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FÖROR D

FÖRFATTARE OCH SKAPARE AV
GRUPPFENOMENET
Gruppfenomenet uppstod under Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT
rf:s projekt AMIS – Arjen Ammattilaiset åren 2011–2015. Syftet med projektet var att
främja yrkesstuderandes välbefinnande. Redan från början stod det klart att läroanstalterna skulle behöva ett fungerande vardagsverktyg för att förstärka det befintliga
arbetet för välbefinnande och uppmuntra till att göra något nytt. Gruppfenomenet
förenar de positiva effekter som en bra studie- och arbetsgrupp har på interaktion,
arbetsro och delaktighet med konkreta metoder som stödjer det vardagliga arbetet.
Författarteamet har gedigen praktisk och vetenskaplig kompetens. Anni Selin och
Kim Kannussaari är professionella med lång erfarenhet. De har sett i praktiken hur
ungdomar trivs, blommar upp och anstränger sig i en bra grupp. Därigenom har
de utvecklats till riktiga virtuoser i att handleda grupper. Forskare Antti Maunu är
ingående insatt i sociala faktorers betydelse i ungdomarnas liv, framför allt för deras
välbefinnande samt framgång i studier och arbete. Även Laura Heinonen, som har
producerat boken och varit med och utvecklat metoderna, har haft en viktig roll. För
produktionen av innehåll och metoder har man även utnyttjat det kunnande som
EHYT rf:s amis-team har. Kiti Poikonen, Mikko Vainio och Merit Lindén har deltagit
i skrivandet. Risto Aholainen har outtröttligt skött praktiska ärenden.
Under utvecklingen av Gruppfenomenet har man pratat med hundratals experter som
arbetar med ungdomar. Första finska upplagan av boken trycktes i början av 2014.
Cirka 50 experter från fem yrkesskolor på olika håll i Finland deltog i utvecklingen av
den första upplagan, och uppgifterna och metoderna i boken har redigerats och finslipats direkt utgående från deras respons. År 2014 genomgick närmare 3 000 vuxna
som arbetar med ungdomar Gruppfenomenet-utbildningen. Av dessa deltog cirka 40
experter i grundliga utvärderingssamtal. Därutöver har cirka 500 deltagare besvarat en
elektronisk responsenkät. Utifrån samtalen och responsen utvecklades denna förnyade, utökade upplaga av Gruppfenomenet, som nu har översatts till svenska.
Andra upplagan kompletterades med konkreta praktiska modeller
och uppgifter för arbetet med ungdomar men också för arbetsgemenskaperna själva. Dessutom redigerades boken för att
lämpa sig bättre för vuxna som arbetar med olika uppgifter
bland ungdomar. Yrkesskolor har givetvis inte glömts bort.
En del av de nya uppgifterna har utformats så att de passar
som innehåll i arbetskapacitetsintyget. Dessa uppgifter känner
du igen på symbolen här intill.
Gruppfenomenet har fått tämligen positiv respons. Läsarna har
upplevt att boken erbjuder användbara och fungerande lösningar på de utmaningar
och smärtpunkter som hör till arbetet med ungdomar. Vi har tagit emot responsen
med glädje och anser att vi har lyckats svara upp mot både ungdomarnas och de vuxnas behov och önskemål. Vi påstår inte att vi kan sköta experternas arbete bättre än
vad de själva gör. Däremot kan vi erbjuda dem verktyg och infallsvinklar som de kan
utnyttja för att göra sitt arbete ännu bättre och mer givande.

Merit Lindén
Projektledare
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Gruppfenomenet har skrivits för att
underlätta och skapa tydlighet i arbetet för
alla de vuxna som har med ungdomar att
göra. Boken erbjuder praktiska och enkla
verktyg för arbete med ungdomar.

Arbetet med ungdomar har förändrats och ser ut att förändras ytterligare.
Förutom den egentliga tiden man tillbringar med ungdomarna går en stor
del av yrkesmänniskornas arbetstid åt administrativa pappers- och andra
uppgifter. Därför upplever många av dem att administrationen och ledningen drar sig allt längre tillbaka och erbjuder mindre stöd och förståelse
för ens vardagliga arbete.
Även arbetsbeskrivningarna och yrkesidentiteterna för professionella
som arbetar med ungdomar förändras. Många måste balansera mellan
sina roller som lärare, socialarbetare, läkare, präst och polis – oavsett ens
egentliga arbetsuppgift och utbildning.
Samtidigt upplever många vuxna att det har blivit svårare att möta ungdomarna vid läroanstalterna och till exempel på ungdomsgårdar eller i
elevhem. Ungdomarna behöver mycket stöd och ibland konkret handledning. Svårigheterna med inlärning och livshantering ökar. Det är inte
alltid klart vem som ska göra vad. Det bästa vore om alla kunde stödja
ungdomarna inom ramen för sitt eget arbete. Men på vilket sätt och hur
får man tid till det?
Gruppfenomenet har skapats för att lätta på trycket av många olika krav.
Den erbjuder praktiska och enkla verktyg för arbetet med ungdomar i
olika situationer. Boken har i första hand utvecklats vid yrkesskolor, men
metoderna lämpar sig också för andra miljöer och situationer.
Dessutom tillhandahåller Gruppfenomenet arbetsgemenskaperna gemensamma verktyg och perspektiv för att utveckla verksamheten.
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GRUPPFENOMENET

VAD GER GRUPPFENOMENET DIG?
Gruppfenomenet baseras på en gedigen praktisk erfarenhet samt forskning
och utveckling. Därför kan vi påstå att det fungerar. Vi tror att Gruppfenomenet underlättar vardagsarbetet, förstärker ungdomars färdigheter
och gör världen bättre.

1. Vardagsarbetet blir lättare – även andras
Ungdomen i sig är ett gruppfenomen, och ungdomarna strävar efter att
aktivt forma grupper nästan överallt. Merparten av ungdomarnas tid och
energi går åt att hitta och förstärka sin egen position i grupperna.
Därför är en grupp den viktigaste enheten i undervisningen och annat
arbete med ungdomar. När man får gruppen att fungera, kommer medlemmarna att hjälpa och uppmuntra varandra att vara aktiva och lära sig.
Undervisningen och handledningen underlättas av en trygg och mottaglig atmosfär i gruppen. Ungdomarna arbetar effektivare och arbetsron
förbättras. Läraren eller handledaren behöver inte övervaka gruppen eller
enskilda gruppmedlemmar, utan alla kan koncentrera sig på det egentliga
arbetet. Ifall interaktionen med ungdomarna inte fungerar, kan arbetet
lätt kännas motigt.
Att agera i en grupp är en färdighet som ungdomarna behöver lära sig och
öva på. Det kan bara ske i grupper och helst under ledning av en vuxen.
Gruppfenomenet tillhandahåller vuxna som arbetar med ungdomar färdigheter och verktyg för att öva hur man agerar i en grupp.
På skolor och läroanstalter har ungdomarna kontakt med många olika
vuxna samtidigt. Ifall medarbetarna följer samma handlingsmetoder,
förenklas arbetet för alla.

Gruppfenomenet erbjuder
ett gemensamt språk för
agerande i en grupp.
Även arbetsgemenskaper är grupper, vars samverkan förutsätter gemensamma principer och övning. Därför innehåller Gruppfenomenet verktyg
som kan underlätta samarbetet inom organisationer och till exempel
mellan hemmet och skolan eller ungdomsarbetet.
8

Ungdomarna är av naturen olika som personligheter, arbetare och elever.
I en grupp får ungdomarna ta olika roller och gör det också. Just därför är
det viktigaste målet för en grupphandledare att få gruppen att fungera tillsammans. Ju starkare laganda, desto bättre kan gruppen tåla och respektera
sina medlemmars olikhet.
Gruppfenomenet kan förbättra studieresultaten och göra det lättare att klara
studierna, eftersom ungdomarnas trivsel i skolan handlar om det sociala.
Ifall studerandena trivs i gruppen, kommer de gärna till skolan och gör
gärna det man ska. Samma fenomen förekommer i arbetsgemenskaper. Var
och en gör en bättre arbetsinsats, om gruppmedlemmarna uppskattar och
respekterar varandra. Även en överraskande stor del av problembeteendet
försvinner, när gruppen har en bra atmosfär.
Läroplanerna framhäver allt mer inlärningen av sociala färdigheter som en
del av teamwork och kundservice. Arbetsuppgifter, metoder och material
förändras hela tiden. Det som däremot inte förändras är att vi arbetar med
och för andra människor. Till exempel inlärningen i arbete blir också enklare och effektivare, när ungdomen har lärt sig att försöka att bli en del av
arbetsgemenskapen från början.

Gruppfenomenet ger ungdomarna viktiga
färdigheter för arbetslivet. Att arbeta med och för
andra människor är sådant som inte förändras.
9
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2. Ungdomarna klarar sig bättre

GRUPPFENOMENET

3. Finland reser sig i grupper
Social utslagning är ett av de allvarligaste problemen i det finländska samhället. Också det handlar om gruppfärdigheter och -erfarenheter: en utslagen
ungdom har inga grupper att höra till och att dela sitt liv med. Därför gör
utslagningen människan nedslagen och passiv.
Positiva sociala erfarenheter och färdigheter förhindrar sociala problem på
ett effektivt sätt. Trevliga grupper och en önskan att ingå i dem binder ungdomar till samhället och dess aktiviteter. Grupperna motiverar en att ta hand
om sig själv och minskar bland annat missbruket av rusmedel.
Det går inte att undvika alla törnar i livet, men man klarar dem lättare och
snabbare, om man har viktiga människor, förhoppningar och mål att kämpa
för. Har man inga, är det lättare att bara låta gå.
Sociala färdigheter kan jämföras med jordbruks- och jaktfärdigheter i ett
jordbrukssamhälle. De behövs för att klara sig i samhället, även om de skulle
kännas trista eller svåra. Därför är förstärkningen av ungdomarnas sociala
färdigheter och grupper en av de mest lönsamma investeringar man kan göra.

Att förstärka ungdomarnas
grupper och sociala färdigheter
är en satsning på framtiden men
underlättar samtidigt vardagen
här och nu. Sociala färdigheter
behövs för att klara sig i samhället,
även om de skulle kännas trista
eller svåra.
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JAG, GRUPPHANDLEDARE?

Grupphandledaren
måste förtjäna en
positiv auktoritetsställning och gruppens
förtroende. Dessa
uppnår man genom
att se till att alla
ungdomar har en
bra social plats
i gruppen.

Ofta tror man att grupphandledning har att göra med personliga egenskaper som vissa vuxna har och andra inte. Detta är en vanföreställning. Att
handleda en grupp är en praktisk färdighet som alla kan lära sig.
Utmaningen är ofta att man inte erbjuder tillräckligt med utbildning,
instruktioner eller andra resurser för grupphandledning. Enskilda läroanstalter eller exempelvis ungdomsgårdar kanske saknar en tydlig linje om
vad som ingår i grupphandledarens uppgifter. Även responsen från de egna
cheferna upplevs ofta som otillräcklig. Många önskar sig att lärarutbildningen skulle ge bättre färdigheter för arbete med grupper. Av dessa anledningar har man i Gruppfenomenet samlat enkla och konkreta utgångspunkter för grupphandledning som varje vuxen som arbetar med ungdomar kan
tillämpa i sitt eget arbete och för sina egna grupper.
Gruppfenomenet baseras på en tanke om att det är de vuxna som i sista
hand bär ansvaret för ungdomarnas grupper och sociala färdigheter. I
arbetslivstermer är grupphandledaren ungdomarnas chef. Likt andra chefer
behöver även grupphandledaren en positiv auktoritetsställning och gruppens förtroende. Dessa uppnår man bäst genom att se till att varje ungdom
har en bra social plats i gruppen.
Man kan inte tvinga ungdomarna till att trivas, men deras trivsel ligger
också i de vuxnas intresse. Då fungerar arbetet, vardagen blir enklare – och
hela samhället gynnas.
11
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Välfungerande grupper har som vana att då och då endast koncentrera sig
på sig själva och sådant som är viktigt för gruppen och dess medlemmar
som grupp. Då lägger man de prestationsfokuserade aktiviteterna och bedömningen av gruppen eller dess medlemmar åt sidan och fokuserar på det
som förenar gruppen. Detta kan kallas fortlöpande gruppbildning, underhåll eller uppbyggnad av gruppen.
Fortlöpande gruppbildning förstärker gruppens funktionsförmåga, förbättrar stämningen och ökar trygghetskänslan i gruppen. I praktiken är det
enklast att underhålla en grupp genom upprepade gruppträffar som förstärker gruppens stämning och sätt att fungera ihop.
Det är bra att ha samma struktur på träffarna oavsett tema. När gruppmedlemmarna vänjer sig vid att träffarna fortskrider på samma sätt, har det
lättare att orientera och koncentrera sig. Ifall alla handledare till exempel
vid en läroanstalt följer samma struktur, är det dessutom enklare att byta
grupp eller handledare.
Gruppbyggande träffar frigör tid och energi för gruppens egentliga verksamhet under lektioner, träningar och i andra situationer. När ungdomarna
lär sig att det finns en tid och en plats för sådant som sysselsätter deras tankar, gör dem nervösa eller fnissiga eller på annat sätt skapar oreda i gruppens verksamhet, behöver man inte prata om och grubbla över det under
andra tider.
Regelbundna gruppträffar uppmuntrar även gruppens tystare medlemmar
att delta mer aktivt och lär de mer högljudda att lyssna på andra. På så
sätt ger goda gruppträffar sina medlemmar sociala grundfärdigheter som
kommer till nytta även i fortsättningen. Dessa färdigheter förstärks genom
övning.
I detta kapitel presenteras
en lämplig struktur för
gruppträffarna samt metoder
som hjälper att handleda
gruppen och förstärka lagandan.

