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Arbeidsark 1: Vår skole – Sivilsamfunnet

Aldersgruppe: 3 – 6 år – barnehage
Oppfyllelsesperiode: September 2020
Tidsrom: 1 dag

Oppgaver:

1.  Koble bildene som hører sammen. Alltid riktig og feil oppførsel i  henhold til 
klasseregler og barnehageregler.

 a) spille, bygge kaker i sandkassen x kaste sand

 b) bygging av et smug av pinner x gjerdre med pinner
 c) løper med saks rundt klasse x kutte ut ved bordet
 d)  hjelpe en mindre venn med et leketøy som er høyt x  ser på en venn, vil ikke  

hjelpe ham

2. Tegn bilder med riktig oppførsel.
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Arbeidsark 1: Vår skole – Sivilsamfunnet

Aldersgruppe: grunnskole, 3. – 5. trinn
Oppfyllelsesperiode: September 2020
Tidsrom: 2 timer av tsjekkisk

Vår skole – sivilsamfunnet – Tolv regler for elever på skolen vår

1.  Del reglene mellom enkeltpersoner eller grupper. Fyll ut de utelatte ordene med et 
passende valg fra menyen. (Pass på „inntrengere“ i utvalget!) 

2.  Introduser klassekamerater til den fullførte teksten.
3.  Prøv å velge en eller to av de viktigste setningene fra hver regel.
4.   Diskuter betydningen av reglene, eller prøv å legge til andre som du anser som viktige.
5.  Fullfør reglene med bilder. 

Tolv regler for elever på skolen vår

1. Vi er glade for at du er                                                              av vår                                                      .

ELEV    SKOLEDELTAKER               SKOLE

2. Du er en personlighet som vil være en                                                     partner for andre.

Vi respekterer at du er en unik personlighet, men                                              også sine 
klassekamerater og lærere. Vi vil at det skal være mellom deg, klassekameratene dine  
og                                             et partnerskap støttet av gjensidig                                              ,  
tillit og rettferdighet. 

RESPEKT        RESPEKT  STRENG LÆRERE  RETTFERDIG           HÅP 

3.  Delta aktivt i skolearbeid.

Utdanning i skolen vår oppnås av                                             involvering  i undervisningen,                                                                                                                                
                                                             tenkning og egeninnsats. Du er ikke en passiv svelger av 
informasjon og data, men en aktiv                                                                  i undervisningen. Du får se  
at skal være                                             i å gå på skolen vår. 

MUNTER           AKTIV        GLAD             UAVHENGIG           PÅ TIDEN            LAGKAMERAT

4. Bruk skoleutstyr.
Du ha                                                          til å bruke alle romene til undervisning og  
materiell                                               på skolen. Du kan bruke alt med  
voksenbevissthet                                                                      av skolen. Du er imidlertid ansvarlig 
for tap, ødeleggelse eller                                                                  av lærebøkene du bruker. 

ASSISTENT              UTSTYR             GRUNN                ARBEIDER              SKADE            RETT
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5. Følg skolereglene.

På skolen og i offentligheten                                                                slik at du ikte sader navnet 

ditt eller navnet på skolen vår. Oppførselen din og skolepersonalets oppførsel er et 

resultat av gjensidig                                                               . Alle streber etter å følge de felles  

sosiale                                                               : 

Du går inn – hils.

Du forlater – si ha det.

Hvis du vil – si vær så snill.

Hvis du får – si                                                                 

Bruk andre “magiske” ord som bringer folk nærmere hverandre.

Ikke hopp inn i noens munn, alle har rett til å uttrykke sin                                                                

Ikke skad noen – bare sveklinger og feiginger må bevise sin styrke.

Ikke ødelegg – alt som har tjent deg, vil tjene                                                                

Ikke bekymre deg – alle                                                    er åpne , derfor kom og del smeten din. 

Del gleden – det blir mer av den.

Si sannheten – løgner og baktalelse tilhører ikke til gode mennesker.

Setter pris på deg selv og andre – i livet er det                                                                å kjenne sin 

verdi og andres verdi.

Ikke gjør mot andre det du ikke vil at andre gjør mot deg.

Ikke plage de andre ved å ringe mobiltelefonen din i timene –  

du bør                                                               

Ikke vær redd for å overvinne hindringer. Vi gjør det også. Ikke vær redd  

for                                                                .

VINDUER            REGLER         TILNÆRMING          OPPFØRE DEG      AVTALER   

MENING            ANDRE     LETT    TAKK          DØRENE           VIKTIG            TAP         SLÅ AV

6. Beskytt skolen vår og tingene sine.

Sammen med skoleansatte, hold orden og                                                                på skolen. Ikke 

glem å bytte til tøfler når du ankommer garderoben.

Du vil også sette pris på                                                                håndtering av lærebøker og 

skolemateriell.                                                                penger og verdisaker til skolen. Deres tap 

vil skade deg.

FORSIK              TIG  RENHET                 HYGIENE            IKKE              TA MED
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7.    Skolen er Din                                                                          og har sine regler som du må følge. 

Du går på skolen regelmessig og                                                                      Du deltar i alle 

aktiviteter som rektor har erklært obligatorisk. Avreise til og retur fra utenomfaglige 

arrangementer organiseres av den medfølgende læreren. Hvis du ikke kan komme til 

skolen fra seriøse                                                                   minn foreldrene om ikke å glemme  

å oppgi                                                                    årsaken til fraværet ditt og unnskyldning i elevens 

bok når du kommer tilbake til skolen. 

NØDVENDIGHET            GRUNNER           PÅ TIDEN        FORPLIKTELSE           TANKER                        
SÅ SNAREST SOM MULIG

8. På skolen og på skolearrangementer er vi ansvarlige for deg. Hjelp oss!

Du forlater ikke vilkårlig                                                                  eller klassen, du går ikke langt 

unna fra laget selv når er det                                                                  utenfor skolen.

SKOLEBYGG               ARRENGEMENTER           GARDEROBE

9. Selv undervisning har sine egne regler å følge - du har                                                            for 

kvalitetsutdanning.

Undervisningen kan noen ganger foregå i  blokker, prosjekter og lignende. Du  

beholder                                               når er det undervisning, du deltar aktivt  

i timene og holder arbeidsplassen riddig og ren. Selv læreren må passe på å  følge  

hygieniske                                                            

TAUSHET     BETINGELSER    STILLHET    RESPEKT    RETT

10.    Ta vare på sikkerheten og forhindre ulykker. STOPP vanedannende stoffer!

Tross alt, er  du forsiktig på  utstyr på skolen og du                                                         umiddelbart   

til skolens ansatte skade eller ødelaggelse av skolens eiendom, mangler ved  

belysning, rør og ledninger. Du manipulerer ikke med tekniske hjelpemidler  

ved                                                         Du følger reglene i alle klasseromene. 

Før arrangementer utenfor skolen må vi opplyse deg om sikkerhet og hygiene.

På skolen,                                               slik at du ikke setter helsen din eller klassekameratene 

eller andre mennesker i  fare. Før gymtimen, ta av og legg bort alle dekorative ting   

Hver                                                                      eller uhell umiddelbart rapporteres til skolens 

ansatte. Du har ikke lov til å ta med, tilby eller bruke vanedannende stoffer på skolen. 

Dette gjelder også skolearrangementer utenfor skolens lokaler.

VASK DEG    RAPPORTERER    LÆRERFORBUD   OPPFØR DEG    SKADE    TILLATELSE
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11.   Bruk demokrati på skolen og i klasserommet.

Du har rett til                                      til klasse- eller utdanningsspørsmål  

og stille et spørsmål til læreren som du kan be om klaret derem reglet for  

god                                                følges.  

Du har stemmerett og bli valgt inn i elevenes selvstyreorganer.

RÅDE         OPPFØRSEL           UTTRYKKE DEG          BEHANDLING

12.   Grunn til å følge skolereglene:

Ved å følge disse reglene kan du oppleve                                                av selvtilfredshet  

o gen følelse av stolit over at du patisk er i ferd med å bli en fornuftig, balansert, sosal  

og vennlig person. Hva mer kan du                                                               

ØNSKE       MEDFØLELSE      FØLELSE     TA VARE PÅ
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Løsning:
 1. elev, skole
 2. rettferdig, respekt, lærer, respekt
 3. aktiv, uavhengig, lagkamerat, glad
 4. rett, utstyr, arbeider, skade
 5. oppføre seg, avtaler, regler, takk, mening, andre, dørene, viktig, slo av, tap
 6. renhet, forsiktig, ikke ta med
 7. forpliktelse på tiden, grunner, så snarest som mulig
 8. skolebygg, arrangementer
 9. rett, stillhet, betingelser
10. rapporterer, lærerforbud, oppfør deg, skade
11. uttrykke deg, oppførsel
12. følelse, ønske

Ressurser: 
„Žákovské dvanáctero“ eller regler for god oppførsel for elever [online]. Kolin 2020-12-31. 
Tilgjengelig fra: http://www.5zskolin.cz/u_data/file/zakovske_dvanactero.pdf

Endret fritt1]
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Arbeidsark 1: Vår skole – Sivilsamfunnet

Aldersgruppe:  grunnskole, 6. trinn
Oppfyllelsesperiode: September 2020
Tidsrom: 2 undervisningstimer OSV

Vår utdanning kontra utdanning i verden

Tilordne til hver stat et rektangel med fakta om landets utdanning: 

1. Finland 2. Sør-Korea  3. Frankrike 4. Sveits 

5. Storbritannia 6. Kina 7. Brasil 8. Ghana  

9. Pakistan 

A. Elevene går på skole i alder av 6 år. Skolen begynner klokken 08.00. Elevene har 
7 timer om dagen, og elevene deltar ofte i veiledning, som varer til midnatt.

B. Elevene går på skole i alder av 6 år. Skolen starter kl. 07.30 – 08.00. Elevene har 
8  timer om dagen, og elevene har få datamaskiner tilgjengelig, så de låner dem  
ofte av hverandre.

C. Elevene går på skole i  alder av 7  år. Skolen starter klokken 09.00. Elevene har  
5 timer om dagen. Elevene bruker ikke skoleuniformer og henvender seg til lærerne 
sine med fornavn.

D. Elevene går på skole i alder av 7 år. Skolen begynner klokken 09.00. Elevene har  
5 timer om dagen, og skoleaktiviteter og fritidsaktiviteter er de dyreste i verden.

