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Manuskript: Jenni Helenius, Mannerheims barnskyddsförbund och ånni-arbetsgruppen
Illustrationer: Reetta Helenius
Layout: Markkinointitoimisto Sensei, Carnivore Oy

Ladda ner presentationen för 
lektionen och föräldrakvällen: 

www.ånni.fi

2



INNEHÅLL

Inledning 4
Till ledaren 5 

Lektionsmaterial  7
Lektion 1 8

 8
 9
 9

Inledning och introduktion
Presentation av tema  
Diskussionsuppgift i grupp 
Genomgång av gruppuppgift 10

Lektion 2 18

Post it-uppgift: ”info till föräldrar” 18
Genomgång av uppgift 18 

19
20

20
21
22
26
27
28

Föräldrakvällens material
Mål och plan för föräldrakvällen 

Inledning 
Berättelserna

Metod 1  
Metod 2  

Elevernas tankar 
Till slut  

Bilagor 29



4

Inledning
Lektionerna och föräldrakvällen som beskrivs i detta material har som mål att

     1. öka diskussionen om sociala situationer i anslutning till användning av alkohol och tobaksprodukter 

a) mellan barn och föräldrar

b) mellan olika familjers föräldrar 

     2. uppmärksamma föräldrarna på att sociala situationer ger barnen modeller för alkoholanvändning och 
användning av tobaksprodukter 

Lektionerna riktar sig till 10–13-åriga barn i årskurs 5 och 6 i den grundläggande utbildningen. Föräldrakvällen 
är avsedd för dessa elevers föräldrar.

Det finns inte mycket material för förebyggande rusmedelsarbete som riktar sig till denna åldersgrupp. Det 
lönar sig inte att använda samma undervisningsmaterial för elever i lågstadiet som för högstadieelever, 
eftersom äldre elever behandlar allvarligare rusmedelserfarenheter och detta kan då av misstag ge en 
förskönad bild av riskbeteende. Lektionerna stöder lågstadieelevernas egen åldersidentitet: det är inte 
brådskande eller nödvändigt med rusmedelsprövning. Av rädsla för att skapa ett intresse hos barnet kanske 
föräldrar och fostrare funderar på om man alls borde tala om rusmedel i detta skede. Lågstadieelever ser 
dock rusmedelsanvändning i sin omgivning, i medier och till exempel i alkoholreklam. Därför är det viktigt 
att föräldrarna talar med sina barn om exempel på rusmedelsanvändning de ser i sin omgivning och om vad 
barnen själva anser om andras rusmedelsanvändning. Dessutom är det viktigt att barnen får information om 
rusmedlens skadliga effekter på hälsan. På grund av att detta redan ingår i läroplanen för den grundläggande 
utbildningen betonar denna kompakta lektionsmodell betydelsen av sociala situationer. Betydelsen av sociala 
situationer bland äldre unga har studerats av bl.a. Lehto et al. (2012) och Maunu (2012).

Lektionsmodellen tar utöver ålderskänslighet även hänsyn till kulturella skillnader. Människor lever inte
nödvändigtvis inom endast en kultur, utan tillhör till exempel en viss språkgrupp, kultur och subkultur
och har olika hobbyer, jobb eller religioner. Med kulturell känslighet avses i denna lektionsmodell primärt
språkidentitet och sekundärt familjens egen livsstil, som är uppbyggd av flera olika delområden. Alla
diskussionsdeltagare deltar utgående från sin egen bakgrund och behöver inte motivera sin åsikt inför de
andra deltagarna. Modellens diskussionsteman har en koppling till hemmet och boendemiljön, som är
ytterst kulturbundna miljöer trots att man ofta inte inser det till vardags.

Projektets pilotförsök samlade in kulturkänslig information om skillnader i hur finsk- och svenskspråkiga
grupper diskuterade alkoholanvändning i sociala situationer. Till grund för lektionsmodellens frågor ligger
undersökningar bland elever och föräldrar som genomfördes våren 2014. Under lektionerna granskades
skillnader och likheter i diskussionerna och hur man i fortsättningen borde iaktta kulturella särdrag i
förebyggande rusmedelsarbete. I pilotskedet konstaterade man att temat med vissa mindre skillnader
behandlades liknande under lektioner och föräldrakvällar i både finskspråkiga och svenskspråkiga
skolor. Bland elevsvaren märktes särskilt att svenskspråkiga barn oftare sade sig bli bjudna på alkohol
av föräldrarna i hemmet. De finskspråkiga barnen sade att deras föräldrar oftast känner till var de är på
fritiden. I undersökningar (bl.a. enkäten Hälsa i skolan) anses det ofta vara en riskfaktor om föräldrarna inte
känner till var barnen rör sig på fritiden. Utgående från undersökningarna inkluderades dessa två teman i
föräldrakvällens diskussionsteman.
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Av enkätens vuxna respondenter ansåg många att man inte behöver diskutera alkohol och tobak med bar-
nen, eftersom de inte ännu visat intresse för att testa dessa. Som mål för lektionsmodellen valdes att inleda 
diskussionen redan innan barnet visat ett intresse för rusmedel. Diskussionen kan hållas på en allmän nivå 
för att visa att det inte finns tabun.

Med tanke på samhällelig marknadsföring (Social Marketing) har lektionsmodellen planerats för att få 
elever och föräldrar att ändra sitt beteende: att man börjar diskutera alkohol och tobak både med kamrater 
och andra föräldrar samt i hemmet.

Till ledaren

Lektionerna och föräldrakvällarna kan ledas av till exempel en klasslärare, ungdomsledare, hälsovårdare 
eller skolkurator, eller en förebyggande rusmedelsarbetare – en vuxen som på förhand har funderat kring 
situationer som behandlas under lektionerna och bekantat sig med lektionsmodellen. Ledaren bör förbe-
reda sig på att lektionerna kommer att ha många olika slags deltagare och synpunkter. Inga svar är direkt 
rätt eller fel. I stället diskuterar man olika teman där alla deltagare får framföra sin egen åsikt. Lektionerna 
byggs upp av elevernas gruppdiskussioner. Ledaren ger anvisningar för uppgifterna och diskuterar uppgif-
terna med eleverna. Tack vare detta tillvägagångssätt kan man ta upp elevernas synpunkter på situationer 
där alkoholanvändning eller tobaksrökning (snusanvändning) förekommer. Lektionernas syfte är att främja 
interaktion mellan eleverna och föreläsaren.

Under den första lektionen diskuterar klassen sociala situationer där barnen ofta stöter på alkoholanvänd-
ning eller rökning. Som metod används avståndstagande berättande. Avsikten är att eleverna inte ska behö-
va berätta om egna erfarenheter utan att de får framföra sina åsikter med hjälp av diskussionsväckande 
bilder. I vissa situationer handlar det om att förebygga rusmedelsanvändning och i andra om vilket exempel 
föräldrarna ger sina barn.

I genomgången är det viktigt att komma ihåg avståndstagandet. Diskutera om personerna på bilden, fun-
dera kring vad som kan ha hänt. Hur känns situationen och vad anser eleverna att bilden säger om perso-
nernas förhållande? Det är inte meningen att hemmets privata saker ska tas upp i grupp. I stället diskuteras 
situationer där lågstadieelever kan se alkoholanvändning eller tobaksrökning. Föräldrarnas och kamraternas 
exempel är betydelsefullt, men diskussion betyder också mycket. När eleverna samtalar neutralt om situa-
tioner under lektionerna och funderar på dem ur flera olika perspektiv kan de fundera på sina egna attity-
der till exempelvis grupptryck, videor och diskussioner på webben angående användning av rusmedel, samt 
till varför det är bra för föräldrarna att veta var deras barn befinner sig.



Använd ånni-videor för att skapa diskussion 
under lektioner och föräldrakvällar.

www.ånni.fi
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Ifall gruppen har deltagare från olika språkliga och  
kulturella bakgrunder. Utvärdera tillfället med hjälp av den 

”kulturkänsliga checklistan för skolningen” som ånni-projektet 
producerat.
www.ånni.fi

Tips för handledare!

På den andra lektionen diskuteras elevernas egna tankar mer direkt. Avsikten är att eleverna ska diskutera 
sin egen fritid och att samla elevernas tankar inför föräldrakvällen. Då eleverna besvarar frågor såsom ”Vad 
borde dina föräldrar veta om vad barn i din ålder gör på fritiden?”, ”Vad anser du om unga på ditt bostad-
sområde som röker och använder alkohol?”, ”Har du diskuterat alkohol eller tobak med dina föräldrar?”, 
eller ”Vad skulle du vilja fråga dina föräldrar om alkohol eller tobak?” kan de samtidigt bilda sig en egen 
uppfattning om andra i samma ålder i relation till föräldrar och äldre unga på det egna området. I genom-
gången är det viktigt att betona att det inte är ett steg mot att bli vuxen att testa rusmedel. Det lönar sig 
även att berätta att många vuxna inte röker, samt att alkohol inte hör till alla vuxnas liv, i alla fall inte i större 
omfattning.

