Forslag til hva de kan snakke om: Hva de gleder seg til dette skoleåret, hva 
de mener er en god skole, hva som skal til for å trives på skolen 
 
Del 1: 
A og B sitter på stoler mot hverandre. De prater i 
to minutter, så bytter de partner. A-rekka flytter 
seg til nestemann på rekka. Bruk gjerne musikk 
som stoppsignal etter de to minuttene. 
 
Del 2: 
A-rekka deler seg i to og speed-dater, det 
samme gjør B-rekka. 
 
 

To sannheter – en usannhet 
Tid: 15 min 
Hensikt: Bli kjent med hverandre, reflektere rundt fordommer/førsteinntrykk 
 
Gjennomføring: 

1. Instruktør deler gruppa inn i par 
2. Parene forteller hverandre to ting som er sant og en ting som ikke er 

sant - noe de har gjort/opplevd. Den andre skal gjette hva som er 
sant/ikke sant. 

3. Parene forteller i plenum hva som var sant/ikke sant – presenter 
hverandre 

 
Forslag til refleksjonsspørsmål: 

• Hva var det som gjorde at det var lett/vanskelig å gjette hva som var 
sant/usant? 

• Hva er det første du legger merke til hos en person? 
• Hva kan du gjøre for at andre skal få det inntrykket du ønsker av deg? 
• Hvordan bruker du/andre sosiale medier for å bygge ditt/sitt image? 
• Hva tror du er grunnen til at førsteinntrykket ofte ikke stemmer? 

 
 

Personlig veikart 
Tid: 40 min 
Hensikt: Bli kjent. Refleksjon. En individuell øvelse der vi deler viktige 
begivenheter fra våre liv med gruppa. 

 
Gjennomføring: 
Elevene får et stort ark og tusjer eller fargeblyanter i flere farger. De får i oppgave, 
hver for seg, å lage et veikart over livet sitt fram til i dag. De kan for eksempel 
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bruke tegninger, ord og symboler som passer 
for å vise viktige hendelser, valg de har tatt og 
perioder og temaer i livet fram til nå. 
Instruktør kan starte med å lage sitt veikart 
foran gruppa som et eksempel. Viktig å 
presisere at det de tar med er noe de ønsker å 
dele med andre. (10 min) 
 
Elevene går sammen i par og deler veikartene 
sine med hverandre. Parene skal se på 
veikartene til hverandre og prøve å finne 
ut/tolke tegningene. Etterpå gir eieren av 
veikartet feedback og forklarer (10 min). 
 
Tilbake i ringen/på plassene sine får alle beskjed om å bestemme seg for en 
hendelse fra veikartet sitt, som de tenker er fin og som de har lyst til å dele. Det 
kan gjerne være et positivt veiskille. Ta en runde hvor alle forteller det de har valgt 
(15 min). 

 
Forslag til refleksjonsspørsmål: 

• Har veikartene noe felles? 
• Var det nyttig å tegne veikartet? På hvilken måte? 
• Hvordan kan det du har lært brukes for å forstå andre? 
• I hvilken grad kan vi selv velge veien livene våre tar? 

 
 
Rettigheter og plikter som elev 
En elev har både rettigheter og plikter. Som elev har du for eksempel rett til 
opplæring tilpasset ditt nivå og du har rett til et trygt og inkluderende skolemiljø. 
Samtidig har du plikter som elev, de står i ordensreglementet. Du er blant annet 
pliktet til å delta i undervisningen og du er pliktet til å ikke plage andre. 
Rettighetene og pliktene kan sees i sammenheng. Trygghet og inkludering 
forutsetter for eksempel at ingen diskriminerer og utestenger. Når gruppa skal 
jobbe med hvordan de vil ha det på skolen er det nyttig å se på sammenhengen 
mellom rettigheter og plikter og på hvem som har ansvar for at miljøet er godt for 
alle.   
 
Sirkel: Ta en runde i gruppa der alle får komme med sine meninger rundt 
rettigheter og plikter som elev. Det kan legges opp til en idemyldring med store ark 
i midten av sirkelen der alt som sies skrives ned.  
 
 
Fire ord-bygg 
Tid: ca. 20 min 
Hensikt: Få alle elevene til å delta aktivt i en debatt og samtidig ha respekt for 
andres meninger.  
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Fire ord-bygg er en øvelse hvor gruppa kommer fram til miljøpunkter gjennom en 
prosess hvor de får øve på aktiv deltakelse og demokratisk tankegang. 
Utstyr: Ark og penner, tavle eller stort ark og tusjer. 
 

Gjennomføring: 
1. Be hver elev tenke på fire ord som beskriver 
et godt klassemiljø. Fire ord som svarer på 
spørsmålet: Hva er viktig for at alle elevene skal ha 
det bra og lære mest mulig i klassen? 
Elevene skriver ned de fire ordene på hvert 
sitt ark. (3 min) Gi beskjed når det er ett 
minutt igjen av tiden. 
2. Be elevene gå sammen to og to. De leser opp 
de fire ordene sine og blir så enige om fire (av de 
åtte) ord som de skriver ned. Ingen nye ord skal 
legges til. (3 min) Gi beskjed når det er ett minutt 
igjen av tiden. 

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

4. Be firergruppene gå sammen slik at det blir grupper på åtte. De skal nå bli enige 
om fire ord (3 min) 

5. Til slutt skal hele gruppa bli enige om fire ord. Instruktør kan velge å gå ut slik 
at gruppa selv får ansvar for siste del av prosessen. Det er opp til gruppa å 
finne en som tar ledelsen. Gruppa får fem minutter på å bli enig om hvilke fire 
ord som skal stå igjen til slutt. Ordene skrives på et stort ark. (Arket kan bli 
hengende i verkstedet/klasserommet).  

Refleksjonsspørsmål: 
• Hvordan føltes det å måtte inngå kompromisser? 
• Var det vanskelig å komme til enighet? 
• Hva ble vanskelig når gruppa ble stadig større? 
• Hva har denne prosessen lært deg om det å bli enig? 
• Hva legger vi i ordene som er valgt? Eks. humor – hva er god/dårlig humor 
• Hvordan kan klassen følge opp det de har blitt enige om? 

 
Ansvarlighet 
Øvelsen passer godt å bruke til å jobbe videre med punktene som kom fram i fire 
ord-bygg, reflekter rundt hvem som har ansvar for hva. 
 
Spørsmål til diskusjon: 

• Hva skal elever ta ansvar for? 
• Hva skal lærer ta ansvar for? 