En bra struktur + en trygg situation
= en välfungerande grupp
12
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10–15 M IN

GÖR SÅ HÄR
Före träffen:
■ Fundera i förväg vad du tänker göra med 		
gruppen.
■ Ifall det behövs några redskap, till exempel 		
pennor och papper, ta fram dem före träffen.
■ Ställ både gruppmedlemmarnas stolar och 		
din egen stol i en halvcirkel. Ifall det inte 		
är möjligt, ställ er så att alla kan se varandra
och ingen drar sig åt sidan. Låt inte gruppen
sprida ut sig till klickar på främre och bakre
raden.

När gruppen samlas:
■ Hälsa och uppmärksamma gruppens alla medlemmar.
■ Ta ögonkontakt med alla, le och skaka hand.

Kom ihåg att hälsa och uppmärksamma
ungdomarna varje gång, även efter
femtio eller hundra träffar. Tänk hur det
skulle kännas ifall chefen inte hälsade
när du kom till jobbet på morgonen.
14
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UPPGIFTER FÖR BÖRJAN AV EN GRUPPTRÄFF
Plus och minus
Fråga gruppmedlemmarna om plus och minus, dvs. var och en berättar
en tråkig och en trevlig sak som hänt under dagen eller veckan. Det
är bäst att lämna det trevliga sist, eftersom det efterlämnar en bättre
känsla. Båda sakerna ska berättas med en mening, inga långa historier.
Börja rundan själv om gruppen är ny. På så sätt ger du gruppen ett
exempel på hur man ska göra.

Påbörjade meningar
Påbörja en mening, som var och en i gruppen sedan ska turas om att
fortsätta med ytterligare en mening. Ifall gruppmedlemmarna börjar
upprepa samma saker kan du växla till en ny mening. När det är din
tur fortsätter också du meningen.
Du kan använda följande påbörjade meningar:
■ Jag har ofta undrat, varför ...
■ Ifall jag vore en maskin, vore jag ...
■ Den roligaste Facebook-kommentar jag har läst är ...
■ I går hörde jag på nyheterna, att ...
Du kan också hitta på egna meningar om ditt fackområde, aktuella
evenemang eller vilket ämne som helst som väcker diskussion.

Prylarna berättar
Be gruppmedlemmarna att ta ut ett föremål ur fickan eller ryggsäcken
och berätta med en mening varför de har det med sig.
Ifall föremålet är till exempel en nyckel kan man berätta att man använder den för att starta moppen och köra till skolan. Ifall föremålet
är en mobil kan man berätta att man idag fick ett sms av mamma, som
berättade att det blir pizza till middag. Ifall föremålet är ett smycke kan
man berätta att man har fått det av en pojk- eller flickvän. Ifall det är en
tröja kan man berätta att man gillar rosa. Du deltar också i uppgiften.

16

För att en grupp ska kunna fungera ihop, måste varje medlem känna
att gruppen har en plats för just honom eller henne. En sådan känsla
uppstår när man blir lyssnad på utan att bli avbruten. Gruppens
samarbete förutsätter också att man lyssnar på och respekterar de
andra medlemmarna. Genom att inleda en gruppträff på det här sättet
börjar stämningen i gruppen direkt formas åt rätt håll. Dessutom lär
sig medlemmarna känna varandra och varandras liv bättre.

Grupphandledaren är gruppens chef
och ansvarig för dess funktionsförmåga.
Han eller hon måste visa exempel på
hur man tar hänsyn till och lyssnar på
andra. En grupp kan inte fungera om
ledaren inte är en
del av gruppen.

17
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VARFÖR GÖR MAN DETTA?
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20–25 M IN

GÖR SÅ HÄR
■ Välj ett ämne som du vill behandla under träffen. Ta fram det som 		
behövs för behandlingen, till exempel pennor och papper.
■ Ämnet kan ha koppling till gruppmedlemmarnas eller verksamhetsmiljöns vardag, vid en läroanstalt till exempel frånvaro eller aktuella 		
händelser.
■ I början av träffen kan gruppen ta upp ett ämne som behöver avhand-		
las mer ingående. Du kan också be gruppen att föreslå ett ämne.
■ Du kan själv i förväg förbereda ett ämne som du tror är bra för gruppen.
■ I fjärde kapitlet i boken finns det färdiga ämnen och lämpliga metoder. 		
Du kan använda och tillämpa metoderna även i behandlingen av andra 		
ämnen.

VARFÖR GÖR MAN DETTA?
Träffarnas regelbundna och upprepade struktur lär gruppmedlemmarna
att det finns en tid och en plats att ta upp vilket ämne som helst i gruppen tillsammans med grupphandledaren. Då tar det inte tid och resurser
från andra tider eller på andra lektioner.
När ämnen som tas upp av gruppmedlemmarna avhandlas direkt, ökar
tilliten och trygghetskänslan i gruppen. För att kunna fungera i andra
sammanhang måste gruppen få ventilera ämnen som man grubblar över
och trycks av. Gemensamma samtal ger även grupphandledaren information om det naturligaste sättet att agera med respektive grupp.

OBS!
En gruppmaskot hjälper med att fördela ordet. Bara den som håller
i maskoten får prata. Beröm gruppen när ungdomarna lyckas
lyssna på och respektera varandra. Ju tuffare grupp, desto gulligare
maskor, till exempel en rosa panter. Du kan också använda yrkesrelaterade symboler, som en färgpensel, hammare eller hårborste.
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5 M IN

GÖR SÅ HÄR

1

Gör en kort sammanfattning av gruppträffen.
■ Lyft fram en sak som du vill att medlemmarna kommer ihåg
av samtalet.
■ Gå igenom träffen i korthet.
■ Om ni inte hinner avhandla ämnet färdigt, berätta när ni
avslutar det och håll ditt löfte.

2

Tacka gruppen.
■ Lyft fram en positiv sak om gruppen som du tackar för.
> Se sidan 22.
■ Tacka även om du inte anser att det finns anledning till det.

3

Avsluta gruppträffarna koncist.
■ Berätta tidpunkten och ämnet för nästa träff om de har bestämts.
■ Börja inte göra dig redo för
att gå för tidigt.
■ Påminn om att en gruppträff
slutar först när den har
avslutats.

20
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EN LISTA MED SAKER DU
KAN GE BERÖM FÖR ÄVEN
OM DU INTE ANSER ATT
DET FINNS ANLEDNING

■ Trots att vi har vissa svårigheter är vi en bra grupp, 		
och i framtiden kommer det att gå ännu bättre.
■ Visst har vi mer att lära oss, men jag vet att detta 		
kommer att bli bra.
■ Ni är en alldeles särskild grupp.
■ I denna grupp finns lysande funderingar.
■ Ni är duktiga på att ta hänsyn till varandra.
■ Tack för ett fint samtal, det är en fröjd att jobba med er.
■ Det känns alltid fint att komma till dessa gruppträffar.
■ Vad trevligt det är att jobba med er.
■ Ni har gjort riktigt fina framsteg.
■ Vilken trevlig grupp ni är.
■ Ni har haft tur som fått så fina människor till denna grupp.
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Genom att avsluta gruppträffen på ett tydligt sätt eller berätta när
man ska fortsätta avhandlingen av ämnet, kan gruppmedlemmarna
släppa det. Det får tid och energi över för annat.
Erkännande från grupphandledaren är nödvändig för gruppuppbyggnaden. Bara så lär sig även gruppmedlemmarna att respektera och
värdesätta varandra och sin handledare.
En grupphandledare som respekterar medlemmarna kan också kräva
respekt för sig själv, såsom att man är med och deltar i träffen så länge
den varar. Samtidigt lär sig gruppmedlemmarna sociala grundfärdigheter som de har nytta av också i det övriga livet.

Att tacka, även utan anledning, fungerar
som en självuppfyllande profetia.
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VARFÖR GÖR MAN DETTA?

GRUPPFENOMENET
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Gruppens faser kan jämföras med faserna i vilken
mänsklig relation som helst. Till exempel i början av en
parrelation har man ofta en smekmånad: förtjusning och
förälskelse samt en lyckans tid. Därefter blir samvaron
vardagligare och olika kriser kan uppstå, då parterna
börjar återigen intressera sig för världen utanför parförhållandet. En avslutad relation är förknippad med separation, smärta och sorgearbete.

Alla studerandegrupper utvecklas och byggs upp genom olika faser.
Under vissa utvecklingsfaser fungerar gruppen väl, men till exempel
under den så kallade stormningsfasen kan bråk och problem förekomma
ideligen. Det är bra om grupphandledaren är medveten om att inte ens
en utmanande grupp är helt och hållet dålig eller svår, utan alla grupper
går igenom samma utvecklingsfaser.
Grupperna utvecklas i olika takt: vissa mognar långsammare, andra
snabbare. Gruppens utveckling kan också gå tillbaka, det vill säga att en
kris kan få gruppen att återgå till en tidigare utvecklingsfas. Därför kan
en grupp inte direkt jämföras med andra, utan utvecklingen ska mätas i
förhållande till gruppens egen historia. Den handledning gruppen behöver varierar mellan de olika faserna.
Även grupphandledarens upplevelse om sitt eget arbete kan variera
beroende på gruppens fas. Under vissa faser är gruppen enkel och skapar
handledaren glädje över att lyckas. Under andra faser belastar och kanske
ävenfrustrerar gruppen. Ju bättre du förstår utvecklingen av din egen
grupp och de olika faserna, desto bättre kan du leda din grupp och göra
arbetet enkelt för både dig själv och gruppens medlemmar.
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I vissa grupper kan utmaningarna i handledningen kulminera i att
enskilda gruppmedlemmar blir ovanligt synliga eller inbundna. Även
i dessa fall handlar det emellertid ofta om roller som har med gruppen
och dess utveckling att göra och inte hurdana dessa gruppmedlemmar
är ”på riktigt”. Samma människor kan bete sig helt annorlunda i andra
grupper. Det bästa rådet även i dessa fall är därför ofta att uppmärksamma hela gruppen och dess utveckling. Ifall gruppen är trygg och samspelt, behöver de enskilda medlemmarna inte framhäva sin egen roll.
Att bygga upp en grupp handlar om ett hantverk som varje grupphandledare har möjlighet att lära sig. Det finns även erfarna och utbildade
experter inom gruppuppbyggnad. Ifall arbetet med den egna gruppen
känns oöverstigligt, be andra yrkesmänniskor, till exempel ungdomsarbetare eller mer erfarna kollegor, om hjälp.

FORMNINGSFASEN OCH GRUPPBILDNING
■ I en ny grupp vill människorna lära känna varandra, behaga och bli
accepterade. Atmosfären är öppen och välvillig.
■ Stämningen i en ny grupp kan också vara reserverad och trevande.
Människorna känner inte varandra och vågar inte lita på varandra.
■ Gruppen och dess verksamhet kan domineras av synliga individer, par
eller smågrupper.
■ Efter en lång paus, som sommarlov, återgår en grupp ofta till
formningsfasen.
■ Gruppen kan också återgå till formningsfasen då nya medlemmar
anslutit sig till gruppen.
■ I formningsfasen måste man aktivt jobba med gruppbildning.
■ Välskött gruppbildning under formningsfasen underlättar väsentligt
det fortsatta arbetet med gruppen.

Aktivitet för att medvetet påverka gruppens funktionsförmåga kallas
gruppbildning. Gruppträffstrukturen som presenterades i första kapitlet
är ett beprövat sätt att bidra till gruppbildningen under hela tiden som
gruppen är verksam. Särskilt viktigt är det dock att satsa på gruppbildning
under gruppens formningsfas och vid förändringar i gruppen.
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Vanligtvis förändras gruppen under sin existens flera gånger och på
många sätt. Medlemmar tillkommer och lämnar gruppen. Gruppmedlemmarna kan ibland frånvara under långa perioder till exempel på grund av
en sjukdom eller moderskapsledighet. Under sommarlovet, andra jäktade
tider och till exempel perioder av inlärning i arbete ingår medlemmarna i
andra grupper, där deras roller kan vara annorlunda. En ny situation skapar alltid osäkerhet i gruppen: hur förändras gruppen och min plats i den?
När gruppen förändras måste man konstatera situationen högt. Dessutom
är det skäl att genomgå gruppbildningen på nytt.
Vid läroanstalter är det smart att be en utomstående expert att vara med
som arbetspartner i gruppbildningen under formningsfasen. Ungdomsarbetarna i kommuner och församlingar har utbildats i gruppuppbyggnad
och deltar gärna. Det lönar sig också att utnyttja erfarna kollegors yrkeskunskap. Ifall du själv har erfarenhet av gruppbildning, är de yngre kollegorna troligtvis tacksamma för din hjälp och ditt stöd. Även om man har
en partner med sig måste handledaren ändå finnas med under hela gruppbildningen.
Det är dock inte alltid möjligt att jobba i par, utan handledaren sköter även
gruppbildningen under formningsfasen på egen hand. De kommande
uppslagen innehåller några uppgifter som lämpar sig för det. Uppgifterna
kan göras i gruppens egna lokaler, men det är ännu bättre om handledaren
har möjlighet att ta sin grupp någon annanstans. Ofta beter sig ungdomarna mer avslappnat utanför skolan, vilket gör att gruppbildningen lättare
kommer igång. Även på nya ställen är det skäl att utföra aktiva uppgifter:
att bara hänga räcker inte till för gruppbildning.

