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?? Legg kortene dere får utdelt av 
læreren her, med siden det står 

«Mimekort» opp.

Sint GladUsikker

SurTrist



Oppvarming
1. Trekk ett av kortene og vis med kroppen (mime) det som står på kortet, uten å bruke lyd. 
2. De andre skal nå gjette hva du mimer. 
3. Når de har gjettet riktig går turen videre til den som sitter til høyre for deg.

01
Diskutere
Når læreren sier fra er det på tide å snakke om dette i gruppa: 
1. Hvilket kort var lettest å gjette?
2. Var det alltid lett å se hva de andre prøvde å mime?
3. Hvorfor er det sånn at vi uttrykker samme følelse eller tanke på ulike måter?

02

Bla
Bla

Bla

Vent med å bla om til læreren sier fra
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03

Den ubehagelige utviklingssonen
2.  Hvilke følelser kan dere i gruppa kjenne på  

når dere går ut av komfortsonen? Kryss av:

Stress

IrritertEngstelig

Frustrert
Lei meg

Sint

Flau

Sur

Bekymret

Redd

SkamfullUkomfortabel

3.  Hva kan dere i gruppa kjenne på kroppen  
når dere går ut av komfortsonen? Kryss av:

Dette er helt naturlige reaksjoner

Hjertebank

Lite energi

Hektisk pust
UroligKlump i magen

Mange negative tanker

Lyst til å gråte
Sliten

Klamme hender

Høye skuldre

FiklerVarm i kroppen

4

Utviklingssonen
Den midterste (gule) sirkelen kaller vi utviklingssonen. Når du er i denne 
sonen kan det du gjør føles ubehagelig. Ubehaget og motstanden i deg 
øker jo lenger ut i sonen du kommer. Det er ulikt fra person til person hvilke 
situasjoner som skaper  dette ubehaget. Typisk for slike situasjoner er at 
du skal gjøre noe du ikke er så god på, eller usikker på om du kan mestre.

i

1. Les høyt i gruppa:

02Komfortsonen

2. Spør en annen i gruppa: 
 a)  Når i filmen tror du  

Martin var i komfortsonen?

     
Panikksone!

Komfortsone

Utviklingssone

I dag skal vi snakke om mestringssirkelen.  Den hjelper deg å forstå hvorfor noen  
situasjoner skaper ubehag i deg og hvordan det påvirker deg. 

Komfortsonen
Den innerste sirkelen kaller vi komfortsonen. Du er i komfortsonen når det du gjør 
føles trygt og overkommelig. Det kan for eksempel være når du jobber med fag du 
mestrer, er sammen med noen du er trygg på, eller gjør en aktivitet du liker.

i

1. Les høyt i gruppa:



01Drømmer og ubehag
1. Se film felles i klassen

2.  Snakk sammen i gruppa. Bytt på å svare først, 
og la flere svare på hvert spørsmål.

 a) Hva drømmer Martin om, tror du?
 b)  Hva skulle Martin ønske skjedde da han  

kom tilbake til klasserommet?
 c) Hvorfor skjer ikke det han ønsket?  

2. Spør de andre i gruppa. Bytt på hvem som svarer først:
 a) Var Martin i filmen noen gang i utviklingssonen? 
 b)  Hvis ja: når?
 c)  Har du et eksempel på en gang du selv gikk ut i utviklingssonen, og gjorde  

noe som var litt skummelt for å unngå å bli alene?

