
OPPSKRIFT PÅ 
KLAGEKOR
TRINN 1 – SYNG SAMMEN, HØYT OG TYDELIG!
Alle kan delta, ingen sangferdigheter kreves!
Det spiller ingen rolle hvordan dere synger, bare dere synger høyt.

Tante Sofies sinte vise
«Å huff a meg og huff a meg, 
jeg er så sint som fy!
For alt er bare tøys og tull
i Kardemomme by.
Hvis alle bare var som jeg, 
så ville alt bli bra.
Men ingen andre er som meg –
og langt i, langt i fra.
HUFF!»

Tekst og melodi: Thorbjørn Egner / Bjarne Amdahl

TRINN 2 – SKRIV KLAGER
Alle har noe å klage på. 
Skriv ned en eller to klager hver på en post-it lapp.
Dere kan for eksempel klage på at det ikke er noe vann i bassenget, eller at det ikke er noen trær 
å klatre i på skoleplassen. Dere kan klage på for lite kjøttdeig på pizzaen, eller at dere har for 
mange lekser.
Dere kan klage på alt dere ikke liker!  

Alle leverer inn en eller to klager hver.

TRINN 3 – KLAGENE GRUPPERES 
Fordel de ulike klagene i grupper.
Sammen med formidleren blir dere enige om hvilke tematiske kategorier de ulike klagene 
passer inn i.

TRINN 4 – EKSPERTGRUPPENE DANNES 
Klagekategoriene er utgangspunkt for gruppearbeidet dere nå skal gjøre. Velg hvilken 
klagekategori dere er mest begeistret for, og basert på dette vil formidleren dele dere inn i ulike 
grupper. Dere er nå klageeksperter!

Hver ekspertgruppe går gjennom klagene på post-it lappene og redigerer dem og 
reformulerer dem om det er nødvendig. Målet er å ende opp med tre “sjefsklager”.
Dette er et felles demokratisk klasseprosjekt, så nå skal alle gruppene lese opp sine tre 
“sjefsklager” for de andre i klassen.
En i gruppen leser høyt og tydelig.
Kanskje har resten av klassen tilbakemeldinger på klagene dere har valgt? Vær åpne for deres 
tilbakemeldinger.

TRINN 5 – LAG EN SANG
Ta utgangspunkt i de tre “sjefsklagene”.
Dere skal nå skrive en tekst.
Lag setninger som passer til melodien Tante Sofies sinte vise.

TRINN 6 – ØVE
Nå er det på tide å begynne å synge.
Her spiller det ingen rolle hvordan dere synger, bare dere synger.
Det er godt og sunt å synge høyt!

TRINN 7 – KAMERA GÅR
Klar for opptak.
Når dere har øvd ferdig og kan teksten utenat, skal dere lage en liten film.
Still dere på scenen, foran høytalerne.

Trykk på start.
Det telles ned på skjermen 3 – 2 – 1, START! 
Syng klagesangen deres, høyt og tydelig!
Dere har 30 sekunder på dere.
Blir dere ferdig før 30 sekunder har gått; trykk på stopp-knappen.

TRINN 8 – SEND FILMEN TIL DERE SELV
Når dere er ferdig med opptaket, kan dere sende filmen til dere selv.
Skriv inn e-postadresser til alle i gruppa i «send til»-feltet, og trykk send.
 
Nå kan dere når som helst høre dere selv klage på film!


