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Høsten 2019 startet Ammerud skole et samarbeid med Forandringsfabrikken. Med 

utgangspunkt i fremmende tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø (jf. §9a i 

opplæringsloven) ønsket vi å innføre konkrete tiltak for arbeid med livsmestring og fokus på 

"Relasjonsbasert klasseledelse. Et tiltak ble Timen LIVET, en time som skal fungere som en 

"snakketime". Timen er timeplanfestet og skal gi rom for å snakke om alt fra trivielle ting, 

viktige ting, vanskelige ting, relevante og aktuelle ting og det elevene måtte ønske å snakke om. 

Tanken bak og målet er at elevene og læreren skal øve på å snakke om følelser og bli bedre 

kjent med seg selv og de andre i klassen. Timen er til for å skape et trygt og godt klassemiljø, 

aksept og forståelse i hver enkelt elev, mellom elevene, og mellom elevene og læreren. Når 

elevene kjenner seg trygge, vil de også ha større mulighet til å lære 

(https://www.forandringsfabrikken.no/files/timen_livet_web.pdf). 

 

I oppstartsfasen har det vært stor interesse for hvordan denne timen skal fungere i praksis. I 

møte med FAU-styret 25.11.19 ble det også stilt noen spørsmål rundt skolens praksis med 

Timen LIVET. På bakgrunn av spørsmålene som er blitt stilt, har sosialarbeider Therese B. 

Berge i samråd med Forandringsfabrikken utarbeidet noen veiledende svar. Vi legger her ved 

svarene.  

 

 

1. Hva er gjort for å sikre at lærerne har nødvendig kompetanse til å lede denne krevende 

samtaleformen? 

Det vektlegges at timen må ledes av "en trygg voksen". Har lærerne fått noen form for 

kursing/kompetanseheving/coaching for å lede disse samtalene - der elevene settes i svært 

sårbar situasjon?   

 

Svar: 

Lærerne har fått en et foredrag med Forandringsfabrikken og proffene (elevstemmene). I tillegg 

har sosialarbeider Therese holdt et innlegg for alle ansatte i Berlin og gjennomført en fellestid 

med lærerne der fordeler og ulemper ble drøftet og erfaringer med timen LIVET ble delt. 

Annenhver uke møter sosiallærer og sosialarbeider kontaktlærerne på de ulike trinnene, og her 

får de ofte tips og råd til gjennomføring av denne timen. Sosialarbeider har gjennom årshjul for 

trivsel laget temaer og tips til gjennomføring av timen LIVET ut ifra de ulike kampanjene, slik 

at de også får hjelp til selve gjennomføringen. 

 

Etter jul er det tenkt at personalet får øvd seg på hvordan man skal stille spørsmål i denne 

timen. Sosialarbeider har også kontaktet Forandringsfabrikken for videre oppfølging og 

veiledning. De jobber nå med å få ferdig instruksjonsfilmer, en serie korte filmer for lærere 

som skal ha Timen LIVET. En av de filmene vil ta opp utfordringer som kan oppstå og valg av 

tema.  

 

Når det gjelder gjennomføring av timen LIVET så er det viktig å tenke at dette er nytt og at alle 

må øve på dette, både lærere og elever. Det er derfor viktig å ikke forvente at alt skal gå bra 

helt fra starten av. Allikevel er det de voksne som har ansvaret og det er viktig at spørsmålene 
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som blir stilt er gjennomtenkte. Timen LIVET må øves på. Vi er enige i at spørsmålet om 

vennskap ble stilt på en uheldig måte. Det burde vært gjort mer generelt, f.eks. «Hva er en god 

venn for deg? Hva slags egenskaper bør den personen ha? Hva kan jeg selv gjøre for å være en 

god venn for andre?»  

 

Nå som dette spørsmålet om bestevenn er blitt stilt, tenker vi at det kan det være lurt å snakke 

åpent og ærlig om det, og hva det gjør med oss å få et slikt spørsmål. Læreren må alltid 

begynne med seg selv og legge lista for åpenhet i klassen. Hvis det ikke er trygt nok for denne 

type prat kan den spares til senere, men vi vil anbefale å si noe om det til klassen fordi de vil ha 

kjent på det uansett. Læreren kan også vise at det går an for voksne/lærere å si unnskyld, og 

begynne med det, for så å si at det kom fram forrige gang at temaet bestevenn kan være vondt 

for mange. Det er dette som nettopp er så fint med denne timen, den skal lære oss å bli mer 

kjent med oss selv og hverandre, at det er mulig å gjøre feil, og også lære hvordan man kan 

gjøre det godt igjen! 