E.  Elever går på skole som 5-åring. Skolen starter klokken 08.45.m. Elevene  
har 6,5 undervisningstimer om dagen. Dette landet har det nest beste 
utdanningssystemet i verden.

F. Elever går på skole i  alder av 6  år. Skolen begynner klokken 08.00. Elevene  
har 6 timer om dagen, og elevene har fri på onsdag, men går på skolen lørdag morgen.
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G. Elever går på skole som 7-åring. Skolen starter kl. 07.30 – 08.00. Elevene har  
4–5 timer om dagen. Barn som går i barnehage går hjem til lunsj fordi lunsj ikke tilbys 
i barnehagen.

 

H. Elever går på skole i alder av 6 år. Skolen begynner klokken 07.00. Elevene har 
9 timer om dagen. Presidenten i dette landet er en stor fan av fotball og har selv 
samlet en skolepensum for kroppsøving.

 

I. Elever går på skole i  alder av 6  år. Skolen starter klokken 07.00. Elevene har  
5 timer om dagen. Utdanning er obligatorisk, men bygdebarn går ofte ikke på skolen 
og hjelper foreldrene sine med å tjene til livets opphold.
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Løsning:

1. Finland – C        2. Sør-Korea  – A 3. Frankrike – F  4. Sveits – G 

5. Storbritannia – E         6. Kina – H  7.  Brasil – I  8. Ghana – B 

9. Pakistan – D 
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Arbeidsark 2: Sivilsamfunnet – stedet der vi bor

Aldersgruppe: 4 – 6 år – barnehage
Periode: Oktober 2020
Tidsrom: 1 dag

Oppgaver:

1.  Fortell oss hva du ser på bildet.
2. Tegn samme antall vinduer i rammen som er i bildene, og gi navn til formene.
3. Tegn det lille huset ditt i midten.
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(Tekster på bildet: slott, kirke, barnehage.)
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Arbeidsark 2: Et demokratisk samfunn – stedet der vi bor

Aldersgruppe: grunnskole, 3. trinn
Oppfyllelsesperiode: Oktober 2020
Tidsrom: 2 timer Prv

Bli kjent med landsbyen vår

1.   Søk etter informasjon og opprett kort sammen med de riktige svarene. (Tekst  
eller bilde.)

2.   Klipp kortene, del dem inn i spørsmål og svar. Spill spillet – Hvem finner riktig svar? 
(Elever blir delt inn i grupper. Vi legger ut kortene med svar på benken. Hver gruppe 
velger sin representant, læreren leser spørsmålet. Den som først berører kortet med 
riktig svar, får et poeng for sin gruppe. På neste spørsmål bytter representanter  
for gruppene.)

3.   Spill lotto i gruppene. Se etter kortpar som hører sammen.

Navnet  
av landsbyen 

der skolen vår 
ligger.

Borger- 
mesterens 

navn.

Den eldste 
bygningen  

i landsbyen.

Hovedkontor  
av lands- 
byledelse

Den første 
omtalen  

av landsbyen.

Året skolen 
ble grunnlagt.
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Hans 
forestillinger 

minner 
publikum  

om skikker  
og tradisjoner.

Berømt 
innfødt.

Den største 
turistat- 

traksjonen.

Nabolands- 
byer.
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Arbeidsark 2 (a) Et demokratisk samfunn – stedet der vi bore

Aldersgruppe:  grunnskole, 6. trinn
Oppfyllelsesperiode: Oktober 2020
Tidsrom: 1 leksjon OSV

Hjem

Understrek ordene som hører til  teksten:

Utformingen og fargen / innredningen av hjemmet bør ikke / bør samsvare med   
handler / kravene av enkelte medlemmer og aktivitetene / handlene som utføres  
i leiligheten.

Ved innredning av leilighet, respekterer vi bakgrunnen / personvernet / komforten, 
men også mulighetene for klasse / sosiale / familie kontakter.

Ved innredning av leilighet, bestiller/foretrekker/tar vi hensyn til de praktiske og 
kunstneriske/avslappende/estetiske aspektene  av boligen.
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Løsning:

Utformingen og innredningen av hjemmet bør samsvare med kravene av enkelte 
medlemmer og aktivitetene som utføres i leiligheten. 

Ved innredning av leilighet, respekterer vi personvern, men også mulighetene for 
sosiale kontakter.

Ved innredning av leilighet, tar vi hensyn til de praktiske og estetiske aspektene  
av boligen.
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Arbeidsark 2 b) Et demokratisk samfunn – stedet der vi bor

Aldersgruppe: grunnskole, 6. trinn
Oppfyllelsesperiode: Oktober 2020
Tidsrom: 1 time OSV

Familieforhold – Hvem er hvem?

Koble et familiemedlem med riktig bånd:

onkel sønns kone

fetter mannens eller konas far

tante datterens ektemann

svigersønn sønn av onkel og tante

svigermor mannens eller konas mor

nevø brors eller søsters datter

fetter fars eller mors bror eller ektemann til fars eller mors søster

niese datter til onkel og tante

svigerfar brors eller søsters sønn

svigerdatter fars eller mors søster eller kone til fars eller mors bror
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Solution:

onkel sønns kone

fetter mannens eller konas far

tante datterens ektemann

svigersønn sønn av onkel og tante

svigermor mannens eller konas mor

nevø brors eller søsters datter

fetter fars eller mors bror eller ektemann til fars eller mors søster

niese datter til onkel og tante

svigerfar brors eller søsters sønn

svigerdatter fars eller mors søster eller kone til fars eller mors bror
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Arbeidsark 3: Bli kjent med hverandre

Aldersgruppe: 5 – 6 år – barnehage
Oppfyllelsesperiode: November 2020
Tidsrom: 1 dag

Oppgaver: 

1. Tegn klærne til jentene i rødt og guttene i blått.

2. Tell alle barna. Tell alle jentene. Tell alle guttene.

3. Er det flere jenter eller gutter? Hvor mye mer?

4. Snakk om hva jenter liker å leke med og hva gutter liker å leke med.
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Arbeidsark 3: Bli kjent med hverandre

Aldersgruppe: grunnskole, 5. trinn
Oppfyllelsesperiode: Oktober 2020
Tidsrom: 2 tsjekkiske timer - stil

Vi blir kjent med hverandre

1.  Klipp ut egenskapskortene. I grupper diskuterer dere betydningen av hver 
egenskap. Legg til flere egenskaper på kortene som er ledige.

2.  Sorter egenskapene til positive og negative. Kan det være noen av de både 
positive og negative? 

3.  Se etter par med motsatte egenskaper.

4.  Hver elev i gruppen velger en av sine negative egenskaper. Sammen prøver 
gruppen å finne ut hvordan man arbeider med den negative egenskapen, hvordan 
man påvirker den, undertrykker den, endrer den. (Det er ikke noe problem hvis  
en av elevene ikke ønsker å snakke om sine negative egenskaper.)

5.  Hver elev skriver navnet sitt på et ark. Andre vil skrive en melding til ham med 
positiv egenskap, med ros (f.eks. takk for at du er ......, jeg liker at du er ......, jeg tror 
du er ......, fordi.......).

6.  Endelig sammendrag av følelser når man snakker om negative egenskaper og 
følelser når du leser positive meldinger. (Involvering av enkelte elever er frivillig.)
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VENNLIG UVENNLIG

HYGGELIG SLURVET

STRESSET EMPATISK

FEIG FØLSOM

GLAD UDYKTIG

URETTFERDIG SAMVITTIGHETSFULL

RETTFERDIG TRIST

UPÅLITELIG PÅLITELIG

HENDIG ROLIG

STA STOLT

ÆRLIG VILLIG

HEVNLYSTEN FORNÆRMENDE

HEDERLIG MUNTER

ARROGANT HJELPSOM

OMSORGSFULL SMART

OND USIKKER

SMILENDE GJERRIG

TILLITSFULL EMOTIONELL

ARBEIDSOM ELSKVERDIG

OMHYGGELIG KREATIV

RESPEKTERENDE OPPMERKSOM
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Arbiedsark 3: Bli kjent med hverandre

Aldersgruppe: grunnskole, 6. trinn
Oppfyllelsesperiode: November 2020
Tidsrom: 2 undervisningstimer OSV

Bestem om en god venn har oppført seg bra mot deg.  
Sett ring rundt det riktige alternativet.

Det er bursdagen din, og vennen din ga deg ingen gave. I sekken 
fant du imidlertid et bursdagskort som han lagde og skrev for deg.

JA NEI

Du kom i siste øyeblikk til et møte før du dro på skoletur, og barna 
sitter allerede på bussen. Din beste venn har sittet ved siden av 
noen andre, og du må sitte alene.

JA NEI

En venn tilbyr deg mange ganger sigaretter du ikke vil ha. JA NEI

Klassekamerater gjør narr av deg fordi du vil være en venn med ei 
jente med dårlige karakterer. Du har ikke noe imot det fordi du vet 
mange ting hun utmerker seg på.

JA NEI

Din beste venn havnet i rullestol etter en bilulykke. Du finner opp 
aktiviteter som dere begge kan delta i.

JA NEI

En venn sier at dere ikke skal være venner lenger fordi han flytter. 
Du foreslår at dere skriver brev hverandre.

JA NEI

Foran skolen begynte de eldre guttene å kjefte på deg. Vennen din 
så det og var ikke redd for å stå opp for deg.

JA NEI

Din vennine ble fornærmet over at du fortalte søsteren hennes hva 
slags av gave hun får fra henne til navnedag.

JA NEI

Du vet at din vennine lyver for andre, men du er enig med henne 
fordi du ikke vil forråde henne.

JA NEI

Du glemte matpakken sin, men vennen din tilbød deg sin egen. JA NEI

Klassekameratene dine røykte i parken i dag. Du nektet å røyke 
med de og vennen din gjør narr av deg for det.

JA NEI
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Din vennine må klippe gresset i stedet for å svømme med  
en gjeng. Du hjelper henne, dere kommer til vannet sammen litt 
senere.

JA NEI

En venn har mange ganger vunnet i en kunnskapskonkurranse,  
du vil bli fornærmet over at han ikke lot deg vinne minst en gang.

