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Förord
Hej på dig fantastiska tutor! Härligt att du har bestämt dig för att
bli tutor på din högskola! Du får erfarenhet av grupphandledning,
gruppverksamhet, arbetslivsfärdigheter och hur man kan hjälpa
andra. Dessutom bidrar du till att de nya studerandena känner sig välkomna och trygga i
sin nya omgivning och att de blir en del av studentgemenskapen.
I denna uppgiftsbok har vi sammanställt viktig information om tutorskap. Boken innehåller uppgifter och hjälper dig att planera och rapportera om din verksamhet samt bygga
upp din identitet som tutor. Den innehåller också checklistor och viktiga bakgrundsfakta
som stöder dig i din tutorverksamhet. I slutet av boken finns det plats för anteckningar
som du kan göra längs vägen.
Uppgiftsboken har sammanställts inom ramen för EHYT ry:s och Nyyti ry:s projekt KUPLA (2018–2020). Målet med projektet var att stöda välbefinnandet och studieförmågan
bland högskolestuderande, stärka förebyggandet av rusmedelsproblem inom högskolegemenskapen och främja en studiekultur med låg tröskel och stark vi-anda. Uppgiftsboken bygger på innehållet i den tutorutbildning som togs fram inom ramen för projektet.
Syftet med boken är att utmana dig som tutor till ett något djärvare tänkande än normalt, eftersom du har en nyckelställning när det gäller att påverka och rentav ändra
studiegemenskapen och studiekulturen.
UPPGIFT
Börja med att skriva ner vilka tutorns viktigaste uppgifter är enligt din mening?

I slutet av din verksamhet som tutor kan du läsa igenom dina anteckningar på nytt.
Fundera på om du fortfarande är av samma åsikt. Kanske du vill komplettera listan
med något överraskande?
Trevlig resa!
Helsingfors, januari 2020
KUPLA-projektets team
TUTOR = Kamrathandledare för nya studerande.
GULNÄBB, GULIS = Första årets studerande på en högskola.
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1

TUTORSKAP – MOTIV
OCH MÖJLIGHETER
Efter att du läst detta avsnitt kommer du
att identifiera dina egna motiv och förstå en
hur viktig roll tutorerna spelar i att påverka
studentkulturen.
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1
TUTORSKAP – MOTIV OCH MÖJLIGHETER
Du gör klokt i att först göra klart för dig själv varför du vill bli tutor. Bottnar det i en vilja
att hjälpa och handleda andra, lära sig nya saker eller bli en erfarenhet rikare med tanke
på framtiden? Har du kanske blivit övertygad av dina egna tutorers arbete och därmed
blivit inspirerad själv?
Identifiera dina egna motiv och förstå en hur viktig roll tutorerna spelar i att påverka
studentkulturen.

TUTORSKAPET GER FÄRDIGHETER FÖR ARBETSLIVET
Som tutor får du lära dig viktiga grupp- och arbetslivsfärdigheter. Det kan ligga väldigt
varierande motiv bakom ett beslut att bli tutor. Intervjuer som gjorts i samband med
ett projekt för utveckling av handledningen och arbetslivsfärdigheterna på högskolorna
(ESF 2008–2011) visar att tutorerna motiveras av följande:
•

Jag vill bekanta mig med de nya studerandena i min bransch.

•

Jag gillar att vara tutor.

•

Jag vill få nya vänner.

•

Jag vill lära mig något nytt.

•

Jag har hört tidigare tutorer tala positivt om sina erfarenheter som tutor.

Av samma intervjumaterial framgick att tutorerna har lärt sig om
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•

att uppträda framför andra

•

interaktionsfärdigheter

•

grupphandledning

•

organisering

•

planering

•

helhetshantering

•

nya saker om den egna branschen

1 TUTORSKAP – MOTIV OCH MÖJLIGHETER

UPPGIFTER
1. Varför vill du vara en tutor och vad är det som motiverar dig?
Skriv ner dina egna motiv till att vara tutor.

2. Vilka frågor grubblade du själv över när du inledde dina högskolestudier? Som
tutor är det viktigt att du reflekterar över och blir medveten om dina motiv och hur
du agerar och arbetar. Ett bra sätt är att leva sig in i den nya studerandens situation
och tänka tillbaka på hur du själv upplevde din studiestart. Vad gjorde dig nervös eller
fundersam inför och strax efter studiestarten i anslutning till exempelvis högskolestudierna och lärandet, dina studiefärdigheter eller sociala relationer?





3. Hurdan tutor vill du vara? Vad vill du lära dig som tutor? Hoppas du på att utvecklas
i något avseende? Vilka färdigheter som behövs i tutorverksamheten kan du utnyttja i
arbetslivet i framtiden? Hurdana förväntningar kan de nya studerandena ha på tutorn? Skriv ner dina önskemål och målsättningar för ditt tutorskap.





STUDENTKULTUR = Studerandenas sätt att vara vid olika högskolor som skapas
och förändras genom traditioner och olika händelser.
HÖGSKOLEGEMENSKAP = En grupp människor som har ett gemensamt mål eller intresse och gemensamma regler som de följer. Högskolegemenskapen omfattar de
studerande och hela personalen från lärare till vaktmästare. En fungerande gemenskap är en resurs som ger medlemmarna mer jämfört med om de skulle
agera på individuell nivå. Tutorn har en viktig roll i högskolegemenskapen.
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TUTORN PÅVERKAR STUDENTKULTUREN
Tutorn spelar en nyckelroll i högskolegemenskapen när det gäller att ta emot nya studerande, få dem att bli en del av gemenskapen och introducera dem till studentkulturen.
Följaktligen har tutorn också inflytande och möjligheter att påverka, ifrågasätta och
ändra på den lokala studentkulturen.
Studentkulturerna sprider sig när människor umgås. Kultur är något man lär sig och
växer in i. Förutom evenemang, mössa och overall handlar det om den studerandes
identitet, humor, attityder, värderingar och tillvägagångssätt. Stanna gärna upp som
tutor och tänk efter varför den dominerande studentkulturen är sådan som den är och
varför vi agerar som vi agerar. Är det något som behöver förändras?
UPPGIFTER
1. Vilka element i studentkulturen vid din högskola tycker du att är trevliga och borde
bevaras? Varför?