Endring

Vent med å bla om til læreren sier fra

04

5

Sonen heter utviklingssone fordi det er her utvikling og endring skjer når du opplever mestring.  
Derfor er det viktig å tørre å gå ut av komfortsonen og inn i utviklingssonen.

i

1. Les høyt i gruppa:

Mennesker oppfatter situasjoner ulikt. Én synes det er skummelt å være i en 
bursdag med noen ukjente mennesker, mens en annen synes det er spennende. 
Noen synes det er greit å holde en presentasjon i klassen, mens andre får panikk 
bare ved tanken på det. Noen synes det er skummelt å møte en hund på gata, 
mens andre gjerne vil klappe og kose med den. 

i

3. Les høyt i gruppa:



1. Diskuter i gruppa. Bytt på hvem som svarer først:
 a) Hvorfor har det blitt sånn at Martin fort havner i panikksonen?
 b) Hva kan Martin gjøre for å komme seg fra komfortsonen og i utviklingssonen?
 c) Hvorfor er det vanskelig for Martin å gå ut i utviklingssonen?
 d) Hva må til for at Martin skal klare det han ønsker?

02
1.  Følg lærerens instruksjoner. Hvilken  

sone er Martin i ?

03
Hvilken sone?

Hva må til?

Panikksone!

Komfortsone

Utviklingssone
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2.  Spør de andre i gruppa 
Komfort er jo både digg og deilig.  
a) Hvorfor skal vi ut av komfortsonen? 
b)   Må alle ut av komfortsonen i blant, eller  

bare de som skal ut av ensomhet?

YES
YES

YES
jeg fikk det til 

04

Bla om til neste oppslag

7

Det kan være fristende å være i komfortsonen hele tiden. Da unngår  
du situasjoner som er ubehagelige. Hvis du unngår å øve på det som er utfordrende 
for deg, går du også glipp av utvikling, viktige seire, og følelsen av “YES, jeg fikk 
det til!”  Det er disse seierne som bygger selvtillit og tro på at du er en som kan 
klare å gjøre krevende oppgaver, og dermed overvinne motstanden i deg selv. 
Selvtillit må erfares. Den kan du ikke tenke deg til. 

i

1. Les høyt i gruppa:
Panikksonen 01

2.  Spør de andre i gruppa 
a)  For Martin i filmen; hvilken  

sone var han oftest i, og  
hvilken var han sjeldenest i ?

Panikksonen

Den ytterste sirkelen kalles panikksone. Når du er i denne sonen føles det du 
gjør som alt for krevende, og umulig å klare. Det kan være vanskelig å erfare 
mestring i panikksonen. Derfor er det begrenset hvor lenge du orker å være der. 

i

1. Les høyt i gruppa:



03 Oppnå drømmen
2.  Diskuter i gruppa 

a) Hva annet kan man trene på? 
b) Hvordan kan man trene?

8

Minn deg selv på at dersom du skal oppleve  
det du drømmer om som nye venner, bedre karakterer, bedre kondis, mindre stress, 
så må du øve deg på å gå ut av komfortsonen din selv om det er ubehagelig.

Du kan for eksempel: 
• Si hei til en i klassen. Velg ut den som er minst skummel å si hei til.
• Rekke opp hånden en eller to ganger i uka i den timen du er tryggest i. 
• Forbered deg på noe du kan snakke om i friminuttet. 
• Øv deg på å holde presentasjon for noen i familien før du skal holde den på skolen.  

i

02Litt etter litt

2.  Pek på figuren der du tror 
Martin var da han gikk inn 
igjen i klasserommet

Dersom du unngår mye av det som er ubehagelig for deg, vil 
komfortsonen din reduseres og panikksonen tar større plass. 
Dersom du synes det er vanskelig å gå ut av komfortsonen din 
er det viktig at du øver deg i små skritt av gangen.  Sett deg mål 
som er overkommelige for deg å nå. Gjør utfordringen så liten 
at du vet du kan klare det, samtidig som det koster deg noe å 
nå det. Dette er viktig, for når du ikke mestrer noe, er det lett å 
miste motivasjonen og selvtilliten.

i

1. Les høyt i gruppa:
1. Les høyt i gruppa:



1.  Alle scanner QR-koden med mobil eller nettbrett. Velg hvilken sone du er i, i de ulike 
sitasjonene du får presentert. 