Ungdomarna blir inte osynliga efter träffarna.
Hälsa, prata med dem och le även när ni träffas
någon annanstans. När du ger ungdomarna positiv
uppmärksamhet kommer du senare att bli belönad.
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Gruppen uppstår då den träffas för första gången. Medlemmarna är osäkra
på hur man borde agera och vad grupphandledaren och de andra medlemmarna tänker om dem. Därför är inledningen av gruppens arbete hela
grupphandledningstidens viktigaste fas. Den bestämmer även riktningen
och takten för de senare utvecklingsfaserna. Sköter man gruppbildningen
i formningsfasen ordentligt, underlättar man allt arbete med gruppen i
fortsättningen.

GRUPPFENOMENET

regler

UPPGIFTER FÖR
GRUPPBILDNING I
FORMNINGSFASEN
Gruppens regler
Gruppens regler upprättas tillsammans med alla grupper efter att
gruppmedlemmarna har lärt känna varandra. Det finns endast två
regler du som handledare bestämmer över: att alla i gruppen ska vara
jämlika och att ingen får mobbas. Resten av reglerna skapar ni tillsammans med gruppen. Var och en av medlemmarna ska höras när
reglerna upprättas.

1. Berätta att ämnet för träffen är gruppens regler. Gå igenom 		
reglerna för skolan, föreningen eller ungdomsgården, om sådana
finns, och motivera kort varför de har upprättats.

2. Berätta att ni tillsammans ska skapa reglerna för just er grupp. 		
Anteckna de ovanstående grundreglerna så att alla kan se dem:
att alla ska vara jämlika och att ingen får mobbas.

3. Dela in gruppen i par och be paren att tänka ut fem regler för 		
gruppen. De som du har antecknat får inte föreslås på nytt.

4. Varje par presenterar sina egna regelförslag som skrivs upp på 		
tavlan. Regler du redan föreslagit skrivs inte upp på nytt.

Om tiden tar slut, anteckna regelförslagen så att ni kan återkomma till dem under nästa gruppträff.

5. Diskutera reglerna tillsammans. Hur realistiska är de och är alla 		

av dem nödvändiga? En regel som gruppen inte vill ha kan 		
strykas. Vid behov kan ni rösta om reglerna. Också du har rätt att
ifrågasätta en regel som ni vid behov röstar om.
Av de kvarvarande förslagen bildas gruppens regler som antecknas
på väggen i den lokal som gruppen använder så att alla kan se dem.
28

GRUPPFENOMENET

Parteckning och parintervju
Syftet med uppgiften är att lära känna sitt par och presentera honom
eller henne för gruppen.

1. Dela in gruppen i par. Låt inte medlemmarna själva välja, utan försök
snarare att para ihop människor som kanske inte skulle bilda par
naturligt av sig själva.

2. Dela ut två stycken papper och pennor till varje par.
3. En i paret intervjuar den andra och skriver upp svaren på ett papper.
Intervjuaren kan använda frågorna nedan som hjälp.

■ Vad heter du?
■ Hur gammal är du?
■ Vad har du i fickan/
		 väskan (tre saker)?
■ Vad har du aldrig ...?
■ Vad önskar du dig ...?
■ Vilka är dina viktigaste
		människor?

4. Därefter ritar intervjuaren

ett porträtt av sitt par på andra sidan
av pappret med sin sämre hand. Man
kan också rita bilden med sin bättre hand
nedanför bordet eller skolbänken så att den
som ritar inte ser pappret. Så skapar ritandet
ingen press utan blir till en rolig gemensam uppgift.

5. Rollerna byts.
6. Ni går igenom uppgiften ett par i taget. Alla par presenterar

varandra för gruppen: ”Det här är Janna. Jannas viktigaste människor
är ...” Man visar upp bilden för gruppen.
7. Ni kan skapa en utställning av bilderna på väggen i den lokal som
gruppen använder eller på en annan synlig plats. Utställningen
förenar gruppen och påminner om en bra gruppbildningsstund.
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Nya namn
1. Be gruppmedlemmarna att välja en positiv egenskap åt sig själva 			
som börjar på samma bokstav som deras förnamn (Sofia Social,
Anders Arbetsam, Vera Vacker). Välj även en egenskap åt dig själv.

2. Cirkulera i gruppen och presentera er med era nya namn.
3. Be gruppmedlemmarna avslutningsvis att berätta med en mening 		
varför de valde just egenskapen i fråga.

Blixtdejter i smågrupper
1. Be gruppmedlemmarna att röra sig fritt i lokalen tills du ropar 			
ordet GRUPP.

2. När gruppmedlemmarna hör ordet ska de snabbt söka sig till grupper 		

om 3–4 personer och ha en snabb lära känna-runda om ett ämne som 		
du ger dem efter att grupperna bildats.

Tips om ämnen:
■
■
■
■
■

Vad är ditt favoritämne i skolan?
Vad brukar du göra på lördagskvällar?
Vilken tid brukar du gå upp?
Vilket transportmedel använder du helst?
Vem är din favoritidrottare, favoritmusiker, favoritförfattare?

3. Ifall du vill kan ni komma överens om att den som har den färggladaste 		
tröjan eller den som gick och la sig först kvällen innan påbörjar presentationen. Även detta livar upp diskussionen i gruppen.
För gruppbildning under formningsfasen passar även andra lekfulla spel
som alla kan delta i. Det är mycket
viktigt att ett gruppbildande spel inte
har några vinnare eller förlorare och
att det inte skapar några onödiga
indelningar i gruppen.
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STORMNINGSFASEN
■ Ungdomarna börjar ifrågasätta
varandras handlingsmetoder och
utkräva utrymme och respekt för
sig själva.
■ Det förekommer konflikter
i gruppen, stämningen är spänd
och otrygg och gruppen kan vara
svår att jobba med.
■ Även en välfungerande grupp kan hamna
i en stormningsfas ifall den råkar ut för en kris,
som en förändring i gruppen eller byte av ledare.
■ Stormningsfasen hör till alla gruppers utveckling i en eller annan
form. Att det stormar i en grupp gör den inte dålig eller svår.
■ Stormningsfasen efterföljs av grupputvecklingens bästa och mest
givande faser.
■ Under stormningsfasen är det viktigt att grupphandledaren behåller gruppens ledarskap.
■ En utomstående experts hjälp under stormningsfasen kan vara till
fördel för alla.
Efter den inledande välvilligheten och trevandet kan stämningen i
gruppen förändras till det sämre. Detta kallas för gruppens stormningsfas. Gruppmedlemmarna börjar snäppet mer ogenerat ta reda på
vem som är vem och vad som är var och ens plats i gruppen. Stormningsfasen kan komma till uttryck på flera sätt, men det som alltid är
gemensamt är att gruppen ännu inte har lärt sig att fungera tillsammans.
Stormningsfasen kan lindras genom en ordentlig gruppbildning under
formningsfasen. I en sammansvetsad grupp hittar var och en sin plats
även utan kamp. Man ska också komma ihåg att stormningsfasen hör
till alla gruppers utveckling. Man kan och måste gå vidare efter stormningsfasen, och här kan gruppens handledare vara till stor hjälp.
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En tyst grupp
Hur identifierar du den?
Samtalet och samarbetet kommer inte igång. Det kan finnas par eller
smågrupper som pratar med varandra, men inget gemensamt samtal
med hela gruppen. Gruppmedlemmarna kanske sköter uppgifterna
utan anmärkning, men stämningen är blek och oengagerad. Medlemmarna känner misstro och är rädda för varandra.

Pröva detta
Din uppgift är att göra stämningen i gruppen sådan att ingen behöver
vara rädd. Prata lugnt om ditt och datt, ställ frågor och uppmuntra var
och en att säga åtminstone något när det är deras tur. Modet att prata i
gruppen ökar garanterat redan efter några framgångar. Tvinga inte någon till att prata, men fiska efter svar genom att fråga om vädret, dagens
mat eller morgonkaffet.

En delad eller obalanserad grupp
Hur identifierar du den?
I en delad grupp finns det flera mindre smågrupper eller klickar. En del
av dem kan vara högljudda, andra mycket tysta. En del av gruppmedlemmarna kan bli helt ensamma. I en sådan grupp trivs ingen riktigt bra, och
gruppen kan vara orolig. Även mobbning kan förekomma. Ofta har mobbningsoffer blivit brickor i gruppens interna maktkamp.

Pröva detta
Försök att se de interna delningarna och maktkamperna bakom oroligheten. Bygg upp gruppen till en helhet och hjälp människorna att lära känna
varandra. Byt sittordning och låt gruppen göra gruppövningar i olika konstellationer. Pararbeten, där du har valt paren med omsorg, kan fungera väl.
Beröm hela gruppen ymnigt för att vara en bra grupp, där man tar hänsyn
till varandra. Det fungerar som en självuppfyllande profetia. Gå tillbaka till
gruppens gemensamma regler.
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En störande grupp
Hur identifierar du den?
En grupp eller vissa av dess medlemmar börjar trilska. Samarbetet
inom gruppen samt mellan gruppen och handledaren fungerar inte.
Den verkliga ledaren i gruppen kan vara någon eller några av medlemmarna som styr gruppen på ett oberäkneligt sätt. Grupphandledaren kan vara handfallen och i värsta fall rädd för sin grupp.

Pröva detta
Grundkänslorna i en motsträvig grupp är osäkerhet och otrygghet
som kanaliseras till ett fientligt och trotsigt beteende. Därför är det
viktigt att du tar kontrollen över ledarskapet och visar att samarbete
gynnar alla.
Inled gruppträffarna och situationerna på ett bestämt sätt. Handled
tydligt och med enkla instruktioner. Visa att du är gruppens ledare
och vuxen. Behåll lugnet, höj inte rösten och låt dig inte provoceras.
Humorn är till stor hjälp. Kräv att även gruppmedlemmarna lyssnar
och respekterar varandra: en talar och de andra lyssnar. Du kan ta
hjälp av en maskot (se sidan 18). Be andra experter om hjälp och
kamratstöd.
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SAMARBETSFASEN
■ Efter stormningsfasen skapas gemensamma syn- och handlingssätt
i gruppen.
■ Alla gruppmedlemmar har ansvar för gruppens verksamhet.
Gruppen samspelar utan att den behöver kontrolleras eller ens
uppmanas utifrån.
■ Stämningen i gruppen är trygg och respektfull mot andra. Även 		
olika åsikter och handlingssätt accepteras, om de inte bryter mot
gruppens gemensamma praxis.
■ Förutsättningen för ett fungerande samarbete i gruppen är ett bra
ledarskap.
■ Också under samarbetsfasen behöver gruppen handledning och 		
stöd. Regelbundna gruppträffar hjälper till exempel vid oväntade
problem eller kriser.

Pröva detta
Trots att gruppbildningen har fungerat bra, ska man ändå regelbundet
underhålla gruppen. Gruppträffarna bidrar till gruppens funktionsförmåga även under denna fas. Dessutom kan överraskningskaffe med
bulle eller någon annan händelse som avviker från vardagen pigga
upp gemenskapskänslan. Planering och organisering av gemensamma
fester håller också gruppen nöjd: att fira jul, våren eller periodbytet
fungerar bra som gruppunderhåll.
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Sociala medier, till exempel Facebook, är viktiga platser för
ungdomarna att prata och ha kontakt på. Därför kan aktiviteter
i sociala medier vara ett viktigt sätt att skapa gemenskapskänsla. Det kan emellertid även finnas problem under ytan. Ifall en
välfungerande och utåt sett lugn grupp börjar knaka i fogarna
eller uppvisa symtom utan en synlig anledning, kan samtal eller
till och med mobbning i sociala medier ligga bakom. Det är bra
om du är medveten om saken och, om möjligt, ställer frågor om
de samtal ungdomarna har med varandra i sociala medier.

AVSLUTNINGSFASEN
■ Gruppens aktiviteter avslutas när gruppen förändras tillräckligt mycket, 		
ungdomarna går över till andra grupper, ett gemensamt projekt blir 		
klart eller studerandena tar sin examen.
■ Om gruppen har fungerat väl, kan situationen vara kopplad till starka 		
känslor: sorg, vemod, tacksamhet eller separationsångest.
■ Oavslutade saker måste avhandlas färdigt och gruppens aktivitet avslutas
med tillbörliga ceremonier för att gruppmedlemmarna ska kunna gå 		
vidare och till andra grupper vid gott mod.
■ Kom överens med gruppen om en klassträfflik sammankomst om cirka 		
ett år. Det viktigaste är inte att många av gruppens medlemmar dyker 		
upp, utan att skapa en känsla av att de kommer att träffas igen.
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UPPGIFTER FÖR AVSLUTNINGSFASEN
Oförglömliga stunder
1. Varje gruppmedlem väljer ett föremål i grupplokalen, ryggsäcken
eller fickan.

2. Med hjälp av föremålet turas alla om att berätta om den mest minnesvärda, bästa eller trevligaste stunden man upplevt i gruppen.