2. Finns det studenttraditioner som du har upplevt som främmande eller otrevliga?
Varför?



3. Vilka element i studentkulturen kunde du påverka genom ditt tutorskap?
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2

TUTORNS EGNA
RESURSER
Efter att du läst följande avsnitt vet du hur du
som tutor kan främja studieförmågan och
välbefinnandet både för egen del och för de
studerande.
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2
TUTORNS EGNA RESURSER
Många studerande har utmaningar med sin psykiska hälsa och med att orka med sina
studier. Tutorverksamheten gör det möjligt för tutorn att stöda och främja både sin egen
och de studerandes studieförmåga.
Efter att du läst följande avsnitt vet du hur du som tutor kan främja studieförmågan och
välbefinnandet både för egen del och för de studerande.

STUDIEFÖRMÅGA = Den studerandes arbetsförmåga,
som påverkar hur studierna löper och hur den
studerande överlag orkar med studierna. Det är
inte enbart personliga faktorer som påverkar
hur studierna löper (t.ex. den studerandes
identitet, livsbalans, tidshantering, sociala
relationer, fysiska och psykiska hälsa,
studiefärdigheter och studietekniker), utan
även yttre faktorer spelar in (t.ex. den
fysiska, psykiska och sociala studiemiljön,
tutorverksamheten, undervisningen,
handledningen och den pedagogiska kompetensen
vid högskolan).
STUDIEFÄRDIGHETER = Den studerandes
yrkesmässiga kompetens under studietiden.
Med studiefärdigheter avses den studerandes
personliga kompetensområde, genom vilket
han eller hon greppar studieämnet. I takt
med att studiefärdigheterna utvecklas kan
den studerande själv börja påverka på vilket
sätt han eller hon lär sig och förstår saker
och ting. Andra studiefärdigheter förutom
de tekniska studiefärdigheterna är bl.a.
inlärningsstilar, problemlösningsmetoder,
kritiskt tänkande, tidsplanering och
prioritering av studierna. Den studerande kan
utveckla sina studiefärdigheter självständigt
eller i växelverkan med andra. Som tutor kan
du exempelvis ge gulisarna tips om olika
studietekniker.
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STUDIEFÖRMÅGA ÄR SUMMAN AV MÅNGA FAKTORER
Med studieförmåga avses den studerandes arbetsförmåga. Genom att främja studieförmågan kan man påverka hur studierna framskrider och förbättra de studerandes arbete
och välbefinnande samt atmosfären inom deras gemenskap. Studieförmågan har också
en direkt inverkan på den studerandes framtida arbetsförmåga och arbetslivsfärdigheter.
Studieförmågan består av många delfaktorer som korrelerar med varandra och som
återspeglar sig i hur väl studierna framskrider och hur den studerande orkar. Arbetshälsoinstitutet och Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har tagit fram en modell som
beskriver studieförmågan och som innefattar de faktorer som är mest väsentliga med
tanke på de studerandes hälsa och välbefinnande. I modellen beskrivs hur individens
resurser, hälsa och studieförmåga påverkas av faktorer som anknyter till undervisningen,
studiefärdigheterna och studiemiljön.

www.opiskelukyky.fi
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Delområdena i modellen för studieförmåga (resurser, studiefärdigheter, undervisningen
och studiemiljön) är innehållsmässigt väldigt olika, men varje delområde påverkar individens förmåga att studera.
Som tutor lönar det sig för dig att reflektera över din egen studieförmåga och hur du
kunde utveckla den. Du kan också använda modellen för studieförmåga i din handledning av gulisar. Modellen hjälper dig att åskådliggöra vilka faktorer som påverkar förmågan att studera. Om en gulis upplever problem eller utmaningar med studieförmågan
kan ni med hjälp av modellen tillsammans börja reda ut vad detta beror på och var han
eller hon kan få mer information och handledning.
UPPGIFTER
1. Vilka faktorer påverkar din egen studieförmåga? Vad borde du utveckla/ändra på?
Behöver du hjälp eller handledning?



2. Hurdana faktorer i tutorverksamheten kan försämra en gulis studieförmåga?


3. Hurdana faktorer i tutorverksamheten kan främja en gulis studieförmåga?


Efter de första studieveckorna kan du diskutera med gulisarna diskutera olika teman i
anslutning till studieförmågan t.ex. med hjälp av följande frågor:
•

Vad avses med studiefärdigheter och hur kan man utveckla dem? Vilka tips skulle du
ge gulisar som vill utveckla sina studiefärdigheter? Vilka alla på högskolan kan hjälpa
dem som har problem med sina studiefärdigheter?

•

Hurdan är en bra studiemiljö och hur kan var och en av oss påverka den?

•

Definiera en bra undervisning, handledning och tutorverksamhet. Vilken typ av
handledning behöver just du? Vilka faktorer stöder självständiga studier?
Vilka faktorer stöder studier i grupp?

•

Vart kan man vända sig när ens egna resurser tryter? Närstående, vänner, högskolans
personal, SHVS?
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PSYKISK HÄLSA STÖDER STUDIEFÖRMÅGAN
Liksom vi lärde oss ovan påverkas studieförmågan av många olika faktorer. En studerande som mår bra psykiskt har bättre studieförmåga och lättare att engagera sig i studentgemenskapen och studierna. Hur väl en person orkar och klarar av sina studier är helt
individuellt. Många faktorer påverkar hur vi orkar i vardagen. Det viktiga är att hitta och
inse sina egna gränser.
UPPGIFT
Reflektera över följande frågor:
1. Vad behöver jag för att må bra?
2. Vad är viktigt för mig?
3. Vad vill jag sträva efter och uppnå?
4. Hurdana resurser har jag?
Utmaningar med den psykiska hälsan är ett vanligt problem som var och en av oss stöter
på i något skede av livet. Studietiden är en särskilt belastande period med tanke på den
psykiska hälsan, eftersom det händer så mycket då. Denna bild illustrerar läget.