 
Lag en tabell som viser hvem som har ansvar for hva. Heng den opp i 
klasserommet. Eksempel på tabell: 
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HVA ANSVAR NÅR 
Komme tidsnok til 
timene 

Elevene Morgen, etter 
friminuttene 

Gjennomføre klassens 
tid 

Tillitselev/elevvernombud/ 
kontaktlærer 

Mandag i 3. time 

Introdusere tema og 
læringsmål 

Lærer Begynnelsen av hver 
økt 

 
 

Fire hjørner 
Tid: Ca. 20 min 
Hensikt: Skape diskusjon og øke bevissthet rundt 
de temaene som tas opp, vise flere sider av en 
sak og at det er greit å være uenig. 
Utstyr: Fire ark der det står: ENIG, UENIG, VET 
IKKE og KANSKJE  
 
Gjennomføring: 
Fordel arkene (ENIG, UENIG, VET IKKE og 
KANSKJE) i fire hjørner av rommet. Den som 
leder økta leser opp påstander relatert til 

skolens reglement og alle beveger seg til den lappen de vil stå ved, alt ettersom de 
er enige, uenige, usikre eller ikke vet.  Den som leder ber noen fra hver lapp om å 
forklare sitt syn. Bruk gjerne oppfølgingsspørsmål. 
 
Forslag til påstander: 

• Det er sammenheng mellom regler og trivsel 
• Det er rettferdig at alle blir behandlet helt likt 
• Anmerkninger fungerer godt 
• Å snuse på skolen er ikke så farlig 
• Hvis jeg ser noen stjele noe på skolen, så er det ikke mitt ansvar å si ifra om 

det 
 
Det som er spesielt bra med denne øvelsen er at den tvinger alle deltakerne til å ta 
standpunkt, og alle får sagt sin mening ved at de fysisk flytter seg rundt i rommet. 
Alle deltar i diskusjonen ved den fysiske forflytningen, selv om de ikke deltar ved å 
snakke. Øvelsen er enkel, og det blir raskt en diskusjon. Den er også god for å 
illustrere at ting ikke er svart-hvitt. Det er lov til å skifte mening. Etter å ha hørt på 
de andres argument, kan deltakerne skifte plass, for eksempel fra enig til litt enig.  

 



11 
 

 
 
 
FORSLAG TIL PLAN FOR KLASSENS TID 
 

Tid Hva Hvordan Utstyr 
5 min Introdusere tema Gå gjennom plan  

som er skrevet på 
tavla 

Tavle og tusjer 

5 min Sjekk inn Gruppa svarer på 
spørsmålet: 
Hvis du kunne knipse 
deg til et sted – hvor 
ville du ha vært nå? 

 

10 min «Sola skinner på 
meg» 

Se beskrivelse av 
leken 

Stoler i sirkel 

15–20 min To sannheter – en 
usann 

Se beskrivelse av 
øvelsen 

 

5 min Sjekk ut Gruppa svarer på 
følgende spørsmål:  
Hva kommer du til å 
huske fra økta i dag? 
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Høst: Samarbeid og kommunikasjon 
 

 
 
 
 
 

Tema som er valgt i denne perioden er samarbeid og kommunikasjon. Ei gruppe 
består av personer med ulike meninger, oppfatninger og ønsker. Samarbeid på 
tvers av gruppa kan derfor være krevende. Alle trenger å øve på å samarbeide. Å 
øve på å se seg selv og andre i situasjoner med samarbeid. Det er også tatt med en 
et par øvelser om hvordan gruppa kan jobbe med tematikken rus. Til slutt er det 
noen ideer til underveisevalueringer.  
 
 
 

Koppen  
Tid: 5 min 
Hensikt: La gruppa oppdage at det er flere sider av en sak og at finnes mer enn en 
sannhet. 
 
Gjennomføring: 
Instruktøren holder opp en kopp med for eksempel en logo. Gruppa sitter slik at de 
ser ulike sider av koppen. Be de som sitter på den ene siden beskrive hva de ser, og 
så de som sitter på den andre siden – hva ser de? Gå runden slik at koppen blir 
beskrevet fra alle sidene.  

 
Refleksjon: 

• Hvem hadde rett? 
• Finnes det flere svar? 

• Hvor mange løsninger fant gruppen? 
• Er det viktig å finne ut hva de andre ser? 
Hvis ja, hvorfor?  

 
 
 

Fabrikken 
Tid: 25 min 
Hensikt: Tenke kreativt, å se nye muligheter og samarbeide. Ingenting er umulig, det 
gjelder å se nye løsninger. Øve opp gruppas samarbeidsevner og grupperegler. 
Utstyr: Erteposer/baller og stoppeklokke  

 Samarbeid-problemløsning – gruppedannelse 
 Kommunikasjon - Aktiv lytting 
 Rus 
 Underveisevaluering 

 
 
 



Elevråd og elevmedvirkning – idehefte for elevrådsarbeid 

Gjennomføring: 
Del gruppa i to og be deltakerne stille seg i en sirkel. De to gruppene får hver sin 
ertepose. Den skal de kaste på kryss og tvers av sirkelen. Alle må huske hvem de 
får erteposen av og hvem de sender til. Det skal være et fast mønster. Øv noen 
runder slik at alle husker rekkefølgen. 
 
Instruktøren sier: Dette er den faste produksjonskjeden på en fabrikk. Produktet må 
være innom alles hender før den er ferdig. 
Flere produkter introduseres (flere erteposer). Husk at her gjelder det å være 
effektiv. Presenter stoppeklokke og be dem sette opp tempoet og forbedre tiden. 
Si at den andre gruppa har bedre tid. 

 
Refleksjon: 

• Ble det mye stress? 
• Var det noen som fikk lyst å gi opp? 
• Hvordan fungerte samarbeidet når det ble stress? 
• Hvordan kom dere fram til taktikken? 
• Tok noen ledelse? 
• Hva med reglene dere laget? 
• Ble det gjort noe som ble tatt for gitt? 

 

Prikken 
Tid: 15 min 
Hensikt: Kjenne på det å være en del av et fellesskap og å bli holdt utenfor  
Utstyr: Klistremerkeprikker i ulike farger, en til hver elev 
 
Gjennomføring: 

1. Be elevene lukke øynene. Fest en prikk i panna til 
hver av elevene. La 4-5 elever få prikker i 
samme farge. En eller to elever får prikker i 
farger ingen andre har. 