En bukett med bra minnen
Alternativ A:

1. Skaffa en ros till var och en och ställ en vas i mitten av gruppen.
2. Var och en turas om att ställa sin ros i vasen och berätta med en
mening vad man kommer att sakna.
Alternativ B:

1. Var och en turas om att ställa sig i mitten eller

framför gruppen och berätta vad man kommer
att sakna.
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KNÄPP!

Minnena som foton
1. När studierna börjar, be studerandena att ta foton på studiesituationer

och aktiviteter i den egna klassen. Man kan förstås också ta bilder senare.

2. Kom överens om var ni ska förvara eller sätta upp bilderna.
3. Kom överens om när ni ska ta bilder nästa gång.
4. Gå igenom bilderna vid överenskommen tid eller skapa en utställning
av dem i slutet av varje läsår.

OBS!
HUOM!

Samma uppgift kan tillämpas på ungdomsgården,
elevhemmet, i idrottslag eller andra hobbygrupper.
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De är onödigt att tvista om vem
som har ansvaret för ungdomarna.
Var och en svarar för sitt eget
område: föräldrarna för hemmet,
lärarna, grupphandledarna och
annan personal för skolan,
ungdomsarbetarna för sina
egna grupper.

Alla vuxna som arbetar med ungdomar har samma mål: att ungdomarna
ska bli handlingskraftiga och nöjda vuxna. Därför är det onödigt att tvista
om vem som är ansvarig för att uppfostra ungdomarna. Det angår alla.
Ungdomarna har det som bäst när de ingår flera bra grupper och har vuxna som tar hand om dem.
Alla vuxna som har med ungdomar att göra möter ibland situationer där
den egna yrkesskickligheten inte tycks räcka till. Då är det klokt att ta hjälp
av en annan expert, till exempel en ungdomsarbetare eller en äldre kollega.
Samtidigt förbättras den egna yrkesskickligheten och säkerheten att möta
kommande situationer.
Det är bra att komma ihåg att ungdomarna själva inte behöver experter,
utan vuxna. Ungdomarna gör ingen skillnad mellan de roller som vuxna
möter dem i. Ungdomarna svarar positivt på ett positivt bemötande, uppskattning och respekt.
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ARBETSGEMENSKAPEN TILLSAMMANS
Gruppen av medarbetare bildar sin egen arbetsgemenskap. Arbetsgemenskaper och atmosfären i dem fungerar precis likadant som i ungdomsgrupper. En bra grupp stödjer sina medlemmar, motiverar dem till att arbeta
och får en att orka med tråkigare arbetsuppgifter och dagar – oavsett ålder.
Atmosfären i arbetsgemenskapen avspeglas lätt till ungdomsgrupperna.
En uppskattande och inspirerande gemenskapskänsla smittar av sig från
de vuxna till ungdomarna. Ungdomarna överför i sin tur läroanstaltens
atmosfär till arbetslivet. Vid dagens läroanstalter påverkar man framtidens
arbetsklimat.
Chefen – i ungdomsgruppernas fall handledaren – har huvudansvaret för
arbetsgemenskapens atmosfär. Ledningen har i sin tur ansvaret för att det
finns tillräckliga resurser för handledning av ungdomsgrupper: tid, faciliteter och stöd. Varje medlem i arbetsgemenskapen kan dock främja en bra
atmosfär med sitt eget agerande. De eventuella bristerna i ens egen arbetsgemenskap behöver inte upprepas med ungdomarna.
Samma enkla handlingsmetoder som förstärker ungdomsgruppernas funktionsförmåga fungerar även i de vuxnas arbetsgemenskaper. I detta kapitel
har man samlat uppgifter som passar för arbetsgemenskaper.

Användningen av gruppmetoder vid
arbetsgemenskapernas egna tillställningar
ökar medarbetarnas säkerhet att använda
samma metoder med ungdomarna.
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Denna enkla och roliga uppgift förtätar gruppen och förstärker den positiva atmosfären i arbetsgemenskapen. Den lämpar sig väl till exempel för
veckomöten, utbildningsdagar eller tider med samarbetsförhandlingar.

1. Chefen förklarar för deltagarna hur övningen går till.
2. Var och en ger med några meningar positiv respons om
■ den egna enhetens eller organisationens verksamhet
■ det närmaste teamets eller arbetsgruppens verksamhet
■ den person som sitter till vänster om en själv samt om sig själv.

Ju oftare övningen görs, desto enklare blir den och desto varaktigare
effekt har den på arbetsgemenskapens atmosfär. Rundan tar kortare tid
att genomföra när deltagarna har vant sig vid övningen.
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Positiva rundan

GRUPPFENOMENET

Associationskarta
En associationskarta eller mindmap är ett bra sätt att behandla gemensamma
frågor. Den kan till exempel användas på möten, under utvecklingsdagar och
i tider med samarbetsförhandlingar.
Temat kan vara relaterat till undervisningsarrangemanget, som läroplanen,
kunskapsmålen eller bedömningskriterierna. Man kan också behandla ett
ämne som väcker frågor hos medarbetarna, som organisationsförändringar
eller problem med ungdomarnas livshantering.

1. Chefen föreslår ett eller flera ämnen och arbetsgemenskapen kommer 		

tillsammans överens om det som ska behandlas. Viktiga ämnen är många,
så det kan vara klokt att diskutera eller rösta om ämnet redan i förväg.

2. Ämnet kan först diskuteras i par eller smågrupper.
3. Chefen skriver upp ämnet (till exempel de nya läroplanerna) som det 		
centrala ordet på associationskartan.

■ Först diskuterar gruppen de tankar och känslor som ämnet väcker. 		
			 Chefen antecknar dessa ner till vänster om det centrala ordet.
■ Sedan diskuteras sådant som är i ordning vid läroanstalten gällande 		
			 ämnet i fråga (t.ex. det man redan gör enligt de nya läroplanerna).
			 Chefen antecknar dessa ner till höger om det centrala ordet.
■ Slutligen diskuteras vad man kunde och borde göra i arbetsgemenska		
		 pen för att förbättra saken (t.ex. göra det så enkelt som möjligt att följa
		 de nya läroplanerna). Chefen antecknar dessa ovanför det centrala ordet.

4. Avsluta med att sammanfatta diskussionen. Välj ut eller rösta om 1–3

viktigaste förbättringsförslag som alla medlemmar i arbetsgemenskapen
kan förbinda sig till.

5. Välj en person eller en arbetsgrupp som ska arbeta för saken. Bestäm tid

för en ny diskussion 1–3 månader framåt och bedöm om situationen har
förändrats. Justera planen vid behov.

OBS!
Se till att ni har en tillräckligt stor tavla
eftersom synpunkterna kan vara många.
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Det är ofta mycket svårt att ingripa i problem i arbetsgemenskapens
välmående. Ibland vill, orkar och törs man inte ingripa i andras angelägenheter eller så är man rädd för att såra en kollega genom att göra det.
Att ingripa i problem i arbetet, i skolan eller till exempel på ungdomsgården kan dock göra det möjligt för en person att få hjälp och komma
till rätta med sina problem. Till exempel en människa som lider av en
rusmedelssjukdom är en tung börda även som kollega eller studerande. En sådan person kan bete sig arrogant, själviskt och nonchalant
och han eller hon är inte att lita på. Dessutom kan det uppstå farliga
situationer vid läroanstalten och på arbetsplatsen. Genom att ingripa i
problemen visar man alltså att man bryr sig.
En gemensam välfärdsplan ger mod och ett sätt att arbeta efter i svåra
situationer. Ofta finns det en plan på arbetsplatsen och i skolan, men få
har bekantat sig med den.

Alternativ A, om gemenskapen har en välfärds- eller rusmedelsplan:

1. Leta upp välfärds- eller rusmedelsplanen för er arbetsplats eller
gemenskap. Ta en kopia åt alla.

2. Sätt er in i planen var för sig i 15 minuter.
3. Bilda smågrupper. Diskutera i grupperna i 15 minuter om följande
ämnen:

■ Vad innehåller planen?
■ Vad saknas i planen?
■ Vad borde planen enligt er egen vardagserfarenhet innehålla?

4. Diskutera därefter planens styrkor och svagheter tillsammans. Kom
överens om en process för att rätta till bristerna.

OBS!
Ni kan genomföra samma diskussionsrunda även med ungdomarna.
Vad förstår de om välfärds- eller rusmedelsplanen? Vad tycker de att
planen borde innehålla? Beakta ungdomarnas behov och önskemål
när planen uppdateras. Berätta dessutom för ungdomarna om deras
önskemål har beaktats.
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Välfärdsplan och dess funktion
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Alternativ B, om välfärds- eller rusmedelsplan saknas:

1. Bilda smågrupper och diskutera följande ämnen i 15 minuter:
■ Vilka välfärdsproblem har förekommit i arbetsgemenskapen
		 eller bland ungdomarna?
■ Hur kunde man bäst åtgärda dem i praktiken?

2. Gå igenom gruppsamtalen tillsammans till exempel med hjälp
av en associationskarta. Anteckna de upplevda problemen till
vänster och de bästa lösningarna till höger om centralordet.

3. Kom överens om en process för att upprätta en gemensam
välfärdsplan som alla kan förbinda sig till.

En välfärdsplan fungerar endast
om man känner till den.

OBS!
Ni kan genomföra samma
diskussionsrunda även med
ungdomarna och beakta deras
synpunkter i planen. Berätta för
ungdomar att de har beaktats.
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GRUPPFENOMENET

Förslagsgaranti
På de flesta arbetsplatser finns ett förslagssystem, vanligtvis en förslagsbrevlåda. Utöver förslagsbrevlådan kan man införa en förslagsgaranti.
Det betyder att arbetsgemenskapens ledning förbinder sig till följande:
■ Den föreslagna saken främjas till exempel inom ett halvår från att
		 förslaget har inlämnats.
■ Personalen informeras om nya förslag och deras centrala innehåll
		 till exempel inom en månad från att förslaget har inlämnats.
■ Inom en månad från att förslaget har inlämnats väljer man ut en
		 person eller en arbetsgrupp för att främja förslaget.
■ Om man inte tänker främja förslaget berättar man också om detta,
		 och lösningen motiveras för personalen inom ett halvår.
Man kan upprätta ett skriftligt avtal om förslagsgarantin som undertecknas av alla medlemmar och ledningen i arbetsgemenskapen. Avtalet kan
sättas upp intill förslagsbrevlådan.
Förslagsgarantin kan också tillämpas bland ungdomarna. Då erbjuds de
en förslagsbrevlåda, antingen en fysisk låda eller ett elektroniskt område
till exempel i sociala medier. Dessutom kommer man överens om en
person som ansvarar för att hantera och informera ungdomarna samt
om garantitiderna för hanteringen och informationen. Det är också
viktigt att se till att ha de arbetstids- och andra resurser som behövs för
förslagsgarantin.

Upplevelsen av att
kunna påverka och
få sin röst hörd
förbättrar arbetstrivseln
och aktiverar.

45

GRUPPFENOMENET

KAMRATSTÖD
Kamratstödet grupphandledarna emellan är oersättligt. Man arbetar ofta ensam, som den enda vuxna i gruppen. För att få handledning i det egna arbetet
och orka behöver man stöd från arbetskollegor och kamrater.
En bra arbetsgemenskap ordnar möjligheter att konfidentiellt diskutera ens
eget arbete och sådant som har med det att göra. Det är också tillåtet att prata
om ungdomarnas dåliga sidor och släppa ut ånga i ett kamratgäng. Detta får
dock inte påverka arbetet med eller inställningen till ungdomarna. Ifall det
känns som att man inte tål en viss ungdom, är det skäl att begrunda vad det
beror på. Ibland hittar man skälet till problemen genom att titta i spegeln.

YRKESÖVERGRIPANDE SAMARBETE
Det finns många yrkespersoner som arbetar med samma ungdomar. Lärarna
är proffs på undervisning, medarbetarna inom studerandevården proffs på
socialt och hälsomässigt stöd. Ungdomsarbetarnas område täcker ungdomen
och ungdomskulturerna, gruppdynamiken och till exempel evenemangsarrangemanget. Organisationer har gott om kunskap och kompetens inom olika
specialområden.
Att förena krafterna gynnar alla och kan spara allas resurser. Även många
handlingsmetoder och bestämmelser, som lagen om elev- och studerandevård, förutsätter ett yrkesövergripande samarbete.
Det yrkesövergripande samarbetet fungerar bäst när var och en förstår och
respekterar de andra yrkenas särdrag. Till exempel ungdomsarbetets verksamhet planeras ofta ett
halvår i förväg, medan
spannet vid läroanstalter kan vara några
veckor. Lärarna,
studerandevårds- och
ungdomsarbetarna
möter ofta samma
ungdomar i olika
roller och miljöer.
De kan ha olika
information som
kompletterar
varandra.
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Det lönar sig att planera
samarbetet i tillräckligt god tid.

Pröva detta vid en läroanstalt
■ Bjud in ungdomsarbetare för att sköta gruppbildningen av studerandena.
■ Sköt studerandenas ankomstintervjuer i par till exempel med studeran-		
devården eller ungdomsarbetarna.
■ Arbeta i par med studerandevården eller ungdomsarbetarna i utmanande
situationer. Några sammanträden kan vara till avgörande hjälp.
■ Be lokala organisationer att delta i läroanstalternas evenemang. Fråga 		
också efter tips för att arrangera olika evenemang.

