
Dette opplegget er laget for å gi elevene de beste 
forutsetningene for å ta gode valg og gjøre sitt eget 
personlige beste. For å kunne å få til det, er det aller 
viktigste at elevene vet hva som menes med ”gode 
valg” og ”å gjøre sitt beste”. Eksempler, modellering 
og refleksjon blir viktig i dette arbeidet og bør jobbes 
med ved starten av skoleåret, men også jevnlig 
repeteres og reflekteres rundt. 

Opplegget kan brukes i helhet eller som separate 
deler, i hel klasse eller smågrupper. Det kreves ikke 
at elevene kan verken lese eller skrive, men det er 
også mulig for eldre elever å arbeide med i gruppe 
eller på egenhånd. 

Hvordan materiellet brukes bør legges opp etter 
klassens behov. 



Boka ”Hjelp!” printes dobbeltsidig og stiftes, eller lamineres og 
festes sammen med nøkkelringer. Det holder med 1 
lærereksemplar, men mange liker boka og vil gjerne lese den 
senere på lesestasjon, så da kan det være greit med noen 
ekstra kopier. 

Forklar at Sam er en gutt som går i X.klasse (det trinnet du 
jobber med). Han vil så gjerne ta gode valg og gjøre sitt beste, 
men vet ikke hvordan han skal få det til. Han vil gjerne ha hjelp 
fra noen som er flinke til  dette, så derfor har han spurt dere.  

Læreren leser boka sammen med elevene. Etter hver side 
reflekterer dere sammen om de valgene Sam har tatt og hva 
kan kunne gjort bedre eller annerledes.  

Underveis er det fint om lærer eller en annen voksen skriver 
ned de konkrete forslagene som kommer fra elevene, på f.eks 
post-its og henger dem opp. Etterpå kan elevene skrive et brev 
til Sam, enten i fellesskap eller individuelt, der de forteller han 
hva de synes om hans valg og hvordan han kan bli bedre.  



”Å gjøre sitt beste” kan ha forskjellig betydning for den enkelte. 
Start med å spørre elevene; 
-  hva betyr det å gjøre sitt beste? 
-  er ”sitt beste” likt for alle? Kan *elevnavn* sitt beste være 
  forskjellig fra *elevnavn* sitt beste? 
-  hva gjør man når man gjør sitt beste? 
-  hvorfor er det viktig å gjøre sitt beste? På skolen? Hjemme? 

Ta frem plakaten ”Jeg kan gjøre mitt beste!”. Snakk om forskjellen på 1, 2 og 3-stjernes 
arbeid. Minn om at ”sitt beste” ikke handler om faglig prestasjon, men om innsatsen. 
Plakaten bør henge synlig hele året og stadig refereres til og kan brukes til egenvurdering.  

Neste oppgave kan gjøre i fellesskap eller i gruppe. Laminer 
”Møt...” plakatene, stjerneremsene i sort/hvitt og stjernene. 
Heng dem opp som vist, uten de gule stjernene. Fortell elevene 
at de nå skal få møte flere barn som Sam, som forteller en 
liten historie fra sin skolehverdag. Elevene skal nå lese hver 
historie i gruppe/individuelt eller i fellesskap. Deretter 
diskuterer man om hvor vidt barnas innstas er deres beste  
eller ikke. La elevene rangere barnas innsats ved å sette på  
1, 2 eller 3 stjerner, med lærertyggis. 



Neste oppgave blir å finne forskjellen på gode (ja-valg) og 
dårligere (nei-valg). Del tavla i to kolonner (ja-valg og nei-valg). 
La elevene komme med forslag til hva som er ja- og nei-valg. 
Oppgavene kan gjøres i fellesskap, gruppe eller individuelt. Når 
man har fått frem en del eksempler på gode og dårlige valg, 
skal elevene velge seg ut ett valg fra både ja- og nei-valg.  
Deretter skal de tegne og/eller skrive om dette valget; 

-  er det et ja-valg eller et nei-valg? 
-  hvorfor er det et ja/nei-valg? 
-  hva kan man gjøre for at nei-valget kan bli til et ja-valg? 

jfelh Laminer kortene med ja- og nei-valg og de små 
historiene. Heng opp ja og nei-kortene ved siden 
av hverandre. La elevene i grupper eller i 
fellesskap lese hver historie og diskutere om 
barna i historiene tar ja eller nei-valg. Reflekter 
rundt nei-valgene og hvordan man kan gjøre det 
annerledes neste gang. 



Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom gode og dårlige valg, situasjoner der ikke 
alt er sort/hvitt. Dette er gode situasjoner å diskutere med elevene. Print og laminer TENK!-
kortene. La gjerne elevene få diskutere oppgavene i grupper og deretter dele i fellesskap. 

Egenvurderingsplakatene kan brukes i 
forhold til lesing, tema som jobbes 
med, matteoppgaver m.m. Å ta gode 
valg og gjøre sitt beste, betyr også å 
jobbe på riktig nivå, der en får passe 
utfordringer, og kunne klare å vurdere 
dette. Ved hjelp av enkle pil-symboler 
kan både foreldre og elever gi sin 
vurdering på det som jobbes med på 
skolen og lekser. 