13

2 TUTORNS EGNA RESURSER

PSYKISK HÄLSA = En oskiljbar del av vår hälsa och en hörnsten i vårt välbefinnande. God psykisk hälsa innebär en psykologisk flexibilitet som hjälper
individen att acceptera förändringar som sker i livet och tåla förluster.
Den psykiska hälsan påverkas av många olika faktorer: individuella egenskaper och erfarenheter, social växelverkan samt samhällsstrukturer, resurser
och kulturella värderingar. Det att den psykiska hälsan uppfattas som en
resurs och livsfärdighet innebär också att den psykiska hälsan kan stärkas
och stödas och att individen själv kan träna och lära sig göra det.
PSYKISKT VÄLBEFINNANDE = God psykisk hälsa i praktiken.

Som tutor ska du vara medveten om att följande faktorer främjar den psykiska hälsan:
•

egna metoder för livsbalans

•

en trygg studiemiljö

•

stöd från närstående och studiegemenskapen

•

positiva studieerfarenheter

•

självförtroende och tro på de egna färdigheterna

•

sociala färdigheter

•

studieförmåga och problemlösningsfärdigheter

•

möjlighet att uttrycka sin åsikt och påverka

•

lättillgängliga stödsystem på nära håll.

Gör följande för att som tutor stöda gulisarnas psykiska hälsa:
√

Kom ihåg att säga på varje träff att alla i gruppen får vara sig själv, men att vi alla ska
respektera varandra.
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√

Ge alla gruppmedlemmar uppmärksamhet – se till att ingen blir ensam eller utanför.

√

Ta till vana att fråga hur det står till – använd personens namn om möjligt.

√

Lyssna och visa att du lyssnar. Berätta hur och när du kan nås.

√

Fokusera på personens resurser – det finns något positivt i allt.

√

Var lösningsorienterad – fundera ut hur ni kommer vidare härifrån.

√

Var vänlig, positiv och uppmuntrande – uppmana även andra att vara det.

√

Dela med er av era bästa planeringstips samt tids- och stresshanteringstips.

√

Berätta hur man ger feedback och kan påverka.

2 TUTORNS EGNA RESURSER

TIDSHANTERING SOM EN STUDIEFÄRDIGHET
Tidshantering hör till den studerandes viktigaste färdigheter när det gäller att förebygga
stress och stöda livsbalansen och den psykiska hälsan. Det är också ett tema som du i
egenskap av tutor säkert kan väcka diskussion kring inom din gulissgrupp. Börja med att
ta reda på vart tiden egentligen går.
UPPGIFT
Anteckna på klocktavlan hur en vardag i ditt liv ser ut. Fundera på hur mycket tid du
använder t.ex. för sömn. Hur mycket tid går det åt till att studera, arbeta, träffa kompisar, sköta sysslor i hemmet, umgås i sociala medier eller ligga på soffan? Till sist
kan du med en annan färg skriva på samma tavla hur din idealiska tidsanvändning
ser ut. Alternativt kan du på anteckningssidorna rita in en helt ny klocktavla som
beskriver din idealiska tidsanvändning.

Ole oman elämäsi tähti! Opiskelijan opas elämäntaidoista. 2016. Nyyti ry 2018

Tips! Du kan använda samma uppgift också med din gulissgrupp. Denna övning och fler
övningar som stöder den psykiska hälsan och studieförmågan hittar du på webbplatsen
för föreningen Nyyti ry, som främjar den psykiska hälsan bland högskolestuderande:
www.nyyti.fi.
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3

PLANERING SOM EN DEL AV
TUTORVERKSAMHETEN
Efter att du studerat detta avsnitt har du redan
helt konkret planerat din verksamhet
som tutor.
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PLANERING SOM EN DEL AV TUTORVERKSAMHETEN
Eftersom tutorverksamheten utgör en del av studierna lönar det sig att planera verksamheten omsorgsfullt så att du som tutor har rätt till en studieprestation eller ett på
förhand överenskommet arvode. Omsorgsfull planering underlättar också

sammanställ-ningen av en eventuell tutorrapport.
Efter att du studerat detta avsnitt har du redan helt konkret planerat din verksamhet
som tutor.

REFLEKTIONER LÄNGS VÄGEN
Skriv inte tutorrapporten bara för att berätta vad du har gjort med de studerande under
varje träff. Inkludera i stället lite självreflektion i rapporteringen. Tänk på vad du har lärt
dig under ditt tutorskap. Vilka faktorer har påverkat ditt lärande, vilka iakttagelser har
du gjort eller vad har du lärt dig om dig själv i förhållande till planer eller mål som du
sätter upp till exempel på månadsnivå?
Du kan göra anteckningar för dig själv exempelvis på de tomma sidorna i slutet av boken
eller hitta på ett annat rapporterings- och
dokumenteringssätt som passar dig bättre.
Känns det naturligt för dig att skriva en inlärningsdagbok eller blogg (en sluten version för
rapporteringen) eller föra videodagbok?
Genom att planera verksamheten på förhand
underlättar du eventuell framtida rapportering. Uppgifterna i denna bok är avsedda att
hjälpa dig med planeringsarbetet. Utnyttja
uppgifterna och begär vid behov handledning
även av andra tutorer eller ansvariga tutorer.
Ni kan t.ex. ordna en studiecirkel för tutorer,
där ni kan planera och dela tankar. Det lönar
sig att sammanställa rapporter under verksamhetens gång och göra en självreflektion
efter varje träff, medan du har allting färskt i
minnet.
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PLANERINGSUPPGIFTER INOM TUTORVERKSAMHETEN
Innan tutorverksamheten börjar gör du klokt i att läsa igenom anvisningarna för nya
studerande. Av dem framgår var man kan hitta mer information och vilken information
gulisarna har fått före studiestarten. Tutorverksamheten bör planeras i god tid, om möjligt tillsammans med en tutorlärare (eller motsvarande) och andra tutorer.
UPPGIFTER
1. Tutorskapets tidsspann
Som sagt lönar det sig att planera verksamheten på förhand. Fundera vilket tidsspann din tutorverksamhet omfattar: Har du för avsikt att hålla x tutorträffar med de
nya studerandena under den första hösten eller sträcker sig ditt tutorskap längre in i
det första läsåret? Eller ännu längre framåt i tiden?
Skriv ner ditt tidsspann här.


