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Riktlinjer och tips till stödkamraterna 
 
Vad handlar dessa klassmöten om? 
Innehållet i varje möte hänger på vad dina klasskamrater vill diskutera. 
Du kan använda dig av deras och egen förmåga för att få till stånd en 
livlig och bra dialog i gruppen. Nedanstående förslag till innehåll är menat 
att fungera för att sätta igång diskussionen. Du kan också använda andra 
sätt eller teman och diskussionen kan också gå åt ett helt annat håll. 

Två generella igångsättarfrågor för mötet är: Vad tycker vi om det? och 
Vad kan vi göra med det?  

Vad tycker vi om det? Vad har lektionen att göra med ditt eget liv? Hur 
nära verkligheten är den? Vad tycker du om den? Vad är din egen åsikt? 
Vad känner du? 

Vad kan vi göra med det? Vilken förändring skulle lektionen kunna 
orsaka i era liv? På det sätt ni umgås med varandra i klassen? I skolan? 
Var skulle ni kunna använda, pröva eller öva någon del av UN-PLUGGED 
lektionerna? 

Tid 
Tidsramen är 15 till 30 minuter maximum. Ni kan exempelvis planera för 
mötet under lunchrasten, och lägga det vid en tidpunkt som har planerats 
i förväg på schemat efter undervisningstimmarna. Stödkamraterna kan 
behöva lite extra tid till förberedelser innan mötet börjar.  

Plats 
Välj ett rum där det känns bekvämt och där man kan sitta i en cirkel. Det 
kan vara ert uppehållsrum. Men skolan kanske har andra ställen där man 
kan sitta, med mera informell atmosfär. Det är inte tillrådligt att använda 
en plats utanför skolan, eftersom mötet måste ses som ett arrangemang 
av skolan.  

Metoder och stil 
Metoden som ni använder för att backa upp UN-PLUGGED mötena grundar 
sig på det gamla uttrycket “Tala om det för mig och jag glömmer; 
visa mig och jag kommer ihåg; engagera mig och jag förstår”. Så 
föredrag, monologer eller långa förklaringar bör inte tas med på 
klassmötena. Kom alltid ihåg att det viktigaste målet för mötena är att 
engagera eleverna, så att de lär sig av varandra och inte bara av läraren. 
Här är några tips:  

 
1. Se till att alla gruppdeltagarna kan se varandra; det enklaste sättet 

att göra detta är att sitta i en cirkel 
2. Ha en öppen agenda så att vem som helst kan få med en fråga för 

diskussion 
3. Använd olika uttryckssätt under mötena (prata, rita, showa, 

smågrupper, stor grupp) för ett maximalt engagemang av 
gruppdeltagarna  
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4. Var inte rädd för att använda en ’isbrytare’ eller ”energigivare” för 
att lätta upp stämningen. 

5. Uttala vad du hör och ser när en gruppdeltagare förödmjukar eller 
förlöjligar en klasskamrat, eller inte lyssnar på en annan och fråga 
de andra  gruppdeltagarna om deras uppfattning när det finns risk 
för konfrontation. 

 
Den viktigaste regeln är: välj din egen stil med hänsyn till vad du är van 
vid, det som får dig att känna dig trygg och bekväm. Utbildningsdagarna 
för stödkamrater syftar till att göra dig trygg och ge dig input från andra 
stödkamrater, men du har också lärare, andra stödkamrater och 
framförallt vänner omkring dig, som du kan fråga vad de tycker.  

KOM IHÅG! Mötet kan se helt annorlunda ut i alla de länder som deltar i 
UN-PLUGGED programmet och i varje UN-PLUGGED skola och t o m. i 
varje UN-PLUGGED klass. Skapa denna skillnad! 
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Kamratmötenas innehåll – igångsättande förslag 
 
Kom ihåg att ni skapar ert eget unika klassmöte ... och att ni bara har 15 till 30 
minuter på er! Så ni kan inte göra allt som föreslås. Gör ert val. 
 
