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Tilleggsaktiviteter for skoletiltak 
 
Kjære lærere, 
For å kunne tilby et relevant opplegg i klassen kan det være nyttig å inkludere noen 
aktiviteter før, under og etter hovedinnholdet. På disse sidene finner du noen 
aktiviteter som forklares trinn for trinn og med tips til hvordan du kan gjøre dem 
interessante og morsomme. Disse aktivitetene/lekene, som passer for grupper på 
inntil 25 deltakere, kan deles opp i følgende kategorier: 

1. Aktivitetsfremmende. Læreren kan bruke dem før hovedinnholdet starter. 
Målet med disse aktivitetene er å legge til rette for at deltakerne blir bedre 
kjent og at det føles trygt å være med i aktivitetene fordi de fremmer 
deltakelse og verdier som samarbeid, kommunikasjon, tillit og det å ha det 
gøy sammen. Vi foreslår at de kan vare 10-15 minutter. 

2. Refleksjonsfremmende. Læreren kan bruke metoden i løpet av selve 
hovedinnholdet, eller på slutten. Denne typen aktiviteter er særlig nyttige i 
senarioer der elevene skal reflektere over det de tidligere, eller nettopp, har 
lært, eller når de skal ta i betraktning implikasjonene i hverdagen av det de 
har lært. Refleksjonene kan være en guide for fremtidige aktiviteter. Vi 
foreslår at de kan vare 15-20 minutter. 

3. Evalueringsaktiviteter. Vi anbefaler uformelle evalueringsaktiviteter som kan 
teste hva som er lært etter hvert innhold eller på slutten av selve opplegget. 
Vi foreslår at de kan vare 10-15 minutter. 
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Aktivitetsfremmende 
i. Den blinde og ledsageren 

Materiale: ingen ting 
1. Del gruppa inn i par (lag en på tre om nødvendig).  
2. Hver gruppe skal ha én spiller A og én spiller B.  
3. Deretter skal alle B-spillere spille blind, og A-spille skal spille ledsager. Ikke hold 

på for lenge.  
4. La spillerne bruke noen minutter på å bli enige om noen former for 

kommunikasjon fordi muntlig kommunikasjon ikke er lov.  
5. Alle B-spillere skal begynne å bevege seg I rommet, og A-spillerne skal ivareta 

deres sikkerhet.  
6. Etter en tid (vurder stemningen, ikke for lenge) roper du “skift” og rollene skifter. 
 
Når aktiviteten er slutt, kan man diskutere noen punkter:  
- Hvordan føltes det under aktiviteten?  
- Hvilken rolle var de mest komfortabel med og hvorfor? 
- Hvordan var kommunikasjonen mellom parene?  
 
Kilde: “Youth For Love” verktøy, https://www.youthforlove.eu/ 

 
 

ii. Fremover og motsatt 
Materiale: ingen ting 
Fase 1  
1. Be beltakerne om å gå rundt I rommet I ett minutt. 
2. Når læreren sier “Stopp” skal alle stoppe, og når læreren sier “Gå” starter 

deltakerne å gå igjen.  
3. Gjenta 2-3 ganger.  
4. Når læreren sier «løft hendene», løfter deltakerne hendene, og når læreren sier 

«senk hendene», senker de hendene.  
5. Gjenta 2-3 ganger. Dy kan bruke alle de fire instruksene i ulike kombinasjoner.  
Phase 2 
1. Nå forklarer du at du komme til å gi de samme instruksjonene (stopp, gå, hender 

opp, hender ned), men at de nå skal gjøre det motsatte av instruksen.  
2. Gjenta 4-5 ganger. 
3. Så ber du alle om å stå stille og lukke øynene.  
4. Velg to deltakere og hvisk til dem at «Uansett hva jeg sier skal du fortsette å 

gjøre det motsatte av instruksen».  
5. Be alle om å åpne øynene.  
6. Forklar at de nå skal følge instruksene og slutte å gjøre det motsatte.  
7. Gjenta 3-4 ganger.  

 
Når aktiviteten er slutt, kan man diskutere noen punkter:  
- Hvor lett eller vanskelig var det å gjøre motsatt? 
- Hvordan opplevdes de to ulike fasene? 
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- Hvordan opplevde de to som gjorde motsatt at det var bare de to som gjorde 
det? 

- Er det noen ting i livet som ligner litt? 
 
