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Alla behöver en kompis 
 

Största delen av alla barn har en kompis, som de är tillsammans med och sysslar med saker som är viktiga 

för dem. Trots det känner sig 10 procent av barnen i lågstadiet sig ensamma. Det här märks också i MLL:s 

telefon för barn och unga och i nätet, där barn berättar om att de känner sig utanför, att de är utan 

kompisar och om problem med kompisarna. Barnet är rädd att bli ensam i skolan. 

Ensamhet inverkar på barnets självkänsla och är en risk för utvecklingen. Det hänger samman med andra 

socio- emotionella problem och negativa upplevelser. Enligt Niina Junttila som har forskat i barns 

ensamhet, är ensamhet ett första tecken på depression och ångest och det kan få långtgående följder. 

Skolan är den naturligaste platsen för barn att bli bekant med andra i samma ålder. Goda kompisrelationer 

och en trygg grupp stöder inlärningen och trivseln i skolan. De barn som har vänner är överlag mera 

positiva till skolan än de som inte alls har kompisar. I Finland trivs eleverna i medeltal sämre med sina 

klasskompisar än i de övriga nordiska länderna. (WHO:s skolelevsundersökning 2012) 

I många lågstadieskolor finns fadderelevsverksamhet, vars mål är att ingen skall bli lämnad ensam i skolan. 

Idén är enkel: en äldre elev (ofta från klass 5 – 6) är fadder för en förstaklassist som hjälper och stöder den 

lilla eleven speciellt under början av skolåret. Under fadderåret genomförs bland annat gemensamma 

lektioner, rastlekar, utflyckter, fester och pysselstunder. Fadderelevsverksamheten är en naturlig plats att 

öva att vara kompis och att ta andra i beaktande.  

Läraren kan påverka barnens grupprelationer och på så sätt förebygga ensamhet i det dagliga arbetet. 

Läraren kan stöda elever att bli bekanta med varandra och gruppbildningar med olika metoder. Till exempel 

par- och grupparbeten samt regelbunden ändring av sittordningen tränar eleverna att fungera med olika 

klasskompisar. Under skoldagen behövs det ofta lärarens hjälp att träna att vara kompis och att fungera i 

grupp.  

Det är inte konstigt att lärare upplever detta krävande. Det att någon lämnas utanför gruppen är ett svårt 

och mångfacetterat gruppdynamiskt problem. Viktigt är dock att man tar i problemet. Varje barn har rätt 

till en trygg och trevlig skoldag till vilken det också hör kompisar. 

 

Satu Tallgren 

Planerare, MLL 

 

 

 

 

 

 

 

 



Till användaren   
 

I den här guiden finns både information och 

övningar med vilka man kan stärka den egna 

klassens gruppkänsla, elevernas 

kompisfärdigheter och att fungera som 

fadderelev. 

Varje kapitel innehåller teori och praktiska 

övningar. I kapitlen 1 och 2 behandlas 5 – 6 

klassisternas (fadderelevernas) 

kompisfärdigheter och stärkande av 

gruppkänslan. Kapitel 3 behandlar 

fadderelevsverksamheten och 

fadderelevernas deltagande i planeringen av 

verksamheten. I kapitel 4 finns idéer för 

fadderverksamhet med elever i första och 

andra klassen. Där finns övningar för 

faddertimmar, exempel angående 

fadderverksamhet i skolorna och tips för 

rastverksamhet. 

Övningarna i guiden passar för många olika 

ämnen. I grunderna för grundundervisningen 

(2004) nämns sociala färdigheter och 

egenskaper anknutna till dem bland annat i 

innehållet i modersmål och litteratur, 

omgivningslära och naturvetenskap, biologi, 

geografi, hälsokunskap, livsåskådning och 

elevhandledningen samt i undervisningen att växa som människa. 

Övningarna i guiden är praktiska Det är viktigt att diskutera med eleverna varför man gör övningarna, vad 

man strävar efter och vad man vill lära sig av dem. Till slut är det bra att gå igenom tankar och känslor som 

övningen väckte. Till en del övningar ingår det en serie i vilken man behandlar ämnet. Seriefigurerna kan 

underlätta problem och utmaningar när man behandlar stödförhållandena i klassen. 

 

i En kompis åt alla – projektet 

Den här guiden kom till i En komps åt alla – projektet (2012 – 2014) i vilket man utvecklar skolornas 

handlingsmönster för att stärka barn och ungas kompisrelationer och att känna igen och förebygga  

ensamhet. Modellen har provats i fem pilotskolor. Projektet är en del av MLL:s, Finlands Röda Kors, 

Föreningen för Mental Hälsa i Finland och den evangelisk-lutherska kyrkans projekt Gemensamt ansvar för 

unga, som finansieras genom medel från Gemensamt ansvar insamlingen. 