Proffs inom olika områden
kommer gärna till läroanstalter –
med inte utan inbjudan.
Pröva inom ungdomsarbetet eller i en organisation
■ Tveka inte att erbjuda er kompetens till läroanstalterna. Fråga hurdana 		
tillställningar och evenemang läroanstalterna har. Lämna förslag.
■ Återkom vid ett senare tillfälle. Vardagen vid läroanstalterna är hektisk 		
och tillställningarna kommer och går.
■ Respektera lärarnas yrkesskicklighet. Kom ihåg att även ni har egen
specialkompetens som lärarna inte har.

Läroanstalter är
ungdomarnas största
mötesplatser.
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OBS!

GRUPPFENOMENET

FÖRÄLDRARNA
De flesta föräldrar önskar sig mer information om sina barns studier eller
fritid utanför hemmet. Ofta får man information först när ungdomen
har problem, till exempel förseningar, frånvaro, störande beteende eller
problem med rusmedel. Även krävande föräldrar kan bli lättare att hantera
om de får träffa de vuxna som arbetar med deras barn.

Pröva vid en läroanstalt
■ Ring föräldrarna till studerandena i din grupp när studierna inletts och 		
till exempel när det första föräldramötet närmar sig. Hälsa, presentera
dig och bjud in till föräldramöte.
■ Kom överens med läroanstalten om ersättning för samtalen och den
arbetstid som går åt.
■ Ordna föräldrakvartar, dvs. korta samtalsstunder som du kommer
överens om med föräldrarna enskilt.
■ Påminn föräldrarna med ett sms till exempel om evenemang vid
läroanstalten.
■ Acceptera att du kanske aldrig når alla föräldrar. Du har åtminstone
gjort ditt bästa!

Enligt yrkeslärarnas upplevelser
har det tagit cirka två timmar att
ringa föräldrarna, men det lönar
sig. Nästan alla föräldrar har deltagit i föräldramötena. Dessutom har
kontakten med föräldrarna ökat och
blivit enklare.
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■ Kom överens med läroanstalterna att du kan komma till föräldramötet för
att presentera dig och berätta om er verksamhet. Ordna föräldramöten 		
med teman som du producerar innehåll till (t.ex. spelande, ungdomskul-		
turer, mobbning och hur den förbyggs).
■ Många ungdomsgårdar använder sig av gårdskort för ungdomarna.
Be om föräldrarnas kontaktuppgifter i anslutning till utdelning av dessa
och om lov att kontakta dem. Informera föräldrarna direkt om evenemang.
■ Förmedla era egna kontaktuppgifter till föräldrarna via ungdomarna.
Alla föräldrar söker inte information på nätet eller på dörren till
ungdomsgården.
■ Ordna egna temadagar, öppet hus eller andra evenemang som du bjuder 		
föräldrarna till personligen exempelvis via sms. Ofta är det lättast att skapa
kontakt genom aktiviteter.
■ Sök efter befintliga föräldranätverk (t.ex. skolornas föräldraföreningar).
Använd dem för att berätta om er och er verksamhet. Dessa nätverk är
ofta aktiva i sociala medier.
■ För dem som bor på internat är söndagskvällarna ofta tomma och trista. 		
Många gånger är den enda öppna platsen för möte en bar. Ordna gemensamma aktiviteter och möjligheter att träffa andra studerande ungdomar
på ungdomsgårdar eller internat på söndagskvällar.
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GRUPPFENOMENET

4

N
E
N
M
Ä
S
L
A
SAMT
R
E
D
O
T
E
M
H
C
O
R
A
F
F
Ä
R
T
P
P
U
FÖ R G R

I detta kapitel presenteras ämnen och metoder som lämpar sig för hantering av ämnen som engagerar ungdomarna på gruppträffarna.
De föreslagna metoderna kan användas för vilket ämne som helst.
Det viktigaste är att hela gruppen deltar.

ÄMNEN SOM GRUPPEN SJÄLV TAR UPP
I början av en träff kan en enskild ungdom ta upp ett ämne som du i förväg inte hade planerat som tema för träffen. Du kanske också själv upptäcker ämnen som kommer upp i gruppen. Exempel på sådana ämnen är
trötthet och teman som handlar om veckoslutsfirande. Det är bra att vara
förberedd och behandla ämnet även om du hade förberett ett annat ämne
för träffen.
Utöver trötthet och veckoslutsfirande kan ämnen som kommer upp i
början av en träff handla om frånvaro, förseningar, betungande skoluppgifter, inträffade olyckor, mat osv. Det är viktigt att ta hänsyn till allas syn
på ämnet.

Pröva detta
1. Ta upp ett ämne som ofta kommer upp och fråga om gruppmed-

lemmarna vill prata om det. Ifall svaret är bejakande, diskutera ämnet
tillsammans.

2. Beroende på ämne och samtalets livlighet kan du först be ungdomarna
att prata i par och lyfta fram de 1–3 viktigaste observationerna som
man berättar för resten av gruppen.

3. Anteckna de uppkomna ämnena på tavlan och gå igenom gruppens
tankar med hjälp av en associationskarta.
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GRUPPFENOMENET

ALKOHOL OCH DRICKANDE
Fakta
Oftast dricker man alkohol när kompisar och grupper samlas. Att dricka
är ett sätt att umgås och uppleva saker tillsammans. Alkohol förstärker
känslorna: ett litet bekymmer förvandlas till gråt och förtjusning till stor
kärlek. Att berätta ”fyllehistorier” dagen efter ökar i sin tur samhörighetskänslan och lagandan.

I Finland avnjuts alkoholen två gånger:
först när man dricker den och sedan
genom att prata om drickandet.

Drickande för med sig många sociala och hälsomässiga skadeverkningar.
Ofta får det ungdomar att uppleva trötthet och depression. Riklig alkoholanvändning sänker serotoninnivån i hjärnan i upp till tre dygn, vilket
leder till nedstämdhet och håglöshet. Detta kan minska känslan av mening
i livet och även märkas som frånvaro. Drickande i berusningssyfte ökar
dessutom risken för att råka ut för olyckor eller utsättas för brott. Även
relationer kan bli lidande.
Det är förbjudet för under 18-åringar att dricka alkohol. Alkoholberoende
utvecklas desto lättare ju yngre man är när man börjar användningen.
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Du kan diskutera drickande med din grupp med hjälp av en associationskarta. Ungdomarna kan berätta om sina egna synsätt och du
behöver inte ha specialkunskaper om ämnet. Du kan fokusera på att
handleda gruppen och samtalet.

1. Skriv ordet DRICKANDE i mitten av associationskartan på tavlan.
2. Be ungdomarna att i par fundera på föreställningar, tankar, positiva

och negativa sidor med drickande under fem minuters tid. Uppmuntra
dem att använda sin fantasi och påminn dem om att det inte finns några
rätt eller fel svar.

3. Varje par berättar en sak som skrivs upp på tavlan som en gren på
associationskartan.

4. Diskutera fritt tillsammans på vilket sätt ämnena är kopplade till
drickande. Var och en får motivera sin egen synpunkt.

Det viktigaste med uppgiften är den gemensamma diskussionen med
gruppen. Ungdomar pratar gärna om drickande och det är bra om det
sker på ett klokt sätt under ledning av en vuxen.

Förringa eller fördöm inte diskussionsdeltagarna, men korrigera deras
eventuella felaktiga föreställningar.
Att använda humor är tillåtet och
rekommenderat.
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Pröva detta
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Pröva detta vid en läroanstalt
En gemensam välfärdsplan ger mod och en metod att arbeta efter i svåra
situationer. Studerandena känner ofta inte till planen. Du kan läsa mer om
välfärdsplanen på sidan 43.

Alternativ A, om studeranden har en egen välfärdsplan:

1. Dela in studerandena i smågrupper. Be dem att bekanta sig med planen 		
och diskutera dess för- och nackdelar.

2. Samla utifrån diskussionen tre centrala förslag eller fenomen som hand-		
lar om välfärd och som ni tycker att man borde beakta i läroanstaltens 		
vardag.

3. Ta studerandenas förslag till dina egna chefer och din arbetsgemenskap 		
för kännedom och bearbetning.

Alternativ B, om en välfärds- eller rusmedelsplan för studerande saknas:

1. Dela in studerandena i smågrupper. Be dem att diskutera välfärds		
problem som de har upptäckt vid läroanstalten.

2. Samla utifrån diskussionen tre centrala förslag eller fenomen som hand-		
lar om välfärd och som ni tycker att man borde beakta i läroanstaltens 		
vardag.

3. Ta studerandenas förslag till dina egna chefer och din arbetsgemenskap 		
för kännedom och bearbetning.

HUOM!
Ni kan genomföra
samma diskussionsrunda även i arbetsgemenskapen.
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Fakta
Precis om drickande är rökning en social gren för ungdomar. ”Vid rökrutan hör man de bästa historierna” är en vanlig motivering för att röka.
En annan välbekant motivering är att det ”inte finns något annat att göra”.
Ungdomarna känner också till funderings-, stress- och irritationscigaretterna. Rökningen är alltså kopplad till känslor. Det betyder att tobaksberoendet utöver det fysiska beroendet ofta är psykiskt och socialt.

Atmosfären vid läroanstalten har en stark påverkan på hur
vanlig ovana rökningen blir. Därför är det bra att gemensamt
fundera på alternativa aktiviteter för rasterna.
E-cigaretter ökar i popularitet, medan den traditionella rökningen minskar.
De lockar även sådana ungdomar att röka som inte har testat traditionella cigaretter. E-cigaretterna marknadsförs som ett hjälpmedel för att sluta
röka, men ofta används de länge och regelbundet. E-cigaretternas långsiktiga hälsokonsekvenser är ännu inte kända.
Även snusanvändningen blir vanligare. Att vara social och göra saker
tillsammans är tätt kopplat till att skaffa, förmedla och använda snus. Snus
upplevs ofta som hälsosammare, mer accepterat och enklare att använda än
tobak. En snusanvändare betraktas som avslappnad, manlig, sportig, modig, smart och social. Många tror felaktigt att snuset inte har någon negativ
effekt på prestationsförmågan.
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Pröva detta
Alternativ A (en träff och uppföljning):

1. Dela in ungdomarna i par eller smågrupper och be dem att fundera på 		
följande frågor i 5–10 minuters tid:

■
		
■
■

Varför röker man vid läroanstalten/i samband med fritidsaktiviteten/		
på ungdomsgården?
Vilka positiva saker eftersträvar man med rökning?
Vad kan man annars göra under rasterna?

2. Varje par eller grupp presenterar sin syn. Anteckna ungefär fem
gemensamma tankar på tavlan.

3. Fundera tillsammans vad ni som grupp skulle kunna göra för att ersätta 		
rökningen.

4. Upprätta en plan och ett tidsschema för genomförandet.
5. Fördela uppgifterna och ansvaret.
6. Kom överens om en tidpunkt då ni tillsammans kontrollerar om
åtgärderna har haft effekt.
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På första gången

1. Dela in ungdomarna i par eller smågrupper och be dem att fundera 		
		 på följande frågor i 5–10 minuters tid:
		■ Varför röker man vid läroanstalten/i samband med fritidsaktivi			 teten/på ungdomsgården?
		
■ Vilka positiva saker eftersträvar man med rökning?
		
■ Vad kan man annars göra under rasterna?

2. Varje grupp skriver upp sina tankar och sina egna namn på ett

		idépapper.

3. Gå därefter ut ur grupplokalen och gör en miljöanalys, dvs. en kart-		

		 läggning om hur rökningen syns i er miljö och hur rastplatserna ser 		
		 ut. Ungdomarna kan till exempel fotografera lokalerna och intervjua 		
		 andra ungdomar och personal, som vaktmästaren.

4. Säg till när ungdomarna ska återvända till grupplokalen.
5. Samla in bilderna och idépappren. Berätta att ni ska använda dem 		
		 nästa gång för att göra en plan för att minska rökningen och öka triv-		
		 seln på rasterna.
På andra gången

6. Dela in grupperna på samma sätt som vid första gången och dela ut 		

		 gruppernas arbeten tillbaka till dem.

7. Låt grupperna förbereda sig i några minuter för att presentera

		 idépappren och miljöanalysens resultat.

8. Varje par eller grupp presenterar sin syn. Anteckna dem på tavlan.
9. Fundera tillsammans vad ni som grupp skulle kunna göra för att

		 minska rökningen och förbättra trivseln på rasterna.