2. Gi beskjed om at ingen får snakke. 
3. Når alle har fått prikk i klistre-prikk i panna, be 

dem åpne øynene og gruppere seg. 
4. Hvis noen lurer på hvordan de skal gruppere seg, er 

svaret: Det er opp til dere, oppgaven er å gruppere seg, uten å 
kommunisere med ord. 

5. Når gruppene har funnet hverandre, kan du spørre: 
• Føler du at du står i riktig gruppe? 
• Hvordan fant du fram til gruppa? 
• Du/dere som står alene. Hva tror du at du har i panna? Hva skjedde da 

du/dere oppsøkte andre grupper? 
• Hvordan føltes det å ikke høre/få komme inn i noen av gruppene? 
• Hvordan opplevde dere som hadde funnet gruppe at noen ble alene? 
• Hva gjorde dere i forhold til den/de med «eneste-prikk»? 
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Refleksjon: 
• Hvordan kan denne øvelsen knyttes til klassen/skolen? 
• Hva bestemmer hvem som grupperer seg? 
• Hva kan gjøres for at de «utenfor» får komme inn i gruppa/gjengen? 
• Hva kan de som er «utenfor» selv gjøre for å bli med? 

 

Bryte koden 
Tid: 15 min 
Hensikt: Utforske koder for gruppedannelse  
 
Gjennomføring: 
Tre deltakere går ut på gangen 
Gruppa som er igjen i rommet deler seg i tre-fem grupper ut fra noe de har felles 
(eks. måten de sitter på, like klær, lik på håret, klokke på armen osv). 
Fortell de som er ute at de skal gå inn en og en. Oppgaven er å finne ut hvor de skal 
sette seg. Når de kommer inn, har ingen lov å snakke. 
 

Refleksjon: 
• Hvordan opplevde du å komme inn i 
rommet? 
• Hva er relevansen til virkeligheten? 
• Hva legges til grunn for  
gruppedannelser på skolen? 
• Hva slags gruppe er dere en del av? 
• Hva bestemmer om man kan bli 
medlem i en gruppe eller ikke? 

 
 

 
Hurtig coaching 
Tid: 20 min 
Hensikt: Høre noe fint om oss selv, ikke bare om utseende, men om hvordan vi 
er som personer og hvordan vi bidrar sosialt og faglig i gruppa. 
 
Gjennomføring: 
Gruppa danner to sirkler utenpå hverandre – den innerste sirkelen snur ansiktet 
mot den ytterste sirkelen slik at alle står i par mot hverandre. De innerste sier noe 
fint om personen i ytterringen i 30 sekunder. Personene i ytterringen flytter seg en 
bort og får en ny ½-minutts positiv tilbakemelding på seg selv. Gjør det samme helt 
til alle har får sagt noe til hver enkelt i ytterringen. 
 
Ringene bytter plass, og nå får de som gav positive tilbakemeldinger det samme 
tilbake. 
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Forumspill om samarbeid /gruppearbeid 
Forumspill kan være metoden eller arbeidsformen vi trenger for å se ting på andre 
måter eller finne nye innfallsvinkler som kan få store og små ting til å skje. Når det 
blir arbeidet med Forumteater og Forumspill er det viktig at kunnskap, innsikt, vilje 
og handlekraft er til stede hos deltakerne i gruppa (forum). 
Tid: 30 min 
Hensikt: Bli bevisst på hvordan en selv er i et gruppearbeid og hva som fremmer og 
hemmer samarbeidet. 

Innledning: Diskuter begrepet samarbeid i gruppen, bruk gjerne fire ord-bygg 
som metode. 

1. Klassen deles inn i grupper på tre-fem personer 
2. Hver gruppe lager et rollespill på en tenkt konflikt i et gruppearbeid 
3. Spill alle rollespillene en gang 
4. Spill et av rollespillene en gang til, og be resten av klassen STOPPE spillet når 

de føler det skjer en krenkelse 
5. Gi ideer på hvordan vedkommende (den som blir krenket) kan prøve å stoppe 

krenkelsen. Prøv ut ulike forslag 
6. Gjør det samme med alle rollespillene 

 
 

Kommunikasjon 
Bevissthet og trening i kommunikasjon er en 
sosial ferdighet som er nødvendig for å 
fungere godt i et fellesskap. Det er viktig å 
oppøve ferdigheter i personlig språk og 
personlige grenser. 
 
 

En fjær blir til fem høns 
Tid: 20 min 
Hensikt: Erfare hvor vanskelig det er å lytte og gjengi korrekt, og hvor lett det kan 
oppstå misforståelser. 
 
Gjennomføring: 

1. Elevene deles inn i grupper på fire. 
2. En fra hver gruppe får høre en historie. Historien kan gjerne være dramatisk 

– en nestenulykke, noe selvopplevd, en ferie… Den som forteller kan gjerne 
være detaljert. Skriv ned historien på forhånd. 

3. De som lytter går tilbake til sin gruppe og forteller historien til en i gruppa, 
som forteller til nestemann som igjen forteller til nestemann der igjen. 

4. Sistemann som har hørt historien skal gjenfortelle den høyt til gruppa si – 
eller i plenum. Historien har helt sikkert blitt forandret. 

Refleksjonsspørsmål: 
• Hva betyr uttrykket «En fjær kan bli til fem høns»? 
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• Hva er forskjellen på førsthåndsopplysninger og ting som blir 
gjenfortalt? 

• De fleste har erfaringer med usanne rykter. Har dere noen 
erfaringer/opplevelser dere vil fortelle? 

• Nettvett – hvordan oppstår rykter og usannheter på nettet? 
• Har dere ideer til hvordan vi kan stoppe eller begrense at rykter sprer seg? 
 
 

Tegn geometriske figurer 
Tid: 20 min 
Hensikt: Trene aktiv lytting, med bruk av spørsmål, gjentakelser og 
oppsummeringer  
Utstyr: Kopier av ark med geometriske figurer (to ulike versjoner), blanke ark og 
penner/blyanter 
 
Gjennomføring: 

1. Del elevene inn i par 
2. Be dem sette seg rygg mot rygg 
3. Del ut et blankt ark til den ene og et ark med geometriske figurer til den 

andre(fasiten). 
4. Eleven med fasiten skal formidle hva den andre skal tegne for å få det likt 

med fasiten. 
5. Eleven som tegner har verken lov til å snakke, spørre, gi lyd eller snu seg. 