Anteckna också om du har funderat ut färdigt eller det annars har bestämts minst
hur många gånger du ska träffa din gulisgrupp.

Kom ihåg att genast i början berätta för de nya studerande hur länge du står till deras förfogande i egenskap av tutor.
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2. Årsklocka för tutorverksamheten
Om det hjälper dig att planera tidsspannet för din tutorverksamhet kan du också göra planen i form av en årsklocka. Högskolorna och utbildningslinjerna ställer
olika krav tutorverksamheten och dess schemaläggning. Från detta exempel kan du
plocka olika målsättningar och händelser som ni kan genomföra under årets lopp.

Exempel på årsklocka

Kommer du ihåg ditt första studieår? Vilken typ av stöd eller praktisk information
behövde du? Hur skulle årsklockan för din egen tutorverksamhet se ut? Skriv ner
innehållet i årsklockan i dina anteckningar.
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3. Den första träffen med gulisarna
Planera på förhand den första träffen med gruppen av nya studerande. Gör upp en
så konkret plan för hur träffen ska löpa som möjligt. När du väl träffar din grupp kan
det hända att du måste ändra eller anpassa din plan, men det betyder inte att den
varit misslyckad eller onödig. I planeringsprocessen orienterar du dig i situationen
på förhand så att du vet hur du vill agera. Dela också dina bästa idéer om den första
gulisträffen med de andra tutorerna!
Din plan för den första träffen. Komplettera gärna rubrikerna.

Mötesplats
Hur bjuder jag in gulisarna?
Träffens längd 
Syftet och målsättningarna med träffen




Träffens innehåll




Annat att observera
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4. Ge respons
Anteckna under planeringen och den egentliga tutorverksamheten aspekter som du
tycker kunde utvecklas vid din högskola med tanke på tutorverksamheten. Kom ihåg
detta särskilt i slutskedet av tutorverksamheten.
Skriv ner sådant som du vill ge respons på.



Vad skulle du själv vilja ha respons på som tutor?
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4

TUTORN SOM
GRUPPHANDLEDARE
Du inser din roll som kamrathandledare av
vuxna, du kan beakta mångfalden bland
gruppmedlemmarna, du överväger vilka
faktorer som påverkar gulisarnas vilja att gå
med i gruppen och vara en aktiv deltagare i
den och du förstår betydelsen av att skapa en
trygg atmosfär i gruppen.
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TUTORN SOM GRUPPHANDLEDARE
Det finns flera olika grupper vid en högskola: studiegrupper, tutorgrupper, årskurser, studentorganisationer, hobbyorganisationer, arbetsgrupper m.m. Trots detta visar
en hälsoundersökning bland högskolestuderande (2017)
att 22 % av alla högskolestuderande upplever att de inte
hör till någon studierelaterad grupp, såsom en årskurs
eller studiegrupp. Samma undersökning visar att 20 % av
universitetsstuderandena och 15 % av yrkeshögskolestuderandena upplever det som ett klart eller stort problem att
skapa sociala kontakter.
Som tutor är du en viktig länk när det gäller att få nya studerande att engagera sig i
grupper. Därför är det viktigt att satsa på grupphandledning.
Efter att du bekantat dig med detta avsnitt kommer du till insikt om din roll som kamrathandledare för vuxna samtidigt som du lärt dig att beakta mångfalden bland gruppmedlemmarna, överväga vilka faktorer som påverkar gulisarnas vilja att gå med i
gruppen och vara aktiva deltagare i den, samt förstår betydelsen av att skapa en trygg
atmosfär i gruppen.
MÅNGFALD = Människornas olika egenskaper, roller och grupptillhörigheter.
Mångfalden omfattar alla minoritetsgrupper i samhället vars gemensamma
nämnare är t.ex. könstillhörighet, sexualitet, socioekonomisk ställning,
ålder, fysiska egenskaper, funktionsnedsättning, utseende, religion, språk,
kulturskillnader, etniska drag, politiska uppfattningar eller olika ideologier och övertygelser. Att beakta principen om mångfald innebär att de
egenskaper som hör till en människas identitet respekteras i en positiv och
trygg atmosfär så att alla kan känna sig välkomna precis som de är utan att
behöva vara rädda för att bli diskriminerade.

UPPGIFT
Vad anser du att det är för skillnad mellan att leda, coacha och handleda en grupp?
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TUTORN SOM KAMRATHANDLEDARE FÖR EN GRUPP VUXNA
Som tutor får du en chans att träna upp dina färdigheter som grupphandledare. Kom
ihåg att du som tutor kommer att handleda en grupp vuxna. Med tanke på det bör du
observera åtminstone följande:
√

Du behöver inte vara en auktoritet, utan det är viktigare att du är en kamrathandle
dare.

√

Du behöver inte veta allt, utan du kan också utnyttja de andra gruppmedlemmarnas
kunnande.

√

Gruppmedlemmarna vill bekanta sig med andra människor som kompisar/bekanta/
blivande kolleger.