 

iii. Omvendt stollek  
Materiale: stoler (solide) tilsvarende én mindre enn antall deltakere i gruppen 
(maksimum åtte deltakere i hver gruppe, sju stoler), musikkspiller  
1. Plasser stolene i en sirkel, med stolenes rygg mot hverandre. Deltakerne står i 

ring rundt stolene.  
2. Forklar at de skal vandre rundt stolene mens misikken spiller, og når den stopper 

skal alle være på stolene, selv om en mangler, og ingen føtter kan være i kontakt 
med gulvet.  

3. Når alle har føttene opp fra gulvet, kan de stille seg i ring igjen, en stol fjernes og 
de vandrer rundt til musikken stopper. Når musikken stopper skal alle være på 
stolene, selv om en mangler, og ingen føtter kan være i kontakt med gulvet. 

4. Gjenta trinn 2 og 3 framt til alle klarer å være på én stol uten at føttene er i 
kontakt med gulvet, eller så få stoler som de klarer. 

 
 

iv. Å hilse på flyplassen! 
Materiale: et lite ark (se beskrivelse nedenfor) 
1. Besøk nettstedet How Do People Around The World Greet Eachother? 

(opodo.co.uk) og finn ut de ulike måtene folk i verden hilser på! 
2. Velg så mange “hilsner” som halvparten av antall i gruppa.  
3. Noter på et ark de valgte hilsnene, hver hilsen skal noterers på to ark. Bland 

arkene 
4. Be nå hver deltaker om å trekke en lapp, les hvilken hilsen de skal gjøre og holde 

det hemmelig.  
5. Så leker vi at vi er på en stor internasjonal flyplass med personer fra hele verden.  
6. Du setter deltakerne i gang, de skal gå rundt og hilse på den de møter.  
7. Ale holder på til de møter den som hilser på samme måten..  
 
Etterpå kan man diskutere følgende: 
- Hvordan likte du dette? 
- Fikk du noen overraskelser? Hvorfor? 

  

https://www.opodo.co.uk/blog/greetings-around-the-world/
https://www.opodo.co.uk/blog/greetings-around-the-world/
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Isbrytere 
v. Sladretimen 

Materiale: Papir og penn til hver deltaker.  
Vi anbefaler å bruke denne går deltakerene kjenner hverandre nokså godt og når det 
er en stemning av tillit i gruppa. 
Det er forskningsmessig belegg for å hevde at tillit er direkte relatert til positiv 
lagytelse, så det er lurt å bygge tillit som en del av kulturen. 
Mange liker denne isbryteren godt fordi gruppemedlemmene kan dele morsom 
informasjon om hverandre, som igjen bygger sterkere personlige bånd. Aktivitete 
passer for både små og store grupper. 
 
1. Velg ut en deltaker som er første person ut, hen må stå utenfor rommet.  
2. De andre deltakerne skriver hver seg ned en ting (pass på at det er en positiv 

ting) om personen ute på gangen.  
3. Alle lappene med beskrivelse samles inn. Personen på gangen kan nå komme inn. 
4. Velg en av lappene (tilfeldig) og les innholdet høyt. Personen som var på gangen 

må nå gjette på hvem hen tror det var som skrev den lappen.  
5. Hvis persone som var på gangen gjetter riktig, velges en ny person til å gå på 

gangen. Dersom personen derimot gjetter feil, fortsetter opplesningen til 
personen gjetter riktig eller alle lapper er lest opp. 

6. Fortsett til alle har vært på gangen. 
 

vi. Menneskelig oppslagstavle 
Materiale: Et stort stykke papir 
Dette er en selvavsløringsaktivitet som legger til rett for at deltakerne kan oppnå en 
mer personlig kontakt.  
Denne isbryteren fremmer kreativitet og gjør at man kan slappe av. 
Kan fint brukes som teambyggingsaktivitet eller for å bli bedre kjent. 
 
Fremgangsmåte 
1. Alle får et stykke papir og tusjer. 
2. Hver deltaker får seks minutter til å beskrive seg selv på arket, eller 

«oppslagstavlen», her kan man bruke ord, symboler eller tegninger.. 
3. Etter seks minutter henger deltakerne oppslagstavlen på kroppen (klipp et hull 

som hodet kan tres gjennom). 
4. Alle går rundt og snakker med alle i seks minutter, man skal stilel spørsmål om 

det som er på andres oppslagstavle. 
 
 

vii. Mitt N.A.V.N 
Formål: At alle skal bli kjent med hverandres navn og et interresant faktum som kan 
fremme en samtale på et senere tidspunkt. Kan brukes med nye grupper, før de har 
lært seg hverandres navn. Denne isbryteren er enkkle og krever ingen forberedelser.  
 