JA NEI

Du forsto ikke oppgaven, en venn ga deg ikke en kopi av resultatet, 
men tilbød deg å forklare hvordan kan man løse oppgaven.

JA NEI

På skolen diskuterer elevene om læreren har oppført seg 
rettferdig. Du uttrykker en annen mening enn din venn, og han blir 
fornærmet og slutter å snakke med deg.

JA NEI

Du hadde en bestevenn på skolen, men han sluttet å være venn 
med deg fordi du ikke bruker merkeklær.

JA NEI

Du ville gå på kino med klassekameratene dine, men foreldrene 
dine ga deg ikke penger til en billett. Din venn trodde du 
i hemmelighet kunne ta søsterens penger fra huset hans  
fra kassen.

JA NEI

Vennen din forteller deg at han bare vil være venn med deg hvis  
du lar ham kopiere leksene sine.

JA NEI
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Løsning:

Det er bursdagen din, og vennen din ga deg ingen gave. I sekken 
fant du imidlertid et bursdagskort som han lagde og skrev for deg.

JA NEI

Du kom i siste øyeblikk til et møte før du dro på skoletur, og barna 
sitter allerede på bussen. Din beste venn har sittet ved siden  
av noen andre, og du må sitte alene.

JA NEI

En venn tilbyr deg mange ganger sigaretter du ikke vil ha. JA NEI

Klassekamerater gjør narr av deg fordi du vil være en venn med  
ei jente med dårlige karakterer. Du har ikke noe imot det fordi  
du vet mange ting hun utmerker seg på.

JA NEI

Din beste venn havnet i rullestol etter en bilulykke. Du finner opp 
aktiviteter som dere begge kan delta i.

JA NEI

En venn sier at dere ikke skal være venner lenger fordi han flytter. 
Du foreslår at dere skriver brev hverandre.

JA NEI

Foran skolen begynte de eldre guttene å kjefte på deg. Vennen din 
så det og var ikke redd for å stå opp for deg.

JA NEI

Din vennine ble fornærmet over at du fortalte søsteren hennes hva 
slags av gave hun får fra henne til navnedag.

JA NEI

Du vet at din vennine lyver for andre, men du er enig med henne 
fordi du ikke vil forråde henne.

JA NEI

Du glemte matpakken sin, men vennen din tilbød deg sin egen. JA NEI

Klassekameratene dine røykte i parken i dag. Du nektet å røyke 
med de og vennen din gjør narr av deg for det.

JA NEI

Din vennine må klippe gresset i stedet for å svømme med  
en gjeng. Du hjelper henne, dere kommer til vannet sammen  
litt senere.

JA NEI

En venn har mange ganger vunnet i en kunnskapskonkurranse,  
du vil bli fornærmet over at han ikke lot deg vinne minst en gang.

JA NEI
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Du forsto ikke oppgaven, en venn ga deg ikke en kopi av resultatet, 
men tilbød deg å forklare hvordan kan man løse oppgaven.

JA NEI

På skolen diskuterer elevene om læreren har oppført seg 
rettferdig. Du uttrykker en annen mening enn din venn, og han blir 
fornærmet og slutter å snakke med deg.

JA NEI

Du hadde en bestevenn på skolen, men han sluttet å være venn 
med deg fordi du ikke bruker merkeklær.

JA NEI

Du ville gå på kino med klassekameratene dine, men foreldrene 
dine ga deg ikke penger til en billett. Din venn trodde du  
i hemmelighet kunne ta søsterens penger fra huset hans fra kassen.

JA NEI

Vennen din forteller deg at han bare vil være venn med deg hvis  
du lar ham kopiere leksene sine.

JA NEI
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Arbeidsark #4: Vi er ikke alle like

Aldersgruppe: 4 – 6 år – barnehage
Oppfyllelsesperiode: Desember 2020
Tidsrom: 1 dag

Oppgaver: 

1.  Tenk på måter å hjelpe folk som befinner seg i situasjonen du ser på bildet. Hvordan 
skal du løse situasjonen(e), hva er alternativene?

 a) en eldre dame på gaten falt en stokk
 b) en venn bygger en skorstein av terninger som faller og han blir sint og gråter
 c) til en gutt i rullestol på gaten falt hansen på bakken 
 d)  læreren bærer en tung boks i begge hender og må gå gjennom døren
 e)  sølte drink på gulvet der mindre barn enn meg går
 f)   en yngre venn i barnehagen klarer ikke å lukke glidelåsen på jakken i garderoben

2. Tegn bilder.
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Arbeidsark 4: Vi er ikke alle like – demokratiets prinsipp

Aldersgruppe: grunnskole, 5. trinn
Oppfyllelsesperiode: Desember 2020
Tidsrom: 2 undervisningstimer Vl

Vi er ikke alle like

1.  Legg til navnene på hvert kontinent på kartet. 

2.   Tilordne kort med informasjon til de riktige kontinentene. Spill spillet – Hvem 
vet? (Elevene er delt inn i grupper. Kort med navn på kontinenter og kort med 
beskrivelser vil bli lagt ut på benken. Hver gruppe velger sin representant, læreren 
velger ett av kortene. Den som først finner et kort i et par, får et poeng for gruppen 
sin. På neste par kort bytter representanter for gruppene. Det er også mulig å spille 
parvis, elevene bytter på valg av kort.)

3.   For hvert kontinent tegner du et bilde.
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AFRICA ANTARKTIS

AMERICA ASIA

AUSTRALIA EUROPA

A
Det tredje største kontinentet.

Befolkningen er for det meste svart.

Det fattigste bebodde kontinentet.

Mange barn går ikke på skolen regelmessig, de får ikke engang en grunnleggende 
utdanning. I offentlige skoler kan det være opptil 40 elever per klasse.

Det er den yngste befolkningen på alle kontinenter.

En stor del av fastlandet består av ørkener.

B Det nest minste kontinentet.

Skoledeltakelse er obligatorisk.

Et av de økonomisk rikeste kontinentene.

De fleste stater er en del av EU.

Det finnes et stort utvalg av språk – ca. 218.

C
Det største og mest folkerike kontinentet.

Alle menneskelige raser er representert her, de dominerende – mongoloid 
mennesker med gul hudfarge.

På 1900-tallet ble befolkningen nesten firedoblet.

Kina har den største befolkningen.
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D Det minste kontinentet.

Innbyggerne er veldig vennlige og kommunikative.

Det mest giftige kontinentet – et stort antall giftige slanger og edderkopper bor her.

Skoledeltakelse er obligatorisk inntil 15 år.

Til dette kontinentet tilhører  Korallhavet, som er et av de viktigste marine 
økosystemene i verden.

E Et iskontinent, det kaldeste på jorden.

Det er ingen fastboende.

Gruvedrift av mineralressurser er forbudt her.

F Den består av to separate kontinenter – Nord-Amerika og Sør-Amerika.

Skoledeltakelse for barn er obligatorisk.

Opprinnelig var skolene spesielt for hvite og spesielt for svarte.

Nord-Amerika består av 23 stater. Det snakkes hovedsakelig på engelsk,  
spansk og fransk.

I Sør-Amerika er det den lengste og mest vannfulle elven på jorden - Amazonas.
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Løsning:

 ● AFRICA – A

 ● AMERICA – F

 ● ANTARKTIS – E

 ● ASIA – C

 ● AUSTRALIA – D

 ● EUROPA – B



Utdanning for demokrati

35

Arbeidsark 4: Vi er ikke alle like – demokratiets prinsipp

Aldersgruppe:  grunnskole, 7. trinn
Oppfyllelsesperiode: Desember 2020
Tidsrom: 2 undervisningstimer OSV

Menneskerettigheter

1.   Legg til riktig ord: Det er                                     8 milliarder mennesker på jorden, og hver 
av dem er forskjellig.

 a) nøyaktig
 b)  under
     c)  nesten
    d)  maksimalt

2.  Hvilken betydning av begrepet xenofobi er riktig?
     a)  forskjellig behandling av personer med ulike raser (f.eks. hvit vs. svart,... )
     b)  intoleranse, fordommer og frykt for det ukjente 
     c)  positiv diskriminering
     d)   forskjellig behandling av personer i ulike grupper (f.eks. mannlige kontra 

hvite,...)

3.  Hva gjør 10. desember betydelig?
     a)  Det er den internasjonale dagen for eliminering av rasediskriminering.
     b)  Det er dagen for Tsjekkias tiltredelse til EU.
     c)  Det er den internasjonale menneskerettighetsdagen.
     d)  Det er den internasjonale kreftdagen.

4.  Hva kaller vi en offentlig, vanligvis høytidelig uttalelse?
     a)  erklæring
     b)  begjæring
     c)  folkeavstemning
     d)  initiativ

5.  Fyll ut riktig ord: 
 På grunn av                                              kan ikke alle personer ha de samme mulighetene:
     a)  ensartethet
     b)  ensartethet
     c)  mangfold
     d)  uklarhet

6.  Hvilket menneskerettighetsdokument er det mest brukte? 
     a)  Charter av grunnleggende rettigheter og friheter
     b)    Den europeiske konvensjonen om beskyttelse av menneskerettigheter og 

grunnleggende friheter
     c)  Internasjonal pakt om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
     d)  Den universelle menneskerettighetserklæringen.
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7.   Hvilket eksempel beskriver brudd på barns rett til fritid og beskyttelse mot misbruk 
av deres arbeid? 

     a)  India har topplasseringen i antall arbeidende barn.
     b)  En 16 år gammel jente ble skutt for at hennes slekt kunne gjenvinne sin tapte ære.
     c)   Kvinnen rømte fra leiligheten med datteren og gjør det nå umulig for datteren 

å møte sin far.
     d)   En 14 år gammel jente ble innlagt på sykehus, og det ble oppdaget at faren 

hennes hadde slått henne regelmessig.