 
 
MÖTE  

FÖRSTA Presentera: Börja mötet och berätta någonting om utbildningen som du 
har deltagit i. Klargör målsättningarna och reglerna för dessa 
klassmöten enligt dina förslag som stödkompis. Be om tillägg eller 
kommentarer och skriv ner dem.  

 
Vad tycker vi om det? Vad kan vi göra med det?  

Ni har deltagit i en introduktion till UNPLUGGED lektionerna. Återstår 
några frågor angående följande? 
De ämnen som redovisades och kommer att vara med på lektionerna.  
De grundläggande reglerna som diskuterades och som man kom  
överens om. 
Förklara vad du kommer att göra när det gäller dessa frågor.  

 
• Om att dricka alkohol. Du har varit med på lektionen med information 

om effekter och risker. Visa eleverna kortet med extra information om 
könsskillnader när det gäller alkoholkonsumtion. Fråga om de känner 
igen detta och vad skälet kan vara till dessa skillnader. Ett element som 
du kan föra in i debatten är frågan om pojkar och flickor ser olika på 
idén om att ha kontroll över sin kropp och sig själv.  

Ni behöver inte komma överens eller känna att ni tycker likadant men lägg 
in en sammanfattning av vad du har hört i diskussionen.  

ANDRA Vad tycker vi om det? Vad kan vi göra med det?  
• På lektionen om normanpassade idéer jämförde ni era egna ideer om 

hur många som röker med verkliga siffror från forskningen. Vad anser 
du om lärarnas och skolledningens uppfattning om användningen av 
droger, i jämförelse med verkligheten?  

• Inom vilka andra områden som berör riskfyllt eller problematiskt 
beteende i skolan, skulle det finnas sådana skillnader mellan vad man 
tror om dessa beteenden och verkligheten?  

• Finns det personer i skolan eller i dess omgivning som borde ha reda på 
vad ni tycker om detta?   

TREDJE Vad tycker vi om det? Vad kan vi göra med det? 
Återigen: Könsskillnaderna. Hur reagerar flickor på negativt tryck från 
kompisar, och hur reagerar pojkar? Hur skulle vi kunna ändra något i 
detta? Vad kan pojkar lära sig av flickorna? Vad kan flickorna lära sig av 
pojkarna? (Ni kan diskutera detta i en pojk- respektive flickgrupp.) 
Att uttrycka känslor: Var kan vi uttrycka våra känslor – hemma, i 
skolan, ute? (Ni kan besvara denna fråga i grupper med 4 i varje.) 
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FJÄRDE Vad tycker vi om det? Vad kan vi göra med det? 
• Be två uppenbarligen olika personer förklara hur de ser på vänskap och relationer: en verbal och 

utåtriktad elev och en blygare eller mer tystlåten. Ni kan fråga dem några dagar före mötet, om 
de är villiga att tala om detta. Var försiktig i ditt val och tillfråga endast personer som du är säker 
på att de ser på sig själva som tystlåtna respektive talföra.  

• I detta ämne kan du be de båda utvalda personerna eller alla deltagarna i gruppen att ta med sig 
en teckning för att uttrycka sig. Kanske någon som annars inte säger så mycket kommer att 
uttrycka sig lättare genom egna bilder.  

FEMTE Vad tycker vi om det? Vad kan vi göra med det? 
• UN-PLUGGED lektionen handlade om reklam för rökning och tobak. Hur skulle öppen reklam 

för olagliga droger se ut? Vad skulle man visa upp för informativ eller attraktiv text? Vad skulle 
du tycka om detta som tillverkare eller handlare? Och som konsument eller potentiell kund? 

• Vilka coola eller acceptabla sätt finns det att säga nej till en cigarett? Hur reagerar andra på det? 
Vad fungerar? Vad fungerar inte? 

• Hur förväntar du dig att din förmåga att säga nej kommer att förändras under de närmaste åren? 
SJÄTTE Vad tycker vi om det? Vad kan vi göra med det? 

• Repetera leken eller ’energigivaren’ som ni har gjort i klassen som berör dina egna kvaliteter 
(’starka Lasse, skrattande Pelle, roliga Kajsa,…’). Fråga efter leken vad det är som gör det svårt 
att leka samma lek med brister eller svaga sidor hos dig själv.  