Fremgangsmåte 
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1. La gruppemedlemmene får 3 til 5 minutter til å tenke på et interessant faktum 
som korresponderer til hver bokstav i fornavnet sitt.  

2. La alle dele sitt akronym.  
For eksempel: 
Hei, Jeg heter Børge. B er for Bjørn, min fars navn. Ø er for østlandet der jeg bor. R er 
for «Road Glide», som jeg kjører. G er for geiter, som vi hadde mange av. E er for 
elbil, som jeg skal ha. 
 

viii. Heller Enn 
Formål: Kan brukes som introduksjonsaktivitet, for å bedre forstå hverandres 
preferanser. Dette er også en inbryter som passer godt med nye grupper, og man blir 
kjent med hverandres preferanser. Aktiviteten frisker også opp hukommelse, noe 
som er nyttig fordi forskning har vist at læring da øker. 
Fremgangsmåte 
1. Alle sitter i en sirkel. 
2. Begynn med å fortelle om én ting du liker å gjøre (for eksempel å gå tur). 
3. Personen til venster gjentar det du har sagt, og sier noe de heller liker å gjøre (for 

eksempel «du liker å gå tur, jeg vil heller se en serie enn å gå tur). 
4. Den neste til venstre igjen, gjentar det de to første har sagt, og sier hva hen 

heller vil gjøre enn det de vil. 
5. Fortsett rundt sirkelen. 
 

ix. Klar, Ferdig, Reorganiser 
Formål: At deltakerne lærer nye og interessante ting om hverandre. Videre kommer 
alle seg opp av stolen og i aktivitet. Kan gjerne brukes ved halvgått løp, som en 
vitamininnsprøytning.  
Fremgangsmåte 
1. Del gruppen i to og organiser dem slik at de står på to linjeg med ansiktet vendt 

mot hverandre.  
2. Annonser en kategori, for eksempel fornavn eller fødeby eller lignende.  
3. Så skal de de organisere seg raskt som mulig. Dersom fornavn kan det være 

alfabetisk, dersom fødeby fra nord til sør, eller øst til vest, eller innbyggertall osv. 
4. Vinnerlaget er de som oganisere seg raskest, to av tre ganger.  
5. Man kan hoilde på med så mange kategorier man vil.  
Forslag til kategorier: fødselsdag (kronologisk), høyde, siste land man besøkte 
(geografisk), antall land man har besøkt, osv. 
 

x. Likheter og Forskjeller 
For å være ærlig så har vi alle noe som er unikt for hver enkelt. Men vi vil også på en 
måte være lik andre. Denne isbryteren gir oss mulighet til å finne ut av dette med 
hverandre. 
Fremgangsmåte 
1. Alle får papir og penn. 
2. Alle lager tre kolonner på arket; navn, likheter, forskjeller 
3. Alle rusler rundt og finner ut hva de har til felles med hverandre og som skiller. 
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4. Stopp etter 5 minutter, ta en runde der hver enkelt leser likheter og forskjeller 
med de andre i gruppa. 

 
xi. Identitetssirkler 

Formål: Al alle i gruppa deler sine og forstår hverandres verdier 
Materiell: 10 kartotekkort til hver 
Denne isbryteren oppmuntrer alle til å dele ting de vanligvis ikke ville delt med andre 
– noe som igjen kan fremme videre samtale og vennskap i gruppa. 
Instructions 
1. Del gruppa i to og lag to sirkler, en ytre og en indre.  
2. De i den ytre sirkelen er vendt innover, de i den ytre sirkelen er vendt utover. 
3. Hver indre person står overfor en ytre person. 
4. Alle får 10 kartotekkort hver. Der noterer de en verdi på hvert kort.  
5. Indre og ytre personer deler med hverandre hvorfor de noterte de enkelte 

verdier og hvordan de prioriterer dem, totalt 5 minutter. 
6. Etterpå skal alle rive i stykker ett kartotekkort (men ikke kaste det). 
7. De ytre sirkelen roterer, og nye par dannes. De får fem minutter til å forklare 

hverandre hvorfor de rev i stykker det kortet de rev i stykker og hvordan de ville 
føle seg om de mistet den verdien.  