8.  Når oppstår berettigelse til juridiske avtaler?
     a)  sosial modenhet
     b)  mental modenhet
     c)  voksen alder
     d)  fysisk modenhet

9.   Hvilken hersker av antikken fremmet en human tilnærming og erstattet kroppslig 
straff med bøter?

     a)  Herodes den store
     b)  Den babylonske kong Hammurabi
     c)  Farao Amenhotep III.
     d)  Ur kong Ur-Nammu

10.  Hvem bryr seg om å overholde de viktigste reglene i samfunnet?
     a) firma
     b)  skole 
     c)  stat
     d)  familie

11.  Hva kaller vi faglig uenighet, brudd, tvist?
     a)  konflikt
     b)  kolegialitet
     c)  kontakt
     d)  kompromiss

12. Hva er kompromiss?
     a)  voldelig konfliktløsning
     b)  ubalansert konfliktløsning
     c)  god konfliktløsning
     d)  dårlig konfliktløsning

13.  Et av de alvorligste menneskerettighetsbruddene er mobbing. Hva betyr dette ordet? 
     a)  brudd på hemmeligholdelsen av korrespondanse
     b)  brudd på menneskeverdet
     c)  ytringsfrihet 
     d)  brudd på retten til utdanning



Utdanning for demokrati

37

Løsning: 

 1. C
 2. B
 3. C
 4. A
 5. C
 6. D
 7. A
 8. C
 9. D
10. C
1 1. A
12. C
13. B
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Arbeidsark nr. 5: Vi respekterer demokratisk andre

Aldersgruppe: 4 – 6 år – barnehage
Oppfyllelsesperiode: Januar 2021
Tidsrom: 1 uke

Oppgaver:

1.   Fortell hvilken stemning vennene på bildet er i (glede, tristhet, undring, gråt, sinne, 
sjenanse).

2.   Tell vennene på bildet med godt humør og merk nummeret deres på en firkant  
ved hjelp av solen.

3.   Tell vennene på bildet som er i dårlig humør og merk nummeret deres i en trekant 
ved hjelp av skyer.

4.  Si hvordan du føler deg i dag.

Spill:

Pantomime følelser

Barn sitter i en sirkel og viser frem forskjellige følelser. Andre barn bestemmer følelser. 
Sammen finner de ut hvorfor det kan være gode eller dårlige humør, hvordan de kan 
hjelpe en venn som er i dårlig humør, eller hvordan de skal behandle ham.
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Arbeidsark 5: Vi respekterer andre demokratisk

Aldersgruppe: grunnskole, 4., 5. trinn
Oppfyllelsesperiode: Januar 2021
Tidsrom: 2 timer med tsjekkisk - stil

Vi respekterer andre demokratisk

1.    Elevene arbeider først selvstendig med følgende tekst. Under lesing registrerer  
de umiddelbart symbolet i rammen med teksten med  INSERT-metoden:

 √  kjent informasjon
 −  informasjon som motsier det jeg vet
 +  ny informasjon
 ?  Jeg forstår ikke denne informasjonen, jeg vil vite mer om den

2.   Fra delene merket med et pluss eller et V symbol  skal de skrive ut kort 
informasjon.

3.   Fra delene merket med et minus- eller spørsmålstegn sjekker  de informasjon  
og finner mer informasjon.

4.  I par sammenligner elevene det som var kjent for hvem og hva som var nytt.

5.  Avsluttende felles diskusjon om enkeltbegreper.
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Toleranse eller overbærenhet betyr en persons vilje og evne til å  leve ved siden av 
mennesker med andre meninger og tro eller å utholde noe ubehagelig.  

Menneskerasen er oppdelingen av mennesker som bor sammen i  henhold til felles 
egenskaper. 
 
Ofte er menneskerasen delt inn i fem raser: 

 – mongoloid

 – kaukasoid

 – australoid

 – kapoid

 – negroid
    

 Mongoloid               Kaukasoid            Australoid             Kapoid                 Negroid

Disse rasene ble bestemt i  tidlig moderne tid på grunnlag av de samme fysiske  
tegn.  

Hver menneskerase er også genetisk forskjellig fra sine raser. 

Målet med dagens samfunn er ikke å  skille mellom mennesker. Likevel må det tas 
hensyn til at menneskeheten er en samling av mange populasjoner.  

Rasisme er troen på at noen menneskeraser er mer eller mindre verdifulle enn  
andre. 

Fremmedfrykt eller xenofobi er mistillit, harme og fiendtlighet mot alt fremmede.  
Det er en frykt og en følelse av trussel fra alt ukjent, spesielt hos utlendinger. 

Extremism is behaviour or opinion different from the majority of society. Extremism 
causes the violation or abduction of fundamental human customs. 

Det kan manifestere seg i verbal eller fysisk aggresjon, vold eller trusselen om  
vold.    

Årsaken til denne oppførselen er vanligvis rasemessig, nasjonalt, religiøst eller annet 
hat. 
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+

√

−

?
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Arbeidsark 5: Vi respekterer andre demokratisk

Aldersgruppe: grunnskole, 7. trinn
Oppfyllelsesperiode: Januar 2021
Tidsrom: 2 undervisningstimer OSV

Du, jeg, han – er vi annerledes? 

Det er over 7,7 milliarder mennesker på jorden, og hver av dem er forskjellig. Noen 
forskjeller er merkbare ved første øyeblikk, andre er kanskje ikke synlige på utsiden  
i det hele tatt.

Hvordan kan folk skille seg fra hverandre? Hva har de til felles? 

Også mennesker som ser nøyaktig like ut er forskjellige. Er det tvillinger i klassen din 
eller blant vennene dine? Hvordan kan du skille dem fra hverandre? 

Har du noen gang følt deg utelatt? Har noen noen gang sluttet å være venn med deg? 
Hvorfor? Når følte du deg mest alene?

Har du mange venner? Hvor mange av dem betror du deg til? Hva anser du for å være 
nærmest? Hvilke kriterier bruker du for å velge dem? 

Dessverre er ordene diskriminering og rasisme ikke bare tomme begreper,  
men realiteter som kan frustrere menneskelivet.

Tsjekkiske rom: Vi er redde

Mange romanifolk har allerede blitt kjeftet på grunn av hudfargen og ble dem derfor ikke 
servert mat  på en restaurant. Noen har til og med opplevd rasistisk vold. En fjerdedel 
av dem vurderer derfor utvandring. Nesten halvparten av romanifolket sier at de lever  
i frykt i Tsjekkia. 

Romanifolk vil utarbeide raseangrepet

Tingretten i  Jeseník løste dermed saken om fem romanifolk anklaget for rasisme og 
hooliganisme. Ifølge dommen skal femten år gamle gutter Rudolf Tofi og Milan Gabor 
få 130 og 160 timer av samfunnsarbeid, Veronika Tofiová og Jaroslava Rusinková 
fikk av dommeren 120 timer av samfunnsarbeid. Rudolf Tofi Sr. fikk en betinget dom  
på syv måneder med to års suspensjon.

Hvordan det er å være jødisk og arabisk

Karin Arad bruker mye av sin energi til å gjemme halvparten av sin personlighet fra den 
israelske verden der hun beveger seg daglig. Med en jødisk far fra Haifa og en arabisk 
mor fra Nasaret har han opplevd en privat jødisk-arabisk konflikt siden barndommen. 
Den 28 år gamle journalisten som er ansatt i tel Avivs ukeavis får panikk over at noen 
rundt henne skal kjenne den arabiske halvdelen av henne. Den daglige kampen, som har 
kostet livet til 200 mennesker, berører smertefullt Karin. Israelske arabere var for det 
meste på siden av de palestinske barrikadene, hvorav 13 mistet livet. 
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Familien overlevde raseangrepet

En indisk familie  unnslapp så vidt tragedien nordvest i  England lørdag kveld da en 
gruppe ukjente angriper forsøkte å sette fyr på et hus i Accrington , nær byen Burnley. 
Spenningen har blitt forsterket av sporadiske hendelser i  byen siden forrige uke, da 
grupper av asiatisk-aldrende ungdommer og hvithudede ungdommer kolliderte her tre 
netter på rad.

Finn lignende nyheter i aviser, TV-nyheter eller på Internett.
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Arbeidsark 6: Vi er et team

Aldersgruppe: 4 – 6 år – barnehage
Oppfyllelsesperiode: Februar 2021
Tidsrom: 1 uke

Spill:

Bygge en snømann i et lekerom

Læreren forbereder i lekerommet de enkelte delene for snømannens sammensetning 
(annet materiale, det kan også være ting som brukes ikke vannlig). Barna snakker 
sammen, hva skal de bygge snømannen fra, hvilket materiale og gjenstander de trenger, 
hvem som skal gi hva – bygge.

Bygge en snømann utendørs

Barn bygger en snømann utenfor, er enige om hvem som skal bygge hvilken del, fra 
hvilke naturlige materialer, hvilke gjenstander de skal bruke, etc.

Tegne en snømann i henhold til verbal instruksjon

Barn vil lære et dikt om en snømann. De er delt inn i par. En venn i et par sier et dikt,  
den andre tegner en snømann. Deretter byttes barna.

Snømann

En ball er liten, den andre 
ballen er større, den tredje 
ballen er stor, den er hengt 
oppå hverandre.

Vi stikker glørne som små 
knapper, øyne, munn – 
gulrotnese – større enn 
svarttrost har.

En stor kost i  hånden for 
jenter og gutter. Og en 
gryte på hodet hans: Det  
er allerede en snømann.
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Arbeidsark 6: Vi er et team

Aldersgruppe: grunnskole, 1. – 5. trinn
Oppfyllelsesperiode: Februar 2021
Tidsrom: 2 timer av tsjekkisk - stil

Vi er et team – teamarbeid

1.  Del inn i en hvilken som helst gruppe. Det minste antallet gruppemedlemmer er 4.

2.   Hjelpemidler – så mange forskjellige baller og ballonger som mulig (små, store,  
oppblåsbare, skum, ..... ), for hver gruppe, en 60 cm lang tråd og en søppelpose.  
En saks som ikke snakkes om, er det nødvendig å  legge dem upåfallende men  
synlig i rommet (som ved en tilfeldighet).

3.  Målet med spillet og reglene: 

4.  Målet med spillet er å ha så mange baller og ballonger som mulig i søppelsekken.

5.   Spillets regler – ett medlem av gruppen må holde en søppelpose, baller og ballonger 
kan bare berøres med en tråd.

6.   Starten av spillet – 2 minutter for å finne ut systemet, metode som brukes i gruppen, 
delerollene i gruppene. Etter at signalet høres, kan spillet begynne.

7.   Slutten av spillet – alle baller og ballonger er i  søppelsekker. Hvem vant? Hvem  
har mest?

8.   Felles diskusjon, deling av erfaring fra spillet. Hver gruppe har plass til å kommentere 
sine metoder og også metoder av de andre gruppene.