10. Upprätta en plan och ett tidsschema för genomförandet.
11. Fördela uppgifterna och ansvaret.
12. Kom överens om en tidpunkt då ni tillsammans kontrollerar om
		 åtgärderna har haft effekt.
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Alternativ B (två träffar och uppföljning):

GRUPPFENOMENET

CANNABIS
Fakta
Cannabis är ett olagligt rusmedel vars aktiva ämne är THC (tetrahydrocannabinol). Cannabisanvändningens typiska effekter är en känsla av välbehag
och ökad innovation, men även passivitet och psykiska symtom. Att testa
och använda cannabis är tämligen vanligt bland ungdomar. De flesta ungdomar vet åtminstone någon som har testat eller använder cannabis. Ungdomars inställning till cannabis är relativt liberal. Att använda, handla med
och odla cannabis är dock förbjudet i lag, vilket inte är en åsiktsfråga.
Användningen av cannabis är kopplad till samma sociala anledningar som
drickande och rökning. Cannabis används ofta i liknande situationer som
alkohol. Likaså är skadeverkningarna likriktade med dem som drickandet
har. Cannabisrökningen leder till inåtvändhet och nedstämdhet, vilket kan
försvåra skolgången och relationerna, samt på lång sikt till och med vara
kopplad till regelrätt social utslagning.
Cannabisanvändarna är inte någon enhetlig grupp. Enligt statistiken är
användningen vanligast bland unga vuxna, män i 20–35-årsåldern, men det
finns användare i alla folkskikt och åldersgrupper. Vissa röker cannabis regelbundet flera gånger i veckan, medan andra nöjer sig med ett par gånger
om året.
De flesta ungdomar använder inte cannabis alls. I förhållningssättet till cannabis kan man alltså urskilja åtminstone fyra olika grupper: intresserade,
testare, användare och vägrare. Det är bra att komma ihåg att intresse inte
alltid leder till att man testar eller ett test till att man börjar använda.

Cannabis och
ungdomarna:
intresserade,
testare, användare
och vägrare.
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I ungdomars samtal upprepas ofta ett par
tankar som många tror på men som inte
alltid är förankrade i verkligheten. Ifall du
pratar med ungdomar om cannabis, kan
samtalet förflyttas från fördomar och ordväxling för och emot till ett mer konstruktivt
område genom att dessa myter diskuteras
och demonteras.

?

Alternativ A:
1. Berätta för gruppen att ni kommer att
diskutera myter kring cannabis och
motivera synpunkter kring dessa.

?

2. Fråga vilka som vill vara för och vilka
emot. Dela därefter in gruppen i två
delar och placera grupperna på olika
sidor av rummet.

3. För dem som ville vara emot berättar du
att de står på motsatt sida och tvärtom.
På det sättet måste de tänka på saken ur
ett nytt perspektiv.

4. Välj en av myterna på följande sidor som ämne och be båda grup perna att motivera den ur det givna perspektivet. Styr samtalet 		
genom att fördela ordet.

5. När ni har gått igenom alla myter eller tiden är slut, sammanfatta
diskussionen, beröm interaktionen och fråga om det var svårt att
vara på en annan sida än vad man hade velat.

6. Använd fakta på de följande sidorna som din källa.
Alternativ B:

1. Du kan använda två timmar för ämnet, varvid du genomför punk-

terna 1–3 enligt instruktionen ovan samt berättar alla myter. Be ungdomarna att samla motiveringar som stöd för sina givna synpunkter
till nästa lektion.

2. På nästa lektion fortsätter du från punkt 4 i förra uppgiften.
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Pröva detta

GRUPPFENOMENET

Myter
1. Hasch är ofarligt och kan inte anses vara en drog.
Effekterna av cannabis är alltid individuella och beror på hur mycket och
ofta man röker samt ens personliga egenskaper. De vanligaste skadeverkningarna handlar om psykisk hälsa samt sociala, känslolivsmässiga och
samhälleliga problem. Dessutom är användningen olaglig. Därför kan
den leda till en märkning om ett narkotikabrott i straffregistret, vilket kan
påverka möjligheterna att få arbete eller en studieplats. I offentligheten har
man också diskuterat alternativet att enbart användningen av cannabis inte
skulle vara straffbart. Detta motiveras med att följderna av straffet i själva
verket kan förvärra den sociala utslagningen mer än vad själva ämnet gör.

2. Alkohol är farligare än cannabis.
Farlighet är ett relativt begrepp som alltid beror på användaren och användningssätten samt ur vilket perspektiv man betraktar saken. Båda ämnena är
kopplade till risker. Riskerna med cannabis handlar snarare om de psykiska
skadeverkningarna, riskerna med alkohol om de fysiska. I realiteten är det
inte ens särskilt meningsfullt eller nödvändigt att jämföra dem. I verkligheten används de olika ämnena också samtidigt och i samma situationer. Ett
rusmedel utesluter inte ett annat och användningen av ett rusmedel minskar inte användningen av ett annat. Du kan också fråga om man överhuvudtaget behöver välja ett rusmedel.

3. Cannabis är säkert, eftersom den även används som läkemedel.
Cannabis är säkert, eftersom den även används som läkemedel.
Cannabis används som läkemedel bland annat mot
smärtor, mot illamående i samband med cancerbehandlingar samt mot muskelstelhet. Problemet
är att nackdelarna i vissa fall överväger
fördelarna. Läkemedelsstatusen
avlägsnar inte automatiskt
riskerna med ett ämne. Medicinsk
cannabis ges som spray genom munnen
och den berusar inte.
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?
?
?

Var intresserad av
ämnet och den som
pratar, lyssna och
kommentera neutralt.
Var realistisk: överdriv
eller förminska inte.

CAN NAB IS
4. Cannabis är en äkta naturprodukt, en riktig ekologisk drog om man
odlar den själv.
Även flugsvampar är naturprodukter, men det gör inte användningen rekommendabel. Cannabissorter som odlas hemma har förädlats så att deras
THC-halt är flerfaldig jämfört med de ursprungliga naturarterna. Även deras
effekter är starkare. Å andra sidan har hampväxten många slags nyttoanvändningar. Fiberhampa används som råvara till exempel inom textilindustrin.
Fiberhampsorterna innehåller nästan ingen berusande THC alls.
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RUSMEDEL OCH TRAFIK

Fakta
I genomsnitt 58 finländare dör och 676 skadas varje år på grund av rattfylla.
Merparten av dem är män, och många är unga. Närmare en tredjedel av
de som dör och nästan hälften av de skadade är i åldern 15–24 år. De flesta
personskador sker under sommarmånaderna. Tre fjärdedelar av de som dör
är berusade förare, 18 procent resenärer och nio procent utomstående.
Olycksrisken bland unga förare är större än hos andra, även om man bara
skulle ha en liten mängd alkohol i blodet. Anledningen är att alkoholen har
en starkare påverkan på de färdigheter som ännu inte har automatiserats.
Var tionde rattfyllerist är i åldern 18–24 år. Av förarna vid de rattfylleriolyckor som leder till personskador är 40 procent unga.
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Pröva detta
1. Dela in ungdomarna i par eller smågrupper och be dem att fundera på 		
följande frågor i 5–10 minuters tid:

■
		
		
		

Vilka är de verkliga anledningarna till att ungdomar kör onyktra? 		
Fundera på saken ur perspektiv som till exempel socialitet, rolighet, 		
viljan att visa och hjältemod. Varför är merparten av rattfylleristerna 		
(88 procent) män?

■ Hur förhåller ni er själva till att köra onykter? Är det mer accepterat att
		 köra moped än bil när man är full?
■ Är det var och ens ensak att köra onykter?
■ Promillegränsen för rattfylleri är idag 0,5, och man har talat om att 		
		 sänka den. Anser ni att promillegränsen borde sänkas? Hurdant 		
		 budskap förmedlar den nuvarande gränsen till ungdomarna?

2. Varje par eller grupp presenterar sin syn. Anteckna cirka fem gemen-		
samma tankar på tavlan.

3. Fundera tillsammans på sätt att påverka förekomsten av rattfylleri bland 		
ungdomar och de dödsfall det leder till.

■ Hjälper till exempel hårdare straff, attitydfostran eller ökad kontroll?
■ Hur skulle vi själva kunna påverka?

Är det mer accepterat att köra
moped än bil när man är full?
Om man kör moped när man
är full, överförs vanan till bilen?
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SPELANDE
Fakta
Digitala spel, dvs. dator-, konsol- och mobilspel, är en allt viktigare del
av ungdomars livsstil. Undersökningar visar att spelen har obestridliga
nyttoeffekter. Bland annat utvecklar spelandet samverkan mellan ögat
och handen samt språkkunskaper, och rollspel på nätet som man spelar
tillsammans utvecklar de sociala färdigheterna.
För de allra flesta är spelandet ett roligt tidsfördriv och en gemensam
aktivitet med kompisarna. Att snöa in sig på spel i för stor utsträckning
kan dock rubba dygnsrytmen och exkludera från sociala relationer,
fritidsaktiviteter och skolgången. Överdrivet spelande kan också öka
risken att insjukna i depression.
Spelandet kan anses vara problematiskt när det reglerar spelarens vardagliga liv, som relationer, studier, hälsa eller ekonomi. Problematiskt
spelande kan också försämra framtidsutsikterna, om man till exempel
avbryter studierna på grund av överdrivet spelande. Hjärnan fortsätter att utvecklas upp till cirka 25-årsåldern, så ungdomar utvecklar ett
spelberoende lättare än vuxna.

Pröva detta
1. Dela in gruppen i två lag och ta själv rollen som ordförande.
2. Välj ett ämne (eller flera ämnen) för debatten. Be det ena laget att

presentera synpunkter för och det andra laget mot påståendet. 		
Ungdomarna behöver inte nödvändigtvis komma med sina personliga åsikter, utan det viktigaste är att få fram olika synpunkter.
Ämnen kan till exempel vara:
■ Det behövs/behövs inga åldersgränser för spel.
■ Att spela är nyttigt/skadligt.
■ Det är/är inte farligt att spela varje dag.

3. Efter en 10–15 minuters gruppdebatt kan man
fortsätta samtalet med personliga åsikter.
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Spelandet kan
utveckla motoriska,
språkliga och sociala
färdigheter.

Fakta
Rätten att vara sig själv är en av människans viktigaste rättigheter. Dessbättre är vi mångformiga varelser, och ingen människa är helt en annan lik.
Var och en har rätt att vara precis som man är och vill vara – och ingen vill
bli stämplad endast utifrån en enda egenskap.
Fördomar är uppfattningar om en människa eller en sak innan vi har lärt
känna henne eller den. Ofta beror fördomarna på okunnighet, och i värsta
fall leder de till diskriminering och rasism. Alla har vi fördomar.
Först måste man identifiera och erkänna sina fördomar, först därefter kan
man försöka att bli av med dem. Att skaffa kunskap är den bästa medicinen
mot fördomar som beror på okunskap.
För att bli av med fördomarna krävs att man också lär känna sig själv och
lär sig uppskatta olika egenskaper hos både sig själv och andra. Utöver
okunskap kan man också hitta källor till fördomar hos en dålig självkänsla.
Man kan lära sig att uppskatta olikhet – sig själv likaså.

Bög! Tönt! CP! Vi har lätt för att definiera varandra med
ord som endast fastnar vid en egenskap. Alla har dock
även flera andra sidor.
Pröva detta
1. Dela in ungdomarna i smågrupper och be dem att fundera på följande
frågor:

■ Hurdana saker kan fördomar bero på?
■ Vilka av sakerna skulle ni vilja påverka?
■ Vad skulle ni förändra om ni hade all makt i världen?
■ Vilka fördomar har ni själva mött?
■ Hur kan man bli av med sina egna fördomar?

2. Varje grupp presenterar sitt svar på den sista frågan, dvs. hur man kan
bli av med sina egna fördomar.

3. Samla svaren på tavlan och skriv upp dem för att kunna gå tillbaka till
dem om det förekommer fördomar i gruppen längre fram.

Uppgiften har skapats tillsammans med Befolkningsförbundet.
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BLI AV MED FÖRDOMARNA

GRUPPFENOMENET

MOBBNING
Fakta
Mobbning är när en och samma människa
upprepade gånger och med avsikt utsätts för
sådant som gör henne ledsen. Förövaren är
någon eller några som den mobbade har svårt
att försvara sig mot. Med upprepad förekomst menas att samma människa gång på
gång utsätts för andras elaka eller skadande
handlingar. Mobbning kan pågå i åratal.
Med avsiktlighet menas att handlingarna
faktiskt har som syfte att såra eller göra någon arg och ledsen. Ibland händer det ju att
man sårar någon annan av misstag. Också då
måste saken redas ut, även om det inte handlar om
egentlig mobbning. Med svårigheten att försvara sig menas den mobbade
på något sätt befinner sig i en svagare ställning än mobbaren. Den mobbade
kan vara fysiskt svag, mycket skygg eller ny i gruppen, så han eller hon har
ännu inte hunnit få en kompiskrets som skyddar mot mobbning.
En mobbare agerar inte ensam, utan gruppen har flera roller som stödjer
mobbning, som mobbarens medhjälpare, påhejare, den mobbade, den mobbades försvarare och tysta godkännare.

Pröva detta
1. Dela in gruppen i tre delar och be dem att fundera på följande frågor
(i cirka fem minuters tid):

■ Vad är mobbning och var förekommer det (skola, arbetsplats, fritids		 aktiviteter, internet)?
■ Varför mobbar man?

OBS!

■ Hurdana människor mobbar?
■ I hurdana grupper mobbar man?

2. Diskutera därefter med hela gruppen

Syftet är inte att skriva
upp någons namn eller
verkliga händelser.

vad ni skulle kunna göra för att förhindra mobbning.

