Livsmestring i skolen
—hvordan skal vi gjøre

Hjelpehånda

– et spill der elever kan trene på emosjonell problemløsning

Hjelpehånda - Et spill for å trene elever i emosjonell problemløsning

Hjelpehånda tilrettelegger for opplæring i livsmestring og folkehelse i ungdoms
skolen og videregående. I spillet hjelper man en venn med å mestre en gjenkjennelig
situasjon, som for eksempel prestasjonsangst, sosial avvisning, eller å få kritikk.
Konseptet bygger på metoden bak Psykologisk førstehjelp, kanskje bedre kjent som
Hjelpehånda. I spillet lærer elevene grunnprinsippene i den kognitive modellen. Dette
gir dem et verktøy de kan bruke i møte med egne utfordringer.
I spillet får eleven kunnskap om og trening i sentrale ferdigheter for gode livs
valg. Spillet bidrar til å fremme elevers følelsesbevissthet, tankebevissthet,
mestringsstrategier og bevissthet om/evne til å be om hjelp i emosjonelt krevende
situasjoner.

En ny måte å jobbe forebyggende
med psykisk helse:
• Spill gjør det morsomt
• Ufarlig å hjelpe en venn
• Trygg måte å snakke om følelser

Fra overordnet del 1 - Verdier og prinsipper for grunnopplæringen:

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING
«Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi
elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir
muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling
av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.
Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor
betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å
kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet
skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og
personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.
Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse,
levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og
personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet,
mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres,
og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under
dette temaet.»

SPILL DEG TIL LIVSMESTRING!

Spillet gir kunnskap og trening i sentrale ferdigheter for gode livsvalg:
Følelser:
-	 Øve på å gjenkjenne og uttrykke følelser verbalt og non-verbalt
-	 Skalere intensiteten av følelser
-	 Øve på å se skiller og sammenhenger mellom situasjon, følelser,
tanker og handlingsalternativer
Tanker:
-	 Lære begrepene rødtanker og grønntanker
-	 Øve på å gjenkjenne rødtanker
-	 Øve på å identifisere og gi makt til grønntanker
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Grønntanker:

alternative tanker,
hjelpsomme tanker,
tolkninger av
situasjonen som
fasiliterer helse
fremmende valg

Mestringsstrategier:
-	 Identifisere aktiviteter som gir glede, mestring og ro
-	 Utvikle større forståelse for sammenhenger mellom situasjon, følelser, tanker og
mestringsstrategier
-	 Få kunnskap om og bruke hjelpehånda aktivt som et problemløsningsverktøy

STØTTE
Spillet stimulerer til å:
-	 bevisstgjøre spilleren om hvordan ens nettverk
påvirker mulighetene for å takle utfordringer
-	 bli mer bevisst på hva som kan styrke relasjoner
-	 ta imot og gi komplimenter samt å takle kritikk
I spillet møter du Rami, Nora, Adam og Mona som
trenger hjelp fra spilleren med følgende 10 utfordringer:
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Presentasjonsangst
Takle kritikk
Takle å bli sosialt avvist
Forholde seg til en foreldres psykiske vansker (mor har depresjon)
Håndtere kjærlighetssorg
Leve godt med den kroppen/det utseende man har
Takle selvmordstanker
Håndtere rasistiske kommentarer/mobbing
Trening på å hevde egne meninger, selvhevdelse
Takle vonde minner

Spillet lanseres høsten 2020
Tilgjengelig på:
• PC/Mac
• Chromebook
• Nettbrett
• Mobiltelefon
Innlogging:
• Opprett egen bruker eller logg inn med Feide
Tilgjengelig på følgende språk:
• Bokmål
• Nynorsk
• Arabisk
Kontakt oss for mer informasjon:
beate.molander@gyldendal.no, 408 74 105
www.gyldendal.no/pf/spill

Testspiller i 9.klasse, Norge:

«Synes dette er en flott og en litt ufarlig
måte å nærme seg dette temaet på.»
Testspiller, 14 år, Libanon:

«Dette kan jeg bruke i alle
slags situasjoner!»

Utviklet av Attensi, Solfrid Raknes og Gyldendal
med støtte fra Innovasjon Norge