Obs! Viktig at ingen av de som skal tegne ser noen annens fasit 
6. Når de fleste er ferdige, kan de sammenligne tegning med fasit. 
7. Gjør øvelsen 

motsatt, slik at de 
som tegnet først, nå 
skal forklare og 
omvendt. Del ut et 
blankt ark til den 
ene og et ark med 
geometriske figurer 
til den 
andre(fasiten). 
 

Refleksjonsspørsmål: 
• Hvordan gikk dette? 
• Vis tegningene til hverandre. Noen har faktisk klart å kopiere 

tegningene veldig bra. Hva var det dere gjorde for at det ble så 
riktig? 

• Hvordan kan dere sikre dere at dere forstår hva den som forklarer mener? 
• Hva kan skje hvis dere gjetter (legger til egne resonnement) mer enn lytter? 
• Har dere opplevde eksempler på at dette har skjedd? 
• Hva kan gjøre aktiv lytting vanskelig? (Tenker her på fordommer, bestemt 

seg på forhånd hva den andre skal si/mene osv) 
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Rus – hvor går grensa? 
Generelt vet vi at mange elever har prøvd rusmidler (først og fremst alkohol) eller 
kommer til å ruse seg. Vi reagerer ulikt på rusmidler. Hva er forskjellen på de ulike 
rusmidlene? Hvor mye er greit å drikke før det går utover skolen? Hva gjør du hvis 
du har en venn som du synes drikker for mye? 
Mange spørsmål finnes det svar på mens andre 
igjen går på etikk og holdninger. Øvelsene som er 
beskrevet nedenfor kan hjelpe elevene i gang med 
refleksjoner rundt egne og andres rusvaner. 
 
Ved bekymring skal ikke kontaktlærer eller 
medelever sitte igjen med bekymringen for andre 
alene. Bruk støtteapparatet på skolen, ta kontakt 
med rådgiver, skolehelsetjenesten eller 
miljøgruppa.  
 
 

Moralske valg 
Tid: 25 min 
Hensikt: Elevene må ta et valg og det blir mer synlig når de fysisk må vise hva de 
står for. De lærer å argumentere for sitt syn. Alle er aktivt deltakende. 
Utstyr: Fire A4 ark 
 
Gjennomføring: 

1. Det legges ut fire ark på gulvet: ENIG, LITT ENIG, UENIG OG LITT UENIG 
2. Lærer leser opp påstander/moralske dilemmaer og elevene stiller seg ved 

den lappen som passer best til det de mener. 
3. Lærer spør hva som er grunnen til deres valg. «Du har stilt deg på Enig – hva 

er grunnen til at du gjør det?» Læreren kan trekke inn deler av påstanden i 
spørsmålet. «Du er uenig i at Bakrus er en grei fraværsgrunn, forklar! 

 
Elevene som endrer mening under argumentasjonen, har lov til å gå til et annet ark. 
 
Forslag til påstander: 

• Helgefylla gjør det vanskelig å konsentrere seg på skolen på mandager 
• Mange unge har et rusproblem uten at de vet det selv 
• Bakrus er en grei fraværsgrunn 
• Det jeg ikke husker å ha gjort i fylla, er ikke mitt ansvar 

 
Refleksjonsspørsmål: 
(Elevene sitter tilbake på plassene sine) 

• Hvor mye alkohol er det greit/normalt å drikke? 
• Hvor ofte er det vanlig at 16-20 åringer drikker/ruser seg? 
• Hvilke rusmidler blir sett på som greie/aksepterte i ungdomsmiljø? Hvilke er 

lovlige/ulovlige? Hva kan grunnen være til at de er lovlige/ulovlige? 
• På hvilken måte kan rusbruk få konsekvenser for skolen? Både for deg selv 

og medelevene 
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• Hva kan du gjøre hvis du har en venn/venninne som du er bekymra for? 
 
 

Innenfor og utenfor 
Tid: 15 min 
Hensikt: Få flest mulig til å delta. Finne fram til felles ord og begreper som brukes 
til refleksjonssamtale rundt rus og rusbruk. 
Utstyr: Et stort ark, to tusjer i ulik farge eller white board  
 
Gjennomføring: 

1. Legg et stort ark i på gulvet i midten av sirkelen. Tegn en sirkel. 
2. Be elevene definere hva rusmidler er. 
3. Gå runden rundt i sirkelen med spørsmålet: Hva skjer når man ruser seg 

(glad, slapper av…)? Velg gjerne en sekretær fra gruppa som skriver, med for 
eksempel grønn tusj, det som er sagt, inni sirkelen. 

4. Ny runde rundt i sirkelen med spørsmålet: Hvilke grunner kan det være til at 
man bruker rusmidler? Sekretæren skriver grunner, med blå tusj, utenfor 
sirkelen 

 
Refleksjonsspørsmål: 

• Er det noen sammenheng mellom det som står inni og utenfor sirkelen? 
• Hvor mye alkohol er det greit/normalt å drikke? 
• Hvor ofte er det vanlig at 16-20 åringer drikker? 
• Hvilke rusmidler blir sett på som greie/aksepterte i ungdomsmiljø? Hvilke er 

lovlige/ulovlige? Hva kan grunnen være til at de er lovlige/ulovlige? 
• På hvilken måte kan rusbruk få konsekvenser for skolen? 
• Hva kan du gjøre hvis du har en venn/venninne som du er bekymra for? 

 
 

Evalueringsdiagonalen 
Tid: 10-15 min 
Hensikt: Elevene får tenkt gjennom sin egen 
innsats og selv vurdert hvordan de kan bli bedre. 
Lærer får tilbakemelding på hva som har vært 
bra/dårlig og hva elevene trenger fra lærer/skole 
for å bli bedre. 
Utstyr: Fire ark der det står FORNØYD, LITT 
FORNØYD, LITT MISFORNØYD og MISFORNØYD 
 
Gjennomføring: 

1. Fordel de fire arkene utover gulvet – 
gjerne diagonalt i klasserommet. 

2. Forklar elevene at du vil stille noen spørsmål som går på hvordan de 
vurderer sin egen arbeidsinnsats på skolen fram til nå. Elevene skal stille 
seg ved det arket som passer best til hva de vil svare. 

3. Forslag til spørsmål: 
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• Hvor fornøyd er du med egen faglig innsats så langt i 1. termin? 
(Oppfølgingsspørsmål: Du har stilt deg på FORNØYD, hvorfor er du 
fornøyd? Kan du endre på noe for å bli enda mer fornøyd? Hvordan 
har lærerne bidratt til at du er fornøyd? Hva kan lærerne gjøre for 
at du skal bli enda mer fornøyd?) Hvis eleven står på en av de 
andre lappene tilpasses spørsmålene til det. 