Lektionerna beskrivs närmare i följande kapitel. För de olika uppgifterna anges en riktgivande tidsåtgång. 
Gruppens storlek och diskussionsvilja påverkar också tidsåtgången. Det lönar sig även att förbereda sig på 
att man ibland måste inleda lektionen senare än planerat eller på att det kan bli problem med den tekniska 
utrustningen. Alla uppgifter i lektionsmodellen kan även göras med hjälp av utskrifter, om man till exempel 
inte kan visa en PowerPoint-presentation i klassen. En föreläsare som ska hålla en lektion eller föräldrakväll 
på en obekant skola bör därför förbereda sig genom att skriva ut presentationerna på förhand.



Lektions-
material
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Lektion 1
Lektionens mål
Diskutera situationer där 10–13-åriga elever kan se exempel på rökning eller användning av alkohol och vara 
tvungna att ta ställning till detta på något sätt. 

Lektionsplan
Inledning och introduktion (5 min)
Temapresentation (15 min)
Diskussionsuppgift i grupp (15 min)
Genomgång av gruppuppgift (10 min + fortsättning följande lektion)

INLEDNING OCH INTRODUKTION
Uppgiftens mål
Eleverna informeras om vad man kommer att göra på lektionerna och varför. Snabb introduktion (10 min).

Presentation av lektionens idé: Ledaren berättar för eleverna att man under lektionerna kommer att
diskutera situationer där eleverna i årskurs 5 och 6 kan se exempel på alkoholanvändning och rökning. Under 
lektionerna diskuterar man situationer och skriver berättelser i grupp. Elevernas berättelser och meddelanden 
till föräldrarna används under föräldrakvällen.

Introduktion: ledaren ber alla elever resa sig och berättar att hen snart kommer att nämna olika goda 
egenskaper hos människor. När någon anser sig ha denna goda egenskap kan personen sätta sig igen. Ledaren 
räknar upp egenskaper tills alla sitter igen.

flitig
konstnärlig
sportig
tar hand om andra
kan ge andra muntur
glad
företagsam
humoristisk
om någon ännu står upp är han eller hon anspråkslös – och kan alltså sätta sig

Diskussion: ledaren berättar att alla är duktiga på någonting och att alla har goda egenskaper. Var och en kan 
även lära sig något nytt. Det finns ingen magisk dryck som gör oss mer modiga eller vuxna. Var och en av oss 
växer till unika personer i egen takt. Det är viktigt att vi uppskattar och vid behov hjälper varandra. Man får 
inte pressa andra att exempelvis använda rusmedel, eller annat som kan skada eller orsaka onödiga negativa 
känslor för personen själv eller andra.

8
8

Hur?

I vilken 
situation?

METOD 1 METOD 2
Eleverna delas in i mindre grupper (tre till 
sex grupper). I varje grupp utses en elev som 
skriver ner berättelsen. Varje grupp ges en bild, 
som gruppen använder som inspiration för 
berättelsen. I genomgången presenterar varje 
grupp sin bild för de andra och läser upp sin 

berättelse.

Denna metod passar situationer när man kan 
börja lektionen i tid och det verkar som man 
kan engagera eleverna att fundera över temat i 
gruppen. Om det finns fler grupper än bilder kan 

två grupper ges samma bild.

Ledaren visar bilderna var för sig i PowerPoint. 
Bilderna diskuteras med klassen.

För varje bild utses en elev som skriver ner 
huvuddragen i berättelsen.

Denna metod passar exempelvis situationer när 
klassen verkar alltför orolig för grupparbete, 
eller när man inleder lektionen senare än 

beräknat.

PRESENTATION AV TEMA (15 MIN)
Uppgiftens mål: att väcka tankar om 1) sociala situationer, där elever i årskurs 5 och 6 kan se alkoholanvändning 
och rökning och 2) samhällsnormer (åldersgränser, hälsorisker etc.) som motiverar att skydda minderåriga 
från rusmedel.

Presentationssida 3–8 i lektionsmodellen

För att väcka diskussion om temat tittar man på några presentationssidor, som ledaren valt på förhand bland 
presentationssidorna 3–8. Varje bild innehåller ett par ord eller en siffra. Ledaren berättar vad siffran eller 
ordet betyder. Hen ber eleverna berätta vad de tycker.

Ledaren berättar kort om att man bör tänka på var man söker information om rusmedel, samt att man bör 
förhålla sig kritiskt till information om rusmedel (t.ex. videor och diskussionsforum på webben). Ledaren 
påminner om att barnen kan fråga sina föräldrar om saker de funderar över. Även i hälsoundervisningen lönar 
det sig att fråga om saker som känns oklara eller intressanta. De vuxnas uppgift är att diskutera med barnen.

DISKUSSIONSUPPGIFT I GRUPP (15 MIN)
Uppgiftens mål: Att diskutera situationer där elever i årskurs 5 och 6 kan se alkoholanvändning och rökning.

Tidsåtgång: Tidsåtgången beror på gruppens storlek och på hur aktivt eleverna diskuterar. Den egentliga 
gruppuppgiften, att skriva en berättelse, tar ca 15 minuter. Tidsåtgången för den uppföljande diskussionen 
varierar dock stort från grupp till grupp.

Allmänt: Använd bilder med eller utan pratbubblor. Användning av pratbubblor riktar in diskussionen på 
en viss situation, men om bilder används utan pratbubblor kan eleverna tolka situationen mer öppet ur sitt
eget perspektiv. I pilotskedet användes huvudsakligen bilder utan pratbubblor, vilket avspeglas i elevernas 
exempelberättelser i föräldrakvällens presentation.

Bilder: Skriv ut bilder för mindre grupper från bilaga 1–4 i denna lektionsmodell. 

Ledning av uppgiften: Det finns två sätt att genomföra diskussionsuppgiften: antingen skriver eleverna 
berättelsen i grupp eller så diskuterar man bilderna tillsammans i klassen. I följande tabell beskrivs bägge 
metoderna.

1. INLEDNING OCH INTRODUKTION (5 min)

Mål för uppgiften: Berätta för eleverna vad man planerat att göra på timmarna och varför.  
Presentera kort innehållet och dig själv.

Presentera idén för lektionen: Handledaren berättar för eleverna att det är meningen att diskute-
ra sådana situationer på timmarna var eleverna i klasserna 5 och 6 eventuellt kunde se alkoholbruk eller 
tobaksrökning. På timmarna kommer eleverna att skriva berättelser i smågrupper och berättelserna 
presenteras senare under föräldrakvällen. 

Presentationen: handledaren ber alla att stå upp. Handledaren läser upp olika goda egenskaper 
hos människor. När eleven tycker att en nämnd egenskap passar honom eller henne själv kan 
eleven sätta sig. Handledaren läser upp egenskaper tills alla har satt sig.

 Genomgång: handledaren berättar att var och en är skicklig och att alla har goda egenskaper. Alla har
också något nytt att lära sig. Det finns ingen ”trolldryck” som skulle mitt i allt göra oss modigare eller mera 
vuxna. Varje människa växer i sin egen takt och blir sin egen person. Det är viktigt att 
människor uppskattar varann och hjälps till vid behov. Ingen får uppmana andra att använda rusmedel och 
inte heller till annat som kunde orsaka att de själva eller andra blir ledsna i onödan.

Lektionens mål
Diskutera situationer där 10–13-åriga elever kan se exempel på rökning eller användning av alkohol och 
vara tvungna att ta ställning till detta på något sätt.

Lektionsplan 
1. INLEDNING OCH INTRODUKTION
2. PRESENTATION AV TEMA
3. DISKUSSIONSUPPGIFT I GRUPP
4. GENOMGÅNG AV GRUPPUPPGIFT (fortsättning på nästa timme)

 konstnärlig
 sportig
 tar hand om andra

kan ge andra muntur
 glad
 företagsam
 humoristisk

om någon ännu står är han eller hon 
anspråkslös – och kan alltså sätta sig
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klassen verkar alltför orolig för grupparbete, 
eller när man inleder lektionen senare än 

beräknat.

PRESENTATION AV TEMA (15 MIN)
Uppgiftens mål: att väcka tankar om 1) sociala situationer, där elever i årskurs 5 och 6 kan se alkoholanvändning 
och rökning och 2) samhällsnormer (åldersgränser, hälsorisker etc.) som motiverar att skydda minderåriga 
från rusmedel.