9.  Det er verdt å stille følgende spørsmål:

  ●  Hvem holdt søppelsekken? Hvorfor akkurat hun / han? Hadde hun/han  
noe imot?

  ● Hva gjorde de andre?

  ● Var det noen som ikke gjorde noe så lenge spillet varer? Hvorfor?

  ● Har noen brukt saks? Hvorfor? Hvorfor ikke?

  ● Har noen jukset?

  ● Hvorfor spilte dere slik dere spilte? Hva var viktig for dere – Vinn eller spill?

  ● Hva ville du gjort annerledes neste gang?

  ● Overrasket noe deg?

10.  Bli kjent med emnet om hvordan roller fungerer i et team ved hjelp av de vedlagte 
kortene. Hvem var hvem? Og hvordan fungerer det i klasserommet?
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Riktig team

Ved å utføre den samme oppgaven, gir det rette teamet bedre ytelse enn hvert 
medlem kunne gjort på egen hånd.

For hvert lag er rollene av individuelle medlemmer i teamet viktige. 

Hver av oss er egnet for en viss rolle, men vi kan holde mer samtidig. 

Leder

Noen som leder teamet, inspirerer andre til å forbedre seg, motiverer dem.  
Han burde være et eksempel for andre.

Innovatør – “forbedrer”

Noen som har mange ideer, finner stadig opp nye og nye løsninger av problemer.

Søker etter ressurser

Noen som alltid leter etter nye kontakter er full av energi.

Noen som gjennomfører

Noen som kan endre tanker til handlinger. Hun/han er praktisk.

Evaluator

Noen som vurderer alle alternativene som tilbys. Han velger det som er mest 
passende.

Lagspiller

Noen som støtter en lagatmosfære. Han kan løse konflikter.
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Noen som fullfører

Noen som fokuserer på å fullføre en oppgave, selv når andre er slitne. Han legger 
merke til oppgavene blir fullført nøye og etterlevelse av oppgaven.

Ekspert

Noen som virkelig forstår et område av problemet og fokuserer på det.

Koordinator

Noen som oppfordrer gruppemedlemmer til å samarbeide.

Noen som kan veilede

Noen som er veldig energisk, modig, villig til å løse selv vanskelige oppgaver.  
Noen som klarer å provosere og noen ganger til og med å fornærme andre.

 
(Teamroller ifølge Dr. Meredith Belbina)
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Arbeidsark 6: Vi er et team

Aldersgruppe: grunnskole, 8. trinn
Oppfyllelsesperiode: Februar 2021
Tidsrom: 3 undervisningstimer OSV

Kan jeg håndtere vanskelige livssituasjoner?

Den nåværende tiden er veldig skyndt og å lykkes i det stiller store krav til mennesket. 
Og så stress blir et ofte brukt ord. Ikke bare voksne er skremt av ulike tidsfrister, 
økonomiske vanskeligheter, etc., men du  sannsynligvis står nå foran  en rekke oppgaver, 
eksamener,  ... 

Og kanskje noen ganger føler du også mangel på tid, du mangler hvile, bevegelse.

Oppgave: I løpet av uken, skriv ned alt som får deg til å føle deg ukomfortabel og prøv  
å skrive ned hvorfor. Hvilke ting stresser deg? Sorter dem inn i de som kommer  utefra 
og de som kommer  innefra:

STRESSFAKTORER
Stimulanter som forårsaker stress

Ekstern

Diktat fra tsjekkisk

krangle med en venn

…

Intern

sykdom

liten selvtillit

…

Hver av oss kan føle seg truet av noe annet. Bare forestill deg en enkel situasjon: Du bor 
i fjerde etasje og heisen kjører ikke. Hvis du er frisk, er det ikke noe problem å komme 
hjem. Det er mer komplisert for en venn, som sitter i rullestol, eller for en gammel dame 
med stokk og en tungt pose. Foreslå hva som ville hjelpe disse menneskene. 

Vi må imidlertid ikke ta alt stress bare som noe negativt. Tilstrekkelig stress oppmuntrer 
oss til å  være aktive og øker ytelsen. Spenningen forårsaket av stress bør imidlertid 
regelmessig veksle med avslapning.

Livet forbereder en rekke prøvelser for hver av oss. Og så kommer vi inn i situasjoner 
som vi bare kan håndtere med store vanskeligheter. Vi kan imidlertid også forberede oss 
på disse situasjonene. Det betyr ikke at vi kan vende dem bort, men det vil sikkert hjelpe 
oss å vite hvordan vi skal oppføre oss i slike situasjoner. Noen vanskelige situasjoner 
kan håndteres på egen hånd, med andre kan vi få hjelp av foreldre, venner, men noen 
ganger til og med av fremmede. 

En av situasjonene der vi kan føle oss ukomfortable, eller til og med truet, er konflikt.
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Tre grunnleggende typer av oppførsel i en konfliktsituasjon

1.   Angrep – den ene siden angriper den andre, de vil ikke lytte til hverandre, målet  
er å vinne, for å håndheve deres variant av løsningen.

2.   Flukt – fornektelse av eksistensen av konflikter, man vil unngå dem. Hvis vi ikke 
forklarer den andre personen hva problemet er, er det ikke sannsynlig at noe vil 
endre seg, og den personen vil gjøre det samme neste gang. I  tillegg undertrykte 
følelser og problemer „dukker opp” et annet sted (vi krangler med den som ikke  
er bærer av årsakene til vår følelse).

3.  Løsning – (løse) et problem, vi prøver å  snakke om problemet, ikke å  klandre  
og angripe hverandre. Se etter forskjellige måter å  finne en løsning på, velg den 
måten som passer best for alle involverte, for eksempel kompromiss.

Test – Er du påståelig?

1. På kinoen forstyrrer en av tilskuerne.

     a)   Du begynner å kjefte på ham  fordi han oppfører seg som en neandertaler som 
tar ikke hensyn til de andre.

     b)  På en eller annen måte overlever du det, selv om du er sint hele tiden.
     c)   Du ber ham om å være stille. Hvis han ikke overholder ditt  krav, ber du 

kinopersonalet om å gripe inn.

2.  Du kjøpte dyr ost i butikken, og etter utpakking skal du oppdage at den er muggen.

     d)  Du går umiddelbart tilbake til butikken og begynner å kjefte på selger.
     e)  Du kaster den, selv om det irriterer deg. Det er ikke i din makt å endre det.
     f)   Du går tilbake til butikken og ber om  å få pengene tilbake. Anstendig, men  

så lenge til de overholder deg. 

3.  På en stasjon i nærheten av deg noen røyker.

     a)  Du begynner å kjefte på personen at den kan stinke et annet sted.
     b)  Du går litt lenger, hvor røyken ikke lenger føles.
     c)  Du ber høflig røykeren om å flytte til et annet sted, fordi røyken plager deg.

4.   Noen dytter inn i  stolen din, lener seg mot ryggstøtten eller plager deg på  
en lignende måte.

     a)   Du begynner å skrike om den personen kan la deg være i fred og ikke plage deg.
     b)  Du prøver å flytte stolen og gi personen mer plass.
     c)   Du forklarer høflig til personen at han plager deg med sin oppførsel. Du ber ham 

om å stoppe.
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5.  På skolen ber noen deg om hjelp, men du har en annen jobb.

     a)   Du begynner å  kjefte på personen hvis den ikke ser at du gjør noe annet nå.  
Du vil at han skal gi deg fred.

     b)   Du utsetter arbeidet ditt og prøver å hjelpe ham, selv om det ikke passer deg  
i det hele tatt.

     c)   Du ber personen om å  vente en stund. Du vil gjerne hjelpe ham, men først vil  
du fullføre arbeidet ditt.

Skriv ned antall svar i   a) b) c)
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Testevaluering:

De fleste svarene a) – du oppfører deg vanligvis voldsomt og impulsivt. Det ville være 
bedre å  forstå på forhånd at det ikke er greit å  kommunisere med andre gjennom 
fornærmelser. Tenk på årsaken til atferden din og finn alternativene dine for å  endre 
situasjonen.

De fleste svar b) – du har ofte problemer med å håndheve sin mening. Men pass deg! 
Det er ikke greit å gjøre det! Du støtter ofte skurkene så ubevisst!

De fleste svar c) – du vil ikke gå deg vill i  livet. Du kan håndheve sin mening, men  
også akseptere andres mening. Du er  selvsikker og uavhengig i  beslutningstaking  
på en god måte.
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Arbeidsark 7: Vi kan kommunisere

Aldersgruppe: 5 – 6 år – barnehage
Oppfyllelsesperiode: Mars 2021
Tidsrom: 1 dag

Oppgaver:

1.  a)  samtale om  bilder av dyr på arbeidsarket (lytte, bytte, følge opp)

 b)  etterligne lyden av dyr på bildet

 c)  vise med pantomime dyrene

 d)  se etter et dyr i gåten (enkel beskrivelse)

 e)  finne opp en enkel historie om et dyr ... bestemme sannheten x løgn

 f) tilordne riktig hvem som tilhører hvem

2.  tegne bildene på arbeidsarket i riktig farge
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[PPl]
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Arbeidsark 7: Vi kan kommunisere

Aldersgruppe: grunnskole, 5. trinn
Oppfyllelsesperiode: Mars 2021
Tidsrom: 2 timer med tsjekkisk - stil

Vi lærer å kommunisere

1.  Elevene er delt inn i par eller små grupper (maksimalt 3–4 elever).

2.  I små grupper leser de først teksten, og deretter jobber de med oppgaver i teksten.

3.   Enkelte grupper snakker om arbeidet sitt – hvilke problemer de løste, hva de  
gjorde bra.

4.  Diskusjon av hele klassen, deling av erfaring.
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Les teksten om kunsten å kommunisere riktig

Ni regler for vellykket kommunikasjon:

1.   Hvis noen er uenige med deg , er de ikke en fiende, men en partner i jakten på 
sannhet. Lær å ha respekt for sannheten, respekt for andre, men også for deg selv.

2.   Prøv å forstå den andres mening. Forestill deg hvordan lytteren din ser på ting.

3.   Snakk bare når du har noe å si om emnet.  Ellers kaster du bort tiden din og andres. 
Tenk nøye på sin mening først.

