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Før dere leser: Når er du mest fornøyd med deg selv? Skriv ned minst tre punkter.

Hvem er Per?

Hva tenker andre om Per?

Jeg liker ikke  
å sparke fotball.

 

Kristian er min
aller beste venn.

 

Per er veldig snill.
Han er en hjelpsom gutt. 

 

Jeg liker å drømme  
meg bort.

 

Per er en koselig gutt.
Han har god fantasi.

 
Per er flink til mye, men 

han er litt rotete.
 

Pappa Mamma 
Kristian 

Bestemor 

Per er bestevennen min. 
Per er morsom å leke 

med. Dessuten er  
han god i fotball. 

 

Forventning
Å forvente noe  
er å håpe at noe  
vil skje.

Ord å snakke om: selvbilde • forventninger • fornøyd 

Jeg heter Per. Jeg er 8 år.
Hunden min heter Bosse. 

Jeg er redd for ikke 
å ha noen å leke med.

 

Noen ganger  
er jeg lei av å måtte  

være flink. 
 



a

c d

Jeg og de rundt meg

HVA LIKER DU?
Jobb sammen med  
en læringsvenn.  

Skriv tre ting som  
du liker å gjøre.
Skriv tre ting som du tror  
læringsvennen din liker å gjøre.

Sammenlign svarene deres.
Lærte dere noe nytt  
om hverandre?

DINE FORVENTNINGER
Lag et tankekart.
Skriv hva du forventer  
av deg selv når:

• du er hjemme
• du er på skolen
• du er med venner

LESESPØRSMÅL
Hva tenker Per om seg selv?

Hva tenker de andre om Per?

Hva tror du læreren til Per forventer av ham?

Hvordan tror du hunden Bosse ville ha beskrevet Per?

Har du noen gang tenkt noen de samme de samme tankene som Per? Hvilke?
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SNAKKEBOKSEN
Hvem tror dere kjenner Per best?

Hva menes med ordet forventninger?

Hvilke forventninger tror dere Per har til seg selv?
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SELVPORTRETT
Lim et bilde av ansiktet  
ditt på et ark.

Klipp ut bilder av klær, hår 
eller andre ting du liker fra 
ulike blader. 

Lag et bilde av deg  
selv på en ny måte.

b
FLEIP ELLER FAKTA?
Lag en liste med tre ting om deg selv som er sanne.
Lag en liste med tre ting om deg selv som er usanne. 

La en venn gjette hvilke som er sanne og hvilke  
som ikke er det. Bytt roller.  
Hvem klarte å gjette flest riktige?

Utstyr
• bilde av ansiktet ditt
• saks
• lim
• magasiner/ukeblader

FLEIP! Jeg har sittet  
i en ubåt! 



Før dere leser: Skriv ned de fem første ordene som du kommer på om deg selv. 

Hvem er du?

Ord å snakke om: selvbilde • personlighet • følelser • kompliment • trygg

Personlighet
Du er deg! Tankene, følelsene, det du sier og 
måten du oppfører deg på, gjør at du er deg.  
Vi kaller det personligheten din. 
Noen er stille. Andre er pratsomme. 
Vi oppfører oss forskjellig etter hvor vi er  
og hvem vi er sammen med.

Selvbilde
Selvbilde er de tankene og følelsene vi har om oss selv.  
Det andre sier kan betyr mye for deg.  
Du blir lei deg hvis noen sier noe sårende.  
Du blir glad når noen sier noe fint til deg.  
Derfor er det viktig å gi komplimenter og snakke hyggelig 
til hverandre. Da føler du deg trygg på deg selv og den du er. 



Jeg og de rundt meg

LESESPØRSMÅL
Velg én av personene på side XX. Skriv litt om personligheten som du tror personen har.

Hvordan kan vi vite hvilket selvbilde andre har?

Forklar ordet kompliment.

Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å få et godt selvbilde?

Hvordan føler du det når du gjør andre glad?
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SNAKKEBOKSEN
Hva menes med ordet personlighet?