Presentationssida 3–8 i lektionsmodellen

För att väcka diskussion om temat tittar man på några presentationssidor, som ledaren valt på förhand bland 
presentationssidorna 3–8. Varje bild innehåller ett par ord eller en siffra. Ledaren berättar vad siffran eller 
ordet betyder. Hen ber eleverna berätta vad de tycker.

Ledaren berättar kort om att man bör tänka på var man söker information om rusmedel, samt att man bör 
förhålla sig kritiskt till information om rusmedel (t.ex. videor och diskussionsforum på webben). Ledaren 
påminner om att barnen kan fråga sina föräldrar om saker de funderar över. Även i hälsoundervisningen lönar 
det sig att fråga om saker som känns oklara eller intressanta. De vuxnas uppgift är att diskutera med barnen.

DISKUSSIONSUPPGIFT I GRUPP (15 MIN)
Uppgiftens mål: Att diskutera situationer där elever i årskurs 5 och 6 kan se alkoholanvändning och rökning.

Tidsåtgång: Tidsåtgången beror på gruppens storlek och på hur aktivt eleverna diskuterar. Den egentliga 
gruppuppgiften, att skriva en berättelse, tar ca 15 minuter. Tidsåtgången för den uppföljande diskussionen 
varierar dock stort från grupp till grupp.

Allmänt: Använd bilder med eller utan pratbubblor. Användning av pratbubblor riktar in diskussionen på 
en viss situation, men om bilder används utan pratbubblor kan eleverna tolka situationen mer öppet ur sitt
eget perspektiv. I pilotskedet användes huvudsakligen bilder utan pratbubblor, vilket avspeglas i elevernas 
exempelberättelser i föräldrakvällens presentation.

Bilder: Skriv ut bilder för mindre grupper från bilaga 1–4 i denna lektionsmodell. 

Ledning av uppgiften: Det finns två sätt att genomföra diskussionsuppgiften: antingen skriver eleverna 
berättelsen i grupp eller så diskuterar man bilderna tillsammans i klassen. I följande tabell beskrivs bägge 
metoderna.

2. PRESENTATION AV TEMA  (15 min)

Diorna 2-7 av lektionens diaserie

Uppgiftens mål: Att väcka tankar om 1) sociala situationer, där elever i årskurs 5 och 6 kan se alkoholanvändning
och rökning och 2) samhällsnormer (åldersgränser, hälsorisker etc.) som skyddar minderåriga från rusmedel.

För att väcka diskussion om temat visar ledaren några presentationsdian som ledaren valt på förhand bland
presentationsdiorna 3–8. Varje bild innehåller ett par ord. Ledaren läser upp ordet och be eleverna berätta 
vad orden betyder. Till slut sammanfattar ledaren diskussionen och ordens betydelse. 

Ledaren berättar att man bör tänka på var man söker information om rusmedel, samt att man bör
förhålla sig kritiskt till information om rusmedel (t.ex. videor och diskussionsforum på webben). Ledaren
påminner om att barnen kan fråga sina föräldrar om saker de funderar över. Även i hälsoundervisningen lönar
det sig att fråga om saker som känns oklara eller intressanta. De vuxnas uppgift är att diskutera med barnen. 

3. DISKUSSIONSUPPGIFT I GRUPP (15 min) 

Dia 8 av lektionens diaserie

Uppgiftens mål: Att diskutera situationer där elever i årskurs 5 och 6 kan se alkoholanvändning och rökning.
Tidsåtgång: Tidsåtgången beror på gruppens storlek och på hur aktivt eleverna diskuterar. Den egentliga
gruppuppgiften, att skriva en berättelse, tar ca 15 minuter. Tidsåtgången för den uppföljande diskussionen
varierar dock stort från grupp till grupp.

Bilder: För gruppuppgiften behöver du skriva ut bilderna som finns i slutet av handboken.

Genomförandet: Det finns två sätt att genomföra diskussionsuppgiften: anting berättelsen i grupp 
eller så diskuterar man bilderna tillsammans i klassen. I följande tabell beskrivs bägge metoderna.

konstnärlig
sportig
tar hand om andra
kan ge andra muntur
glad
företagsam
humoristisk
om någon ännu står upp är han eller hon 
anspråkslös – och kan alltså sätta sig
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TILL LEDAREN

Då berättelserna utarbetas i grupp är även gruppdiskussionen en viktig inlärningserfa-
renhet. En och en skulle eleverna skriva vitt skilda berättelser, men tillsammans blir de 
tvungna att fundera på logiken bakom personernas handlingar i bilderna och vilka 
alternativ personerna kunde ha. När man diskuterar berättelserna i grupp kan ledaren 
vid behov påminna om att berättelserna inte beskriver eleverans egna upplevelser, 
utan händelser och situationer som de anser vara möjliga i vår kultur. I genomgången 
talar man om personerna på bilderna. Man funderar över vad som kan ha hänt i de 
olika  situationerna och över hur situationen upplevs av de olika personerna.

4. GENOMGÅNG AV GRUPPUPPGIFT (10 min + fortsätt på följande lektion)

Då man genomfört uppgiften enligt metod 1 visar varje grupp i tur och ordning upp sin bild och läser upp 
sin berättelse för hela klassen. Om någon grupp önskar och det finns tid kan man uppföra berättelsen som 
en pjäs. Under genomgången kan du dessutom visa bilderna ur presentationen (presentationssida 9–18).

Om två grupper haft samma bild tar man upp dessa gruppers berättelser efter varandra. Ledaren kan ställa 
ytterligare frågor: Varför tror ni att personen är orolig? Varför tror ni att det hade hänt som i er berättelse? 
Vad kunde personerna göra härnäst?

Här följer några förslag på genomgångsfrågor om gruppen inte lyckas skapa en berättelse. Ledaren kan in- 
tervjua eleverna med hjälp av dessa frågor.

Metod 1, anvisningar för elever: Hitta på en berättelse om det som händer på bilden och hur 
de olika personerna känner sig. Vad tror du händer sen? Berätta en berättelse som ni tror 
kunde hända på riktigt. Skriv ner er berättelse. Läs upp berättelsen för de andra i  klassen. 
Berättelserna visas även under föräldrakvällen (som anonyma). (Denna anvisning  ingår i 
presentationen).
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Metod 1, anvisning för elever: Snart ska vi bekanta oss med några bilder som har att göra med 
alkoholanvändning och rökning. Hitta på en berättelse om vad som händer på bilden och hur de olika 
personerna känner sig. Vad tror du händer sen? Berätta en berättelse som ni tror kunde hända på riktigt. 
Skriv ner er berättelse. Läs efter en stund upp berättelsen för de andra i klassen. Berättelserna visas även 
under föräldrakvällen (som anonyma). (Denna anvisning ingår i presentationen).

Till ledaren

Då berättelserna utarbetas i grupp är även gruppdiskussionen en viktig inlärningserfarenhet. 
En och en skulle eleverna skriva vitt skilda berättelser, men tillsammans blir de tvungna att
fundera på logik bakom personernas handlingar i situationen och vilka alternativ personerna 
kunde ha. När man diskuterar berättelserna i grupp kan ledaren vid behov påminna om 
att berättelserna inte beskriver elevernas egna upplevelser, utan händelser och situationer 
som de anser vara möjliga i vår kultur. I genomgången talar man om personerna på bilderna. 
Man funderar över vad som kan ha hänt i de olika situationerna och över hur situationen 
upplevs av de olika personerna.

GENOMGÅNG AV GRUPPUPPGIFT (20 MIN, CA 10+10 MIN)
Då man genomfört uppgiften enligt metod 1 visar varje grupp i tur och ordning upp sin bild och läser upp sin 
berättelse för hela klassen. Om någon grupp önskar och det finns tid kan man uppföra berättelsen som en 
pjäs. Under genomgången kan du dessutom visa bilderna ur presentationen (presentationssida 9–18).

Om två grupper haft samma bild tar man upp dessa gruppers berättelser efter varandra. Ledaren kan ställa 
ytterligare frågor: Varför tror ni att personen är orolig? Varför tror ni att det hade hänt som i er berättelse? 
Vad kunde personerna göra härnäst?

Här följer några förslag på genomgångsfrågor om gruppen inte lyckas skapa en berättelse. Ledaren kan 
intervjua eleverna med hjälp av dessa frågor.

Bild 1) tre lågstadieelever går hem från skolan och ser äldre elever som står och röker
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Frågor
- Vad händer på bilden?
- Hur tror ni lågstadieeleverna känner i denna situation?
- Hur tror ni högstadieeleverna känner i denna situation?
- Vad kunde vuxna göra för lågstadieeleverna i situationen på bilden?