2.  Når dere har plassert alle situasjonene, ber du læreren om å få utdelt kort til gruppa. 
a) Fyll ut kortet. Ingen andre enn deg selv skal lese det du skriver. 
b)  Legg kortet i konvolutten læreren har, uten at læreren eller noen andre kan se det. 

Læreren skal lime igjen konvolutten før dere går ut fra rommet.

04 Ja, vi unngår
1.  Utfordringen er at det er krevende å øve seg på det som er  

vanskelig. Derfor har vi lett for å unngå situasjoner som for eksempel å: 

01

Spørre om å få bli med noen andre

Betale med kort i butikken i tilfelle kortet ikke virker Gjøre lekser i fag du ikke mestrer så godt

Situasjoner med ukjente folk fordi du ikke vet hva du skal si

Be om hjelp i butikker

Trene hvis du er i dårlig formSnakke i telefonen

Snakke høyt i timen fordi det er flaut å si noe feil

Sett ring rundt de situasjonene flest på gruppa prøver å unngå.
Gi heftet og mimekortene til læreren.
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Økt 2
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01

Min profil
I sosiale medier velger du litt selv hvordan 
andre skal bli kjent med deg. Profilbilder,  
tekster i bio, bilder i feed eller story; alt du  
velger ut handler om hvordan du ønsker  
at andre skal se deg. De fleste gir bare  
stikkord om hobbyer eller noe de liker, er  
enige med eller heier på.

1.  La oss prøve noe som forteller om andre 
sider av deg.  Fyll ut profilen på hver  
deres “mobil” her i heftet.

Navn:

Noe jeg er stolt av at jeg fikk til:

Noe jeg gruer meg til eller synes er 
skummelt:

Noe jeg drømmer om: 

Navn:

Noe jeg er stolt av at jeg fikk til:

Noe jeg gruer meg til eller synes er 
skummelt:

Noe jeg drømmer om: 

12



     

Når alle har fylt ut sin profil snur dere heftet 
rundt, slik at alle kan lese hva en annen har 
skrevet. Så presenterer dere hverandre slik:

1.  Dette er …… (og rekker ut armen) 

a) … (Navn) er stolt av …. 

b) … (Navn) synes det er litt skummelt når … 

c) … (Navn) drømmer om …

02

Presentere

Bla om til neste oppslag

Navn:

Noe jeg er stolt av at jeg fikk til:

Noe jeg gruer meg til eller synes er 
skummelt:

Noe jeg drømmer om: 

Navn:

Noe jeg er stolt av at jeg fikk til:

Noe jeg gruer meg til eller synes er 
skummelt:

Noe jeg drømmer om: 

13



1. Se filmen ‘Anders v3’ med hele klassen.

2. Les i gruppa 
Vi kan alle trenge hjelp for å holde oss i utviklingssonen. Noen  
får lett panikk, andre velger seg raskt tilbake til komfortsonen.  
For å hjelpe hverandre kan det være lurt å trene på noe å si for  
å inkludere andre i praten. Her er noen forslag: 

03

Hva kan jeg si?
Hva tenker  

du om det, Ella?

Har du 

prøvd …. Atif?
12
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3.  Dere har sikkert noen gode 
forslag selv også? Fyll inn  
i disse snakkeboblene:

14

02Hjelpe til
1.  Se filmen ‘Anders v2’ med resten av klassen 

 
 2. Diskuter i gruppa 
Anders prøver å bli med i samtalen. Han går ut av komfortsonen og inn  
 i utviklingssonen. Denne gangen ble det litt kleint.  
a) Hva tror dere skjer videre? 
b) Er det noe de andre kan gjøre for å hjelpe Anders så han ikke havner i panikksonen?