3. Anteckna de fem viktigaste tankarna eller förslagen på ett papper och 		
fäst dem på grupplokalens vägg. Ifall gruppen inte blir enig, kan man
vid behov rösta om förslagen.
66

GRUPPFENOMENET

VÄNSKAP OCH KOMPISSKAP
Fakta
I vänskapsrelationer lär man sig att ta hänsyn till andra, att ge och att ta emot.
Bråk är ett hot mot vänskapen, men de hjälper också att lära sig hur man reder
ut meningsskiljaktigheter. I en vänskap lär man sig att känna varandra, trivas
ihop, hitta på intressanta aktiviteter och lita på varandra. När en ungdom söker vänner, märker han eller hon så småningom, vilken typ av människor han
eller hon trivs och lättast kommer överens med. Samtidigt lär man sig saker
om sig själv och bygger upp sin självbild. De relationsfärdigheter man lär sig
genom vänskap hjälper också i andra relationer.

Med kompisar är det möjligt att
uppleva sådant som har stor
påverkan på ens välbefinnande.
Därför innebär ensamhet en stor
risk för en ungdoms utveckling.

Pröva detta
Alternativ A:

1. Dela in gruppen i par och be dem att fundera på och anteckna fem saker
som förenar dem.

2. Sätt ihop två par till grupper av fyra. Be dem att fundera på vilka saker
som förenar dem.

3. Anteckna slutligen vilka saker som förenar hela gruppen.
Alternativ B:

1. Dela in gruppen i par och be dem att fundera på och anteckna den bästa
grupp de har varit i.

■ Vad var det som gjorde den gruppen så bra?
■ Vad har en bra grupp för egenskaper?

2. Samla ihop alla bra egenskaper som paren har antecknat.
3. Diskutera hur man skulle kunna få fram dessa bra egenskaper även i
andra grupper.

Texten har skrivits i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund.
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SÄLLSKAPANDE
Fakta

Sociala relationer skapas oundvikligen när man har med andra människor att
göra. I sin enklaste form betyder de en koppling mellan två eller flera personer.
För att behålla en bra relation lönar det sig att begrunda hur man behandlar
andra. Bra och dåliga stunder hör till sociala relationer.
Att sällskapa med någon kräver att man lär sig relationsfärdigheter och det är
också en situation där relationsfärdigheterna sätts på prov. När man är ihop
måste man även ta hänsyn till en annan person i sina handlingar. Det sällskapande paret skapar tillsammans spelreglerna för sin relation. Grunden för
sällskapandet är tillit och att man mår bra och är trygg i den andras sällskap.
Till skillnad från sagor förblir ett parförhållande inte likadant hela tiden. Man
kan se att den har olika faser: Först blir man kär och till och med tokig i den
andra (förälskelsefasen), sedan söker man gränser för att vara tillsammans och
avskilda (frigöringsfasen). Till sist pratar man om kärleks- eller partnerskapsfasen, då man känner varandra grundligt och accepterar
den andra oavsett hans eller hennes brister.

Pröva detta
1. Dela in ungdomarna i grupper och be
dem att diskutera följande teman:
■ Vad ingår i en bra parrelation?
■ Vilka faser ingår i en parrelation?
■ Vad krävs det för färdigheter för att
		 sällskapa med någon?
■ Vad behöver en människa för
		 egenskaper för att kunna ingå en
		 parrelation och förbinda sig till den?

2. Be grupperna att göra en lista med

saker som påverkar en parrelation och
presentera den för hela gruppen.

3. Sätt upp listorna till exempel på
väggen i lokalen.

Ett parförhållande förblir
inte likadant hela tiden,
som i sagor.
Uppgiften har skapats tillsammans med Befolkningsförbundet.
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IBLAND BEHÖVER MAN LÅNA
Fakta

Ibland kommer livet med överraskningar – och plötsligt behöver du
pengar till en överraskande utgift, till exempel en bilreparation. Det bästa vore förstås ifall du kunde betala den överraskande utgiften med dina
besparingar. Ifall besparingarna inte räcker till eller du inte har några,
kan du vara tvungen att ta ett lån.
Det finns flera olika lånealternativ.
Huvudregeln är att lån med säkerhet
är förmånligare än utan.

0

Lån med säkerhet
■ Ett lån där man använder ett föremål
eller en personlig borgen som säkerhet

10

■ Till exempel ett bostadslån eller ett billån
Lån utan säkerhet
■ Lån som inte har någon borgen
■ Till exempel konsumtionskrediter, kreditkort, snabblån och lån av en kompis eller
föräldrarna

Pröva detta
1. Dela in ungdomarna i smågrupper.
2. Be ungdomarna fundera på vad de skulle

göra ifall det fick ett sommarjobb för vilket
de skulle behövde köpa en bil för 1 500 euro.
Inga besparingar finns.
■ Vilket finansieringssätt väljer ni?

■ I vilken takt tänker ni betala tillbaka
		 lånet och i hur stora rater?
■ Vad drar ni ner på för att kunna betala
		lånekostnaderna?

Det allra viktigaste när
man tar ett lån är att man
kan betala tillbaka det.

3. Ifall ni tidigare har gjort uppgifter (sidan 74) där man upprättar en
egen budget, ta fram dem. Gör nya versioner av budgetarna där ni
lägger till kostnaderna för lånet.

Uppgiften har skapats tillsammans med Garanti-Stiftelsen.
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JAG, ETT YRKESPROFFS
Fakta
Det finns mycket som spelar in på yrkesvalet – vad människan själv
uppskattar och är intresserad av, vad människorna i hennes närmaste
krets och familj gör och uppskattar. Ibland sker yrkesvalet av en slump
och ungdomen blir intresserad av branschen först under studietiden, när
kunskapen om den ökar.
Hur ungdomen ser sig själv som arbetstagare och yrkesperson har stor
betydelse. Synen på en själv som proffs förstärks så småningom genom
erfarenhet och självkännedom. Till exempel hur en ny medarbetare tas
emot av arbetslaget kan också påverka hur lyckad en ung människa känner sig som arbetstagare.
Lärare, föräldrar, ledare av fritidsaktiviteter, tränare och andra vuxna har
en stor betydelse för ungdomens syn på sig själv.

SAKER SOM PÅVERKAR MIN
SYN PÅ MIG SJÄLV SOM PROFFS
■ Hur har jag tidigare skött mitt arbete?
Hur har jag blivit bemött?
■ Var vill vännerna jobba eller vilket yrke drömmer de om?
Var jobbar mina föräldrar eller andra närstående eller vad
har de för yrke?
■ Vilken betydelse har ett arbete eller yrke för mig?
■ Gynnar de andra vad jag kan eller gör? Att vara till nytta
är ett grundläggande behov hos människan.
■ Vad kan jag? Vad har jag för styrkor?
■ Vad tycker jag om att göra?

70

Syftet med uppgiften är att tillsammans bygga upp yrkesidentiteten eller
fundera på vad yrkesidentiteten för proffs inom olika branscher består av.

1. Rita en figur med ett tydligt huvud, en mellankropp och två armar och ben.
■ För yrkesstuderande representerar figuren det egna fackområdet
		 (t.ex. närvårdare, målare eller servitör).
■ Andra kan välja ett yrke som man funderar på tillsammans eller så kan
		 ungdomarna indelas i mindre grupper och tänka på olika yrken. Varje
		 grupp ritar en figur åt sig själv till exempel på ett blädderblocksblad.
■ Om ni har tid, kan ni rita och färglägga figuren så att den ser ut som ett
		proffs.
■ Om ni har tillgång till en stor pappersrulle, kan en av ungdomarna lägga
		 sig på pappret och en annan rita av konturerna.

Jag kan vara lyckligare om
jag känner mig som en
nyttig yrkesperson.

71

GRUPPFENOMENET

Pröva detta

GRUPPFENOMENET

2. Be ungdomarna att skriva ord och meningar som beskriver deras proffs
på figurens olika delar enligt instruktionerna nedan.

			 Huvudet
			 ■ Hurdan kunskap har ett proffs inom området i fråga?
			 ■ Vilka saker vet och förstår han eller hon som är speciellt med
				 just det yrket?
			 Hjärtat
			 ■ Vilka saker är viktiga för detta proffs?
			 ■ Vilka värderingar ligger bakom yrkesvalet hos detta proffs?
			 Vänsterhanden
			 ■ Vad kan detta proffs?
			 ■ Vilka är hans eller hennes specialkunskaper?
			 Högerhanden
			 ■ I vilka arbetsuppgifter kommer proffsets kompetens till nytta?
			 ■ Vilka uppgifter kan ingå i hans eller hennes arbete?
			 Vänsterfot
			 ■ Vad är grunden för detta yrke? Vilka egenskaper kräver
				proffsets arbete?
			 ■ Hur måste han eller hon ta hand om sin arbetsförmåga?

			 Högerfot
			 ■ Vilka mål och strävande har proffset?
			 ■ Vart är detta proffs på väg? Vad vill han eller hon uppnå?

3. Bekanta er med den färdiga figuren eller presentera figurerna till de

andra grupperna. Diskutera yrkesidentitetsrelaterade saker som har
framkommit.

■ Kan ett proffs inom området på något sätt avvika från den figur
		 ni skapat?
■ Är det möjligt att vara verksam inom branschen även om man inte
		 skulle ha alla dessa egenskaper?
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Ärlighet
Flit
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ATT SKÖTA SIN EGEN EKONOMI
Fakta
Hantering av ekonomi handlar om rätt så enkla saker: att följa upp sina egna
inkomster och utgifter, inte använda mer pengar än man har råd med och
tänka efter innan man använder pengar. Inkomster och utgifter kan enkelt
följas upp med papper och penna eller till exempel på telefonen. Huvudsaken
är att man stannar upp och tänker på saken.
Att ha koll på ekonomin avspeglas på andra områden i livet och lägger en
grund för framtidsplaneringen. Det är viktigt att sköta sin egen ekonomi
noggrant, och få lyckas med det av en slump.
De centrala utgifterna är hyra, elräkning, försäkringspremier, utgifter för
mediciner och kostnader för transport. Dessa kallas obligatoriska utgifter,
och oftast lönar det sig inte att tumma på dem. Däremot går det ofta att spara
in på matutgifter, klädinköp och annan konsumtion. Har man dåligt med
pengar ska man först fundera om man obemärkt lagt pengar på dessa saker.

Pröva detta
1. Dela in studerandena i smågrupper och ge dem ett färdigt
budgetunderlag eller be dem att göra ett sådant själv på
papper eller till exempel i Excel.

2. Be ungdomarna att göra en budget för en
månad. De kan använda en gruppmedlems inkomster och utgifter som
exempel eller skapa en budget åt
en fiktiv kompis.
och diskutera följande saker:

100€

3. Gå igenom budgetarna tillsammans
■ Hurdana utgifter har ungdo		 marna tagit upp i sin budget?
■ Hur mycket pengar finns avsatt
		 till exempel för kläder?
■ Är budgetarna realistiska?

■ Skulle ungdomarna kunna
		 upprätta en egen budget och följa den under den kommande månaden?
Uppgiften har skapats tillsammans med Garanti-Stiftelsen.
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GRUPPFENOMENET

DAGSRYTM
Fakta
Vissa dagar känns det bra, andra dåligt. Under en dag kan sinnesstämningen
variera från topp till botten och tvärtom. Ifall du upplever att du har svårt att
muntra upp dig själv (dvs. att det känns dåligt, du har inte lust eller ork att göra
något), stanna upp och kontrollera din situation med hjälp av HALT-formeln.
Då vet du vad du ska göra.
Hungry = Hungrig? Ät.
Angry = Arg, varför? Kan du göra något åt saken? Om inte, släpp det.
Lonely = Ensam? Ring en kompis eller prata med andra och lyssna.
Då slipper du att bara älta och tänka på dina egna bekymmer.
Tired = Trött? Trötthet leder till irritation och nedstämdhet. Du kan inte
koncentrera dig ordentligt och du kan till och med känna dig deprimerad.
Troligtvis är det inte mediciner du behöver, utan sömn. Kom ihåg att även små
mängder alkohol eller cannabis försämrar sömnkvaliteten. Gå upp tidigt några
morgnar och förändra din rytm så att du går upp på morgonen och går och
lägger dig på kvällen. Bara det kan hjälpa.

Den hemliga formeln för en lycklig dag =
Pröva detta

sköta en obligatorisk syssla + göra en underbar grej +
äta + hänga + hjälpa + sova.

1. Dela in gruppen i par. Ungdomarnas uppgift är att agera livscoacher åt 			
varandra och skapa en ”Lycklig på sju dagar”-plan åt varandra.

2. Be paren att intervjua varandra och ta reda på en veckas
■ things to do-lista, dvs. vad man borde få gjort
■ want to do-lista, dvs. vad man vill göra.

3. Paren skapar ett dagsprogram åt varandra. För varje dag antecknas en sak som 		
paret måste göra och en som han eller hon vill göra.

4. Under en veckas tid för ungdomarna personlig dagbok och antecknar följande:
■
		
■
■
■
		

Hur har sakerna på dagsprogrammet realiserats? Vilka observationer, 			
känslor osv. har det förekommit i samband med dem?
Situationer då du har använt HALT-listan.
Hurdana observationer och känslor har det förekommit i samband med dem?
Vilken tid har du gått och lagt dig och när har du gått upp? Hur har 			
mängden sömn påverkat ditt mående dagen efter?
Uppgiften har skapats tillsammans med Nyyti rf.
75

GRUPPFENOMENET

ATT PÅVERKA SIN EGEN ARBETSMILJÖ
Fakta
Läroanstalten är ungdomarnas arbetsplats. Ju trivsammare och mer motiverande arbetsplatsen är, desto bättre arbete utför man där. På en bra arbetsplats
har medarbetarna också möjligheter att påverka saker, vilket motiverar ännu
mer. Vid en läroanstalt kan bättre arbete betyda att frånvaron minskar, studieresultaten förbättras eller att examenstiderna förkortas. Att lära sig bra arbetslivskunskaper hjälper studerandena i arbetslivet.