Genomgång av bild 1 
Man måste inte göra som ”alla andra”. Trots att man ser någon annan röka behöver man inte själv testa. Om
någon tycker att det är coolt och vuxet att röka, fundera över varför personen tycker så. De flesta unga och
vuxna röker inte. Det är helt andra saker som gör en vuxen. Vad kunde det vara? Att ta ansvar? Mod? Att ta
hand om sig själv och andra? Vad annat?

Bild 1) Tre lågstadieelever går hem från skolan och ser äldre elever som står och röker



Bild 2) Barnen följer med ungdomars/vuxnas kvällssamvaro

Frågor 
- Vad händer i bilden?
- Hur känns situationen för de yngre pojkarna?
- Vad skulle föräldrarna tänka om situationen?
- Vad händer till följande?

Genomgång av bild 2 
Bilden kan producera åtminstone tre olika slags berättelser i grupperna:

1. Vuxna (föräldrar) festar med tråkiga följder och barnen blir rädda.
2. Tonåringar (äldre syskon med kompisar) festar och barnen undrar vad de borde göra i situationen.
3. Kompisar träffas för att umgås tillsammans och dricker läsk.

Man kan börja diskutera bilden på följande sätt: Hurdan stämning är det på bilden? Vilka känslotillstånd kan 
det som händer väcka hos barnen som står i dörröppningen (rädsla, förvirring, genans, nyfikenhet)? Hur 
borde man ta hänsyn till dem? Hurdana spelregler borde det finnas i familjen för att arrangera fester? Vad 
behövs för en trevlig fest? Vilka risker kan det finnas i att arrangera en fest? Borde man meddela om situa- 
tionen till någon? (till exempel föräldrar, ifall det är fråga om en tonårsfest)? Vem har ansvaret?

Alkohol förändrar ofta beteendet. Det som vuxna ser som oskyldigt nöje kan vara en tråkig upplevelse ur 
barnets perspektiv. Uppmuntra barnen att berätta för sina föräldrar hur de vuxnas festande känns för dem. 
Berätta att det finns olika stödtelefoner och webbjourer för barn och unga där man kan tala anonymt (till 
exempel Mannerheims barnskyddsförbund www.mll.fi, tfn 116 111). Påminn om att Finlands lag förbjuder 
innehav av alkoholdrycker hos minderåriga. Lagen har stiftats för att skydda barnens hälsa och utveckling. 
Vissa religioner (till exempel islam) förbjuder drickande av alkohol för människor i alla åldrar.
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Frågor

- Vad händer på bilden?
- Hur tror ni lågstadieeleverna känner i denna situation?
- Hur tror ni högstadieeleverna känner i denna situation?
- Vad kunde föräldrarna göra för lågstadieeleverna i situationen på bilden?

Genomgång av bild 1
Man måste inte göra som ”alla andra”. Trots att man ser någon annan röka behöver man inte själv testa. Om 
någon tycker att det är coolt och vuxet att röka, fundera över varför personen tycker så. De flesta unga och 
vuxna röker inte. Det är helt andra saker som gör en vuxen. Vad kunde det vara? Att ta ansvar? Mod? Att ta 
hand om sig själv och andra? Vad annat?

Bild 3) den unga är på väg ut med sin kompis och föräldern säger något till hen

Frågor

- Vad händer på bilden?
- Varför är det viktigt att föräldrarna vet var barnen är?
- Finns det situationer när det är speciellt viktigt att föräldrarna vet var barnet är?

Genomgång av bild 3
Diskutera vilka tankar som väckts av gruppernas berättelser. Se till att man diskuterar hemkomsttider och 
föräldrarnas ansvar. På bilden kanske mamman förmanar: ”Håll er i grupp. Håll telefonen på så att jag vet var 
du är. Om någon bjuder på alkohol, tacka nej. Kom hem senast klockan 21.”

Varför är det viktigt att föräldrar veta var barnen är? Konstatera att föräldrarna bär ansvaret för sina 
minderåriga barn. Praktiska anledningar är även säkerhet och att hålla sig till det man kommit överens om: 
det lönar sig för barn och föräldrar att öppet diskutera sina planer.
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Bild 3) En ung person går ut med sin vän och föräldern säger något till dem

Frågor
- Vad händer på bilden?
- Varför är det viktigt att föräldrarna vet var barnen är?
- Finns det situationer när det är speciellt viktigt att föräldrarna vet var barnet är?

Genomgång av bild 3 
Diskutera vilka tankar som väckts av gruppernas berättelser. Se till att man diskuterar hemkomsttider och
föräldrarnas ansvar. På bilden kanske mamman förmanar: ”Håll er i grupp. Håll telefonen på så att jag vet
var du är. Om någon bjuder på alkohol, tacka nej. Kom hem senast klockan 21.”

Varför är det viktigt att föräldrar vet var barnen är? Konstatera att föräldrarna bär ansvaret för sina min- 
deråriga barn. Praktiska anledningar är även säkerhet och att hålla sig till det man kommit överens om: det 
lönar sig för barn och föräldrar att öppet diskutera sina planer.



Bild 4) Situation med vuxen

Frågor
- Vad händer i bilden?
- Varför tillrättavisar pappan pojken?
- Varför är småsyskonen oroliga?
- Vad händer härnäst?

Genomgång av bild 4
Hurdan stämning är det på bilden? Vad säger personerna som syns på bilden? Vad borde den vuxne säga 
och göra i en dylik situation? Vad borde pojken göra? Hur kan man vända situationen till det bästa? Vad 
borde man göra för att inte upprepa situationen? Vad borde man säga till småsyskonen? Vad kan de olika 
parterna lära sig av situationen?

Bakgrund
Bilden är ursprungligen utarbetad för användning i gemenskaper med somalisk bakgrund, där religionen 
förbjuder användning av rusmedel. Vem som helst kan använda bilden, oavsett bakgrund. Utbildaren bör 
förstå att bildens budskap kan tolkas mycket olika beroende på målgrupp.

Ursprungligen var bilden avsedd att beskriva en situation där pojken blivit fast för att ha prövat på rusmedel 
och fått en tillrättavisning av den vuxne. Vissa i pilotgruppen har inte alls associerat bilden med rusmedel- 
sanvändning, utan till exempel med snatteri. Börja i så fall nysta upp sammanhanget via diskussion om bar- 
nens skildringar. Bilden har varit en populär diskussionsväckare speciellt inom den somaliska gemenskapen. 
Utbildaren bör förstå att de flesta familjer med islamsk bakgrund inte alls använder alkohol. Ungdomar som 
balanserar mellan två kulturer har det inte alltid lätt och deras experimenterande med alkohol kan leda till 
mycket allvarliga konflikter inom familjen och gemenskapen. Kom ihåg kulturkänsligheten i samband med 
denna bild.
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Bild 5) vid matbordet

Frågor

- Vad händer på bilden?
- Vad tänker barnet?
- Vad tänker föräldrarna?

Genomgång av bild 5
Bilden kan ge upphov till berättelser av  åtminstone två olika sl ag: 1)  barnet är  oroligt över förälders 
alkoholkonsumtion, eller 2) barnet ber om att få smaka på vin.

Får jag smaka? Om gruppen skriver en berättelse där flickan ber om att få smaka på vin, kan ni diskutera 
exempelvis följande saker: 1) Varför frågar flickan om hon får smaka? Hon är troligtvis nyfiken, eller vill se 
vad mamman svarar. Eleverna kan föreslå många orsaker. 2) Vad tror ni att mamman svarade? Om föräldern 
gav lov, ställde hon i så fall villkor på exempelvis hur mycket flickan fick smaka? Om föräldern inte gav lov, vad 
var orsaken till detta? Konstatera att åldersgränsen för att dricka alkohol är 18 år och att alkohol är mycket 
skadligare för minderårigas hälsa än vuxnas. 3) Om ni själva var föräldrar, vad skulle ni svara flickan? Varför?

Varför dricker du? Om gruppen skriver en berättelse där flickan funderar över mammans alkoholkonsumtion, 
kan ni till exempel diskutera följande: 1) Vad kan flickan göra om hon är orolig över mammans drickande? 
Påminn om att det finns en hälsovårdare och en skolkurator i skolan som eleven kan tala med om hen är orolig 
över förälderns alkoholkonsumtion. Det lönar sig givetvis att tala med föräldern, men om det inte hjälper kan 
man fundera på åtgärder tillsammans med hälsovårdaren eller kuratorn. 2) Vad tycker ni om vuxna som 
dricker alkohol? Finns det sådant drickande bland vuxna som inte skadar eller stör barnet? Hur ser det ut?
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Frågor
- Vad händer på bilden?
- Vad tänker barnet?
- Vad tänker föräldrarna?

Genomgång av bild 5 
Bilden kan ge upphov till berättelser av åtminstone två olika slag: 1) barnet är oroligt över förälders alko-
holkonsumtion, eller 2) barnet ber om att få smaka.

