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VENNSKAP
Guttene ville nok bli skuffet hvis de leste i
jentenes dagbøker.
De ville nok funnet noen ord om romantikk, men
jenter skriver om venner, venner og venner.

Lekse til tirsdag.
Øveord: vennskap
Les fem ganger. Les
minst 2 ganger høyt.
Gjør oppgavene 1-3

Skuffende for guttene – men klokt av jentene!
Ofte er det sånn at jenter er flinkere til vennskap enn guttene.
Dette tenker jenter ofte på, og skriver i dagbøkene sine:
Hører jeg til?
Føler jeg fellesskap?
Kan jeg le med henne?
Kan jeg være syk sammen med henne?
Gode vennskap er noe av det viktigste du kan ha.
Hvordan vet egentlig at det er et vennskap?
Kan man bli venner med hvem som helst?
Hvordan oppstår vennskap?
Hvordan slutter vennskap?
– og hvorfor er vennskap så viktig?
Har du lurt på noe av dette?

2

1. Hva betyr ordet vennskap? Google vennskap, og skriv litt om
hva du finner på nettet.

2. Svar på spørsmålene. Husk å bruke hele setninger.
Hva er en dagbok?
En dagbok er…

Hvorfor tror du vennskap er viktig? Skriv 2 setninger
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3. Sett ordene i boksen inn i riktige silhuetter.
vennskap egentlig syk viktigste dagbøker guttene jentene le oppstår
klokt romantikk fellesskap skaper venner skuffet utvikler

dagbøker egentlig

fellesskap guttene

jentene klokt le oppstår

romantikk skaper

skuffet syk utvikler

venner vennskap

viktigste

4

Hvorfor trenger vi venner?
Fra øyeblikket vi blir født begynner vi å
søke nærhet med andre mennesker.
I starten betyr trygghet og nærhet med
foreldrene mest.
Fra vi er omtrent 3 år begynner vi å se

Lekse til onsdag.
Øveord: intriger
Les fem ganger. Les
minst 2 ganger høyt.
Gjør oppgavene 4-6.

etter venner på vår egen alder.
Foreldrene er fortsatt den trygge, kloke basen.
Men opplevelsene,
utforskingen, intrigene og
hemmelighetene deler vi med
jevnaldrende venner.
Det er mye vi ikke kan velge i
livet:
Vi kan ikke velge hvilke foreldre vi skal ha, hvilken rolle vi får i familien –
eller den overordnede kulturen i hjemmet (hva man snakker om rundt
middagsbordet, holdninger og verdier).
Men med vennskap begynner våre selvstendige valg å åpne seg.
Venner er viktige for å utvikle deg til hvem du er og blir.
Fellesskapet vi har med venner består av gjensidighet og likeverdighet.
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4. Hva betyr ordet intriger? Google intriger, og skriv litt om hva
du finner på nettet.

5. Hva står det her? (alle ordene er brukt før)
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6. Dette er et venn-diagram. På den ene siden skriver du ting om
deg, som ikke er likt som vennen din. I den andre skriver ting om
vennen din, som er ulikt deg. I midten, der boblene møtes,
skriver du ting som er felles for deg og vennen din.

Ting om deg

Ting om vennen

Ting dere har felles
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Så hvordan får vi venner?
Trenger du nye venner?

Lekse til torsdag.
Øveord: populære

Det krever planlegging, tålmodighet, vennlighet

Les fem ganger. Les

og ofte en dose modighet

minst 2 ganger høyt.

Er du redd for at andre skal mislike deg, at

Gjør oppgave. 7-9

du skal dumme deg ut?
Husk at det er mange andre også som tenker akkurat det.
Det viktigste er å være aktiv selv, ikke vente på at andre skal forsøke å bli din
venn.
På skolen er det ofte sånn at «alle» vil være venn med de mest populære.
Kanskje fordi de mest populære er flink, hyggelige eller snille.
Kanskje fordi noen tror at en blir populær selv, om vennene er populære.
Men de beste vennskapene bryr seg ikke om du eller vennen er populære.
De beste vennskapene handler om å le, tulle, snakke, gråte, støtte sammen.
En venn er en du har mye til felles med.
Et godt vennskap gir oss et sted vi hører til, utvikler oss og skaper et
fellesskap.
En god venn er en vi alltid kan stole på.
Og den aller beste måten å få en venn på, er å være en venn selv.
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7. Hva betyr ordet populære? Google populære, og skriv litt om
hva du finner på nettet.

9

8. Ordliste.
Les ordet. Legg en bok eller noe over ordet. Skriv ordet.
Har du skrevet ordet riktig?
dagbøker
egentlig
fellesskap
guttene
jentene
klokt
le
oppstår
romantikk
skaper
skuffet
syk
utvikler
venner
vennskap
viktigste
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9. Lag setninger med ordene.
planlegging tålmodighet vennlighet modighet mislike dumme
vennskapene felles

11

Intervju om bestevenninne
- Hva betyr bestevenninnen dine for deg?
- Veldig mye.
- Hvorfor det?

Lekse til fredag.
Øveord: å stole på
Les fem ganger. Les

- De støtter meg og stiller opp for meg.
- Uansett hvor godt de kjenner meg, på godt
og vondt, så er de der for meg.

minst 2 ganger høyt.
. Gjør oppgave. 10-12

- Venninner er der når du trenger dem.
Det er veldig viktig å ha en bestevenninne, fordi det er noen du kan si alt til og
stole 100% på.
Du kan ikke fortelle det samme til foreldre, som du kan til venninner, og derfor
er det viktig at de er der.
- Men vet bestevenninne din alle dine hemmeligheter?
- Nesten.
- Men det betyr at du stoler på bestevenninne din?
- Ja.
- Hva med hemmeligheter?
- Jeg har en bestevenninne jeg kan sitte og prate med alt om.
Hun forteller jeg alt til.
- Og du er ikke redd for at hun skal fortelle det videre?
- Nei.
Det er ikke alle venner du deler alt med, men bestevenninnen min kan jeg dele
alt med.
Jeg vet at det ikke kommer videre allikevel.
12

10. Her er det mange forskjellige som forteller om hva som er viktig
med vennskap. Hva er vennskap for deg? Sett nr. fra 1 til 14. 1
er det viktigste for deg, 14 er minst viktig.
En som tar del i mine gleder, trøster meg når jeg er trist og redder meg fra
mine feiltrinn
Respekterer deg for den du er. En man trives sammen med og stoler på
Vennskap er gjensidig respekt og toleranse. Lytter til hverandre. Holder på
informasjon
Gråter og ler med hverandre og støtter hverandre
Et medfølende uttrykk, et oppmuntrende blikk og en vennlig hånd
En som skjønner når det er tid for å tie,
for ganske enkelt å sitte der og være sammen med meg
Får meg til å le de dagene jeg knapt husker hvordan jeg gjør det
Trygghet, glede, balanse mellom å lytte og prate, ærlighet
Når det gjelder gode relasjoner som vennskap må selvrefleksjonen gi dem
innhold.
Hvem er mine venner og hvorfor?
Hva slags vennskap tilbyr jeg mine venner?
Hva mener jeg med vennskap og hvordan avgrenser jeg dette?
Hva investerer jeg i mine vennskap?
For meg er vennskap er en langsomt voksende plante som trenger omsorg og
gjødsel for å trives.
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11. Hva valgte du som nr.1? Fortell hvorfor du valgte akkurat den.

12. Skriv 5 setninger om hvordan DU kan være en god venn.
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