I handledningen av vuxna är det A och O att verksamheten är målinriktad, dvs. att deltagaren har nytta av verksamheten och tycker det är trevligt att delta i den. Det är lättare
att få deltagarna engagerade i gruppen om var och en har ett klart personligt mål och
gruppen har ett gemensamt mål.
Många gulisar låter bli att delta i program som ordnas under orienteringsveckorna,
såsom tutorverksamhet eller olika aktiviteter för studerande, på grund av vad de tror att
det hela kommer att gå ut på. Alla gillar till exempel inte lära känna varandra-lekar eller
en atmosfär som uppmuntrar alla till att dricka sig berusade. Det är möjligt att ändra
på verksamheten och uppfattningarna om den, och här spelar tutorn en central roll.
Till tutorns uppgifter vid högskolan hör att hjälpa de nya studerandena att bekanta sig
med lokaler, aktiviteter och förfaranden, men viktigast av allt är att de blir bekanta med
varandra.
Med vuxna grupper lönar det sig att börja med aktiviteter som inte involverar så mycket
fysisk motion eller går in på alltför personliga
ämnen. Beroende på deltagarna och tidsanvändningen kan övningarna i takt med att alla
lär känna varandra bättre också innehålla allt
mer fysiska aktiviteter och personliga ämnen,
om deltagarna känner sig redo för det.
UPPGIFT
Vad anser du att det betyder att en tutor ska
vara kamrathandledare för en grupp?






25

4 TUTORN SOM GRUPPHANDLEDARE

GRUPPHANDLEDNING ÄR EN FÄRDIGHET SOM KAN ÖVAS UPP
Har du tidigare erfarenhet av att handleda en grupp? Har du kanske lett en hobbygrupp
för barn eller ungdomar? Du behöver inte vara en experthandledare när du börjar, utan
nu har du en bra chans att öva upp dina färdigheter som grupphandledare. Liksom det
konstaterats ovan kommer du att fungera som kamrathandledare för en grupp vuxna.
UPPGIFTER
1. Vilka bra grupper har du ingått i? Vad var det som gjorde att just den gruppen
kändes bra?



2. Vilka egenskaper tycker du är typiska för en bra grupp?



3. Kommer du ihåg hur det var när du inledde dina studier? Hur kändes det att komma in i en ny grupp?



4. Vilka faktorer sänkte tröskeln att delta i gruppen? Vad kändes utmanande?



5. Vilken roll upplevde du att dina tutorer hade när du inledde dina studier?
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Som grupphandledare bör du komma ihåg att
gruppen består av olika människor som alla har
egna förväntningar, livssituationer, bakgrunder
och erfarenheter. Varje medlem i gruppen bidrar
till gruppens verksamhet med sitt eget perspektiv, och tillsammans bildar medlemmarna
en mångsidig grupp. För att det ska vara lätt för
var och en att gå med i gruppen och delta är det
viktigt att gruppmedlemmarna har möjlighet att
påverka.
Tutorn står i nyckelposition när det gäller att
beakta mångfaldsaspekten och skapa en trygg atmosfär i gruppen. Här kan det vara till
hjälp att komma överens om gemensamma spelregler för gruppen. När ni gör upp spelreglerna är det viktigt att komma ihåg att även du som tutor förbinder dig till att följa
spelreglerna precis som alla andra i gruppen.

GRUPPENS GEMENSAMMA SPELREGLER
Gemensamma spelregler skapar en trygg atmosfär i gruppen och sänker tröskeln att
delta. Gör tillsammans upp spelregler för gruppen och kom överens om gemensamma
tillvägagångssätt. Spelreglerna kan skrivas ner eller diskuteras. Som tutor ska du se till
att alla får uttrycka sin åsikt i diskussionen. När alla har fått säga sitt och fått en chans att
påverka spelreglernas innehåll är det lättare att förbinda sig till dem.
Var och ens livssituation bör beaktas i diskussionen (arbete vid sidan av studierna, familj
m.m.). Berätta gärna också att alla i gruppen respekteras och att mobbning, diskriminering eller annat dåligt beteende mot andra inte accepteras. Förklara att spelreglerna
gäller även dig som tutor.
Förslag till vad de gemensamma spelreglerna kan innehålla
•

Principer

Var och en deltar utifrån sitt eget utgångsläge, alla ingriper i dåligt beteende, tillsammans lyckas vi, oro över en annan tas upp till diskussion.
•

Verksamhetssätt

I hurdana miljöer samlas gruppen? Hur får ni tutorverksamheten att passa in i gulisarnas studier och övriga liv? Deltagarna kommer tillsammans överens om tidtabeller och
håller fast vid dem.
•

Kommunikation

Hur och var håller gruppmedlemmarna kontakt med varandra? Hur intensivt bör man
följa kommunikationskanalen eller -kanalerna? En diskussionskultur där alla respekterar
varandra.
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Checklista för en trygg atmosfär
√

Ge akt på mångfalden bland gruppmedlemmarna och var och ens personliga grän
ser, som varierar från person till person.

√

Försäkra dig om att alla ges möjlighet att berätta om sig själv och delta i diskussio
nen så aktivt som de vill.

√

Tänk på att var och en kommer in i gruppen i sin egen takt.

√

Planera träffarna på förhand och berätta i tid vad ni kommer att göra.

√

Dela med dig av dina egna positiva erfarenheter, tips och goda tillvägagångssätt när
det gäller studier.

√

Berätta vad som varit positivt med dina egna studier och vad som motiverade dig i
studiestarten.

√

Presentera lokaler, kutymer, gemenskaper och elektroniska miljöer.

√

Ta fram gemensamma spelregler för gruppen tillsammans med de övriga
deltagarna i gruppen.
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5

IDÉER OCH TIPS FÖR
VERKSAMHETEN
I detta avsnitt får du tips om olika lära känna
varandra -övningar som beaktar mångfalden i
gruppen.
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5
IDÉER OCH TIPS FÖR VERKSAMHETEN
Liksom vi redan konstaterat börjar hela verksamheten med planering. Som tutor bör
du på förhand göra upp konkreta planer på träffarnas innehåll, även om du också
planerar träffarna tillsammans med gulisarna. Särskilt viktigt är det att planera den
inledande fasen av verksamheten, där ni lär känna varandra och skapar en gemensam
verksamhetskultur.
I detta avsnitt får du tips om olika lära känna varandra-övningar som beaktar
mångfalden i gruppen.