Får jag smaka? Om gruppen skriver en berättelse där flickan ber om att få smaka på vin, kan ni diskutera 
exempelvis följande saker: 1) Varför frågar flickan om hon får smaka? Hon är troligtvis nyfiken, eller vill se 
vad mamman svarar. Eleverna kan föreslå många orsaker. 2) Vad tror ni att mamman svarade? Om föräl- 
dern gav lov, ställde hon i så fall villkor på exempelvis hur mycket flickan fick smaka? Om föräldern inte gav 
lov, vad var orsaken till detta? Konstatera att åldersgränsen för att dricka alkohol är 18 år och att alkohol är 
mycket skadligare för minderårigas hälsa än vuxnas. 3) Om ni själva var föräldrar, vad skulle ni svara flickan? 
Varför?

Varför dricker du? Om gruppen skriver en berättelse där flickan funderar över mammans alkoholkonsum- 
tion, kan ni till exempel diskutera följande: 1) Vad kan flickan göra om hon är orolig över mammans drickan- 
de? Påminn om att det finns en hälsovårdare och en skolkurator i skolan som eleven kan tala med om hen
är orolig över förälderns alkoholkonsumtion. Det lönar sig givetvis att tala med föräldern, men om det inte 
hjälper kan man fundera på åtgärder tillsammans med hälsovårdaren eller kuratorn. 2) Vad tycker ni om 
vuxna som dricker alkohol? Finns det sådant drickande bland vuxna som inte skadar eller stör barnet? Hur 
ser det ut? Konstatera att alkoholen orsakar grövre hälsorisker för barn och ungdomar än för vuxna, efter-
som att utvecklingen av hjärnan är ännu på gång hos dem.

Bild 5) Vid matbordet
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Bild 6) på nätet

Frågor

- Vad händer på bilden?
- Vad tänker barnet?
- Vad tänker föräldern?

Genomgång av bild 6
Denna bild väcker åtminstone diskussion om 1) det lönar sig att söka information om rusmedel slumpmässigt
på webben, 2) vilka beteendemodeller som erbjuds på webben i videor där man visar alkoholdrickande.

I elevernas berättelser kan den unga exempelvis oroas över sådant han eller hon ser (förstå att det är allvarligt 
om någon dricker tills man slocknar) eller att man tar modell av personer man sett på video på webben 
och försöker skaffa sig alkohol. Ni kan diskutera om man kan välja hur man reagerar på reklambilder och 
berättelser i media: om man gör något dumt i en berättelse behöver man givetvis inte ta modell av detta 
beteende.

Påminn eleverna om:

- Att alltid kolla källan när man söker information på webben: vem har skrivit texten eller publicerat
videon, vad sägs det om rusmedel? Var ska man kolla upp saker, om man tvivlar på något?
(Exempelvis fråga föräldrarna eller en lärare, på en officiell webbplats eller i ett uppslagsverk.)

- Att Internet vanligtvis används för nöje, eftersom det är roligt att surfa och titta på videor. Barnen
kunde visa föräldrarna sina favoritwebbplatser och prata med föräldrarna om vilka forum de besöker
och hur de själva deltar i diskussioner på webben.

- Att barn ser videor och program om rusmedel på webben och TV och att det lönar sig att tala med
föräldrarna om vad man tycker om rusmedelsanvändningen i programmet: varför använder personerna
rusmedel och vad annat hade de kunnat göra i situationen.
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Frågor
- Vad händer på bilden?
- Vad tänker barnet?
- Vad tänker föräldern?

Genomgång av bild 6 
Denna bild väcker åtminstone diskussion om 1) det lönar sig att söka information om rusmedel på webben, 
2) vilka beteendemodeller som erbjuds på webben i videor där man visar alkoholdrickande.
I elevernas berättelser kan den unga exempelvis oroas över sådant han eller hon ser (förstå att det är allvar-
ligt om någon dricker tills man slocknar) eller att man tar modell av personer man sett på video på webben
och försöker skaffa sig alkohol. Ni kan diskutera om man kan välja hur man reagerar på reklambilder och
berättelser i media: om man gör något dumt i en berättelse behöver man givetvis inte ta modell av detta
beteende.

Påminn eleverna om:
Att alltid kolla källan när man söker information på webben: vem har skrivit texten eller publicerat videon,
vad sägs det om rusmedel? Var ska man kolla upp saker, om man tvivlar på något?
(Exempelvis fråga föräldrarna eller en lärare, på en officiell webbplats eller i ett uppslagsverk.)

Att Internet vanligtvis används för nöje, eftersom det är roligt att surfa och titta på videor. Barnen kunde 
visa föräldrarna sina favoritwebbplatser och prata med föräldrarna om vilka forum de besöker och hur de 
själva deltar i diskussioner på webben.

Det lönar sig för barnen att alltid berätta för föräldrarna om man sett något förvirrande eller skrämmande 
på webben eller på TV. Man kan fråga den vuxna vad videon eller bilden egentligen handlar om. Är den äkta 
eller iscensatt, handlar personer på ett riktigt sätt, vad barnet upplever som förvirrande och vad den vuxna 
anser om innehållet.

Det lönar sig även att komma ihåg att bete sig ansvarsfullt på webben. Man bör inte publicera eller dela så- 
dant material som man själv tycker är tvivelaktigt, exempelvis med tanke på innehållet eller användarrättig- 
heter. Man bör skydda sin egen identitet och aldrig uppge sina kontaktuppgifter eller ge dem till en okänd 
person.

Bild 6) På nätet

Att barn ser videor och program om rusmedel på webben och TV och att det lönar sig att tala med föräldrarna
om vad man tänker om rusmedelsanvändningen i programmet: varför använder personerna rusmedel och vad 
annat hade de kunnat göra i situationen.



15

Bild 6) på nätet

Frågor

- Vad händer på bilden?
- Vad tänker barnet?
- Vad tänker föräldern?

Genomgång av bild 6
Denna bild väcker åtminstone diskussion om 1) det lönar sig att söka information om rusmedel slumpmässigt
på webben, 2) vilka beteendemodeller som erbjuds på webben i videor där man visar alkoholdrickande.

I elevernas berättelser kan den unga exempelvis oroas över sådant han eller hon ser (förstå att det är allvarligt 
om någon dricker tills man slocknar) eller att man tar modell av personer man sett på video på webben 
och försöker skaffa sig alkohol. Ni kan diskutera om man kan välja hur man reagerar på reklambilder och 
berättelser i media: om man gör något dumt i en berättelse behöver man givetvis inte ta modell av detta 
beteende.

Påminn eleverna om:

- Att alltid kolla källan när man söker information på webben: vem har skrivit texten eller publicerat
videon, vad sägs det om rusmedel? Var ska man kolla upp saker, om man tvivlar på något?
(Exempelvis fråga föräldrarna eller en lärare, på en officiell webbplats eller i ett uppslagsverk.)

- Att Internet vanligtvis används för nöje, eftersom det är roligt att surfa och titta på videor. Barnen
kunde visa föräldrarna sina favoritwebbplatser och prata med föräldrarna om vilka forum de besöker
och hur de själva deltar i diskussioner på webben.

- Att barn ser videor och program om rusmedel på webben och TV och att det lönar sig att tala med
föräldrarna om vad man tycker om rusmedelsanvändningen i programmet: varför använder personerna
rusmedel och vad annat hade de kunnat göra i situationen.

Bild 7) På busshållplatsen

Frågor
- Vad händer i bilden?
- Vad tänker pojkarna på busshållplatsen om situationen?
- Hur skulle pojkarna kunna tala om sin erfarenhet hemma?
- Vad händer till följande?

Genomgång av bild 7
Det kan hända att ungdomarna som står på busshållplatsen är muslimer. Vet du hur man förhåller sig till 
användningen av rusmedel i deras kultur? Vad tror du att de tänker när de ser användning av rusmedel 
och alkoholreklam runt sig? Vad tänker de om ungdomarna som sitter på klippan? Hur förhåller sig 
ungdomarna som sitter på klippan till rusmedel? Vad tänker de om ungdomarna som står på 
busshållplatsen? Vad skulle ungdomarna som står på hållplatsen och ungdomarna som sitter på klippan 
säga, ifall de skulle börja diskutera med varandra? Vad kunde ungdomarna lära sig av varandra? 