4.  Talen skal være kortfattet og forståelig.

5.  Ikke latterliggjør og ikke unødig instruere partnerne dine i diskusjonen. 

6.   Når andre snakker, lytt og ikke hopp inn i samtalen deres. Respekter verdigheten  
til de som er uenige med deg.

7.  Med mindre du har ikke klare bevis, ikke si sine antakelser som en viss sannhet.

8.   Hvis du trenger å få lyttere på din side, må du alltid nevne årsakene først, deretter 
beskrive situasjonen, deretter mulige varianter av løsningen , og til slutt komme 
med forslaget ditt.

9.  Du trenger ikke å ha det siste ordet alltid.

Huske:

Det er 3 måter å kommunisere på:  
  A)  verbal – verbal 
  B)  nonverbal – kroppsspråk
  C)  handlinger – gjerninger

Alt vi gjør sier noe om oss.

For hver av de ni reglene, prøv å velge et ord som karakteriserer det:

AKTELSE

“IKKE BABLE”

IKKE YDMYK

TRIUMF

RESPEKT

OVERTALE

EMPATI

IKKE LUR

FORSTÅELIGHET
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Finn utsagn som støtter effektiv kommunikasjon:

 ● Å tiltrekke seg oppmerksomhet er tilrådelig  – å bruke et banneord 
– bruke høy stemme 
– starte med en interessant melding

 ●   Når jeg kommuniserer, prøver jeg å uttrykke så mange av mine meninger  
og argumenter som mulig, det spiller ingen rolle hva den andre siden mener.

 ● Selv med klærne uttrykker jeg en holdning. 

 ● En person som har skitne klær vil absolutt ikke ha de riktige meningene.

 ●  Jeg prøver å lytte min venns ideer, forstå dem og om nødvendig kommentere 
sensitivt.

 ● Når jeg snakker med andre, kan jeg sitte stille og støtte hodet mitt med hånd.

 ● Med mine bevegelser kan jeg hjelpe lytterne til å forstå min mening riktig.

 ● Uttrykket i ansiktet mitt kan ikke påvirke lytterens interesse.

Kom med en tekst som læreren kan lese/fortelle studentene når han trenger 
at de jobber med et felles prosjekt/oppgave på fritiden.

Hvordan kunne en elev be om unnskyldning til en lærer/venn fordi han kom 
senere på skolen/til et møte?

Gjort ved hjelp av ressursen: 
https://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=157877
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Arbeidsark 7: Vi kan kommunisere

Aldersgruppe:  grunnskole, 6. trinn
Oppfyllelsesperiode: Mars 2021
Tidsrom: 2 undervisningstimer OSV

Typer av kommunikasjon

Legg til  ord i teksten:

Kommunikasjon mellom mennesker kan også uttrykkes ved hjelp av konseptet  

(d) ....................................... 

Formen for kommunikasjon gjennom ord kalles (v) ....................................... og gjennom 

kroppsspråk (n) ....................................... 

Mesteparten av informasjonen er hentet gjennom kroppsspråk – (g) ....................................... 

og uttrykket av vår ansikt – (m) .......................................  

Under samtalen er omtrent .......... % uttrykt med ord, .......... % i måten det sies, og .......... %  

vi får fra signaler av talen.

Når du lyver for en person kommer det kroppslige endringer, øker eller akselererer: (p) 

(d) ....................................... (s) ....................................... (t) .......................................

En løgn vil trygt avsløre (d) ....................................... (l) ....................................... 

En samtale mellom to personer er (d) ....................................... 

Ved å motta informasjon riktig, oppfatte og lytte, oppnår vi (p) ....................................... 

Misforståelser og interessekonflikter kan føre til (k) ....................................... 

Når du kommuniserer, pass på(m) ....................................... eller påvirke. 
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LØSNING: Typer av komunikasjon

Legg til  ord i teksten:

Kommunikasjon mellom mennesker kan også uttrykkes ved hjelp av begrepet 
KOMMUNIKASJON. 

Kommunikasjonsformen gjennom ord kalles VERBAL og gjennom kroppsspråk 
NONVERBAL. 

Mesteparten av informasjonen er hentet gjennom kroppsspråk og –  
av GESTIKULASJON og av ansiktsuttrykk – MIMIKK.

Under samtalen uttrykkes ca 10 % med ord, 40 % i hvordan det sies, og 50 %  
er hentet fra talesignaler.

Når du lyver for en person, kommer kroppsforandringer,  økning eller akselerasjon: 
SVETTE, PUST,  HJERTESLAG. En løgn oppdages trygt av  en LØGNDETEKTOR.

En samtale mellom to personer er en DIALOG. 

Ved å motta informasjon, oppfatte og lytte riktig, oppnår vi FORSTÅELSE. 

Misforståelser og interessekonflikter kan føre til KONFLIKT. 

Når du kommuniserer, vær oppmerksom på MANIPULASJON eller påvirkning. 
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Arbeidsark 8: Miljøutdanning på skolen

Aldersgruppe: 3 – 6 år – barnehage
Oppfyllelsesperiode: April 2021
Tidsrom: 1 uke

Oppgaver:

1.  – Sorter ting (ballong, glass, PET-flaske, hefte ...) i container. 
 –   Koble med fargestift objektet med riktig container (blå farge – papir, gul farge – 

plast, hvit eller grønn farge – glass).
 –  Fargelegg container med riktig farge. 

2.  –  Det er en skog på bildet. Med en rød fargestift, kryss alle tingene som ikke hører 
til skogen.

 – Fargelegg bildet.

2.  –   Fargelegg alltid et vindu i  en rekke etter det hva ting er laget av – skjerf,  
PET-flaske, hefte, rør, glass, blyant.
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(Tekster på bildet: plast, papir, glass.)
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(Tekster på bildet: tekstil, metall, papir, glass, tre.)
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Arbeidsark 8: Miljøutdanning på skolen

Aldersgruppe: grunnskole, 4. – 5. trinn
Oppfyllelsesperiode: April 2021
Tidsrom: 2 timer av tsjekkisk - stil

Globale problemer 

1.   Tematisk felles diskusjon – Hva mener du med «Globale problemer»?  
(Først vil vi forklare konseptet – globalt, elevene skriver gradvis ned ideene  
på tavla. Det er mulig å bruke begreper som er kuttet fra arbeidsarket – elevene 
sorterer begrepene etter spesifikke problemer.)

2.   Kort med fem grunnleggende globale problemer (Elever jobber i fem grupper,  
de har et nettbrett, en datamaskin med tilkobling til internett,  de prøver å finne 
mer informasjon om det valgte  området i grupper.)

3.  Presentasjon av individuelle områder av globale problemer til andre 
klassekamerater.

4.   Endelig diskusjon – Er det mulig å løse globale problemer? Hvordan? Kan hver  
av oss gjøre noe?
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GLOBAL

GLOBALE SPØRSMÅL

PROBLEMER SOM PÅVIRKER HELE VERDEN

WORLDWIDE TOTAL

SAMMENDRAG
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Fare for krig

Krig har alltid vært et vanlig middel for å tvinge stater for å fremme deres interesser, 
sosiale grupper. Hæren var en garanti for sikkerhet.

Hva ble endret?
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Stadig økende befolkning
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Sikring av naturressurser og energi
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Miljøødeleggelse

Mennesket påvirker stadig miljøets tilstand.
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Sykdommer
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Les følgende termer. 

Tilordne dem til bestemte globale problemer. Prøv å legge til flere termer.

MASSEØDELEG- 
GELSESVÅPEN

FORBEDRE 
HELSEVESENET

FLOM OG  
OVERSVØMMELSER

NARKOTIKA, ALKOHOL, 
RØYKING

SULT MANGEL PÅ VANN

BRUK AV GJØDSEL 
OG KJEMIKALIER KREFT

VOLD FATTIGDOM, SLUM

ARBEIDSLEDIGHET UKONTROLLERT 
PRODUKSJON AV VÅPEN

HUMANITÆR MISJON SLØSING MED VANN

TAP AV SKOG
MEDFØDTE DEFEKTER  

OG ARVELIGE  
SYKDOMMER

TANKSKIP ULYKKER RASK BRUK AV 
NATURRESSURSER

LUFTFORURENSNING KRIGSKONFLIKTER
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Arbeidsark 1: Miljøutdanning på skolen

Aldersgruppe:  grunnskole, 9. trinn
Oppfyllelsesperiode: April 2021
Tidsrom: 1 time OSV

Miljøet rundt oss – quiz 

Velg riktig alternativ:

1.  Økologisk mat har en gunstig effekt på helsen din. Påvirker de også naturen?
 a)  Nei, deres produksjon tar ikke hensyn til virkningene på naturen.
 b)  Ja, de har resirkulerbar emballasje.
 c)  Ja, miljømessig forsvarlig praksis brukes i dyrking eller produksjon. 

2.   Visste du at noen produkter reiser halve verden før de kommer hjem til deg? Under 
sin lange reise vil de bidra til luftforurensning, etc. Kan du påvirke det selv på noen 
betydelig måte?

 a)   Ja, de fleste produkter har opprinnelsesland, så jeg kan velge et som kommer 
direkte fra vårt land eller fra våre naboer.

 b)   Ja, jeg kan lage alt jeg trenger i hagen min og gjøre det hjemme.
 c)  Nei, jeg har ikke mulighet til å finne ut hvor varene i butikken kommer fra.

3.   Prøv å gjette hvor mye avfall som produseres i gjennomsnitt av en borger i Tsjekkia 
per år.

 a) 530 kg
 b)  120 kg
 c)  840 kg

4.  Kan du påvirke mengden avfall som produseres?
 a)   Ja, jeg kan velge produkter som er pakket på en enklere måte, eller kjøpe 

allerede brukte varer i en basar eller bruktbutikk.
 b)   Nei, en person kan ikke påvirke noe slikt.
 c)   Ja, men jeg måtte kjøpe kun økologiske produkter.