TRYGGA LÄRA KÄNNA VARANDRA-ÖVNINGAR
Övningarna ska
√

vara motiverade och ha ett syfte; motiverade övningar sänker tröskeln att delta
och främjar en trygg atmosfär. Planera vad ni ska göra och varför?

√

lämpa sig för vuxna. Fundera hurdana samarbetsövningar eller lära känna varandraövningar du skulle leda under en arbetshälsodag på en arbetsplats.

Tänk på följande:
√

Alla vill inte delta i lära känna varandra-lekar, eftersom de inte nödvändigtvis känns
trygga för alla. Du kan också sänka tröskeln att delta genom att använda ordet
”övning” i stället för ”lek”.

√

Någon kan ha dåliga erfarenheter av att delta i dylika övningar.

√

Tvinga ingen att delta, utan uppmuntra dem i stället. En väl introducerad och
motiverad övning i kombination med en ivrig tutor inspirerar många att delta.

√

Det ska alltid vara möjligt att titta på utan att själv delta i övningen.

√

Alla gillar inte nödvändigtvis de övningar som du själv upplevde var de bästa. Det
lönar sig alltså att beakta mångfalden i gruppen också när du planerar lära känna
varandra-övningarna.

Nedan följer några exempel på målinriktade övningar som du kan använda i din
gulisgrupp. Övningarna får gärna göras i par eller små grupper med varierande
sammansättning.
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1. Vad har vi gemensamt?
Målet är att gruppmedlemmarna ska känna sig trygga i att bekanta sig med varandra.
Trygghetskänslan stärks av att var och en själv får bestämma vad han eller hon vill berätta om sig själv.

Anvisningar
Sök upp en person som du inte känner från tidigare. Presentera er för varandra med det
namn som ni önskar att andra ska kalla er. Diskutera och välj tillsammans ut tre saker
som ni har gemensamt. Välj inte självklara definitioner såsom att ”vi är båda studerande”. Bilda sedan tillsammans med ett annat par en grupp på fyra personer och diskutera
vad ni alla fyra har gemensamt. Ni kan också diskutera vad hela gruppen har gemensamt.

2. Diskutera studieområdet
Målet är att gruppmedlemmarna ska känna sig trygga i att bekanta sig med varandra.
Trygghetskänslan stärks av att var och en själv får bestämma vad han eller hon vill berätta.

Anvisningar
Sök upp en person och diskutera tillsammans vilka förväntningar ni har på era kommande studier. Vad fick er att bli intresserade av just detta område? Hur kom det sig att du
började studera just det här? Vad är ni särskilt intresserade av i era studier? Börja med
att presentera er för varandra med det namn som ni önskar att andra ska kalla er.

3. På kartan
Målet är att gruppmedlemmarna ska bli bekanta med varandra på ett tryggt sätt så att
alla kommer ihåg något om varje medlem.
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Anvisningar
Föreställ er att platsen (rummet, gården) där ni har samlats är en karta över Finland (eller
världen). Be deltagarna förflytta sig på kartan enligt givna anvisningar. Efter varje fråga
kan du be deltagarna diskutera ämnet exempelvis med den person som står närmast.
Börja alltid en diskussion eller presentation med att be personen repetera det namn
som han eller hon vill bli kallad.

Använd t.ex. följande frågor:
Var bor du nu?
Var bodde du innan du flyttade till den nuvarande staden?
Var är du född, var gick du i ettan i skolan?

4. Åsiktslinjen
Målet är att inleda en gruppdiskussion kring ett ämne och att gruppmedlemmarna ska
bli bekanta med varandra.

Anvisningar
Föreställ er en linje på golvet eller marken: i ena ändan finns svaret ”ja” och i andra ändan
svaret ”nej”. Tutorn lägger fram påståenden som var och en har en egen åsikt om. Deltagarna ställer sig på det stället på linjen som beskriver deras personliga åsikt. Alternativen
är i någondera ändan av linjen eller någonstans längs med linjen. När alla har ställt sig
på linjen frågar tutorn var och en varför hon eller han har ställt sig just där. Tvinga inte
någon att svara, men uppmuntra alla till att motivera sin åsikt.

Du kan hitta på påståenden själv beroende på diskussionsämnet. Exempel på påståenden som gäller studielivet:
•

Jag vill delta i verksamhet som ordnas för gulisar.

•

Jag har önskemål om tutorverksamheten.

•

Jag tycker det är lätt att delta i studentevenemang.

•

Jag tycker det är lätt att bli bekant med nya människor.

•

Min egen livssituation stöder mina studier.

•

Att bli berusad hör till studentkulturen.

•

Man måste alltid orka med studierna.

Vad mer kan du göra med gulisarna?
Förutom studentorganisationsverksamheten kan ni också göra studiebesök till exempelvis caféer, loppmarknader, föreningar eller organisationer, friluftsleder, idrottsföreningar
eller aktörer som erbjuder möjlighet till frivilligarbete i närområdet.
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6

HITTA STÖD OCH HJÄLP I
OLIKA SITUATIONER
Efter att du läst detta avsnitt vet du vart du
kan vända dig om du behöver hjälp eller stöd.
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6
HITTA STÖD OCH HJÄLP I OLIKA SITUATIONER
Kom ihåg att du inte är ensam som tutor och att du inte behöver lösa alla problem i
världen. Tveka inte att begära hjälp och stöd av andra tutorer, handledare, högskolans
personal och olika organisationer som erbjuder hjälp.

Efter att du läst detta avsnitt vet du vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller
stöd.

UPPGIFT
Anteckna kontaktuppgifterna till stöd- och handledningstjänsterna vid din högskola.
Skriv ner information som du hittat på webben eller fått i samband med kursen (t.ex.
studiepsykologen, studiehandledaren, tutorläraren, studierådgivaren).