 

2. Hva skjer hvis kontaktlærer ikke har denne kompetansen - og/eller personlig egnethet? 

"Timen LIVET må ledes av en voksen som elevene er trygge på. Det kan være kontaktlæreren 

eller en annen lærer, en miljøarbeider, en sosiallærer eller en fra ledelsen. Hvis en annen enn 

kontaktlæreren leder timen LIVET, er det lurt at kontaktlæreren er med, i hvert fall i en del av 

timene.» 

 

Svar: 

Det har vært flere tilfeller hvor undervisningsinspektør, sosiallærer eller sosialarbeider har 

hjulpet til og bistått i denne timen på ulike trinn. Dette har vært fordi kontaktlærer han ønsket 

litt ekstra støtte fordi hun/han kan ha kjent seg litt usikker i startfasen. Det er klart at det er 

forskjell på om kontaktlæreren kjenner klassen sin godt, eller om kontaktlæreren er ny på 

trinnet/i klassen.  Om det er slik at kontaktlæreren en ny for klassen vil dette selvfølgelig 

påvirke timen, da man kan være litt mer utrygge på hverandre. Men da vil timen bli brukt til 

nettopp det å bli bedre kjent. Vi på Ammerud har opplevd at lærerne ønsker å mestre denne 

timen selv og har ikke ytret ønske om at noen andre skal ta over.  Sosiallærer, helsesøster og 

sosialarbeider stiller gjerne til disposisjon om noen ønsker at vi deltar.  

 

 

3. Hvordan blir diskusjonstemaene bestemt? Av hvem?  

Det kreves erfaring og kompetanse for å treffe raske avgjørelser om hvilke temaer som egner 

seg til en gruppesamtale, og hvilke som kan bære galt av sted. Kan hovedtemaet bestemmes i 

forkant? 

 

"Timen LIVET skal handle om ting elevene ønsker å prate om. Elevene inviteres til å foreslå 

tema. Deretter må den voksne velge en måte å bestemme tema på. Det er lurt å starte med noen 

tema som mange av elevene synes er viktige å ta opp. Hvis elevene ikke har forslag, kan 

læreren bestemme de aller første temaene."  

 

Svar: 

Her er subtile ting - som ordlyd - viktig (For eksempel forskjellen på "Hva er en god venn?" og 

"Hvem er din bestevenn?") 

 

Temaene kan bestemmes i forkant, men helst i samråd med klassen eller ut ifra forslag fra 

elevene. Det kan være veldig lurt å gjøre dette, sånn at elevene får tid til å tenke over hva de vil 

si. Noen synes det er skummelt å måtte komme på noe i ringen i begynnelsen. Forslagene fra 
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elevene kan hentes inn på forskjellige måter som f.eks. anonyme lapper i bokser. Noen klasser 

har den løsningen at elevene sender en melding på læringsbrettet til kontaktlæreren i forkant av 

timen. De temaene som læreren tenker er mest relevant blir brukt. Eventuelt så justerer de det 

så det blir ok for alle og ikke sårt for noen/mange som i spørsmålet om hvem som er din 

bestevenn. Temaet bør ikke stå på ukeplanen. Det er bare fint om barna tenker litt på hva de 

skal snakke om i forkant, men det skal ikke oppleves som en lekse eller noe man skal være 

flink i og øve på. Barn som ikke har det trygt hjemme kan bli holdt borte fra skolen om 

foreldrene ikke «liker» at temaet blir snakket om, f.eks. barnevern om det skulle være et aktuelt 

tema.  

 

 

 

 

 

 

4. Elevenes «taushetsplikt» er problematisk:  

"Avtal å ikke si videre Det er svært viktig at den voksne minner klassen på at det som en elev 

har fortalt i ringen, IKKE skal fortelles videre av andre enn eleven selv. Det som er fortalt, må 

bli i rommet. Den som fortalte, gjorde det i tillit til alle de andre, og den tilliten må alle vise at 

de kan holde. Det som fortelles kan ha laget mange følelser også i andre elever. Derfor må den 

voksne samtidig si at hvis noen av de andre elevene trenger å prate om tanker de har eller noe 

de kjenner på etter praten i ringen, kan de komme til den voksne. Den voksne må også si til 

elevene at hvis de kommer til å snakke med noen hjemme om tanker og følelser etter det som 

har vært tema i ringen idag, er det viktig at de ikke snakker hjemme om akkurat hva de andre 

elevene sa." 

 

Er ikke dette et både urealistisk og for stort (og komplisert) ansvar å legge på særlig de minste 

barna? Hvordan formidles dette i klassen? Vi ønsker ikke at skolen skal formidle at vårt barn 

ikke kan dele viktige ting med oss. 