5.  Hvilke av følgende dyr er kritisk truet i vårt land?
 a)  rev
 b)  jordekorn
 c)  grevling

6.  Hvilke av følgende ting kan ikke være laget av resirkulerbar plast?
 a)  gryte
 b)  teppe
 c)  murstein
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LØSNING: Miljøet rundt oss – quiz
1. c)

2. a)

3. a)

4. a)

5. b)

6. a)
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Arbeidsark 2: Miljøutdanning på skolen

Aldersgruppe:  grunnskole, 9. trinn
Oppfyllelsesperiode: April 2021
Tidsrom: 1 time OSV

Globalisering og COVID-19, velg ett av tre alternativer

Globalisering gir ikke bare fordeler, men også visse trusler. Et eksempel kan være 
den mye enklere og raskere spredningen av finans – sykdom – informasjon, særlig 
den nye. På slutten av 2019  begynte en mystisk influensa å  dukke opp rundt den  
koreanske – kinesiske – japanske byen  Wuhan. Den spredte seg mye raskere enn 
den vanlige influensa, folk  led av alvorlige fordøyelses – bevegelses – respiratoriske 
problemer, og dødelighet – dødelighet – dødelighet var også høyere. Verden har blitt 
våken, men så langt ingen hadde noen anelse om hvor mye dette viruset fra gruppen 
av såkalte   kovirus – koronavirus  –  korovirus, som  inkluderer SARS eller MERS – 
MARS – MURS, skal paralysere folk. I  begynnelsen av 2020 kom sykdommen, som 
ble kalt COVID-19, fra Asia – Afrika – Amerika til Europa. I tillegg til Kina har utbrudd 
av sykdommen kommet fra  Frankrike – Spania – Italia, hvorfra viruset spredte seg 
veldig raskt til andre europeiske land på grunn av turisme. Men det var ikke bare Europa, 
de smittede og de døde begynte å  øke overalt i  hele verden. 11. 3. 2020 erklærte  
WHO – FN – EU spredningen av koronaviruset som en dødelig – pandemi – epidemi.  
I slutten av mars hadde viruset spredt seg til 188 land på alle kontinenter unntatt 
Afrika – Australia – Antarktis. Mange land stengte sine grenser, butikker, forbudt fri  
bevegelse i offentlige og massearrangementer. Verden gikk gjennom sin verste krise 
siden andre verdenskrig.
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LØSNING: Globalisering og COVID-19, velg ett av tre alternativer

Globalisering gir ikke bare fordeler, men også visse trusler. Et eksempel kan være den 
mye enklere og raskere spredningen av sykdom, særlig den nye. På slutten av 2019  
begynte en mystisk influensa å  dukke opp rundt den kinesiske byen Wuhan. Den 
spredte seg mye raskere enn den vanlige influensa, folk led av alvorlige respiratoriske 
problemer, og dødelighet var også høyere. Verden har blitt våken, men så langt ingen 
hadde noen anelse om hvor mye dette viruset fra gruppen av såkalte koronavirus 
som  inkluderer SARS eller MERS skal paralysere folk. I  begynnelsen av 2020 kom 
sykdommen, som ble kalt COVID-19, fra Asia til Europa. I  tillegg til Kina har utbrudd 
av sykdommen kommet fra  Italia, hvorfra viruset spredte seg veldig raskt til andre 
europeiske land på grunn av turisme. Men det var ikke bare Europa, de smittede og 
de døde begynte å øke overalt i hele verden. 11. 3. 2020 erklærte WHO spredningen 
av koronaviruset som en pandemi. I  slutten av mars hadde viruset spredt seg til  
188 land på alle kontinenter unntatt Antarktis. Mange land stengte sine grenser, 
butikker, forbudt fri bevegelse i  offentlige og massearrangementer. Verden gikk 
gjennom sin verste krise siden andre verdenskrig.
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Regneark 9 : Kunsten  å snakke og lytte

Aldersgruppe: 3 – 6 år – barnehage
Oppfyllelsesperiode: Mai 2021
Tidsrom: 1 uke

Oppgave 1

Vi lærer ved dramatisering – forberedelse (kort)

1.  Læreren leser barna et eventyr av Zdeněk Miler “Om høna og hane”. 

2.   Hvert barn velger et kort med en karakter fra dette eventyret: en høne, en hane,  
en ku, en eng, en brønn. 

3.  Sammen med læreren velger de kort med scener fra eventyret:
     a)  Hanen deler ikke med høna.
     b)  Høna hjelper hanen.
     c)  Høna ber kua om melk.
     d)  Høna ber engen om gress.
     e)  Høna ber brønnen om vann.
     f)  Høna vil rense brønnen.
    g)  Høna bringer gresset til kua.

4.   I de lektedialogene lærer barna måten å adressere og å bruke de magiske ordene 
takk og vær så snill. 

5.   Vi har en diskusjon om det var greit at hanen  ville ikke dele med høna. Kunne  
høna  være sint på hanen? Hvordan kunne hanen be høna om unnskyldning? –  
vi dramatiserer dette i par. 

6.   Barn kan spille et kort eventyr om en hane som ikke er grådig og som delte med  
en høne ...
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(Tekster på bildet: hanen deler ikke med høna, høna hjelper hanen, høna ber kua, høna 
ber enga, høna ber brønnen, høna renser brønnen, høna tar med gress til kua.)
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Oppgave 2

Konfliktløsning – forberedelse (video, fantasi, kort)

1.   Barn vil se en kort video (maks. 5 minutter) med en konfliktsituasjon fra et barns 
miljø. Læreren stopper videodemonstrasjonen før konflikten løses. Følgende  
er en diskusjon om spørsmål: Hva skjedde?  Har noe lignende skjedd med deg? 
Hvordan løste du det? 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10600455554-mistr-e/214543112010014

Etter å ha sett hele videoen, diskuterer læreren spørsmålene med barna: Hvordan 
løste problemet? Kan noen tenke på noen annen mulig løsning?

2.    Fantasi: Barn sitter komfortabelt og læreren inviterer dem til å forestille seg 
situasjonen:

  –  Du leker og en venn tar leketøyet ditt... Hvordan føler du deg (sint, trist, ....)?

  –  En venn vil komme til deg og stryke håret ditt... Hvordan føler du deg  
(munter, bra,... )?

3.   Hvert barn velger et kort med et bilde. Kortene viser ulike situasjoner som oppstår 
mellom barn:

  –  trekke håret
  –  dra på et leketøy
  –  vil ikke gi ham sin hånd
  –  spark
  –  dytting
  –  ødeleggelse av andres arbeid (byggesett)
  –  klype
  –  klø
  –  styrke
  –  holde hender
  –  gave (bilde)
  –  spille sammen
  –  kyss på kinnet

4.   Barn snakker gradvis om kortet sitt i en sirkel og tilordner det til et muntert eller 
trist smil. 
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(Tekster på bildet: dra på en leke, klø, kysse på kinnet, kjærtegne, holde hender.)



Utdanning for demokrati

81

(Tekser på bildet: dra i håret, nekte noens hånd, sparke, dytte, ødelegge noens arbeid, 
klype.)
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(Tekster på bildet: leker sammen, en gave.)
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Arbeidsark 9: Kunsten å snakke og å lytte

Aldersgruppe: grunnskole, 1. – 5. trinn
Oppfyllelsesperiode: Mai 2021
Tidsrom: 2 timer med tsjekkisk - stil

Kunsten å snakke og å lytte

1.   Tenk på A-F-situasjonene som kan skje med deg når som helst. Hvordan ville  
du følt deg? Hvordan ville du oppføre deg?

2.   Les menyen med alternativer hvordan kan man  løse disse situasjonene. Velg 1  
av alternativene du tror er den riktige løsningen på problemet som har oppstått.

3.   I små grupper øver du på scener der du vil demonstrere hvordan du skal oppføre 
deg ordentlig.

4.  Etter hver forestilling diskuterer du andre eller bedre kommunikasjonsalternativer.
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A

Du ble en gang angrepet av en hane i tantes hage. Han forårsaket ubehagelige 
skader. Siden da er du veldig redd ikke bare for haner, men også for høner.

Du har betrodd hemmeligheten din til din beste venn. Neste dag på skolen finner  
du ut at andre barn hvisker om din frykt for fjærfe. Noen ler bak ryggen din.  

Du skammer deg, du trodde ingen andre ville vite det.

B

Hver sommer drar du til en leir hvor du opplever forskjellige eventyr.  
Under en konkurranse i skogen, da det handlet om fart, rådet deg en venn  

fra et annet lag hvor stasjon med neste oppgave var plassert.  
Men da du kom til dette stedet, fant du ikke noe. Du mistet poenger  

for hele gruppen, og til slutt tapte dere.

C

Foreldrene dine sendte deg å handle. I butikken, ifølge listen, har du allerede nesten 
alt i handlekurven. Plutselig innser du at lommeboken din har blitt hjemme.

D

Du går med broren sin for å spise is. I godteributikk blir du servert av en selger,  
og du skal betale. Siden du ikke har små mynter, må du bruke en seddel.  

Selger gir deg mynter tilbake, men du finner fortsatt ut i kassa  
at hun ga deg 20 CZK mindre.

E

Under en pause på skolen dyttet klassekameratene Alena og Eva og falt på Aleš,  
som kastet ut en blomsterpotte ut av vinduet ikke med vilje.  

Læreren ble sint på Aleš og beordret ham til å rydde opp rotet.  
Hun truer ham også med en anmerkning i elevs bok.  

Du så hele situasjonen fra bakbenken . Alena og Eva er vennene dine.

F

Om ettermiddagen er du alene hjemme. Du sitter i rommet ditt og gjør leksene sine. 
Hvis du ser ut av vinduet, ser du en eldre dame på gaten som sykler med en pose 

hengende på styret hennes. Men bagasjen gynget og satte seg inn i forhjulet.  
Den satt fast, damen falt over styret og traff betongkanten med hodet.  

Hun ble liggende på siden av veien.
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Tilby løsninger på situasjoner:

A

Jeg skal ikke si noe til noen, jeg skal prøve å gjemme sinnet mitt. Jeg er ikke  
lenger venn med vennen min.

Jeg venter til jeg er alene med vennen min  og forteller henne om skuffelsen min.  
Det vil være vanskelig å tro ham / henne igjen.

Ved første mulighet vil jeg håndtere dette med ham / henne, selv foran de andre 
barna. Tross alt forrådte han / hun meg. Jeg vil aldri snakke med ham / henne igjen.

B

Jeg er veldig skuffet, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg gjemmer meg i teltet mitt.

Jeg prøver å forklare for alle at jeg ikke har skylden for noe, fordi vennen min bevisst 
ga meg dårlige råd. Han ønsket definitivt å skade oss, for at de hadde større sjanse  
til å vinne. 

