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Hvordan snakke med elevene om hjelpeikona 
Bilde elevene ser 
 - zoom inn på 
aktuelt bilde på 
plakaten, eller vis 
bildet fra den grå 
boksa. 
 

Snakk med elevene om hjelpeikona. La elevene gjerne få snakke med hverandre i mindre 
grupper først, med oppgaven «se på tegningene og finn ut hvordan det de viser kan hjelpe 
følelser». 
Så kan de se på de sammen. Spør «Hva er det her som kan hjelpe?» og få innspill fra elevene. 
Under får du litt tips om hva vi er ute etter at elevene skal vite. 
 

 

 
Når vi setter ord på følelsene våre blir de mer konkrete og forståelige for oss. Andre kan lytte 
og vise at de forstår oss, og kanskje har de også kjent det slik. Da blir vi mindre alene med det 
vi føler, og det kjennes godt. 
 

 

 
Det er fint å sitte på fanget når man er liten. Den voksne sin kropp gir trygghet, omsorg og 
varme, og dermed blir barnet også trygg og rolig selv. 
Når vi blir store kan det være fint å sitte i armkroken eller være nær på andre måter. Vi 
kjenner at noen bryr seg om oss, og vi slepper å være alene med det som er vondt eller 
vanskelig. 

 

 
Når barn er redde kan det hjelpe mye å holde i en hånd. Vi kjenner varmen fra den andre, og 
blir tryggere. 
Mange liker å holde hånden selv om man ikke er like liten lenger. 

 

 
Søvn og hvile er superviktig for at følelsene våre skal ha det bra. Barn trenger masse søvn! Når 
vi får for lite søvn kan vi få sterkere følelsesuttrykk enn vi gjerne vil ha. Når følelser blir veldig 
sterke, kan det å hvile litt hjelpe for å roe ned.  

 

 
Fysisk aktivitet kan være veldig hjelpsomt for følelser. Vonde følelser kan feste seg litt i 
kroppen, og de forsvinner lettere ut av kroppen gjennom bevegelse. Spesielt nyttig er det når 
man er sint, stresset eller redd. Men også hjelpsomt når man er trist. 

 

 
Musikk kan uttrykke følelser, og musikk kan hjelpe følelser. Noen synes det hjelper å høre 
musikk som uttrykker den samme følelsen som man kjenner. Trist musikk når vi er trist, sint 
musikk når vi er sint. Da slepper vi liksom å være alene i følelsen, vi føler oss forstått og det er 
hjelpsomt.   
For andre er det best med rolig instrumentalmusikk som gir ro, eller musikk som gir glede. 
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Mat og drikke er «drivstoffet» vårt i hverdagen. Når vi ikke får godt drivstoff gjennom det vi 
spiser og drikker, kan vi lettere bli i dårlig humør, få «kort lunte» og reagere kraftigere på det 
som skjer rundt oss og i oss. Derfor er det viktig å spise og drikke sunt hver dag. 
Når vi blir veldig sinte, frustrerte, stressa eller redde kan det noen ganger hjelpe å drikke eller 
spise litt. Men det er viktig å kunne hjelpe følelser på andre måter også, slik at vi ikke alltid 
putter i oss mat, drikke, is eller godteri når vi treng trøst og omsorg. 
 

 

 
Av og til blir det litt mye på en gang, og vi kan trenge en liten pause. Denne jenta sitter på do. 
Trolig fordi det er et av de få stedene det kan være mulig å få være helt alene når man er der 
det er mye folk. Kom gjerne på andre steder det går an å få være alene litt! 
Noen få minutter alene kan hjelpe oss inn i toleransevinduet vårt. Da tenker vi bedre og 
følelsen demper seg. 

 

 
Lek og aktivitet gir avledning fra følelser som er vonde eller plagsomme. Det gir andre følelser 
en stund.  
Større barn vil kanskje heller velge spill, tegning eller andre aktiviteter enn å bygge klosser. 
Spør elever hvilke aktiviteter som kjennes gode for de når de har sterke følelser. 

 

 
En lang, god klem kan gjøre veldig godt. Vi får det deilige stoffet oksytocin ut i blodet og blir 
rolige. Det er ikke alltid ordene våre er så viktige, det at vi viser med kroppen vår at vi forstår 
og vil hjelpe, kan være vel så bra. 
Ikke alle liker klemming så godt. Da kan det å være nær, men likevel stille, være like fint. 
 

 

 
Når vi er triste, eller har det vondt inni oss, trekker vi oss ofte bort fra andre menneske. Men 
ofte er det i kontakt med andre vi får det bra. Spesielt bra er det om vi kan møte folk som ser 
på oss med snille, gode blikk og smiler. Vi gjør hverandre glade og deler gode følelser. 

 

 
Disse leser bok sammen, men det er også mye annet barn og voksne kan gjøre sammen som 
gir gode følelser. Det er fint å ha et felles fokus og dele opplevelser. Tenke på noe annet litt, 
være nær og dele noe sammen. Etterpå kan det hende det er lettere å snakke om det som er 
vanskelig også. 

Forklar til elevene at dette er mange ulike måter å hjelpe følelser på, og at det er lurt å kombinere flere av dem for 
å ha det best mulig. 
Det er for eksempel lurt å sove nok, spise sunt og være i fysisk aktivitet hver dag for å ha et godt utgangspunkt for 
hverdagen.  
Så når vonde følelser likevel dukker opp av og til, siden dumme ting tross alt skjer med oss alle, så er det fint å vite 
om ulike måter å få hjelp med de på. 
Da kan en velge mellom de ulike måtene som kan hjelpe. 
 
Det viktigste å få fram er at følelser kan hjelpes slik at vi slepper å ha det vondt med de over tid. Det gjør vi ofte 
best ved å vise andre hvordan vi har det og hva vi trenger. 

 


