
Registrering av måloppnåelse 

En viktig tanke i «Ta grep» er at vi skal jobbe proaktivt og positivt. Ett av grepene som gjøres er at vi 
går fra anmerkninger (glemmekryss, snakkekryss, for-sent-kryss m.m.) til å registrere ønsket atferd. 
 
Det er mange måter å gjøre dette på og mange lærere har god erfaring med ulike 
registreringsskjemaer. Til inspirasjon presenterer vi her bruk av «oppmuntringskort». De som kjenner 
til PALS vil kjenne igjen dette som «brakort». Ved bruk av oppmuntringskort belønner vi kollektivt. 
Det blir et mål å bidra til at antallet kort øker, men det er lite synlig om noen bidrar lite. 
 
Ulike kortutgaver lager vi lett på skolene med en fargeskriver. Om kortene skal ha varighet kan de 
lamineres. 
 
Vi presenterer her flere tips. Disse tipsene bygger på andres og egen erfaring med hva som kan 
fungere i ulike grupper. 
 

Øv inn enkelte ferdigheter i gruppa. 
Velg ut en ferdighet gruppa skal øve på. Det kan være en, eller flere. Husk at du som lærer skal klare 
å følge opp, det kan derfor være et poeng å ikke jobbe med for mange ferdigheter om gangen. 
 
Skriv ut et ruteark. Antallet ruter avhenger av klassestørrelsen, men anslagsvis 10-12 kort pr. elev bør 
sikre en rask belønning. 
 
Når en elev viser en ønsket atferd gir du eleven et kort. Eleven oppbevarer kortene til du samler dem 
inn på slutten av dagen, teller opp og lar en elev krysser ut antall ruter for antall kort. 
 
Når arket er fullt skal det vanke en belønning. 
 

Styrke sosiale ferdigheter for å fremme et positiv miljø i klassen. 
 I en klasse hvor de voksne jobbet med å endre miljøet, ble det valgt en alternativ måte å bruke 
oppmuntringskortene på. Det var mye klage og negativ holdning mellom jentene i klassen på 
mellomtrinnet. Etter storefri brukte elevene mye energi og tid på negative hendelser fra friminuttet. 
 
I stedet for å høre på klager etter storefri, ga de voksen elevene i oppgave å skrive noe positivt om en 
annen elev på en lapp. Denne lappen ble lagt i en boks. Hver lapp tilsvarte ett oppmuntringskort. For 
å ha oversikt kan vi bruke ruteark til registreringen. 
 
Denne varianten kan man bruke på flere måter. De positive omtalene kan samles, og når vi har minst 
en pr. elev, kan vi velge å lese dem opp eller skrive dem på en liste eller på lapper. Nærmer det seg 
jul eller sommer kan de skrives ned som en hyggelig hilsen. «Kjære Sofia, dette har dine medelever 
sagt om deg:…..»  
 
Det kan være elever som ikke kan bidra etter hvert storefri. Det må være greit, men gjør en avtale 
om at alle leverer en lapp, selv om den er tom. Da vil det ikke bli synlig hvem som ikke bidrar. 
 

Hvordan samle oppmuntringskort uten at det forstyrrer undervisningen. 
I en 1. klasse med mange umodne elever og flere med mye uro, ble det vurdert en alternativ måte å 
samle oppmuntringskortene på. Med god kjennskap til gruppa, så de voksen for seg at å dele ut 
oppmuntringskort ville ta oppmerksomheten bort fra det gode arbeidet og over til kortene. De 
voksne valgte å ha en boks på kateteret. Her la de ned oppmuntringskortene etter å ha nevnt eleven 
som fikk det og noe om hvorfor: «En fin stille hånd Lise». 



 

Eksempler på oppmuntringskort:  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Ruteark: 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 