Jeg er lei meg at jeg har blitt bedratt, jeg er sint, men jeg vil ta mitt ansvar og be om 
unnskyldning til medlemmene i gruppen min. Jeg vil huske å spille hvert spill ærlig  
for meg selv.

C

Jeg går til kassen, forklarer selger hva som skjedde og ber om å beholde kurven  
før jeg løper for lommeboken min.

Jeg legger kurven på gulvet og forlater butikken diskret.

Jeg returnerer alle varene i sitt sted, og med en tom kurv går jeg tilbake til kassen.

Jeg vil prøve å ta bort vare uten å betale.

D

Du heller mynter i lommeboka og forlater godteributikken med broren sin.

Du begynner å skrike at selger lurte deg.

Du advarer selger om at du synes hun burde ha returnert 20 CZK til deg. 
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E

Selv om vennene mine sannsynligvis vil være sinte på meg, vil jeg stå opp  
for Aleš og fortelle læreren hvordan det egentlig var. 

Jeg vil helst ikke si noe, jeg vil ikke gjøre Alena og Eva sinte. 

Om nestes friminutt vil jeg prøve å overtale Alena og Eva til å tilstå for læreren.

F

Jeg snur meg tilbake til leksene mine og later som om jeg ikke la merke til noe.  
Etter en stund ser jeg på om damen har våknet eller om noen har kommet  
for å helpe henne.

Jeg løper raskt på gata, ringer etter hjelp og prøver å snakke med damen.

Jeg tar mobilen og løper på gata. Jeg er forsiktig når jeg beveger meg på veien.  
Hvis det ikke er noen voksen i nærheten, drar jeg damen av veien og ringer 155.  
Jeg rapporterer navnet mitt, hvor jeg er og hva som skjedde.  Deretter oppfører  
jeg meg i henhold til instruksjonene fra ambulansepersonellet på telefonen.

Jeg ringer mamma for at hun gir meg råd  hva skal jeg gjøre.
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Arbeidsark 1: Kunsten å snakke og å lytte

Aldersgruppe:  grunnskole, 7. trinn
Oppfyllelsesperiode: Mai 2021
Tidsrom: 1 time OSV

Jeg hører på det jeg vet om deg.

Navn på vedkommende:

Det jeg vet om deg Riktige svar

1. Hva er fargen på øynene 
hans?

2. Hvor mange søsken  
har han?

3. Hvordan transporteres 
han til skolen om 
morgenen?

4.
Hva liker han å gjøre?

5. Hva slags mat liker  
han?

6. Hvilket sted liker han 
mest?

7. Det mest populære  
faget på skolen?

8.
Favoritt sanger/band?

9. Har han et dyr?

10.
Beste venn?

11. Hva ville gjøre ham / 
henne lykkelig?
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Arbeidsark 2: Kunsten å snakke og å lytte

Aldersgruppe: grunnskole, 7. trinn
Oppfyllelsesperiode: Mai 2021
Tidsrom: 1 time OSV

Restriksjoner på malere

Tegn et bilde i henhold til oppdraget. Vær oppmerksom på de tegnede handikapene. 
Hvert medlem av gruppen må være involvert i arbeidet.

Oppdrag:

Tegn et hus med et blått tak og gul murpuss med fargestifter. Det vil være en skorstein 
på taket. Huset vil ha ti vinduer i form av trekanter og en rektangulær dør med håndtak. 
Ved siden av huset skal det være en hunde kennel, hvor skal en gris passe på, og rundt 
skal være et plankegjerde. Bruk for konturene av bygningen en svart tusj.

Skriv ned hvem som skal være begrenset av det trukket handikapet:

Han må ikke tegne med en gul fargestift. ....................................................................................................

Han må ikke tegne med en blå fargestift. .....................................................................................................

Han må ikke tegne med en tusj. .........................................................................................................................

Stum. .................................................................................................................................................................................

Blind. ..................................................................................................................................................................................

Uten høyre hånd. .........................................................................................................................................................
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Klipp notatene, legg dem i en konvolutt og tegn handikapet:

MÅ IKKE TEGNE MED GUL FARGESTIFT

MÅ IKKE TEGNE MED BLÅ FARGESTIFT

MÅ IKKE TEGNE MED EN TUSJ

STUM

BLIND

UTEN HØYRE HÅND
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Arbeidsark 10:  Selvregulering, selvkotroll

Aldersgruppe: 4 – 6 år – barnehage
Oppfyllelsesperiode: Juni 2021
Tidsrom: 1 uke

Oppdrag:

– Å jobbe bevisst med sine følelser

1.  Tildele smileface (ansikt) til aktiviteter (bilder)

  For eksempel skiling fra foreldrene, lek med en venn, løsning av problemer (hvis en 
venn tar ditt leketøy) ros, noe som skjer (en venn ble skadet)

– Å organisere og å planlegge sin tid

2.     Ting du bruker i hverdagen tilordne  til en del av dagen 
(tidlig morgen, formiddag, middag,  ettermiddag, kveld)

– Å sette sine egne mål, se etter skritt for å oppnå dem

3.   Tegn et bilde – hvem vil du være når du blir stor

  Fortelling om bildene, hva må vi gjøre for å være for eksempel brannmann, legen

Spill:

Pantomime – yrke

Barn sitter i en sirkel, et barn viser med pantomime hvilke yrke vil gjøre når han blir stor, 
de andre gjetter hva er det
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(Tekster på bildet: separasjon, problemløsning, ros, belønning, noe som skjer, lek med 
en venn.)
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(Tekster på bildet: morgen, morgen/kveld, ettermiddag, middag, ettermiddag, kveld.)
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Arbeidsark 10: Selvregulering, selvkontroll

Aldersgruppe: grunnskole, 1. – 5. trinn
Oppfyllelsesperiode: Juni 2021
 Tidsrom: 2 timer med tsjekkisk - stil

Selvregulering, selvkontroll – Hva er jeg?

1.   Prøv å nevne så mange positive egenskaper som mulig. (Læreren skriver alt ned på 
tavlen. Det vil gjøre betydningen av noen egenskaper tydelig for barn.) Vi gjør det 
samme med negative egenskaper.

2.   Hver student mottar 2 sett emojis – 5 glade og 5 triste. På linjen under riktig ansikt 
skriver en av hans egenskap, dårlige vaner. Han prøver å nevne alle emojis på den 
måten.

3.   Alle elever får et ark hvor de limer positive egenskaper og et annet ark hvor limes 
negative egenskaper. Papirer signeres ikke. 

4.   På det angitte stedet leverer alle arkene sine med baksiden opp. Læreren knytter 
dem til den andre siden av tavlen eller oppslagstavlen for å være diskret.

5.   En felles diskusjon om positive egenskaper ved “åpne” table. Når vi diskuterer 
negative egenskaper, prøver vi å foreslå hva vi kan gjøre for å gjøre dem positive. 
Hvordan kan vi hjelpe vennene våre med å bli kvitt med slike egenskaper?

6.   På slutten skriver alle en enkel oppløsning på notatet. Den som ikke skammer seg, 
kan fortelle det til klassekamerater.
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Arbeidsark 1: Selvregulering, selvkontroll

Aldersgruppe:  grunnskole, 8. trinn
Oppfyllelsesperiode: Juni 2021
Tidsrom: 1 time OSV

Tidstyver

1. Arbeide med kort og aktiviteter

 a)  Elevene får et sett med kort og prøver å sortere dem etter hvor mye tid de tar.
 b)  Sammen leser de de tre første kortene.
 c)  Læreren skriver på tavlen hva som oftest ble gjentatt.

2.  Arbeide med et arbeidsark

  Elevene fyller ut et arbeidsark, fargelegger evaluering av “stjålet” tid 
i vurderingstabellen.

3.  Refleksjon

 a)  Felles lesing 
 b)    Diskusjon – elevene bestemmer hvilke av disse som egentlig er “tidstyver”, 

hvilke aktiviteter som kan erstattes av mer meningsfylte.

Aktivitetskort:

ringing dataspill internett

sende SMS kjæledyr graving gjennom ting

dagdrømmer venner og kjæreste familie

mat vandre nedover gaten hasardspill
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Arbeidsark “TIDSTYVER”

svært ofte ofte, for mye
noen ganger, 

lite
aldri

Ringing

Dataspill

Internett

Sende SMS

Mitt kjæledyr

Graving gjennom 
ting, søker

Dagdrømmer

Venner, kjæreste

Familie

Mat

Renhold 

Annen
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Arbeidsark 2: Selvregulering, selvkontroll

Aldersgruppe: grunnskole, 8. trinn
Oppfyllelsesperiode: Juni 2021
Tidsrom: 1 timer OSV

Drømmeønsker

1.

Elevene jobber i fire grupper. Etter en kort forberedelse skal de gjenfortelle eventyret 
Om rødhette og ulven fra ulvesperspektive, bestemor, Rødhette og en jeger.

Læreren fører elevene til en samtale om at alle har en annen ide om livet, har forskjellige 
behov, mål, drømmer og ønsker.

2. 

Arbeid med arbeidsark – forklaring, selvstendig arbeid.

3.

Diskusjon – Er det mulig for noen av dine ønsker å gå i oppfyllelse? Hva må du gjøre  
for det?

Arbeidsark – Drømmeønsker

Første drøm:

Tenk deg å ha et år med tid, nok penger og ingen forpliktelser. Hvordan vil du best bruke 
dette året?
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Andre drøm:

Du vant 30 millioner kroner i Lotto. Hvordan ville livet ditt se ut?

Den tredje drømmen:

Feen ønsker å oppfylle tre ønsker for deg. Du er frisk og har penger. Tenk nøye på  hvilke 

tre ønsker feen skal oppfylle for deg.

1.

2.

3.
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Brukte ressurser
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Norge quiz

1.  Hva er hovedstaden i Norge?
 a)  Prague
 b)  Oslo
 c)  Brno

2.  Hvilken form er en del av det norske flagget?
 a)  Hjerte
 b)  Sirkel
 c)  Kryss

3.  Hva er den typiske lunsjen i norske barnehage?
 a)  Gulasj
 b)  Chips
 c)  Sandwich 

4.  Hva heter de norske alvene?
 a)  Troll
 b)  Gummy bjørner
 c)  Smurfer
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