RUSMEDLENS ROLL I STUDIEGEMENSKAPEN OCH TUTORVERKSAMHETEN
Som tutor är du involverad både i gulisarnas studieliv och i deras fritid. Det betyder att
du sannolikt kommer att stöta på och behandla frågor som gäller rusmedel.

Som tutor kan du gärna ställa dig själv följande frågor:
•

Hur ska jag hjälpa gulisarna att bli bekanta sig med varandra på fritiden utan att skapa en situation som förutsätter användning av alkohol?

•

Berätta sanningsenligt om evenemangets karaktär. Involverar gulisintagningen aktiviteter/uppgifter som man kan bli tvungen att utföra mot sin vilja om man inte vågar
säga nej på grund av grupptryck?

•

Skulle tröskeln att delta i evenemang eller tutorträffar vara lägre om man informerade gulisarna om att det är socialt accepterat att delta helt nykter i aktiviteterna eller
att delta i kvällsfester även om man bara dricker några portioner alkohol?
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•

Hjälper meningen ”alla måste inte dricka” i en situation där aktiviteten har byggts
upp uttryckligen kring alkoholdrickande? Kunde man i stället satsa på förberedda,
diskussionsbaserade lära känna varandra-övningar eller fysiska aktiviteter?

•

Är en lindrig eller rejäl fylla det som binder samman gruppen? Det receptet fungerar
inte, eftersom alla inte använder alkohol. I verkligheten är det viljan att lära känna varandra och vi-andan som binder samman gruppen. Vi vet också att ingen gillar att bli
pressad till att dricka. Användning av rusmedel medför alltid risker. Förutom hälsorisker kan det resultera i nedsatt studieförmåga, vilket återspeglar sig på de närstående
eller andra personer i studiegemenskapen.

Exempel på rusmedelsproblem
•

Oro över en kompis som ofta dricker sig så berusad att han blir medvetslös.

•

Oro över att vännerna alltid måste hålla reda på i vilket skick en studiekompis är.

•

Misstanke om att en studiekompis mår dåligt och tar rusmedel som medicin.

•

Det tar alltid minst en dag innan kompisen återhämtar sig efter att ha varit berusad.

•

Pengarna går till rusmedelsanvändning eller penningspel.

•

Studiestress behandlas endast med hjälp av rusmedel.

UPPGIFT
Ta reda på om det finns ett rusmedelsprogram för studerande vid din högskola och
var det finns att läsa. Studera programmet så att du vet hur du som tutor ska agera i
rusmedelsrelaterade frågor.

I rusmedelsprogrammet för studerande behandlas
•

högskolans attityd till användning av olika rusmedel i studierna

•

förebyggande rusmedelsarbete, handledning av studerande och ansvar

•

narkotikatest, studierätt och lämplighet för branschen

•

uppsökande av vård och studier efter vården.
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HUR DISKUTERA OROVÄCKANDE BETEENDE?
Som tutor har du en viktig roll också när det gäller att diskutera oroväckande beteende.
Om du blir orolig över hur en gulis mår eller orkar med sina studier kan du ta upp det till
diskussion med honom eller henne i enrum på ett tryggt och respektfullt sätt. Förbered
diskussionen väl.
Undersökningar visar att det gynnar den studerande att någon bryr sig och uttrycker sin
oro i tid. Av denna anledning lönar det sig för dig som tutor att vara medveten om vad
som är A och O när man ska ta upp ett rusmedelsproblem.
•

Oron kräver inget bevismaterial. Lita på din magkänsla. Det viktigaste är att föra sa
ken på tal.

•

Berätta hur det känns för dig (”jag har fått en känsla av att, jag har märkt att ...”), peka
inte finger. Berätta att du är orolig och lyssna.

•

Du kan bli avvisad, och du kan också ha fel. Det måste du acceptera.

•

Förbered dig på att hänvisa personen eller föra saken vidare.

DISKUTERA OROVÄCKANDE BETEENDE = Ställa en annan person frågor om något
som bekymrar eller oroar en själv utan att såra honom eller henne. Vem som
helst kan uttrycka sin oro, och därför är det också naturligt att en tutor
gör det. Oron kan handla om exempelvis hur en gulis orkar med sina studier,
mår psykiskt eller använder rusmedel. Ju tidigare man ingriper i ett oroväckande beteende, desto bättre möjligheter har man att påverka beteendet.
Undersökningar visar att tidigt ingripande är en effektiv metod.

Hur föra saken på tal?
•

Planera på förhand hur du ska börja diskussionen och uttrycka din oro. Du kan t.ex.
säga så här: ”Jag har inte sett dig på ett bra tag. Hur står det till?” ”Du har verkat
tröttare den senaste tiden. Hur mår du?”

•

Det är viktigt att du lyssnar. Överväg tillsammans olika lösningar. Fundera på vart
personen kunde vända sig för att få hjälp. Hjälp honom eller henne vid behov att
komma i kontakt med studiepsykologen vid högskolan eller studenthälsovården.

•

Om personen vägrar att diskutera saken bör du acceptera det. Du kan trösta dig
med att du åtminstone försökte ta upp problemet och visade att du bryr dig om
personen i fråga.

•

Tänk också på att du ska orka själv. Du kan inte gå omkring och vara orolig hela tiden,
eftersom det tär på dina egna resurser. Lär dig att sätta gränser och målmedvetet
skydda också dig själv.
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UPPGIFT
Som tutor får du träffa många olika människor och försöka lösa olika situationer.
Förbered dig genom att öva några situationer i praktiken på förhand. Fundera i varje
exempelfall hur du skulle agera som tutor.
Case Niika
Gulisen Niika berättar att hen har det skralt med ekonomin och ber dig låna hen 100
euro till mat och räkningar. Vad gör du som tutor i den här situationen?




Case Sassa
Gulisen Sassa berättar att hen inte riktigt kommer överens med de andra i studiegruppen. Det grämer Sassa, eftersom hen känner att hon alltid blir utanför. Vad gör
du som tutor i den här situationen?