 

 

Jag kom på eller lärde mig: 

- Alla bör tas med 

- Vänner är viktiga 

- Man kan göra vad som helst med små 

- Man får inte diskriminera 

- Jag kan samarbeta med alla 

- Att vara en bättre fadderelev 

- Man kan komma överens med alla, 

fast vi är olika 

- Ingen får lämnas ensam 

- När man hälsar blir den andra glad 

- Det lönar sig att bekanta sig med nya 

människor 

- Man får inte reta någon 

- Att respektera kompisen och sig själv 

- Hur man hjälper en retad 

- Att ta andra i beaktande och att hälsa 

- Hur det känns att inte ha kompisar 

Respons från eleverna efter övningarna 



En bra kompis, trevlig klasskamrat 
 

Kompisrelationerna påverkar i stor grad barnets socialisering och utveckling. Med andra fungerar man så 

väl i grupp som i vänskapsförhållanden mellan två personer. För att komma in i en grupp behöver barnet 

sociala färdigheter: färdigheter att lyssna på andra, uttrycka sig själv samt att fungera konstruktivt i en 

interaktiv situation. Till de sociala färdigheterna hör också att kunna uppfatta känslor, uttrycka sig och 

reglera sig. I den här guiden kallar vi sociala färdigheter för kompisfärdigheter. 

Kompisfärdigheter lär man sig i stödförhållanden. Alla kan lära sig dem. Att vara social är en fråga om 

temperament och det beskriver lusten att vilja vara med andra. Det är viktigt att man i skolan stöder barn 

med olika temperament och att man inte låter blyga och tillbakadragna barn få mindre uppmärksamhet. 

Blyga barn kan ha utmärkta kompisegenskaper. Det kan ibland vara frågan om att fast barnet har 

egenskaperna, så kan det inte utnyttja dem i rätta situationer. Också en socialt begåvad kan bli utanför 

gruppen. Barnets kompisegenskaper räcker helt enkelt inte till. Det behövs en grupp där det är möjligt att 

använda sina kompisegenskaper. Därför är det viktigt att stöda utvecklingen av alla elevers 

kompisegenskaper. Barn behöver förmåga att behandla problem, återhämta sig efter motgångar och ”tåla” 

krångligheter i livet. Sociala situationer och interaktivitet utvecklar denna ”psykiska elasticitet”. Kompisar är 

bara därför också viktiga. 

 

Betydelsen av skolkompisar 
Till en bra skoldag hör kompisar. I skolan utgörs barnets centrala stödgrupp av den egna klassen. Med 

klasskompisarna lär man sig att ta andra i beaktande och man får respons på det egna uppförandet. Det är 

viktigt att eleven känner sig trygg i klassen. Känslan att höra till en grupp samt att känna sig accepterad gör 

det möjligt att lära sig kompisegenskaper. Barnet behöver också ömsesidiga kompisrelationer, som gör det 

möjligt att engagera sig och att träna närhet och förtroende. 

Varje barn behöver känna att det hör till en grupp och har vänner. Brist på dessa leder till ensamhet och är 

en risk för utvecklingen av självförtroendet och den psykiska hälsan. Det att barnet godkänns i en grupp, är 

speciellt viktigt för barn som har problem med familjerelationerna. 

Barnet behöver positiva upplevelser när det fungerar med andra. Att fungera med likadana är något av det 

svåraste att lära sig, varför det ofta behövs hjälp med det. Det blir problem om barnet inte kommer med i 

en grupp där hennes färdigheter får utvecklas. Ensam kan man inte lära sig sociala färdigheter och bristen 

på dessa hindrar att barnet kommer med i situationer där det skulle kunna lära sid dem. 

 

Läraren som stöd i kompisrelationerna 
I en enkät som MLL gjorde 2012 är lärarna av den åsikten att det ör till de vuxna i skolan att stöda elevernas 

kompisrelationer. Många känner dock att det inte finns tillräckligt tid eller medel för det. Lärarna kan dock 

påverka relationerna mellan eleverna genom små saker som t.ex. sittordningen, inlärningsmetoderna och 

utdelande av ansvar. Grupp- och paruppgifter, varierande gruppstorlekar samt olika former av samarbete 

gör det lättare att bli bekanta med varandra, uppmuntrar att vara med alla samt möjliggör ett aktivt 

deltagande. Läraren bör undvika situationer där barnen själv får skapa sina grupper eller rangordna sin 

själv. Gruppövningarna hjälper eleverna att bekanta sig med varandra. Speciellt viktiga är de när en ny klass 

börjar eller när det kommer en ny elev till klassen. Det är också viktigt att läraren i klassen diskuterar med 



eleverna om kompis- och kamratrelationer och om det att det lönar sig att berätta för en vuxen om man 

har problem med kompisarna. Då kan man tillsammans fundera på hur man kan lösa problemen. Det är 

viktigt att belöna när en elev tar en annan elev i beaktandet. 