• Hvor fornøyd er du med klassen så langt i 1. termin? 
(Samme type oppfølgingsspørsmål som ovenfor) 

• Hvor fornøyd er du med skolen så langt i 1. termin? 
(Samme type oppfølgingsspørsmål som ovenfor) 

 
 
 
 

 
 
 
FORSLAG TIL PLAN FOR KLASSENS TID 
 

Tid Hva Hvordan Utstyr 
5 min Introdusere 

tema: 
Kommunikasjon  

Gå gjennom plan 
som 
er skrevet på tavla 

Tavle og tusjer 

5 min Sjekk inn Gruppa svarer 
på 
spørsmålet: 
Fortell om en ting 
du 
så på vei til skolen 

 

20-25 min Tegn 
geometriske 
figurer 

Se beskrivelse av 
øvelsen 

Ark med 
geometrisk figurer, 
blanke ark og 
penner 

10-15 min Sjekk ut En ting du kommer 
til å huske fra 
denne økta 
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Vinter: Krenkelser – hvor går grensa? 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Overalt hvor mennesker er sammen oppstår det konflikter. Det er en naturlig del av 
livet. Konflikter kan være negativt for de som er involvert, men kan også bidra til 
noe positivt hvis de blir håndtert på en konstruktiv måte. Å lære hvordan man kan 
ordne opp i konflikter på en grei måte, er en viktig del av den sosiale kompetansen 
og noe man får bruk for senere i livet - både privat og i arbeid. Øvelsen 
«Konflikttreet» er fin for å visualisere ulike typer konflikter og hva som kan være 
årsakene til dem. Det gir et godt utgangspunkt for refleksjon og kan øke 
forståelsen for egen rolle i konfliktsituasjoner og for andre som er i konflikt. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Konflikttreet  
Tid: 15 min 
Hensikt: Å utforske hva konflikt er og hva som 
forårsaker konflikt 
Utstyr: Stort ark og tusj eller smartboard/tavle 
 
Gjennomføring: 

1. Tegn en trestamme og still spørsmålene 
til gruppa: 
• Hva er dette? 
• Hva er over stammen (tegn greiner 

utan blader)  
• Hva er konflikter? Gruppa skal gi 

eksempler på konflikter, slik vi kan se 

Andre 
termin 

 Hva er konflikt 
 Konflikter i egne liv 
 Konflikthåndtering 
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dem. Skriv ned ordene på greinene. Eksempler på synlige konflikter/tegn 
på konflikter er krig, slåsskamp, krangling, blikking…  
Pass på å få med utestenging også. 

 
2. Hva skal til for at treet skal leve? De trenger næring fra røttene. Tegn røtter.  

Gruppa skal gi eksempler på årsaker til konflikt. Det er ord som er svar på 
spørsmålene: 
• Hvorfor plager/kjefter/angriper vi hverandre?   
• Hva kan være grunner til plaging/kjefting/angrep?  Skriv ned ordene på 

røttene. Eksempler på svar kan være: sjalusi, konkurranse, redsel, 
rasisme, familieproblemer, hevn og usikkerhet. 

 
Refleksjon: 

• Hva tror dere er hensikten med å skille mellom synlige tegn på konflikt og 
årsakene? 

• Hvilke typiske konfliktsituasjoner oppstår på verkstedet? 
• Hvordan blir de som oftest løst? 
• Er det andre måter å løse disse konfliktene på? 
• Hvilke konflikter er vanlige blant ungdom? 
• Hvordan oppstår de og hvordan blir de eventuelt løst? 

Refleksjonsspørsmålene er omtrent de samme som til øvelsen under 
«Konfliktdiagonalen» (se under). Et forslag er å ta de to øvelsene etter hverandre 
og før en runde med refleksjonsspørsmål. Øvelsene kan også brukes hver for seg. 
Velg den måten du tror fungerer best i din gruppe. 
 
 

Konfliktdiagonalen 
Tid: 15 min 
Hensikt: Å reflektere over 
forskjellene i håndtering av egne og 
andres konflikt  
Trenger: Litt gulvplass 
 
Klassen må starte med å definere hva konflikt er og komme med eksempler på 
vanlige konfliktsituasjoner. Øvelsen passer derfor godt som en oppfølger til 
konflikttreet. 
 
Gjennomføring: 

1. Lag en usynlig linje i rommet, for eksempel fra hjørne til hjørne, hvor det 
ene hjørnet står for «kjempebra» og det andre hjørnet for «kjempedårlig». 

2. Be elevene stille seg på linja etter hvor godt de synes de håndterer egne 
konflikter. Midt imellom er da «sånn passe». 

3. Når elevene har stilt seg opp, spør om de synes de står på riktig plass. Hør 
med to-tre stykker hvorfor de står der de står. Videre kan du spørre hva de 
mener de gjør bra og hva de kan gjøre annerledes for å håndtere egne 
konflikter bedre. 
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4. Gi beskjed om at elevene skal stille seg opp på nytt. Spørsmålet denne 
gangen er hvor godt de håndterer andres konflikter. 

5. Hør igjen med to-tre stykker hvorfor de plasserte seg akkurat der. Spør hva 
som gjør at du eventuelt er bedre eller dårligere til å håndtere andres enn 
egne konflikter. 

 
Forslag til refleksjonsspørsmål: 

• Hvilke typiske konfliktsituasjoner oppstår på verkstedet? 
• Hvordan blir de som oftest løst? 
• Er det andre måter å løse disse konfliktene på? 
• Hvilke konflikter er vanlige blant ungdom? 
• Hvordan oppstår de og hvordan blir de eventuelt løst? 

 
 

Lytting på flere nivåer 
Tid: 25 min 
Hensikt: Lytte godt og trene på å skille mellom fakta, følelser og behov  

Gjennomføring: 
1. Be alle deltakerne tenke på en 

konfliktsituasjon de har vært i, en 
situasjon hvor de 
opplevde ubehag og som ikke løste seg 
der og da. Gi samtidig beskjed om at det 
bør være en historie som kan deles med 
andre i klassen (3 min). 