8. Fortsett til alle har kun ett kartotekkort igjen, den viktigste verdien. 
 

xii. Associationsklapp 
1. Alle former en sirkel.  
2. Lederen starter, sier er ord, for eksempel «ekskursjon», klapper en gang i 

hendene og peker på en anne i sirkelen. 
3. Den utpekte sier et nytt ord, assosiert med «ekskursjon», for eksempel «bil», 

klapper og peker på en annen.  
4. Fortsett til ett ord blir gjentatt eller noen ikke kommer på noe.  
Samme person kan bli pekt på flere ganger. 
Kilde: ActionAid, Youth for Love Educational Kit (https://www.youthforlove.eu/) 

 
 

  

https://www.youthforlove.eu/
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Refleksjonsfremmende aktiviteter 
i. Hode, Hender og Føtter  

Du kan skrive ut bildet under, en print til hver, og diskutere med deltakerne etter en 
aktivitet;  
- Hva jeg følte, noter nærheten av hjertet 
- Hva jeg har lært, noter nærheten av hodet  
- Hva jeg kan gjøre med det, noter ned i nærheten av hendene og føttene  
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ii. Forventningstreet – hva forventer jeg av denne erfaringen? 

Tegn et tre på et stort ark (A3). Deltakerne noterer hva de frykter ved røttene og 
forventninger ved trekronen. Diskuter veien opp, hva skal til? 
 

iii. Den globale boligblokken 
Materiale:  Vedlegg 1,2,3 (valgfritt), fargetusjer og -stifter, saks, lim osv.  
1. Sammen med elevene, tenk på verden som en boligblokk, den globale blokken! 
2. Tegn den. Du bruke vedlegg 1 eller tegne en selv. Når den er tegnet dent tek på 

hvem utenom deg selv som bor der. Bruk figurer (vedlegg 2) og tegn deg selv 
familien din og naboene dine.  Ta også med naboer som bor litt lenger unna, som 
i resten av Europa, i Afrika, i Asia, Australia, Sør-Amerika, Mellom-Amerika, Nord-
Amerika og Arktis.  

3. Prøv så å forestille deg leieboerne: hva har de på seg, hvilke språk snakker de, 
hvilken musikk lytter de til, hvilke danser danser de, hvilken mat lager de, hva har 
de i fryseren, osv. Hva annet vet du om naboene dine? Forsk litt på vanene deres 
for å lære litt mer.  

4. Når boligblokka og leieboerne er lagd ferdig, snakk med elevene om i hvilken 
leilighet din familie vil bo i så vel som naboenes familier. Skap interiøret i 
leilighetene basert øpå det du lærte i forskningen i punktet over. 

5. Forklar elevene at familiene ofte snakker sammen om ettermiddagene. Hvis 
noen står utenfor leilighetene da vil de høre mange ulike ord på mange ulike 
språk.  

6. Lek følgende aktivitet med elevene: Plasser dem i en sirkel og forklar at du 
kommer til å rope ut ulike ord som blir sagt av leietakerne, og som du har 
oversatt. Hvis noen mener å kjenne igjen, eller forstå, et av ordene som blir ropt 
skal de klappe. Forslag til ord: mat, vann, lek, mamma, pappa, skole, venner, 
glad, trist, fotball, dukker, reise, penger, osv. 

 
Ting å tenke på etter leken:  
- Hva kan de ulike familiene ha snakket om der disse ordene ble brukt?  Hva 

snakker dere om hjemme hos deg?  Hvor mange av dere klappet til de fleste 
ordene?  Hva betyr alle disse ordene for folk?  

- Og, mange ganger om kvelden går leietakerne ut på balkongen, ser på stjernene 
og drømmer. Dagen etterpå kan man se avtrykk av føttene i trappen og av 
hendene på gelenderet. Bruk et strort stykke papir på gulvet og be alle elevene 
om å tegne et omriss av hendene og føttene sine. Be elevene om å lukke øynene, 
snu papiret 180 grader. Be de åpne øynene igjen, og spør: «Kan dere nå egentlig 
se hvilke håndtrykk som er deres egne og hvilke som er de andres»? Hvorfor er 
ikke det så enkelt? Hva betyr det for folk? 

- Ut fra hva du vet om naboene dine, noter inni figuren (Vedlegg 2) hvilke behov 
og ønsker du tror de har. what you think their needs are and then discuss what 
their wishes may be. Se hva de andre har notert. Hva fant du ut?  

- Hva er din roll i den globale boligblokken? 
- Note: This game can also be found in chapter 1 and played as an energizer game. 
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Kilde: ActionAid: “2P educational suitcase for kindergarten” 
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Den globale boligblokken 

 
Første etasje / Inngang 
 

 
___ etasje 
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Balkong 
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Figurer - vedlegg 2 
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iv. Hvor globale er vi? 
Materiale: ingenting  
1. Be elevene om å stille sg på linje, side ved side.  
2. Forklar at du komme til å stille spørsmå. Den som svarer JA må ta et skritt fram. 

