
SEPTEMBER: ”POSITIVT SPRÅK” 
 

I september måned vil Ammerud skole ha fokus på ”positivt språk”. Dette gjør vi for 

å gjøre elever mer bevisst på deres språkbruk. Hovedbudskapet med kampanjen er at 

vi skal snakke pent til og om hverandre. Vi skal spre positive ord fremfor negative 

kommentarer. Vi presenterer her ulike forslag til aktiviteter som klassene skal jobbe 

med i denne perioden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slagordkonkurranse på skolen (obligatorisk): 

 

Vi skal lage en konkurranse på skolen hvor alle elevene skal lage forslag til slagord 

med fokus på positivt språk. Positivt språk kan handle om mye forskjellig, slik som å 

snakke pent til hverandre, si snille ting og gjøre snille ting med og mot hverandre. 

Forslagene skrives på lapper, hvor slagordet skal stå, navn på eleven og hvilken klasse 

han eller hun går i. Lappene fra hver klasse samles inn av kontaktlærer og gis til 

sosialarbeider Therese. Vinneren av skolens beste slagord får slagordet skrevet på et 

armbånd som alle elevene får et eksemplar av, samt en pengesum på 500 kroner som 

klassen til vinneren kan bruke på en sosial aktivitet. Vinneren av slagordet presenteres 

fredagen før høstferien, 27. september!  

 Tips: i arbeidet med å lage slagord til konkurransen vil det komme frem 

mange gode slagord, disse kan man skrive på plakater og dekorere med i 

klasserommet. Eller hva med å lage slagordplakater med læringsbrettet? Gode 

eksempler kan sendes til Therese for publisering på informasjonsskjermene.  

 

 
Lag en ordsky (frivillig) 

 

Hent frem elevenes forkunnskap om ulike tema som vennlighet, høflighet, hyggelige 

kommentarer osv. Elevenes ordforslag kan lages i en ordsky. Det finnes mange 

nettressurser til hvordan du kan lage en ordsky med klassen. Her er et forslag: 

https://blogg.ags.no/lage-ordsky-i-word 

 
 

https://blogg.ags.no/lage-ordsky-i-word


Timen livet (obligatorisk) 

 

Timen ”LIVET” kan brukes til å ta opp temaer knyttet til denne kampanjen. Fokusere 

på hvordan man ønsker å bli snakket til, hvordan det er hyggelig og ikke så hyggelig å 

snakke til hverandre osv. Snakke om banning: Hvorfor banner man? Er det andre ting 

man kan gjøre enn å banne? Barna kan øve på å SNAKKE om tanker og følelser 

istedenfor å bruke stygge ord. Prøve å få barna til å si hvordan de føler og tenker, eks. 

”jeg er sint” eller ”jeg blir irritert når dette skjer”.  

 

Forklare banneord: Om det er banneord som går igjen i din klasse kan du skrive dem 

på en plakat og presentere dem i klasserommet. Ofte vet ikke barn hva det de sier, så å 

bruke tid på å forklare og å gi informasjon om hva ordene betyr, er viktig. Forklar at 

det er sårende å bli kalt stygge ting og at det kan sammenliknes med å bli fysisk 

skadet. Å høre stygge ord kan såre og krenke andre. Når barn forstår er det større 

mulighet for endring. 

Refererer til https://www.nrk.no/vestfold/banning-i-skolen-1.11953189 

 

 

Oppgaver og rollespill til temaet ”høflighet” (frivillig): 

 

1. Ha samtale om hva høflighet er og hvorfor det er viktig. Man kan fokusere på 

å hilse hyggelig på hverandre når man møtes om morgenen. Man kan snakke 

om hvordan det oppleves når en elev eller lærer sier ”god morgen”  eller ”hei” 

med et smil.  

2. Her kan man også lage små rollespill hvor man viser både hyggelige og 

mindre hyggelige måter å møte hverandre om morgenen. Etter hvert kan man 

utvide oppgaven til å handle om møter på andre arenaer, eks hvordan man skal 

møte kjente på butikken eller på fotballtrening.  

3. Lage en plakat med hvordan man kan vise høflighet, både ved bruk av 

munnen (ord og smil) og kroppen (handling og kroppsspråk). Eks si hyggelige 

ting til hverandre, åpne døren for noen på vei inn og ut av friminuttet, gi 

drikke til andre før man tar selv. 

4. Man kan ha oppgave i klassen hvor man fokuserer på å snakke hyggelig til 

hverandre, både med munnen og kroppen. Målet med oppgavene er å 

reflektere og tenke kritisk over ordene og kroppsspråket vårt påvirker andre 

mennesker. Med munnen: Har du eksempler på at en venn har sagt noe 

hyggelig til deg? Har du eksempler på hyggelige ting du har sagt til en venn? 

Hva synes du er hyggelig at noen sier til deg? Med kroppen: Hva mener vi når 

vi sier kroppsspråk? Hvordan kan vi bruke kroppen til å fortelle noe hyggelig 

til en venn? Hvordan kan vi bruke kroppen til å fortelle noe ufint til en venn? 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Therese Bygjordet Berge, 

sosialarbeider Ammerud skole 

https://www.nrk.no/vestfold/banning-i-skolen-1.11953189