Läroanstalten är även den
studerandes arbetsplats.
OBS!
Pröva detta

Det kan krävas två träffar för detta.

1. Dela in studerandena i par. Varje par antecknar tre saker som de anser
skulle göra det ännu trevligare att komma till skolan.

2. Paren väljer ut en sak som de skriver på tavlan och motiverar för gruppen
med två meningar.

3. Man röstar fram de bästa av förslagen på tavlan så att varje studerande 		
går och lägger sin röst intill sitt val. Ni kan använda staketuppställning
för rösträkningen.

4. De 1–3 förbättringsförslagen med flest röster väljs ut för behandling. 		
Gruppen funderar tillsammans vad man skulle kunna göra i praktiken
för att främja dessa förslag. Grupphandledaren antecknar åtgärderna
på tavlan.

5. Kom överens om vem eller vilka som ska göra vad. Följ upp åtgärderna

under handledarens lektioner eller andra gemensamma tillställningar
och kom överens om när ni ska kontrollera situationen (till exempel fyra
veckor senare).

HUOM!
Samma ämne kan tillämpas på ungdomsgården,
elevhemmet, idrottslag eller andra hobbygrupper.
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I början av skolåret får de nya studerandena information om skolans lokaler
och tjänster. Informationen är viktig, men det kan hända att studerandena
missar något vid de stora gemensamma tillställningarna. Framför allt elevvården gör klokt i att presentera sig på gruppträffarna för att studerandena
ska få ett ansikte och tröskeln att använda tjänsterna sänks.

Pröva detta
1. Be kuratorn, hälsovårdaren, studiehandledaren och psykologen att 		

komma och presentera sig på grupphandledarens lektion. De kan komma
tillsammans eller var för sig.

2. Presentera dagens gäst för gruppen. Be att varje studerande funderar ut 		
en fråga under tiden som besökaren presenterar sitt arbete. Ge tre 		
minuter åt presentationen för att lämna största delen av lektionen för 		
studerandenas frågor.

3. Efter presentationen ställer studerandena sina frågor och man diskuterar

dem. Ifall någon inte har något att fråga eller samma frågor upprepas, 		
måste man inte hitta på en ny fråga.

OBS!
Samma ämne kan tillämpas på ungdomsgården, elevhemmet, idrottslag eller andra
hobbygrupper. Det är bra att presentera de
vuxna som arbetar med ungdomarna
personligt för gruppen.
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PRESENTATION AV LÄROANSTALTSMILJÖN

GRUPPFENOMENET

STUDERANDEKÅREN OCH HUR DEN FUNGERAR
Fakta
Varje läroanstalt ska enligt lag ha en studerandekår som använder studerandenas röst i beslutsfattandet och främjar samverkan mellan studerandena. En aktiv
studerandekår ger alla studerande en kanal för att påverka verksamheten och
trivseln vid sin egen läroanstalt.
Studerandekårsverksamheten förbereder studerandena på att se efter sina
intressen och gemensamma frågor även i samhället i stort.

Pröva detta
1. Ta reda på följande saker innan de behandlas på lektionen:
■ När är nästa studerandekårsval?
■ Vilka ingår i studerandekårens nuvarande styrelse?
■ Vem är den handledande läraren för studerandekåren?
■ Vad gör studerandekåren vid er läroanstalt?
■ I vilka olika funktioner vid läroanstalten är studerandekåren representerad?

2. När valet närmar sig, be en representant för studerandekåren att komma och
berätta om kårens verksamhet för din grupp.

3. Inför valet skap en valaffisch av något av följande ämnen:
■ En allmän valaffisch. Vad händer vid valet? Var? När? Hur kan du rösta?
		 Vad gör studerandekåren? Uppmuntra till att rösta!
■
		
		
		
		
		

Kandidataffisch. Ni kan hitta på en fiktiv
kandidat. Ifall det finns kandidater i
klassen, kan ni göra en affisch om dem
om de ger sitt samtycke. Organisera en
synlig kampanj, där ni motiverar varför
man borde välja just er kandidat.

■
		
		
		

En affisch om valvakan. Var räknas
rösterna? Hur offentliggörs resultatet?
Hur firar man de utvalda? Ni kan
också ordna en egen valvaka.

RÄTT VAL!

KR ILLE
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Fakta
Ungdomar är intresserade av saker och vill påverka. De vet dock inte alltid
hur man skulle kunna gå vidare med saker. Deltagande och känslan av
delaktighet är viktiga för välbefinnandet. Genom att delta känner man att
man hör till.
De upplevelser man fått av att påverka som ung uppmuntrar att delta i
beslutsfattandet i samhället som vuxen till exempel genom att rösta eller
att själv ställa upp som kandidat i ett val.

Stanna upp när ungdomarna visar intresse
för att påverka och ta deras förslag på allvar.
Pröva detta
Nödvändiga redskap: kopieringsmaskin, sax, tejp.

1. Kopiera de följande sidorna och klipp ut lapparna längs linjerna.
2. Dela in ungdomarna i grupper och dela ut frågelappar till varje grupp 		
med saker man borde påverka. Dela ut alla lappar.

3. Be grupperna att läsa lapparna för varandra.
4. Fördela samtidigt lappar med påverkningsmetoder på borden runtom 		
i grupplokalen eller fäst dem på väggen. Metoderna är många, så du kan
välja att använda alla eller några av dem.

5. Be varje grupp att söka lämpliga metoder att påverka för de lappar de har

fått. Be grupperna att välja den metod de anser bäst och att fästa lappen 		
vid den. Det finns fler metoder än påverkningsbehov, och det finns inte 		
bara en metod som är rätt. Det viktigaste är att diskutera olika möjligheter tillsammans.

6. När ni har hittat en lämplig påverkningsmetod för alla frågor, be grup-		
perna presentera sina val och berätta hur de kom fram till dem.

7. Fråga avslutningsvis hur uppgiften kändes och om vissa påverknings-

metoder var mer bekanta än andra. Ifall ungdomarna vill veta mer om 		
någonting, kom överens om när ni ska lära er mer om saken.
79

GRUPPFENOMENET

DELTAGANDE OCH PÅVERKAN

GRUPPFENOMENET

HUR GÖR JAG FÖR ATT PÅVERKA?

Vad ska jag
göra om jag är
riktigt intresserad
av en ny grej
och vill att alla
ska få delta

Vad ska jag
göra om
beslutsfattarna
inte verkar
veta tillräckligt
om något

Vad ska jag
göra om
någon punkt i
lagstiftningen
verkar härstamma
från stenåldern

Vad ska jag
göra om jag
vill ha fler
funktionella
och trivsamma
rastlokaler i
skolan eller på
arbetsplatsen

Vad ska jag
göra om jag
vill föreslå ett
nytt sätt att göra
saker på i
skolan eller på
arbetsplatsen

Vad ska jag
göra om jag
vill ändra mina
anställningsvillkor
eller min lön

?

?

Vad ska jag
göra om
fritidsaktiviteterna
är för dyra eller
om jag inte
hittar en aktivitet
som passar

Vad ska jag
göra om
korsningen
längs vägen
till skolan
eller arbetet
verkar farlig

Vad ska jag
göra om jag
ser att man
sprider ut falsk
eller ensidig
information
om något

?

?

?

?
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?
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GRUPPFENOMENET

SÄTT ATT PÅVERKA
Jag gör inget och
glömmer det hela.

Jag sitter hemma i soffan
och tänker att någon
annan säkert gör något.

Jag deltar i en tillställning
eller ett evenemang som
handlar om frågan.

Jag skriver en
insändare i tidningen
eller min egen blogg.

Jag skickar ett
artikeltips om ämnet till
tidningsredaktionen.

Jag kommenterar saken
i sociala medier.

Jag söker efter en
organisation som driver
dessa frågor och frågar
hur jag skulle kunna delta.

Jag lämnar ett invånareller medborgarinitiativ
om frågan.

Jag börjar planera
en demonstration.

Jag grundar en
organisation för
att driva frågan.

I nästa kommunaleller riksdagsval röstar
jag på en kandidat som vill
arbeta för denna fråga.

Jag skriver till en
riksdagsledamot
som jag tror är
intresserad av frågan.

Jag tar reda på mer
om frågan och funderar
sedan vad jag skulle
kunna göra.

Jag kontaktar
en ledamot av
kommunfullmäktige.

Jag ställer själv upp
som kandidat i nästa
kommunal- eller
riksdagsval.

Jag lämnar respons
i responslådan i skolan
eller på arbetsplatsen.

Jag kontaktar
ungdomsfullmäktige
eller ställer själv upp som
kandidat där i nästa val.

Jag pratar om
saken med ledaren
eller tränaren av min
fritidsaktivitet.

Jag pratar med en
arbetarskyddsfullmäktig
eller förtroendeman på
min arbetsplats eller
ringer mitt fackförbund.

Jag pratar med klassens
grupphandledare eller
chefen på arbetsplatsen.

Jag pratar med mina
kompisar eller
familjemedlemmar
om saken.

Jag pratar med
studievägledaren, kuratorn,
skolhälsovårdaren,
skolvärden eller rektorn.

Jag frågar skolans
studerandekår eller
ställer själv upp som
kandidat i nästa val.

Jag söker efter andra i
min närmaste krets som
är intresserade av frågan
och vi funderar tillsammans
vad vi skulle kunna göra.

Jag går med i ett
fackförbund inom
min bransch.

Jag går med i ett parti
som jag anser ligga
nära mina värderingar.

Jag gör något annat, vad?
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REPETITION AV
GRUPPREGLERNA
Även om en grupp fungerar
väl, bryr den sig inte alltid om
reglerna. Detta kan visa sig
som upprepade förseningar,
frånvaro eller andra handlingar som avviker från
reglerna. Då behöver man
repetera reglerna och diskutera dem med hjälp av följande
alternativa övningar.

Pröva detta
Alternativ A:

1. Ta fram gruppens regler som ni tillsammans upprättade i början.
2. Fråga var och en av gruppmedlemmarna vilken regel han eller hon
anser man har tummat på mest.

3. Anteckna alla regelbrott som gruppmedlemmar berättar om på 		
tavlan och välj tillsammans tre av dem som ni diskuterar och
kommer överens om en lösning på.

Alternativ B:

1. Ta fram gruppens regler och skriv upp dem på tavlan.
2. Dela in gruppen i par och be dem att fundera på två av reglerna som
man har tummat på.

3. Be paren att dra ett streck på tavlan vid de två regler de har valt.
Varje par har en röst.

4. Ni diskuterar två av de tre regler som fått flest röster och gör en plan

för att förbättra situationen. Samtidigt kommer ni överens om att
kontrollera till exempel två veckor senare om sakerna har förändrats.
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Evenemang är ett utmärkt sätt att skapa en trivsammare och mer
sammanhållen miljö. Evenemang höjer stämningen och förbättrar
gemenskapskänslan. De bästa och mest minnesvärda stunderna
upplevs ofta tillsammans. Ett evenemang ger värdefulla gemensamma erfarenheter och meningsfulla aktiviteter för både deltagarna och
arrangörerna. Att arrangera evenemang ger mångsidiga kunskaper
och utvecklar bland annat teamworkfärdigheter.
Det är inte svårt att arrangera evenemang, men det krävs rätt inställning, kreativitet, samarbete och vilja att få saker gjorda. Ungdomarna blir engagerade när de själv får komma med idéer, planera och
genomföra evenemanget.

Evenemang ger ungdomarna
chansen attförverkliga
sig själva.

ABBA
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GRUPPFENOMENET

SKAPA ETT EVENEMANG

GRUPPFENOMENET

Pröva detta
1. Diskutera hurdana evenemang eller aktiviteter ungdomarna skulle

vilja delta i till exempel på rasten, i elevhemmet eller på ungdomsgården. Kom med djärva idéer och anteckna dem så att alla kan se.

2. Rösta för att välja den evenemangsidé som ni ska genomföra. Ni 		

kan till exempel genomföra omröstningen så att var och en har tre
röster som man kan fördela som man vill mellan de olika idéerna.

OBS!
Ni kan komma överens om när de andra evenemangen med många
röster kommer att arrangeras.

3. Gör en gemensam plan över genomförandet av evenemanget
som fått flest röster.

■ När och var arrangeras evenemanget?
■ Vem behöver man be om lov?
■ Vilka andra arrangemang behöver göras?

4. Kom överens om ett eget ansvarsområde för var och en.
5. Kom överens om tidsschemat och dela information om
evenemanget även till andra.

Använd fantasin!
Evenemanget kan vara vad som helst:
en loppis, ett YouTube-skivråd, en rastgympa
eller pausdans, en brädspelsstund, en god
gärning, att inreda rastlokalen, ett besök hos
grannbranscher eller en hobbyrelaterad aktion...
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vänner

arbetsgrupper

samhörighet
interaktion
hälsa välbefinnande
studieframgång

social utslagning

rusmedelsproblem

vid läroanstalter
på ungdomsgårdar vid fritidsaktiviteter
en verktygssats
metoder
bygga upp
gruppbildning
om gruppers faser
tillhöra en grupp
grupphandledare
välmående grupper
färdigheter
i samhället
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