Den som svarer NEI kan bli stående. 
10 Spørsmål 

 Liker du minst en tradisjonell rett fra et annet land?  

 Kan du nevne minst ett land i Afrika?  

 Har du minst ett klesplagg som er laget i et annet land?  

 Kan du snakke, eller lærer du, et annet språk?  

 Har du minst en slektning eller venn som bor i et annet land?  

 Har du noen gang besøkt et annet land?  

 Vet du om minst en berømt artist eller idrettsutøver fra et annet land?  

 Har du noen gang sett et naturprogram fra et annet land?  

 Har du minst en venn som kommer fra et annet land?  

 Har du noen gang sunget en sang fra et annet land, for eksempel “Happy 
Birthday”?  
 

3. Spør hver enkelt hvor mange skritt fram de tok. Be de se hvor de selv og de andre 
står. Snakk så om:  

- Var det noe som overrasket deg?  
- Hvis Ja; Hva var det og hvorfor?  

Kilde: ActionAid: Educational kit for Child Sponsorship     
 

v. Refleksjon over reelle utsagn - Enig – Uenig 
Materiale: ingenting  
I denne aktiviteten kan du sammen med elevene reflektere over utsagn som har blitt 
uttalt av ulike personer i relasjon til rasisme, aksept for forskjellighet, 
menneskerettigheter og solidaritet.  
1. Tegn er rett linje på gulvet (med overheadpenn). På ene enden skriver du «Veldig 

enig» og på motsatt ende «Veldig uenig». 
2. Forklar at du kkommer til å lese noen utsagn som har blitt ytret av noen 

personer, og at elevene skal ta standpunkt til om de er enige eller uenige og vise 
det ved å plassere seg langs streken.  

3. Når alle har plassert seg, kan de på ytterpunktene starte: Si hvorfor de er veldig 
enig eller uenig og prøv å argumenter voerfor de andre til å komme til «sin» side, 
eller nærmere.  

Etter aktiviteten, spør elevene:  
- Var det noe som overrasket deg underveis og i så fall hva?  
- Var det noe som var vanskelig for deg? 
- Hva vil du ta med deg fra aktiviteten?  
Utsagn 

 «Jeg tror ikke på veldedighet. Jeg tror på solidaritet [...] Den (solidariteten) 
respekterer den andre personen. Jeg har mye å lære av andre mennesker» 
Eduardo Galeano 
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 «Innvandrerbarn og flyktningenbarn burde ha de samme borgerrettighetene.»  

 «Å være en innbygger er ikke å leve i samfunnet, det er å forandre det.» Augusto 
Boal 

 Det er ingen underlegne og overlegne nasjoner/land. 

 Det burde være egne klasser for elever fra andre land. 
 
  

https://quotefancy.com/augusto-boal-quotes
https://quotefancy.com/augusto-boal-quotes
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Evalueringsaktiviteter 
På slutten av hver økt er det viktig å sette av tid til tilbakemelding om de aktivitetene 
og som gjort. Hva fungerte bra og hva fungerte mindre bra? Hva har deltakerne 
lært? 
 

i. Å gi tilbakemelding 
1. Deltakerne står (eller sitter) på to linjer vendt mot hverandre i passe snakke- og 

høreavstand. 
2. Be dem om å stille hverandre evalueringdsspørsmål (se nedenfor), de skal velge 

ett. Sørg for at det er plakater med spørsmålene som alle kan se. 
3. Etter tre minutter, skiftet plass, slik at alle står/sitter overfor en annen. Gjenta 

prosedyre, nå med et annet spørsmål enn sist. Gjenta til alle spørsmål er stilt og 
besvart. 

4. Så dannes en sirkel igjen og gir tilbakemelding om de mest interessante 
aspektene som dukket opp underveis.  

Evalueringsspørsmål (kun forslag): 
- Hva virket og hva virket ikke? 
- Hva har jeg lært? 
- Hva er jeg bekymret for fremover? 
- Hva ville jeg gjort annerledes for å forbedre øktene mine (lærere) /atferden min 

(elever) ? 
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ii. Teeet 

Materiale: vedlegg 3 
Bruk treet i vedlegg 3 for å se hvor deltakeren er med hensyn på kunnskap, 
ferdigheter eller annet som er viktig for kurset.  
Mulige spørsmål: 
- Hvor i treet er du sett opp mot den posisjonen du føler dun har i gruppa?  
- Hvor i treet er du når det gjelder å forstå temaet? 
- I hvilken grad innfridde kurset forventningene? 
 
Tre med figurer - vedlegg 3 (2 alternative options) 
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