
Noen forslag til belønninger:  
Når skolen bruker belønning kan det være hensiktsmessig å drøfte noen rammer for belønningene 
som skal være felles for deres skole. Drøft om det skal være spiselig, koste noe (hvem er det i så fall 
som betaler) hvor lang tid det er rimelig å bruke m.m. 
 
Ta elevene med i å lage en belønningsmeny, men legg premissene først. Velg ut noen belønninger 
som dere velger mellom, for eksempel tre. Om ikke vil dere antagelig bruke en del tid på å forklare 
hvorfor dere ikke kan dra til badeland, se på en film o.l. hver gang dere skal gjennomføre en 
belønning. 
  

BELØNNINGSMENY 
 
Belønning for hel klasse kan være en hel time eller deler av en time. Gjør det som passer best til 
aktiviteten og klassen.  
 

 Utetime: lek, tur, stafett 

 Alternativ fag time: bruk spill, pc, fargelegging, jobb på stasjoner m.m. 

 Fagtime ute: naturfag – let etter sesongens tegn, insekter, bygg lykt i snøen,  

 Fagstafett ute: Del klassen inn i f. eks. fire lag. Hvert lag plasseres på ulike steder med 
omtrent lik avstand fra lærer. Lærer har oppgavene på kort. En elev fra hvert lag går/løper til 
lærer og henter oppgavekortet som tas tilbake til gruppa som sammen løser oppgavene. 
Første lag ferdig vinner heder og ære. For større elever kan oppgaven leses til den eleven 
som henter, da blir utfordringen også å huske spørsmålet eller løpe tilbake en gang til. 

 Brettspill 

 Kortspill 

 Lage såpebobler og blåseformer med piperensere. 

 Se på små klipp fra nett/youtube. Dette kan være ren underholdning eller fagstoff, 
Supernytt, Newton m.m. 

 Lek samarbeidsleker ute / gamle leker m.m. 

 Gruble i klassen 

 Høytlesing  

 «Hangman» 

 Høre på musikk 

 Tegne på asfalt 
 
Individuell belønning: 
Individuell belønning er knyttet til elever som i større grad trenger støtte for å opprettholde 
målrettet arbeid. Dermed trenger de hyppigere tilbakemeldinger og belønninger enn andre. Jo yngre 
elevene er, jo hyppigere trenger de tilbakemelding og belønning. Det er viktig å kjenne eleven for å 
vite hva eleven opplever som belønning. 
 
Belønningene kan være 10 – 15 minutter. 

 Fagarbeid på pc 

 Fargelegge mandala 

 Lage en fortellerbok / tegneseriebok  

 Se i blader / bøker 

 Leke for seg selv. Utfordringene her kan være å avslutte. Dette må kanskje trenes inn. 

 Gladmelding hjem 
 

 