Hva menes med ordet selvbilde? 

Hvilken personlighet tror dere de fire personene på side XX har?
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c
PAPIRDUKKE
Bruk kopiarket 
du får av læreren din.

Tegn og fargelegg deg selv  
akkurat som du ønsker. Lim på garn til hår. 

Bakpå papirdukken kan du skrive navnet ditt  
og fem ord som du synes beskriver hvem du er.

Fest en tråd øverst på hodet til papirdukken. 
Lag en utstilling i klassen. Heng opp alle 
papirdukkene på en lang snor.

  

SKRIV ET BREV
Skriv et brev til en som ikke  
har møtt deg før. 

Skriv og fortell om:

• hvem du er
• alderen din
• hvordan du ser ut
• hvor du bor
• hva du liker å drive med 
• hva som gjør deg glad

b

EN HÅNDFULL KOMPILMENTER!
Hele klassen jobber sammen. Av læreren får alle et ark med  
en hånd som dere henger på ryggen med teip.  

Gå rundt og skriv en positiv ting på hånda til de andre. 

Etterpå kan du lese hvilke komplimenter du har fått av de  
andre i klassen din. Lag en fin utstilling med alle hendene  
som er fulle av komplimenter.

Utstyr
• kopiark
• lim
• fargeblyanter
• garn

SAMFUNNSFAG

EN HÅNDFULL KOMPLIMENTER!

Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 4–5 i Spire 3 Samfunnsfag. Spire 3 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2021 – kopiering tillatt

Heng arket på ryggen din med teip.  La alle i klassen skrive et kompliment til deg inni hånda.Klipp ut hånda og heng den opp et sted hvor du kan lese de hyggelige tingene de andre har skrevet om deg. 



Før dere leser: Legg hånda di på et ark og tegn rundt. Skriv «Vis respekt – få respekt» inni hånda du tegnet. 
Fargelegg tegningen. 

Likeverd

Ord å snakke om: likeverd • respektere • nedsatt funksjonsevne • verdifull • ulike

Når du ser deg rundt i klassen din, ser du at alle er ulike.  
Forskjellene utenpå kroppen er synlige. Tankene og det  
som er inni oss er forskjeller som vi ikke kan se. 

Alle mennesker er like mye verdt. Ingen er er mer verdifulle enn andre.  
Du er like verdifull som klassekameraten din ved siden av deg – selv om 
dere ser forskjellig ut og tenker ulike tanker. 

Du viser respekt når du godtar at klassekameraten din ser  
annerledes ut enn deg og tenker annerledes enn deg.

Likeverd betyr at  
alle er like mye verdt.

... og jeg er lav.

Jeg er høy!

Jeg bruker 
briller.

Ørene mine  
er store.

Jeg har nedsatt  
funksjonsevne.

Håret mitt er 
rødt og stritt.

... mens mitt hår  
er sort og krøllete.

Huden min 
er hvit.

Jeg har 
brun hud.



Jeg og de rundt meg

LESESPØRSMÅL
På hvilken måte er du forskjellig fra de andre i klassen din?

Hvem i klassen er du mest lik? Hvorfor?

Hva betyr det å vise noe repsekt?

Hvorfor er alle mennesker er like mye verdt?

Hvilken snakkeboble på side XX beskriver deg best?
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SNAKKEBOKSEN
Hva betyr «Vis respekt –få respekt»?

Hva menes med at alle mennesker er like mye verdt?

Hvordan ville det ha vært hvis alle mennesker var like?
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LIKE MYE VERDT!
Lag en tegning av en rik person  
og en fattig person. 

Skriv en tekst om hvordan  
de to er like mye verdt.

LIKT OG ULIKT
Snakk med en læringsvenn.  
Finn ut hvordan dere er like og ulike.  
Sett opp et skjema.

Utstyr
• kopiark
• fargeblyanter
• saks

Alle passer inn i det  
store puslespillet!