2. Del deltakerne inn i grupper på 4 og 4. På 
hver av gruppene skal de velge ut én som 
deler sin historie med de andre. Før de 
begynner å fortelle, skal de tre andre få hver sin oppgave: 
• Én skal lytte etter og notere ned hovedpunktene av fakta i historien, som 

hvem som var involvert, hvor det skjedde, hva som skjedde osv. 
• Én skal lytte etter fortellerens opplevelse av det som skjedde, med andre 

ord følelser som uttrykkes i historien. 
• Fjerdemann i gruppa skal lytte etter behov, både etter fortellerens og 

evt. andres behov i historien. (10 min) 
3. Etter at historien er fortalt, får deltakerne instruksjon om å 

oppsummere/gjenfortelle det de har notert seg. Fortelleren får anledning til 
å korrigere underveis. 

 
Refleksjon: 

• Gikk det greit å lytte etter spesifikke ting i historien? 
• Ble følelsene og behovene klart uttalt i historien? 
• Måtte dere tolke? 
• Hva er det viktig å lytte etter hos andre for å kunne møte med empati? 
• Fakta: Ville historien blitt fortalt på samme måte av de andre som var 

involvert? 
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• Er fakta objektive? 
 
Veier å gå: 
Refleksjonsspørsmål: Som dere ser, har jenta på tegningen også bein. Det 
symboliserer valg og ulike veier å gå. Hvilke alternative utveier kunne det blitt på 
deres situasjoner, dersom de underliggende behovene var dekket? 
 
 

Min konflikt 
Tid: 20 min  
 
Gjennomføring: 
Hver deltaker tenker gjennom en konflikt som har vært vanskelig. Vi kartlegger og 
klargjør for oss selv. Den som leder økta hjelper elevene å rydde i konflikten ved å 
stille ulike spørsmål: 
 

1. Partene – hvem er med i konflikten? 
2. Hva skjedde faktisk? - Fakta 
3. Hvordan opplevde du det? (såret, sint, skuffet..) 
4. Hva trengte du? (anerkjennelse, trøst, tilgivelse, takk..) 
5. Hva ønsket du skulle skje? (fellesskap, glede…) 
6. Hvem var berørt? 
7. Hvor viktig er det for deg å løse den? 
8. Hvor viktig er personen for meg 

 
SETT NAVN PÅ KONFLIKTEN DIN TIL SLUTT. 
 
Refleksjon: 

• Hva skjer med konflikten når du rydder i den? 
• Hva er forskjellen på fakta og følelser i konfliktsituasjonen? 
• Hva er behov? 

 
 

Nettverk – støtte eller trøbbel 
Tid:15 - 20min 
Hensikt: Skape bevissthet rundt hvordan personer utenfor konflikten påvirker 
meningene våre.  
Utstyr: 4 stoler 
 
Gjennomføring: To stoler settes rygg mot rygg, to personer setter seg. De har en 
konflikt. De har ikke lov å snakke sammen. Foran hver av de to står en stol. 
 
Eksempel på Case: 
To elever og bestevenner er blitt uvenner på grunn av noe som skjedde på fritiden. 
Den ene har blitt kjæreste med bestevenninnen. Den andre har kjærlighetssorg. 
Dette begynner å bli uholdbart for klassemiljøet. 
 



13 
 

Foran hver konfliktdeltaker står en stol. Dette er stolen til nettverk og 
støttepersoner. Støttepersoner setter seg etter tur på stolen og gir ”gode råd”. Alle 
andre i klassen kan gå til stolen å gi råd til den ene. Rollene kan for eksempel være 
venninne, mor, lærer, søster, rådgiver, kjæreste… Bruk fantasien 
 
Refleksjon: 

• Tenk på hvor mange som egentlig 
mener noe om din konflikt! 

• Hvordan skal vi kunne ta tilbake 
konflikten eller ikke bli påvirket? 

• Hva skjer med deg når du mottar råd? 
Er det til hjelp? Blir konflikten større? 
Tydeligere? 

• Hvem var gode støttepersoner? 
• Hva gjorde at akkurat dette ville hjulpet? 

 
Klassen kan gjerne lage egne caser! 
 
 

Jeg bare tulla… 
Hva er tull og når er det ikke tull noe mer? Hvor går den grensa? Og hvem 
bestemmer grensa? Klippet om Basse er et godt utgangspunkt for å snakke om det. 
https://www.nrk.no/video/lettskremte-basse_91207 
 
Forslag til refleksjonsspørsmål 
etter klippet: 

• Ler vi av eller med 
Basse? 

• Hva gjør det greit å le av 
han? 

• Hvilken posisjon/rolle 
har Basse på 
arbeidsplassen? 

• Har posisjonen/rollen 
hans noe å si i forhold til 
hvordan de andre er mot 
han? Hadde det vært annerledes om han var en av sjefene? 

• Hva betyr det å være likeverdig? 
 
Knytt samtalen nærmere gruppas hverdag i klasserom og verksted: 

• Hvordan er rollene i klassen – rangering etter popularitet? Har det noe å si i 
forhold til hva som er humor i klassen? 

• Det er lett å le fordi de andre gjør det. Hva kan enkeltpersoner/elever gjøre 
for å forandre hvordan det «bare» er blitt? 

• Er det forskjell på hvordan jenter og gutter krenker hverandre? (vold, latter, 
utestenging, ignorering…) 

• Krenking på sosiale medier - Hvordan kan du stanse/motarbeide det? 

https://www.nrk.no/video/lettskremte-basse_91207


Elevråd og elevmedvirkning – idehefte for elevrådsarbeid 

 
 

 
FORSLAG TIL PLAN FOR KLASSENS TID 

Tid Hva Hvordan Utstyr 
5 min Introdusere 

tema 
Konflikt 

Gå gjennom plan som 
er skrevet på tavla 

Tavle og tusjer 

5 min Sjekk inn Gruppa svarer på 
følgende: Si en ting 
som gjør deg sint 

 

15 min Konfliktdiagonal
en 

Se beskrivelse av 
øvelsen 

 

15–20 min Zip Zap Bop Se beskrivelse av 
leken 

 

5 min Sjekk ut Gi et kompliment til 
sidemannen – eks.  
noe han/hun har sagt 
eller gjort i denne 
økta 
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Vår – Å bry seg 
 
 
 

 
 
 
 
 

Trivselstreet  
Øvelsen kan gjøres sammen med Konflikttreet. Gruppa definerer da først hva 
konflikt er og hva ligger bak konfliktene, for så å definere hva som må til for å 
oppleve trivsel.  
 
Tid: 20 min 
Hensikt: Trivselstreet beskriver hva som skaper trivsel – det vi vil ha mer av! 
 