 

Lågstadiet är en utmärkt plats att påverka 

sociala förhållanden mellan eleverna. Det är 

också bra att komma ihåg att lärarens 

förutfattade meningar om eleverna kan 

påverka vilken roll eleven får i gruppen. Om 

läraren uppmuntrar en blyg elev att träda 

fram i gruppen, kan detta påverka elevens 

roll i den. 

 

Läraren är en viktig vuxen för barnet. 

Lärarens intresse för barnets välmående, 

beröm och uppmuntran betyder mycket för 

barnet. En del lärare för bok, så att alla barn 

får lika mycket uppmärksamhet.  

Interaktiviteten underlättas om läraren 

känner eleven. Det behövs dock tid för att 

lära känna eleverna. Ibland har läraren häften 

i vilka eleverna kan skriva om sina 

funderingar. Det är viktigt för läraren att 

också diskutera med elevernas 

vårdnadshavare om stödförhållanden. Ett bra 

tillfälle att ta upp frågan på är föräldramöten 

där både eleven och vårdnadshavaren är på 

plats. Det kan underlätta diskussionerna om 

man använder en på förhand ifylld blankett 

(bilaga 1). Eleverna kan på förhand fylla i 

blanketten under lektionerna och man kan gå 

igenom den på föräldramötet.  

På föräldramötet är det också bra att gå 

igenom kompisförhållandena och 

gruppdynamiken i klassen. Tillsammans kan 

man komma överens om de sätt som man 

stöder barnens kompisrelationer. Man kan 

komma överens om hur man delar ut 

födelsedagsinbjudningar, t.ex. att de inte delas ut i skolan, hur man bjuder hem kompisar eller om 

hemkomsttider. 

 

 

Byte av sittordningen 

Vi byter sittordningen ungefär en gång i 

månaden. Klassens 31 elever sitter i åtta 

grupper. Varje plats har ett nummer och den 

syns på kartan över sittordningen. Platserna 

lottas ut en i gången från en låda. Eleven läser 

upp det nummer hon fått och namnet skrin in 

på kartan. Varje elev har en gång rätt att 

flytta fram sin tur till ett passligare tillfälle. 

När man skapar grupperna försöker man få 

både pojkar och flickor i samma grupp. 

Målet är att eleven byter grupp tillräckligt 

ofta så att gruppens konstellation ändras. 

Principen är att alla skall kunna samarbeta 

med alla. Inom gruppen kan eleverna 

kommaöverens om sittordningen, hur man 

cirkulerar och om uppgifterna vid måltiderna. 

De sista platserna är inte valbara och därför 

får den pojke eller flicka som fick 

”restplatsen” välja först nästa gång. 

Om en elev vill byta plats under perioden 

måste alla medlemmar i den nya och gamla 

gruppen godkänna bytet. I annat fall 

godkänner inte läraren det. Av de elever som 

är borta under valet kan man på förhand 

fråga vem de skulle vilja sitta bredvid och 

beakta det i mån om möjlighet. 

Timo Fordell, lärare 



 

i Lärare! 

 Fråga hur det går, uppmuntra och notera eleverna jämlikt 

 Ta upp kompisskap och ensamhet med eleverna. Fråga eleverna om någon blivit ensam i skolan 

 Ta upp kamratförhållandena med vårdnadshavarna 

 Poängtera för eleverna att man kan få hjälp med problemen. Det lönar sig att berätta för en vuxen 

om problemen. Gå igenom till vem man kan berätta om sakerna 

 Satsa på grupparbeten i klassen 

 Utnyttja undervisningsmetoder som gör det lättare att bekanta sig med varandra och som 

uppmuntrar att samarbeta med alla 

 Tacka en elev när den tar andra i beaktande eller en som har blivit ensam i gruppen 

 

Övningar 
 

Mål 

 Fundera på kompisskap och dess betydelse 

 Fundera på hurudan en bra kompis är och hur man kan vara en bra komps till en annan 

 Fundera och träna på hur man kan beakta, stöda och stöda en annan 

 Stärka klassens gruppkänsla och öva att fungera med andra 

Många sätt att hälsa 

 Tid: 10 minuter 

 Tillbehör: Papper och pennor 

 Plats: Klassrummet, mitt i utrymmet 

Anvisningar: 

Sätt er i en ring. Fråga eleverna hurudana sätt att hälsa de känner till. Finns det kulturella skillnader? Dela 

ut pennor och papper och be dem skriva sitt namn mitt på pappret. Skrutta sedan i hop pappret och släng 

det mitt i ringen. 