Finnes det  
flere måter å være  

rik på?

a

Forskjeller

Likheter

Forskjeller

hår

øyenfarge

interesser

mat

klær bosted

religion søsken

Bruk disse hjelpeordene:

VI HØRER SAMMEN
Tegn et portrett av  
deg selv i puslebrikken.
Fargelegg.

Heng alle puslebrikkene på veggen 
slik at det blir et stort puslebilde.



Før dere leser: Gruppeoppgave: bruk kroppene deres til å lage en morsom statue.

Vennskap

Ord å snakke om: vennskap • uvennskap • uttrykke • dagbok 

Kjære dagbok!

Jeg er så lei meg!  

Det kjennes som om jeg har  

en stor klump i magen, og at  

jeg har vondt overalt. Det er vanskelig 

å se det jeg skriver. Tårene min bare renner!

Jeg må fortelle hva som har skjedd.

Da kom jeg kom på skolen i dag, var alt som vanlig. 

Lea og jeg var i skolegården og lekte sammen.  

Lea er bestevenninnen min. Eller er hun det? 

Plutselig kom Mie og sa hun måtte snakke med Lea. 

Etter stund så jeg dem sammen på klatrestativet.  

Jeg spurte om å få bli med, men da fniste de og  

ristet på hodet. 

Midt i timen fikk jeg en lapp fra Lea.  

Der stod det at vi ikke er bestevenner lenger!

Jeg fikk vondt langt inn i hjertet. 

Mamma og pappa vet ingenting. De forventer  

at jeg skal gjøre lekser, men jeg klarer ikke  

å tenke på noe annet. Synes du jeg skal fortelle  

mamma om det som har skjedd, kjære dagbok?

 

Vi er ikke 
bestevenner 
mer.



Jeg og de rundt meg

LESESPØRSMÅL
Hvorfor er Johanna lei seg?

Hva synes du om det Lea gjorde?

Hva forventer foreldrene at Johanna skal gjøre?

Hva synes dere Johanna bør gjøre?

Hva ville du ha gjort hvis du opplevde det samme som Johanna?
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SNAKKEBOKSEN
Hva menes med vennskap?

Hvordan bør en god venn være?

Hva er en dagbok, og hvorfor skriver Johanna i dagboka?
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VENNSKAP
Jobb sammen med en læringsvenn.  
Lag et dikt om vennskap sammen. 
Diktet kan begynne slik: 
En god venn ...
Fremfør diktet for de andre i klassen.

GLAD ELLER TRIST?
Mal et bilde som  
handler om å være glad 
eller å være lei seg. 

LAG DIN EGEN DAGBOK
Slik gjør du det:

Brett et farget A4-ark i to.
Gjør det samme med alle de 
hvite arkene. Legg de hvite arkene inni  
det fargede arket. Pass på at de ligger jevnt.

Tvinn trådene til ei fin snor. Lagg hull  
i arkene med hullemaskinen. Træ snora  
gjennom hullene og lag en knute.  
Lag en fin forside. 

d

Utstyr
• farget A4-ark
• 10 hvite A4-ark
• hullemaskin
• farget garn

Utstyr
• maling
• pensel
• ark

I en dagbok kan du samle  
tankene dine, så slipper du  
å ha alle tankene i hodet.

Noen ganger kan det være fint 
å tegne eller male tankene sine.
Da blir tankene til noe annet.

a
DAGBOK
Det har gått en uke siden Johanna var lei seg  
og skrev i dagboka.  
Tenk deg at du er Johanna. Hva har skjedd etterpå?  
Skriv en side i dagboka og fortell hvordan du har det nå.

b



SAMFUNNSFAG

EN HÅNDFULL KOMPLIMENTER!

Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 4–5 i Spire 3 Samfunnsfag. 
Spire 3 Samfunnsfag © GAN Aschehoug 2021 – kopiering tillatt

Heng arket på ryggen din med teip.  
La alle i klassen skrive et kompliment til deg inni hånda.
Klipp ut hånda og heng den opp et sted hvor du kan lese 
de hyggelige tingene de andre har skrevet om deg. 