Gjennomføring:  
Lik gjennomføring som med konflikttreet, men skriv «trivsel» i stammen. Røttene 
skal fylles med handlinger (hva vi gjør for å bidra til trivsel), og greinene med det 
vi ser og opplever når vi trives (hvordan vi har det). Gruppa kan skrive på greinene 
og i røttene om hverandre. Et tips er at når en handling skrives, så følges det opp 
med hva vi ser som resultat av handlingen. For eksempel ta med alle i samtalen 
(røttene) gjør at vi opplever inkludering (greiene). 

 
Instruktør kan velge om øvelsen 
gjennomføres i plenum, et felles 
tre for hele gruppa, eller om 
gruppa deles inn i smågrupper. 
Ved smågrupper blir det flere 
trær. De kan henges på veggen. 
Gruppa studerer trærne og ser 
etter følgende:  

• Er det noe som går igjen/som 
er likt 
• Er det noe som er 
overraskende/uventet? 
• Etter å ha gjennomført 
øvelsen, har du nå fått et annet 
syn på hva som fører til trivsel? 

 

 Trivsel 
 Tillit og omsorg 
 Evaluering 
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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? 
 
 

Fire grunner til at vi skal hjelpe andre 
Øvelsen er lik Fire ord-bygg som står beskrevet i del 1 – skolestart.  
 
Tid: ca. 20 min 
Hensikt: Få alle i gruppa til å delta aktivt i en debatt og samtidig ha respekt for 
andres meninger  
Utstyr: Ark og penner, tavle eller stort ark og tusjer 
 
Gjennomføring: 

1. Be hver elev tenke på fire ord som begrunner hvorfor vi skal støtte et 
solidaritetsprosjekt. Hver elev skriver ned de fire ordene på 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) 
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5. Læreren kan nå velge å gå ut. Elevene får beskjed om at de får fem minutter 
på å bli enige om hvilke fire ord som skal stå igjen til slutt. Disse skal skrives 
på et stort ark. (Arket kan bli hengende i verkstedet/klasserommet). Når 
læreren går ut er det opp til klassen å finne en 
som tar ledelsen og skriver opp ordene. 

 
Refleksjonsspørsmål: 

• Var det lett/ vanskelig å finne de fire ordene? 
• Hva betyr de fire ordene klassen har kommet 

fram til? 
• Hva er hensikten med at elevenes har et 

solidaritetsprosjekt? 
• Hva betyr det for deg som person å være med å 

hjelpe andre? 
 
Øvelsen kan også bli brukt til å jobbe med andre tema som for eksempel miljø. 
 
 

Post-it sammen 
Tid: 15-30 min 
Hensikt: Evaluere og oppsummere ved å bruke den kollektive hukommelsen 
Utstyr: Post-it-lapper, penner/tusjer og tavle 
 
Dette er en oppsummeringsøvelse der gruppa sammen skal huske hva som er blitt 
jobbet med.  
 
Gjennomføring: 
Gruppa deles inn i grupper på tre. Hver gruppe får en bunke med post-it lapper og 
skal nå skrive ned alt de har lært/gjennomgått i klassens tid. Lappene henges opp 
på tavla eller på et stort ark. Når alle lappene er hengt opp, skal gruppa tematisere 
lappene.  
 
 

Evaluering med post-it-lapper 
Tid: 15-30 min 
Hensikt: Evaluere og oppsummere  
Utstyr: Post-it-lapper, penner/tusjer og tavle 
 
Gjennomføring: 

1. Tegn figuren på tavla. Bytt gjerne ut behov med ide. 
2. Del klassen inn i grupper på tre. 
3. Alle får en bunke med post-it-lapper og penn. 
4. Deltakerne skriver ned tilbakemeldinger fra klassens tid. Positive ting, 

negative ting og ideer til endringer. Kun en ting per lapp. Lappene henges 
opp på figuren etter hvert som de er skrevet og plasseres på 
riktig område (positivt, negativt eller ide). 



Elevråd og elevmedvirkning – idehefte for elevrådsarbeid 

5. Når alle lappene er hengt opp, 
kan alle ta hver sin penn/tusj 
og markere med en prikk eller 
stjerne på lappene en er enig i. 
Det gir en god oversikt over 
om meningene er felles eller 
delte. 

Refleksjon: 
• Hva er det som går igjen – hovedtendensen? 
• Er det mange delte meninger eller har 

elevene ganske lik oppfatning av klassens 
tid? 

• Hva er grunnen til det – tror dere? 
 
 

 
 

 
 
FORSLAG TIL PLAN FOR KLASSENS TID 
 

Tid Hva Hvordan Utstyr 
5 min Introdusere tema Gå gjennom plan 

som er skrevet på 
tavla 

Tavle og tusjer 

5 min Sjekk inn Gruppa svarer på 
følgende: 
Hva gjør deg 
glad? 

 

10 min Sheriffen Se beskrivelse av 
leken 

 

20 min Post-it sammen Se beskrivelse av 
øvelsen 

Tavle, 
penner/tusjer og 
post-it-lapper 

5 min Sjekk ut Si en ting som du 
synes er spesielt 
viktig fra 
evalueringen 
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Lek mer – kjeft mindre 
Uansett alder så gjør lek noe med stemningen i ei gruppe. Gjennom lek kan gruppa 
bli bedre kjent, konsentrasjonen kan øke og det er en god måte å varme opp på. 
Bryt gjerne opp ei økt med en lek. Noen av lekene er knyttet til tema og det passer 
med en refleksjon i etterkant.   

 
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… 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. 
 
 

Hei, hei, hei 
Tid: 10 min 
Hensikt: varme opp, le og komme i gang 
 
Gjennomføring: 
Alle deltakerne står i ring med ansiktet vendt 
mot midten av ringen. En person «har den» og 
går på utsiden av ringen. Denne prikker en på 
ryggen, og disse løper da om kapp hver sin 
vei rundt ringen for å komme først til den nå 
tomme plassen. Når de møtes på veien rundt, 
må de stoppe opp, ta hverandre i hendene å si 
«hei, hei, hei», før de løper videre. Den som 
kom sist fortsetter rundt ringen, prikker så en 
annen på ryggen som igjen må løpe om kapp 
osv. 
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Ark, ikke gulv 
Denne er satt under leker fordi den skaper mye latter. Som øvelse passer den godt 
som utgangspunkt for samtale om samarbeid, hjelpe hverandre og det å ikke gi 
opp. 
 