 

Svar: 

Dette er ment som læring til livet. Man bør jo helst ikke fortelle videre detaljer fra andres liv, 

som de har delt i fortrolighet. Temaet som ble diskutert kan man fortelle om, og hva en selv 

valgte å dele, hvis man har lyst til det. Budskapet er også at det man vet om klassekameratene 

trenger ingen utenfor klassen å vite noe om, eks det å skulle fortelle dette videre ute i 

skolegården. Ja, det kan oppleves som et stort ansvar og derfor er det kanskje lurt å vente med 

noen temaer til det er blitt varmt og trygt nok i klassen til at det blir mer naturlig å verne om 

hverandre. Men erfaringen med Timen LIVET er at de helt store og veldig alvorlige tingene 

blir ikke delt i ringen likevel. Om læreren skjønner på en elev at her er det noe viktig som må 

tas videre, må læreren stoppe eleven på en varm måte, og si «takk for at du deler, dette var 

veldig modig, la oss prate mer etter timen». Etterpå MÅ læreren følge opp og ta seg tid til den 

praten på tomannshånd. Det er også veldig viktig at eleven ikke føler at den har gjort noe feil 

ved å begynne å åpne seg opp i plenum. 

 

 

5. Reell aksept for at elever ikke vil dele  

"Når elever ikke vil prate i ringen kan det handle om at de ikke tør å åpne seg for de andre. Det 

kan skyldes redsel for hvordan det de sier blir tatt imot. De kan lure på hva som vil bli sagt 

videre. Hvis det føles utrygt i ringen, hjelper det ikke bare å gi tid. Det kan for eksempel lages 

en avtale i forkant slik at eleven kan forberede seg. Hvis en elev veldig ofte sier «pass» kan det 
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være lurt å ta eleven til siden etter timen og spørre hva det handler om. Kanskje kan det gjøres 

trygt nok med enkle grep. Gi alternativer: Målet er at alle skal dele noe, selv om det er lov å si 

«pass». For å hjelpe mot utrygghet og at noen er stille, kan den voksne for eksempel si:  

❤ Det går greit, kan jeg allikevel stille deg ja/nei spørsmål?  

❤ Kan du i stedet si noe litt seinere i runden?  

❤ Vil du si det sammen med den som sitter ved siden av deg?  

❤ Vil du ha litt tenketid, så sier du fra om du vil si noe 

 

Hvordan hindre "åpenhetspress" for de elevene som ikke ønsker å dele følelser? Å gjøre seg 

sårbar ved å snakke om følelser er ikke en prestasjon - et MÅ oppleves som et akseptabelt 

alternativ å si "pass" (noen ganger kan det faktisk være det klokeste - særlig om spørsmålet er 

uklokt stilt:-)) 

 

Svar: 

Det skal være rom for å si pass, ingen skal føle seg presset til å si noe. Deltagelse i denne timen 

er også å sitte i ringen og lytte. Om det er slik at læreren merker at den / de samme så og si 

alltid sier pass kan det være verdt å ta en prat om det utenom timen for å prøve å finne ut om 

det handler om noe annet. Finn ut om det går an å gjøre noen små grep for at det skal bli trygt 

nok for eleven til å dele litt om seg selv med de andre.  

 

Svar til "forslag til tiltak": 

Vi synes at det er flott at foresatte stiller oss kritiske spørsmål. Det gjør at vi blir mer bevisst på 

vår egen praksis. Vi synes også at det er flott at foresatte foreslår konkrete tiltak. Her er det vi 

tenker om forslagene: 

 

- At tema for Timen LIVET står på ukeplanen hver uke - på linje med de andre fagene   

Vi tenker at dette ikke er lurt. Se begrunnelse under punkt 3.  

 

- Inviterer foreldregruppa med til å foreslå aktuelle temaer? 

Dette vil vi ikke anbefale. Timen LIVET er elevenes time hvor de skal få muligheten til å 

snakke om det de er opptatt av og har behov for.  

 

- Gjennomføre Timen LIVET på et foreldremøte, slik at foreldrene får et bedre innblikk i 

hvordan timen ledes (har det blitt gjort?) 

Ja, vi tenker dette er en god idé. 

 

- Kursing/kompetanseheving for lærere - kanskje helsestasjonen kan bidra? 

Øvelse gjør mester er den beste formen for kompetanseheving. Sosialarbeider har også 

kontaktet Forandringsfabrikken for videre oppfølging og veiledning. De jobber nå med å få 

ferdig instruksjonsfilmer, en serie korte filmer for lærere som skal ha Timen LIVET.  

 

 

- Koble på helsesøster/sosiallærer i større grad, særlig nå når faget er nytt. Med to voksne i 

rommet vil det være større sjanse for å fange opp utfordringer og diskutere hva som 

fungerer/ikke fungerer i etterkant. Helsesøster, sosiallærer, sosialarbeider kan ha Timen LIVET 

noen ganger om det oppleves trygt for elevene, læreren deltar da i ringen. 

 

Med hilsen 

Therese Berge 

Sosialarbeider på Ammerud skole 