• Försök identifiera personer eller platser i skolan där du har möjlighet att tala om svårigheter eller 
problem. Och var detta inte fungerar? 

SISTA Vad tycker vi om det? Vad kan vi göra med det? 
• Utvärdera hela processen med UN-PLUGGED aktiviteter i skolan: lektionerna, klassmötena, 

föräldramötena, materialet. Låt gruppdeltagarna förbereda sig genom att skriva ner sina tankar 
på papper först (med åtminstone en punkt vardera i en + kolumn och en – kolumn), men ge 
tillräckligt med tid för att de ska hinna dela med sig vad de har skrivit upp och för att 
kommentera varandras yttranden. 
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FRÅGEFORMULÄR I SAMVERKAN MED KOMPISSTÖD 
 
Den här övningen kommer ni att göra under utbildningen för kompisstöd. Den är avsedd 
för eleverna, men föreställ dig att du skulle ha några lektioner tillsammans med en 
kollega… Eller leder du redan tillsammans med någon annan? Kanske en workshop i 
skolan, föräldramötet? Några av frågorna kan tillämpas på en tillfällig relation med en 
lärarkandidat från ett universitet. Detta är tillräckliga skäl för dig att som lärare fylla i 
frågeformuläret och dela det med… en kamratstödselev. 
 
 
Kära Kamratstödjare 

Ni kommer att vara minst två som vägleder klassmötena. Detta gör 
uppgiften som kamratutbildare enklare… generellt sett. Ibland verkar det 
gå fortare och effektivare om det bara är en som leder! Men bibehåll ändå 
gemensamhetsprincipen i UN-PLUGGED och dela kompisstödsfunktionen 
funktionen mellan er personer. För att ni ska vara beredda på olustiga 
situationer följer här en bra övning som ifylls av var och en för sig. Dela 
sedan svaren med de andra kamratstödjanrna i din klass.  

 

1. När jag talar gör det ingenting om de andra 
kompisstödjarna avbryter mig för att påpeka något viktigt. 

  Jag håller med 
 

  Jag håller inte med 
 

2. När jag kommer på något viktigt som kompisstödjare, 
måste jag få avbryta den andra kompisstödjaren så att jag kan 
utrycka min tanke eller åsikt. 

 Jag håller med 
 

 Jag håller inte med 
 

3. När de andra kompisstödjarna gör ett misstag medan vi 
leder ett möte är det okej att jag rättar honom eller henne inför 
gruppen. 

  Jag håller med  
 

  Jag håller inte med 
 

4. Jag vill kunna lita på att de andra kompisstödjarna kan 
räkna ut när jag behöver hjälp att vägleda.       

  Jag håller med 
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  Jag håller inte med 
 

5. Det rätta sättet att göra en skompisstödjare medveten 
om att man har något att säga är att räcka upp handen tills man 
får svar. 

  Jag håller med 
 

  Jag håller inte med 
 

6. Jag känner mig besvärad av att vara ansvarig så jag 
föredrar att de andra kompisstödjarna driver det hela. 

  Jag håller med 
 

  Jag håller inte med 
 

7. När de andra  kompisstödjarna pratar mycket, känner 
jag att jag måste säga något också, bara för att påminna gruppen 
om att jag också är närvarande. 

  Jag håller med  
 

  Jag håller inte med 
 

8. Om en deltagare avslöjar känsliga saker brukar jag 
vanligtvis se om de andra kompisstödjarna tar hand om det, innan 
jag gör det.  

  Jag håller med  
 

  Jag håller inte med 
 

9. Jag blir mest nervös i början av varje möte, eftersom det 
är så svårt att komma igång. 

  Jag håller med 
 

  Jag håller inte med 
  
 
 
 
 
10. Jag tycker om att vara flexibel i förhållande till gruppens 

behov, så jag tycker inte om att planera i detalj vad vi ska ta upp 
på ett möte. 
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  Jag håller med 
 

  Jag håller inte med 
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