Många pilotgrupper har lyft fram känslan av rädsla i samband med bilden. Barn och ungdomar upplever 
ofta ställen där rusmedelsanvändning sker som osäkra. Staden tillhör alla är en funktionsmodell, som kan 
användas som hjälp för att dra ner på fördomar och rädsla, såväl som för att undvika eventuella faro och 
hotfulla situationer. Rutinerna för agerandet har planerats is samband med polisen. Fråga mer av EHYT rf.
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LEKTION 2

1. GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE GRUPPUPPGIFT
2. POST IT-UPPGIFT: ”INFO TILL FÖRÄLDRAR”
3. GENOMGÅNG AV UPPGIFT

1. GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE GRUPPUPPGIFT  (10 min)

2. POST IT-UPPGIFT: ”INFO TILL FÖRÄLDRAR”(15 min)

Diorna 17-21 av lektionens diaserie

Uppgiftens mål 
Att samla elevernas tankar inför föräldrakvällen. Uppmuntra eleverna att diskutera med sina föräldrar om 
alkohol och tobak samt vad de gör på fritiden: temat är inte tabu, utan någonting man kan och bör tala om. 
Ledaren berättar att eleverna till näst kommer att anteckna sina egna tankar inför föräldrakvällen. Under 
föräldrakvällen används dessa anonyma svar som utgångspunkt för föräldrarnas diskussioner: exempelvis 
genom att visa dem i en PowerPoint-presentation eller lägga upp dem på väggen. Uppgiften kan göras i 
mindre grupper eller individuellt.

Plan:
- Varje elev ges fyra stycken Post it-lappar.
- Ledaren visar frågorna i en PowerPoint-presentation.
- Varje elev eller grupp skriver sina svar på lapparna: ett svar per lapp.
- Eleverna returnerar svaren på Post it-lapparna till handledaren. Lapparna förs till

framdelen av klassrummet, på fyra papper som handledaren ställt ut. Man samlar in
svaren som tillhör samma fråga på samma papper.

Frågor:
1) Vad borde vuxna veta om vad barn i din ålder gör på fritiden?
2) Vad tänker du om tobaksrökning och alkoholdrickande på ditt eget bostadsområdet?
3) Vem borde ingripa ifall en ung använder rusmedel?
4) Vad skulle du vilja fråga av en vuxen om alkoholanvändning eller rökning?

3. GENOMGÅNG AV UPPGIFT (20 min)

Gå igenom svaren tillsammans. Post it-lappar som tangerar samma sak kombineras med varandra: frågor 
om fritid kan till exempel grupperas enligt typen ”var barnet är och med vem” och typen ”vad barnet 
tycker om att göra på fritiden”. Ledaren kan fråga eleverna närmare om vad de av-ser med svaren. 
Tillsammans kan man fundera över varför man fått mest svar av en viss typ eller varför eleverna tycker 
det är viktigt att diskutera just dessa saker. Föreläsaren bör inte lyfta fram enskilda svar av känslig natur, 
åtminstone inte för att försöka få reda på vem som skrivit svaret. Snarare bör man fundera över vad man 
kunde göra i en sådan situation. Avslutningsvis funderar man tillsammans över om det finns något att 
tillägga inför föräldrakvällen.

Lektionens mål 
Fundera på vad föräldrarna borde veta om barns fritid och hur ungas och vuxnas rusmedelsbruk ser ut på 
elevernas bostadsområde. Om lektionerna 1 och 2 dras direkt efter varandra lönar det sig att gå igenom 
den första lektionens uppgifter under början av den andra lektionen.

Lektionsplan



Föräldrakvällens
material
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MÅL OCH PLAN FÖR FÖRÄLDRAKVÄLLEN
Mål: Att inleda diskussioner om rusmedel föräldrarna emellan under föräldrakvällen samt hemma 
mellan barn och föräldrar. Att sprida god praxis och attityder (exempelvis om hemkomsttider), att 
tillsammans fundera över hur man får vardagen att fungera och att fundera över hur barn och unga kan 
få tillräckligt med meningsfulla aktiviteter för att inte lockas av rusmedel. Att använda barnens 
berättelser för att illustrera för föräldrar hur meningsfulla sociala situationer är för barnen när de 
skapar sig en uppfattning om alkohol och tobak.

1.INLEDNING (20 min)

Föräldrakvällens dior 1-5

PRESENTATION (dia 2)

Om föräldrakvällen har få deltagare så berättar var och en turvis sitt namn. Som ett alternativ kan man 
använda en bekant lista på adjektiv från timmen. 

Presentation med hjälp av adjektivlistan: Handledaren ber alla föräldrar resa sig och berättar att han 
eller hon snart  kommer att nämna olika goda egenskaper hos människor. När någon anser sig ha denna 
goda egenskap kan personen sätta sig. Ledaren räknar upp egenskaper tills alla sitter. 

flitig
 konstnärlig

sportig
tar hand om andra
kan ge andra muntur

 glad
 företagsam

humoristisk
om någon ännu står upp är han eller hon anspråkslös – och kan alltså sätta sig

Genomgång: Berätta att eleverna gjorde samma övning och fick höra att alla är duktiga på någonting 
och att alla har goda egenskaper. Var och en kan även lära sig något nytt. Det finns ingen magisk dryck 
som gör oss mer modiga eller vuxna. Var och en av oss växer till unika personer i egen takt. Det är 
viktigt att vi uppskattar och vid behov hjälper varandra. Man får inte pressa andra att exempelvis 
använda rusmedel, eller annat som kan skada eller orsaka negativa känslor för personen själv eller 
andra.

1. INLEDNING, presentation och målsättning för kvällen
2. BERÄTTELSERNA
3. ELEVERNAS TANKAR
4. TILL SLUT

Längden av föräldrakvällen: modellen är planerad för en föräldrakväll som räcker ungefär 1,5-2
timmar. Modellen kan lätt ändras på om det inte finns så mycket tid att använda. Då kan
handledaren välja de uppgifter och stycken ur materialet som bäst lämpar sig till skolans och
föräldrarnas behov.
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Hur?

I vilken 
situation?

Föräldrarna delas in i mindre grupper (tre till 
sex grupper). I varje grupp utses en förälder 
som skriver ner berättelsen. Varje grupp ges en 

bild. Gruppen diskuterar frågor om bilden.

Diskussion: Grupperna presenterar sin bild för 
de andra föräldrarna och berättar vad man

diskuterat.

Avslutningsvis visar ledaren elevernas 
berättelser om bilderna för alla.

Man diskuterar tankar som berättelserna 
väckt: vad anser eleverna om situationer som 
involverar alkoholkonsumtion och rökning? Hur 

lönar det sig att diskutera dessa frågor?

METOD 1 
(gruppdiskussion 15 min + genomgång 45 min)

METOD 2 
(ca 40 min)

Denna metod passar situationer n är m an kan 
börja uppgiften i tid och det verkar som man kan 
engagera föräldrarna att fundera över temat 
i gruppen. Om det finns fler än fyra grupper 
kan två grupper ges samma bild och frågor.

Denna metod passar situationer när man 
endast har lite tid på sig eller antalet deltagare 
är så lågt att grupparbete inte är ett alternativ.

Ledaren visar bilderna var för sig i PowerPoint. 
Man diskuterar dem tillsammans: ledaren 

ställer frågor till föräldrarna.

Ledaren visar även elevernas berättelser i 
anslutning till bilden. Man diskuterar tankar 
som berättelserna väckt: vad anser eleverna om 
situationer som involverar alkoholkonsumtion 
och rökning? Hur lönar det sig att diskutera 

dessa frågor?

Genomgång: Berätta att klassens elever gjorde samma övning och fick höra att alla är duktiga på någonting 
och att alla har goda egenskaper. Var och en kan även lära sig något nytt. Det finns ingen magisk dryck som 
gör oss mer modiga eller vuxna. Var och en av oss växer till unika personer i egen takt. Det är viktigt att vi 
uppskattar och vid behov hjälper varandra. Man får inte pressa andra att exempelvis använda rusmedel, eller 
annat som kan skada eller orsaka negativa känslor för personen själv eller andra.

Till ledaren: Visa föräldrakvällens presentationssida 5–6 för föräldrarna. Se till att inte öda 
alltför mycket tid på dessa, eftersom den viktigaste diskussionen följer härnäst.

DISKUSSION 1: GRUPPDISKUSSION OM BILDER + GENOMGÅNG
(CA 45–60 MIN)

Uppgiftens mål: Föräldrarna diskuterar elevernas berättelser och får se hur barnen hanterar situationer i 
anslutning till alkoholanvändning och rökning när de talat med sina jämnåriga.

Allmänt: Använd bilder med eller utan pratbubblor. Användning av pratbubblor riktar in diskussionen på en 
viss situation, men om bilder använts utan pratbubblor har eleverna kunnat tolka situationen mer öppet 
ur sitt eget perspektiv. Under föräldrakvällen lönar det sig att använda bilderna på samma sätt som under 
lektionerna.

Bilder: Skriv ut bilder utan pratbubblor för mindre grupper ur bilagorna 5–8 i denna lektions- och 
föräldrakvällsmodell. Bilder med pratbubblor ingår i presentationen. 