Tid: 15 min 
Hensikt: kreativitet, samarbeid og oppleve at det umulige ikke er umulig likevel  
Utstyr: Store ark (A3 eller flipoverark) 
 
Gjennomføring: 

1. Elevene deles inn i grupper på tre eller fire 
2. Hver gruppe får et stort ark (A3 eller flip over) 
3. Instruksjonen er: Alle på gruppa skal være i berøring av arket, men ikke 

gulvet. Det er ikke lov til å bruke stoler eller andre hjelpemidler. 
4. Veileder går rundt og godkjenner og oppmuntrer grupper som synes 

oppgaven er umulig. 
5. Når alle har klart det, brettes arket i to. Samme instruksjon igjen: Alle på 

gruppa skal være i berøring av arket, men ikke gulvet. Det er ikke lov til å 
bruke stoler eller andre hjelpemidler. 

6. Slik fortsetter det til det er bare en liten papirlapp igjen, og det er en 
vinnergruppe igjen. 

Mulig løsning: Alle holder papiret, mens de hopper samtidig opp i lufta! 
 
Refleksjonsspørsmål: 

• Hva tror dere er hensikten med denne øvelsen? 
• Hvordan jobbet dere sammen? Hvordan kom dere fram til en løsning? 
• Var det noen som tenkte det var umulig? 
• Har dere eksempler fra virkeligheten der noe har syntes umulig, men så har 

det ordnet seg likevel? 
 
 

Zip Zap Bop  
Tid: 15 min 
Hensikt: Le sammen. Reflektere over 
betydningen av kroppsspråk. 
 
Gjennomføring: 

1. Alle står i ring med ansiktet vendt 
innover. Det skal nå sendes en tenkt 
energiball mellom deltakerne. Denne kan 
sendes på følgende måte: 

2. ZIP: Hendene samles og peker mot (og 
blikket rettes mot) sidemannen samtidig 
som det sies 

3. «ZIP!». En ZIP kan bare sendes sidelengs i motsatt retning av der den kom 
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fra. 
4. BOP: En kan bope en zip ved å løfte begge hender med håndflatene løftet 

mot den som bop`en rettes mot, og si «BOP!». Da snur zip`en. Man kan ikke 
bop`e en Bop, bare en Zip. 

5. ZAP: Når en zap`er, sendes energiballen på tvers av ringen. En zap`er ved å 
legge håndflatene mot hverandre og rette ut armene. Mottakeren av en Zap 
kan ikke bop`e, bare zap`e eller zip`e videre. 

 
Prøv det noen runder, og prøv å få opp fart og energi!  
 
Del 2 
Øvelsen kan fortsette ved at man kutter ut lyd (sier ikke Zip, Zap, Bop), men bruker 
bare bevegelsene. Videre kutter man bevegelsene og bruker bare blikk. Her går det 
an å dikte historier om spioner og hemmelige agenter… 
 
Refleksjonsspørsmål: 

• Kan dere komme på eksempler i hverdagen deres hvor dere bruker «zip`er, 
zap`er og bob`er»? 

• Hva er egentlig en bop? 
• Hvordan oppleves det å motta en bop? 
• Som lærer opplever jeg det som en bop… (kom med eksempel der du 

opplever en avvisning, for eksempel negativt kroppsspråk når du skal 
gjennomgå stoff du har forberedt godt) 

 
 

Elgen 
Tid: 10 min 
Hensikt: Riste løs, le 
 
Gjennomføring: 
Alle sitter i ring. En person starter med å være elgen. Det betyr at personen lager 
horn med hendene, tommelen inntil hodet. De som sitter på hver sin side av elgen 
må lage ekstra sidehorn. Den til venstre lager horn på sin venstre side med venstre 
hånd, den til høyre lager sidehorn med høyre hånd på sin høyre side – med 
tommelen til hodet. Man kan gjerne vifte med hornene/fingrene. 

 
Elgen skal nå sende hornet videre til en annen i 
ringen. Det gjøres ved å se rett på den man sender 
til og strekke fram begge armene mot denne. Da 
skal denne være den nye elgen, personene ved 
siden av blir de nye sidehornene. 
 
Det er lov til å luresende! Det gjør man ved å late 
som man skal sende hornene, men tar ikke 
tomlene fra hodet. Hvis man lar seg lure av 
luresending, eller ikke følger raskt nok med, med å 
ta imot sendte horn eller ta ned igjen (side-)horn 
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etter at det er videresendt, må man gå ut av sirkelen og er ute av leken. 
 
 

Molekylleken 
Tid: 5 min 
Hensikt: Røre på seg og dele inn i grupper 
 
Gjennomføring: 
Alle deltakerne myldrer rundt hverandre i rommet. Den som leder timen sier et tall, 
f.eks. fire. Deltakerne skal da så fort som mulig samle seg i grupper på fire. Blir det 
deltakere til overs, kan de være med å foreslå neste tall. Det blir mest gøy når det 
er fart i leken. 
 
 

Sheriffen 
Tid: 10 min 
Hensikt: Å le sammen og øve på oppmerksomhet og konsentrasjon. 
 
Gjennomføring: 
Deltakerne står i ring. En person velges til å stå i midten. Denne er sheriff. Sheriffen 
skal sikte på og “skyte” deltakerne, en etter en. De som blir “skutt” redder sitt eget 
skinn ved å dukke raskt. Da blir det duell isteden, mellom de to som står på hver sin 
side av den som blir “skutt” av sheriffen. For hver gang sheriffen skyter, dør en 
person; enten den det blir siktet på, hvis hun ikke dukker raskt nok, eller en av de to 
i duellen. Dette er til enhver tid sheriffen som 
avgjør, som i god, gammel western- stil, er 
sheriff og dommer i en og samme person. 
 
Den som dør er ute av leken, og de andre 
elevene tilpasser ringen og gjør seg klare til et 
nytt nådeløst skudd fra sheriffen. 
 
Når det til slutt bare er to deltakere igjen, kan 
sheriffen lede en skikkelig westernduell mellom 
disse to.  De stiller seg  opp  med  ryggen mot 
hverandre. De får oppgitt et stikkord, f.eks. “eple”. 
Sheriffen sier ulike ord (for eksempel banan, 
juice, briller osv.) og får hvert ord må deltakerne ta ett skritt fra hverandre – helt til 
de hører ordet “eple”.  Da er det om å gjøre å snu seg å få “skutt” motstanderen først. 
Den raskeste har vunnet. 
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