Case Aati
Gulisen Aati säger sig vara så stressad över studiestarten att hen inte sover ordentligt på nätterna. Hen upplever att hen inte är tillräckligt bra för att klara av studierna
inom sitt område. På vilka sätt kunde du som tutor stöda Aati?
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Kom ihåg att du som tutor inte behöver kunna och behärska allting. Hänvisa vid behov gulisen vidare till olika tjänster. Ta reda på åtminstone vad följande kan erbjuda:
•

Högskolans egna handledningstjänster

•

Högskolans rusmedelsprogram för studerande

•

Studenthälsovården och SHVS

•

Hälso- och mentalvårdstjänsterna i den egna kommunen

Sök upp olika hjälptjänster på webben:
•

Psykporten, information och verktyg för självhjälp i frågor som gäller psykisk hälsa
och rusmedel www.mielenterveystalo.fi/sv

•

Mieli rf:s Kristelefon, tfn 09 2525 0111, www.mieli.fi/sv

•

Mieli rf:s Sekasin-chat: www.sekasin247.fi

•

Nyyti ry, information och stöd för studerande och studiegemenskaper som behöver
stärka sin psykiska hälsa och studieförmåga www.nyyti.fi/sv/

•

Nyyti ry. Guide om livsbalans för studerande:
https://www.nyyti.fi/sv/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/ole-oman-elamasi-tahti/

•

Nyyti ry. Lär dig levnadskonst-artiklar:
https://www.nyyti.fi/sv/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/

•

EHYT:s telefonrådgivning: hjälp och stöd för den som oroar sig över sin egen eller en
närståendes användning av rusmedel, tfn 0800 90045, www.ehyt.fi/paihdeneuvonta

•

Droglänken: självhjälpsverktyg för den som vill följa upp, minska och sluta använda
rusmedel samt information om olika rusmedel, www.paihdelinkki.fi/sv

•

OttoMitta, en mobilapp för uppföljning av alkoholanvändningen: www.ehyt.fi/taitolaji

•

Peluuri: information, verktyg och stöd för den som vill få kontroll över sitt
penningspelande, www.peluuri.fi/sv

•

Digipelirajat’on: information, kamratstöd och stöd för den som kämpar med
problemspelande www.digipelirajaton.fi

•

Projektet Cannabisintervention för unga cannabisanvändare (2018-2020, EHYT ry och
YAD ry): www.kannabishanke.fi/cannabisintervention-for-unga-cannabisanvandare
och webbplatsen för självhjälp: www.kannabis.eu/pa-svenska/
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HAR DU TÄNKT PÅ DETTA?
Känns det som om vissa tankemodeller om tutorverksamhet har stelnat i formerna och
inte tjänar syftet att få de studerande att må bra? Som tutor kan du utmana befintliga
tankemodeller och verksamhetssätt.
•

Du får en chans att träffa en grupp människor, där var och en har sin egen unika
livssituation och bakgrund.

•

Du kan erbjuda din nya gulissgrupp trygga lära känna varandra-övningar som 		

alla trivs med i stället för att ordna lekar.
•

Du kan rekommendera de nya studerandena att analysera sina studiefärdigheter
och uppmuntra dem att samarbeta och söka stöd i stället för att försöka lösa sina
problem på egen hand.

•

Du kan rekommendera studerandena att göra sina uppgifter en bit i taget, så att de
inte blir utmattade av alla deadlines.

•

Du kan se till att det på gemensamma fester finns något trevligt att göra för alla,
oberoende om det gäller dryckesservering, programinnehåll eller något annat.

•

Du kan påverka att de studerande inte ska känna sig pressade att använda rusmedel
och att rusmedel i framtiden får en mindre roll i studentevenemangen. I stället kan
man fokusera på andra roliga aktiviteter.

•

Du kan fråga din studiekompis hur det egentligen står till och hur hon mår i stället
för att tillsammans skratta åt diverse klåpigheter och dumheter hon gjorde igår kväll.

•

Du kan uppmuntra andra studerande att inse att studierna löper betydligt bättre
med en pigg och utvilad hjärna än efter att man vakat och festat halva natten.

•

Du har en nyckelroll när det gäller att ändra eller rentav skapa en ny 			
studentkultur.
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GYLLENE REGLER FÖR ETT ETISKT
OCH HÖGKLASSIGT TUTORSKAP

Tutorn
•

deltar frivilligt och planmässigt i handledningen, och rapporterar också om
verksamheten

•

reflekterar över sin egen roll, även över vad tutorskap innebär och vad det
inte innebär

•

reflekterar över sitt eget tutorskap

•

för inte vidare sådant som någon berättat i förtroende

•

ger inga tomma eller onödiga löften, är värd ett förtroende

•

ser sig själv som en förebild och ett visitkort för det utbildningsområde hen
representerar
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•

hänvisar vid behov studerande vidare

•

värnar om sin egen och andras hälsa och ork

•

påverkar studentkulturen genom sitt eget beteende och sina handlingar.
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EN KUNNIG TUTOR
Tutorns verktygslåda

Boken ska fungera som verktygslåda för tutorerna vid högskolorna. Du kan använda uppgiftsboken som hjälpmedel när du
ska planera, genomföra och rapportera om tutorverksamheten.
Därtill får du tips om tutorverksamheten och uppgifter som
hjälper dig att analysera dina egna resurser.
Uppgiftsboken har sammanställts inom ramen för EHYT ry:s
och Nyyti ry:s projekt KUPLA (2018–2020). Målet med projektet
var att stöda välbefinnandet och studieförmågan bland högskolestuderande, stärka förebyggandet av rusmedelsproblem
inom högskolegemenskapen och främja en studiekultur med
låg tröskel och stark vi-anda. Uppgiftsboken bygger på det
centrala innehållet i den tutorutbildning som togs fram inom
ramen för projektet.
Tack för att du bidrar till arbetet med att skapa en bättre studentkultur. Vi önskar dig ett givande tutorskap!