Metod

Uppgiften kan genomföras i mindre grupper eller som en gemensam diskussion. Metod 1 fordrar mer tid i
praktiken, men möjliggör även diskussioner föräldrarna emellan.
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1.TILL EN BÖRJAN (20 min)

MÅL FÖR FÖRÄLDRAKVÄLLEN OCH FÖRBEREDELSER INFÖR TEMAT 

Mål för föräldrakvällen

Dia 4: Hur får barn i skolåldern information eller beteendemönster som gäller rusmedel?
Dia 5: Vad önskar ni som förälder av skolans rusmedelsfostran? 

2 

Material: Sju stycken bilder finns i slutet av handboken. Berättelserna som eleverna skrivit på lektionen.

Föräldrarna diskuterar berättelserna som eleverna skrivit i grupperna för att förstå hur barn upplever 
situationer med alkoholbruk och tobaksrökning.
Om det finns tid så kan föräldrarna också själva skriva berättelser som jämförs med barnens berättelser. 
Berättelserna kan förverkligas på två olika sätt. 
Om det finns mera tid att använda så väljs förverklingssättet 1. 
Om det finns knappt med tid så väljer man förverklingssättet 2.

2.BERÄTTELSERNA (45-65 min)

Föräldrarna delas in i mindre grupper (tre 
till sex grupper). I varje grupp utses en 
förälder som skriver ner berättelsen. Varje 
grupp ges en bild. Gruppen diskuterar 
frågor om bilden.

Diskussion: Grupperna presenterar sin bild 
för de  andra  föräldrarna och  berättar  vad  
man diskuterat.
Avslutningsvis visar ledaren elevernas
berättelser om bilderna för alla.
Man diskuterar tankar som berättelserna 
väckt: vad anser eleverna om situationer 
som involverar alkoholkonsumtion och rök-
ning? Hur lönar det sig att diskutera dessa 
frågor?

Ledaren visar bilderna var för sig i Po-
werPoint. Man diskuterar   dem   tillsam-
mans:   ledaren ställer frågor till föräldrar-
na.

Ledaren  visar även elevernas  berättelser  
i anslutning  till  bilden.  Man  diskuterar  
tankar som berättelserna väckt: vad anser 
eleverna om situationer som involverar 
alkoholkonsumtion och rökning? Hur lön-
ar det sig att diskutera dessa frågor?

Dia3: Stöda föräldrarna i deras uppgift inom rusmedelsfostran
- Att få en aktiv diskussion om frågor som berör rusmedel till stånd bland föräldrarna
- Att dela ut goda vardagstips bland föräldrarna som till exempel hemkomsttider
- Att tillsammans fundera på hur ungdomar kunde hitta erfarenheter i vardagen utan att måsta hitta 
spänning med hjälp av experimentering av rusmedel
- Att synliggöra för föräldrarna hur sociala situationer där rusmedelsanvändning sker utspelar sig för barnen

Föräldrakvällens dior 6-13
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METOD 1, DETALJERAD ANVISNING
Indelning i mindre grupper (vykortsmetoden) (ca 5 min)

Ledaren räknar antalet deltagare. Målet är att skapa mindre grupper på fyra till sex personer. För varje grupp 
finns två kort (eller två likadana bilder). Ett av korten klipps i fyra till sex bitar enligt hur många deltagare 
gruppen ska bestå av. De hela korten läggs fram på borden vid vilka grupperna ska sitta. Varje förälder får en 
bit av kortet och ges i uppdrag att hitta sin egen grupp: det vill säga, de andra personerna som har resten av 
bitarna. Gruppen sätter sig vid det bord där hela kortet ligger.

Genomförande i mindre grupper (15 min i grupp + genomgång ca 30 min)

Bilderna som eleverna använde under lektion 1 delas ut till borden. Varje bord ges en bild. Föräldrarnas 
uppgift är att läsa elevernas svar för att sedan diskutera samma bilder med hjälp av följande frågor:

Bild 1)

- Vad händer på bilden?
- Hur tror ni lågstadieeleverna känner i denna situation?
- Hur tror ni högstadieeleverna känner i denna situation?
- Vad anser ni själva om minderåriga som röker?
- Vilka råd har ni gett era egna barn om hur de bör förhålla sig till andra unga som röker?
- Hur kan föräldrarna påverka att barnen inte börjar röka?

METOD 1 - DETALJERAD ANVISNING
Indelning i mindre grupper (vykortsmetoden) (ca 5 min)

Ledaren räknar antalet deltagare. Målet är att skapa mindre grupper på fyra till sex personer. För varje 
grupp finns två kort (eller två likadana bilder). Ett av korten klipps i fyra till sex bitar enligt hur många  
deltagare gruppen ska bestå av. De hela korten läggs fram på borden vid vilka grupperna ska sitta. Varje fö-
rälder får en bit av kortet och ges i uppdrag att hitta sin egen grupp: det vill säga, de andra personerna som 
har resten av bitarna. Gruppen sätter sig vid det bord där hela kortet ligger.

Genomförande i mindre grupper (15 min i grupp + genomgång ca 30 min)

Bilderna som eleverna använde under lektion 1 delas ut till borden. Varje bord ges en bild. Föräldrarnas 
uppgift är att läsa elevernas svar för att sedan diskutera samma bild med hjälp av följande frågor:

Bild 1)

- Vad händer på bilden?
- Hur tror ni lågstadieeleverna känner i denna situation?
- Hur tror ni högstadieeleverna känner i denna situation?
- Vad anser ni själva om minderåriga som röker?
- Vilka råd har ni gett era egna barn om hur de bör förhålla sig till andra unga som röker?
- Hur kan föräldrarna påverka att barnen inte börjar röka?
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Bild 2) 

- Vad händer på bilden?
- Vad kunde mamman säga? Vad kunde flickorna säga?
- Varför är det viktigt att föräldrarna vet var barnen är?
- Hur kunde olika barns föräldrar tillsammans försäkra sig om barnens trygghet på fritiden?

Bild 3)

- Vad händer på bilden? / En hurdan situation kan det vara fråga om på bilden?
- Vad säger barnet?
- Vad kan föräldern svara barnet?
- Vad bör föräldern tänka på?
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- Vad händer på bilden?
- Vem är på bilden?
- Hurdan stämning är det på bilden?
- Vad händer härnäst?
- Vem har ansvaret i situationen?
- Vad tänker barnen som står i dörröppningen?
- Vilka faktorer bidrar till att skapa en bra stämning och en lyckad fest?

22

Bild 2) 

- Vad händer på bilden?
- Vad kunde mamman säga? Vad kunde flickorna säga?
- Varför är det viktigt att föräldrarna vet var barnen är?
- Hur kunde olika barns föräldrar tillsammans försäkra sig om barnens trygghet på fritiden?

Bild 3)

- Vad händer på bilden? / En hurdan situation kan det vara fråga om på bilden?
- Vad säger barnet?
- Vad kan föräldern svara barnet?
- Vad bör föräldern tänka på?

Bild 2)

Bild 3)

- Vad händer på bilden?
- Vad kunde mamma säga? Eller flickorna?
- Vad händer på bilden?
- Varför är det viktigt för föräldern att veta var barnen är?
- Vad kunde mamman säga? Vad kunde flickorna säga?
- Hur kan olika familjers föräldrar tillsammans ge varandras barn en säker fritid?
- Varför är det viktigt att föräldrarna vet var barnen är?
- Hur kunde olika barns föräldrar tillsammans försäkra sig om barnens trygghet på fritiden?
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Bild 2) 

- Vad händer på bilden?
- Vad kunde mamman säga? Vad kunde flickorna säga?
- Varför är det viktigt att föräldrarna vet var barnen är?
- Hur kunde olika barns föräldrar tillsammans försäkra sig om barnens trygghet på fritiden?

Bild 3)

- Vad händer på bilden? / En hurdan situation kan det vara fråga om på bilden?
- Vad säger barnet?
- Vad kan föräldern svara barnet?
- Vad bör föräldern tänka på?

Bild 4)

Bild 5)

- Vad händer på bilden?
- Varför är pappan arg?
- Hur känns det för pojken? Vad säger han?
- Hur borde föräldrarna agera i dylika situationer?

Vad borde man göra för att inte upprepa situationen?
- Hur fortskrider situationen på bilden?
- Hur upplever de andra personerna på bilden situationen?

Vem är de? Hur borde man ta hänsyn till dem?

- Vad händer på bilden?
- Vad tänker barnet?
- Vad säger barnet? Vad svarar föräldrarna?
- Vad borde föräldern iaktta i sitt eget beteende?
- Kan en förälder använda alkohol när barnet är närvarande? Ifall det är möjligt, så på vilka villkor?
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Bild 6) på nätet

Frågor

- Vad händer på bilden?
- Vad tänker barnet?
- Vad tänker föräldern?

