




     Timen Livet 



Timen Livet på 
timeplanen 

på  
Kronstad skole 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

MATTE NORSK KUNST ENGELSK SAMFUNNSFAG 

NATURFAG MUSIKK TIMEN LIVET GYM SAMFUNNSFAG 

MATTE GYM NORSK 



Stolene settes i ring 
i klasserommet.  
 
Ringen er IKKE  

tilfeldig.  

 

Alle ser alle, og alle er  

viktige for at ringen  

skal holde sammen og  

kjennes trygg. 



Regler i  
Timen Livet 

 
– Alt som blir sagt, holdes i ringen. 

  
- Vi lytter til den som snakker. 

 
- Du er viktig for klassen vår, 

derfor bryr vi oss og lytter til deg 
når du deler. 

 
- Ingen hender i været. Vi går en 

runde, og det blir din tur etter 
hvert. 

 
- Det er lov og det er helt greit å si 

«pass». Ingen blir presset til å 
dele. 

 

Jeg tør å dele hvis 

jeg kjenner at de 
andre lytter til 
meg. 

Jeg blir bedre kjent 
med de andre når jeg 
lytter  

Jeg skal gjøre mitt 
for at denne ringen 
skal oppleves trygg 

Alle i ringen er like 
viktige. Her er det 
tankene våre  vi 
deler.  



●Lærere og andre 
voksne som er i 
rommet må delta i 
ringen og dele 
ærlig.  

●Har vi observasjon 
fra BUP eller PPT, 
studenter eller 
vikarer, må også 
disse voksne delta i 
klasseringen. 

Alle må være med i ringen Klasse- 

ledelsen 



●Hviske, fnise, 
kommentere.  

●Lærer kjefter ikke, men 
forklarer varmt at det 
blir utrygt å dele når 
noen ikke lytter.  

Sette 
rommet «på 
pause». 



•Lærer 
kommenterer minst 
mulig underveis.   

●Lærer snakker lite, 
men sørger for at 
klasserommet blir 
et trygt rom å 
«dele» tanker, 
følelser, 
opplevelser og 
erfaringer i.  

TAKK 



●Et spørsmål, en tanke som skal 
reflekteres rundt.  

 
●Hvis du som lærer faller for 

fristelsen å la de med hånden opp få 
mer snakketid, mister klassen 
viktige tanker og samtalen blir styrt 
av de elevene som alltid har mest 
på hjertet.  

 

●De «stille» elevene har mye å bidra 
med, men de bidrar som regel bare 
når du går runden. 

Vi går runder, hver gang. 



 

 

 

Tålmodige 
voksne som tør å 
la elevene 
komme med de 
kloke tankene.  

Her trengs ingen «fasitsvar». 



 

 

 

 

 

 

●Leken er med på å styrke 
samholdet i gruppen. 

Avslutter alltid med en lek 



De stille elevene:  
● De elevene som til 

vanlig sier lite, 
som sjelden rekker 
opp hånden, bidrar 
positivt inn i LIVET 
timene.  
 

● Resten av elevene 
lytter også veldig 
godt når de «stille» 
elevene deler. 

 

De ulike 

elevtypene: 



De 
urolige/utrygge 

elevene.  

 

● Vi lager trygge avtaler 
sammen 

● Erfaringsmessig blir disse 
elevene mer og mer med i 
LIVET-timen, og ofte er det 
disse elevene som aldri vil 
gå glipp av timen. 

   



De 
impulsive 
elevene 

●Jeg setter alltid 
mine «impulsive» 
elever på stolene 
ved siden av meg. 
Vi har avtale om å 
passe på 
hverandre ;) 



Eksempler på hva  timen Livet kan 
handle om: 



Oppvarmingsrunde: 

 

 

Hva er en gave du ville likt å få? 

 

 

 

 

 

 



Oppvarmingsrunde: 

 

Hvem og hva  

kan gjøre deg skikkelig glad? 

 

Hvem i hele verden kunne  

du tenke deg å være  

sammen med en hel dag og  

hvorfor? 

 

 

 



Hvilke følelser 

er det lett å 

snakke om? 

 

Hvilke følelser 

er det 

vanskelig å 

snakke om? 



                Hvordan kan vi se på deg at du er sint? 

 



           Bra og dårlig med Snapchat 

Hva er bra med SnapChat? 

 
Hva kan være dumt med SnapChat? 

 
Fortell om en snap du aldri kommer til å 
glemme. 

Sosiale medier 
og spill knyttet 
til opplevelser 
og følelser 



Spill og aldersgrenser.  

 

● Hvordan er reglene med aldersgrenser hjemme hos deg? 

Hva har du lyst til som du ikke får lov til? 

 

● Hvordan føles det å ikke få lov mens andre får lov?  

 

● Hva er det ok at vi snakker om når vi er sammen?  

 



●Elevene får et språk de 
kan dele følelsene sine 
med. 
 

●Vi lærer og ser at 
adferd er et språk, og 
de voksne møter 
elevene på varmere og 
klokere måter. 
 

●Timen  LIVET har gitt 
oss på Kronstad 
tryggere klasserom.  

 

Våre erfaringer 
etter å ha hatt 
timen  LIVET på 
timeplanen i 
2,5  år: 
 



●Elevene kjenner hverandre bedre og forstår 
hverandre og seg selv bedre.  

 

●Timen LIVET er med på å styrke elevenes og 
lærernes sosiale kompetanse.  

 

●De «stille» elevene får slippe mer til og har mye å 
bidra med. 

 

●De impulsive elevene lærer å lytte mer, og forstår 
seg selv bedre. 

 

Et univers av følelser 