01Anders
1. Se filmen ‘Anders’ med resten av klassen 
 2.  Gå med gruppa til en av plakatene som er 

hengt opp, med bilde fra filmen
3. Følg instrukser på plakaten

04
1. Scan QR-koden og spill rollespill av samtalen dere får på skjermen.  
2. Kan dere komme på en egen situasjon der noen har lett for å havne utenfor?  
3.  Spill rollespill i gruppa, og bruk replikkene fra snakkeboblene for å holde  

hverandre inkludert.

Øve
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15
Bla om til neste oppslag



02Diskusjon
Selv om vi gjerne vil gjøre noe, kan det være  
vanskelig å komme på noe lurt å si. Hvis du  
var til stede i filmen; hva ville du sagt?  

1. Ville du sagt noe av dette? 

2.  Dere har sikkert noen gode forslag  
selv også? Fyll inn i de tomme snakkeboblene:

03

Hva kan jeg si?
1.  Diskuter i gruppa. Bytt på hvem som svarer først. 

a) Hvorfor er det ingen som gjør noe når Oscar sier «Æsj»? Hvorfor er det ingen som reagerer? 
b) Hvis noen hadde sagt dette i vår klasse; ville noen reagert? 
c) Hvis jeg har GAP-klær i skapet hjemme; hva tenker jeg om det som ble sagt? 
d) Hva kunne jeg ønske at noen sa eller gjorde, hvis jeg var den som var skeiv? 
e) Bruker vi språk her hos oss som kan få noen til å føle seg utenfor?

Når du sier det der, 
kjenner jeg at…

Nå trenger jeg å 

vite hva du mener 

med…

Vent litt! Jeg  ønsker at …

16



1.  Gjør dette etter tur i gruppa. Én om gangen: 
a) Scan QR-koden 
b)  Spill av filmen så hele gruppa ser den. 
c)    Når filmen stanser, velg en av replikkene fra  

snakkeboblene, og si den høyt.
 d)  Kunne du sagt dette i virkeligheten? 

Øve04
01

Gay and proud!?
1.  Scan QR-koden som er nærmest deg,  

og se filmen A, B eller C. 
Er dere fire på gruppa, ser to av dere samme film.  
Det går helt fint.  Du kan gjerne bruke ørepropper  
eller headset for å høre lyden. 

2. Alle på gruppa skal etter tur 
fortelle de andre om filmen ut fra spørsmålene som 
kommer på skjermen etter filmen.

Film A

Film B

...

Film C

17

Bla om til neste oppslag



Min egen drøm
1.  Be læreren om å få kortene dere skrev sist. 

a) Les på ditt eget kort fra forrige økt. 
b)  De som vil kan dele med de andre på gruppa hva de skulle øve på og hvordan 

det gikk. De som vil holde det for seg selv, kan legge bort kortet.

2.  Læreren deler ut et nytt kort. 
a) Fyll ut kortet

01
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Respons
Dette undervisningsopplegget er laget av Røde Kors, for  
å motvirke ensomhet og utenforskap. Vi ønsker alltid å forbedre  
oss. Derfor håper vi du vil  scanne QR-koden og svare på  
spørsmålene på mobilen.

02

19



Inkludert meg?
‘inkludert meg?’ er et undervisningsopplegg fra Røde Kors. Har du spørsmål eller 
kommentarer kan du gjerne sende en e-post til  skole@redcross.no

Samarbeidspartnere og støttespillere
‘inkludert meg?’ er utarbeidet av Norges Røde Kors. Vi har samarbeidet med
• DesignContainer - om utvikling og design
• Vjus – om produksjon av film
• Ungdomsmentor Anne Marie Mork - om det tematiske innholdet
• MediaLT – om universell utforming
•   Siggerud Skole og Sandefjord Videgående skole - om brukerperspektiv og bruker- 

testing
•  Spesialist i barne- og ungdomspsykologi, Ingrid Kjærnes - om metodikk og tilnærming 

til tema.

Undervisningsopplegget er støttet økonomisk av
• Utdanningsdirektoratet
• Stiftelsen DAM

skole@redcross.no