Genomgång av bild 6
Denna bild väcker åtminstone diskussion om 1) det lönar sig att söka information om rusmedel slumpmässigt
på webben, 2) vilka beteendemodeller som erbjuds på webben i videor där man visar alkoholdrickande.

I elevernas berättelser kan den unga exempelvis oroas över sådant han eller hon ser (förstå att det är allvarligt 
om någon dricker tills man slocknar) eller att man tar modell av personer man sett på video på webben 
och försöker skaffa sig alkohol. Ni kan diskutera om man kan välja hur man reagerar på reklambilder och 
berättelser i media: om man gör något dumt i en berättelse behöver man givetvis inte ta modell av detta 
beteende.

Påminn eleverna om:

- Att alltid kolla källan när man söker information på webben: vem har skrivit texten eller publicerat
videon, vad sägs det om rusmedel? Var ska man kolla upp saker, om man tvivlar på något?
(Exempelvis fråga föräldrarna eller en lärare, på en officiell webbplats eller i ett uppslagsverk.)

- Att Internet vanligtvis används för nöje, eftersom det är roligt att surfa och titta på videor. Barnen
kunde visa föräldrarna sina favoritwebbplatser och prata med föräldrarna om vilka forum de besöker
och hur de själva deltar i diskussioner på webben.

- Att barn ser videor och program om rusmedel på webben och TV och att det lönar sig att tala med
föräldrarna om vad man tycker om rusmedelsanvändningen i programmet: varför använder personerna
rusmedel och vad annat hade de kunnat göra i situationen.

Bild 6)

- Vad händer på bilden?
- Vad tänker pojken?
- Varför tittar pojken på just denna video?
- Vad skulle det löna sig för pojken och föräldrarna att diskutera?

Bild 7)

- Vad händer på bilden?
- Vem syns på bilden?
- Vad tänker personerna på bilden? Hur känns det för dem?
- Vad skulle ungdomarna som står på hållplatsen och ungdomarna som sitter på klippan säga, ifall de

skulle börja diskutera med varandra?
- Vilka situationer kan barn och ungdomar råka ut för på skolvägen?
- Vilka förberedande råd kunde föräldrar ge för tråkiga situationer?
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Genomgång av diskussionsuppgiften i förverklingssättet 1 

Uppgiften diskuteras en bild i sänder.

1) Föräldrarnas diskussioner. Varje grupp visar en bild till de andra som diskuterats och så 
berättar de några centrala tankar från diskussionen. Andra kan kommentera och berätta om 
vilka associationer bilden fick dom att tänka på.

2) Elevernas berättelser. Handledaren visar upp några berättelser för föräldrarna från diaserien 
som eleverna skrivit om varje bild i frågan.

Att diskutera:
- Vilka tankar har väckts hos föräldrarna om elevernas berättelser?
- Hurdana missuppfattningar kan barn ha om rusmedelsbruk?
- Hur kunde man som förälder diskutera med sina barn, bryta myter och minska på

missuppfattningar?

METOD 2

Om det bara finns lite tid så kan man införa en gemensam diskussion som förs av handledaren i stället för 
föräldrarnas diskussioner i mindre grupper. Då väljer handledaren i förhand vilka bilder och hur många bil-
der ryms med i programmet. En bild i sänder behandlas som följande:

1. Handledaren visar upp en bild för föräldrarna från diaserien
2. Gemensam diskussion: föräldrarnas tankar kring bilden
3. Handledaren visar upp berättelser som eleverna skrivit om bilden
4. Gemensam diskussion (se hjälpfrågor i stycket Förverklingssätt 1: genomgång av

berättelseuppgiften)



Mål för uppgiften: Gå igenom elevernas svar till de fyra frågorna som presenterats under timmen.

Handledaren för svaren från post-it lapparna till diaserien. En diskussion förs med föräldrarna baserat 
på elevernas kommentarer.
Frågor och hjälpfrågor för diskussionen. 

Ledaren visar följande frågor som eleverna svarat på:

- Vad borde föräldrarna veta om vad barn i din ålder gör på fritiden?
- Vad anser du om ungas rökning och alkoholanvändning på ditt bostadsområde?
- Vad skulle du vilja fråga en vuxen om alkoholanvändning eller rökning?
- Vem anser du borde ingripa om minderåriga använder rusmedel?

Genomgång: En presentationssida i taget/samma frågor ingår i presentationssidans anteckningsdel

1) Vad borde föräldrarna veta om vad barn i din ålder gör på fritiden?
- Fanns det något som överraskade i barnens kommentarer?
- Har ni frågat era barn om det som de tar upp i frågorna?
- Varför tror ni barnen tagit upp just dessa saker?
- Varför tror ni barnen anser det är viktigt att föräldrarna inte hela tiden vet var de är?

2) Vad anser du om ungas rökning och alkoholanvändning på ditt bostadsområde?
- Vilket bostadsområde tror ni barnen avser här?
- I vilket bostadsområde ser man unga röka och dricka?

(Finns det rykten om att det exempelvis finns droger i ett visst område?)
- Varför är det viktigt att även tala med barnen om var och i vilka situationer ni lagt märkte till att
unga använder rusmedel?

3) Vad skulle du vilja fråga en vuxen om alkoholanvändning eller rökning?
- Fanns det något som överraskade i barnens kommentarer?
- Hur kunde ni tala med ert eget barn om exempelvis er egen alkoholanvändning? Hur skulle ni

motivera er egen inställning till alkohol för era barn?
- Vilka värden vill ni förmedla till era barn när ni talar med dem om rusmedel? Vad anser ni

exempelvis är viktigt för att förhindra att de får problem med rusmedel?

4) Vem anser du borde ingripa om minderåriga använder rusmedel?
- Fanns det något som överraskade i barnens kommentarer?
- Varför tror ni barnen hade kommentarer av detta slag?
- Skulle ni ta kontakt med föräldrarna om ni såg barnets kompis full eller röka? Varför eller varför inte?
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3. ELEVERNAS TANKAR (10-15 min)

Föräldrakvällens dior 22-25



4.TILL SLUT (5-10 MIN)

Föräldrakvällsmodell diaserie dia 26

Ta upp följande i ditt avslutande inlägg:  
Det lönar sig att diskutera rusmedel med elever i årskurs 5 och 6 även om de inte funderat på att testa dem 
eller ens verkar särskilt intresserade av dem. Det lönar sig även att allmänt berätta om varför människor 
använder rusmedel (som en elev kommenterade, ”redan med tanke på allmänbildningen”) och vilka risker 
som är kopplade till användning av rusmedel. Man bör även diskutera situationer när barnet ser exempel 
på rusmedelsanvändning: vad hände egentligen i situationen? Varför tror ni personerna betedde sig som de 
gjorde i situationen?

Aktivering
Avslutningsvis ställs tre frågor till föräldrarna 

1) Hur många av er kommer att diskutera det vi diskuterat under föräldrakvällen med ert barn?
(föräldrarna svarar genom att markera)

2) Avslutningsvis ber jag om era synpunkter på följande: vilka är de tre viktigaste frågorna ni kommer
att diskutera hemma med ert barn? De som hinner först kan säga en sak per person. Om tre inte
räcker, får man säga flera.

3) Vilka hälsningar vill ni skicka eleverna från föräldrakvällen? Även här ber jag er om tre eller flera
punkter, som jag antecknar i min presentation. Hälsningarna förmedlas till eleverna i klassen.
Har ni exempelvis några tips för eleverna eller andra hälsningar?

Tack för en intressant diskussion!
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Ska vi snacka? -rusmedelsfostrande modell med känslighet 
för ålder och kultur

Vad? En modell i rusmedelsfostran som är baserad på berättelser och 
diskussion.  Handboken ger handledaren färdigheten att hålla lektionerna 
och föräldrakvällen. Temat i rusmedelsfostran behandlas ur det sociala 
perspektivet i vardagliga situationer med hänsyn till olika kulturer. 

Varför? Enligt forskning har barn och ungdomar frågor om rusmedel. 
Materialet svarar på barnens behov att få svar på sådant de funderar på om 
tobak och alkohol. Målsättningen är att föräldrarna skall ha en ännu bättre 
förståelse för hur barn och ungdomar ser och förstår situationer där 
rusmedel förekommer.

För vem? För barn i klasserna 5 och 6 och deras föräldrar. Materialet lämpar 
sig för användning både i skolan och i fritidsintressegrupper. Ska vi snacka?-
lektionerna och föräldramötet kan också beställas av EHYT rf (läs mera på 
www.ehyt.fi/sv)
Handboken finns på finska, svenska, engelska, somaliska och ryska.

www.ånni.fi  