Öva sedan hälsningar. Påminn att man skall hälsa sakligt och med respekt. Be alla elever att hämta en 

pappersboll från mitten av ringen och att komma tillbaks till sin plats. Välj en typ av hälsning och vem som 

börjar. Den går och hälsar på den elev som står på pappret. Välj en sådan typ av hälsning som inte sårar 

någon. Efter den första hälsningen väljer man en ny typs hälsning, och den man hälsade på fortsätter. 

Exempel på hälsningar: 

Hej, moi, morjens, tjänare, hello, hejps... 

Gester: 

Hi-five, nicka, knytnävarna i hop, vinka, gnida näsorna, kindkyss, handtecken... 

 

 



 

Kännetecken på en god kompis 

 Tid: 15 minuter 

 Tillbehör: Tavla och kritor 

 Plats: Klassrummet 

 

Anvisningar: 

Fråga eleverna kännetecknen på en bra 

kompis och skriv upp dem på tavlan. Fundera 

sedan på hurudan en dålig kompis är. Skriv 

upp det på andra sidan av tavlan. Diskutera 

hur man skall göra om kännetecknen för en 

bra kompis inte uppfylls. Vad skall man göra 

om någon säger någonting elakt, bråkar eller 

inte tar någon med i ett spel. Be eleverna 

välja ut tre kännetecken på en bra kompis 

som de själv skulle vilja följa. Eleverna kan skriva ner dem i sina häften. Välj sedan tillsammans ut tre viktiga 

kännetecken (t.ex. genom röstning) och lägg upp dem i klassen. 

 

En vän i nöden 

 Tid: 45 minuter 

 Tillbehör: Vänner-serien och Ullas humörkikare (bilaga 2), pennor, (dokumentkamera) 

 Plats: Klassrummet 

 

Anvisningar: 

 

Fas 1: Visa Vänner-serien på väggen eller kopiera den åt alla. Gå kort igenom vad som händer i serien. En 

flicka sitter på en bänk och gråter. En pojke märker det och går fram och frågar vad som står på. Flickan 

berättar att hennes goda vän har flyttat till en annan ort. Pojken hjälper flickan genom att säga någonting. 

Elevernas uppgift är att hitta på ett lyckligt slut till berättelsen och fortsätta meningen ”Skulle det alls hjälpa 

om...” Övningen kan göras ensam eller i par. Om den görs i par: dela in paren t.ex. genom att dra lott. Alla 

elever får sätta en egen sak i en låda. Läraren lyfter sedan upp två saker åt gången. De vars saker lyfts upp 

bildar ett par. Be eleverna fylla i de sista replikerna i serien. Be dem sedan att skriva serien med egna ord. 

De som är snabba kan få som tilläggsuppgift att hitta på följande ruta i serien. Man kan också färglägga 

serien. 

Be till sist att få höra elevernas egna lösningar på hur historien slutade. Diskutera de olika lösningarna. 

Fundera på vilka saker som gör en sorgsen och vad man kan göra i sådana situationer. 

 

En bra kompis… 

…tar alla i beaktandet, hjälper till i alla 

situationer, skäller inte på andra, är snäll, 

vänlig, är på något sätt som du själv, är 

trevlig, är rejäl, ärlig, humoristisk, tar alla med 

i leken, är sällskap efter skolan, svär inte, 

skadar en inte, är inte dum, tycker också om 

andra människor, är glad. 

Elever från Latokartanon peruskoulu 



Fas 2: Fortsätt övningen med att fundera på huvudpersonens, Ullas, känslor i den första rutan. Visa Ullas 

kikare (bilaga 2) på väggen eller titta på den från kopior. Berätta att man med en humörkikare kan leva sig 

in i andras tankar, känslor och önskemål. Be eleverna att leva sig in i Ullas situation där hon sitter på bänken 

och gråter. Eleverna skriver ner sina tankar, känslor och önskemål på papper. Gå gemensamt igenom Ullas 

tankar, känslor och önskemål som eleverna har skrivit. Diskutera till slut om hela serien: 

- Vad tror ni att pojken tänkte då han såg flickan gråtande på bänken? 

- Hur tror ni att pojken kände sig då? 

- Hur tror ni att flickan kände sig när pojken kom och frågade vad som står på? 

- Vad tror ni att flickan tänker vid seriens slut? 

- Vad skulle hända i följande ruta om serien fortsatte? 

- Vad kunde hända om en vecka? 

Till slut kan du låta gruppen diskutera. Poängtera att små saker och handlingar kan vara betydelsefulla för 

en ensam elev. T.ex. ett leende, hälsning eller frågan ”hur mår du” är lätta sätt att visa att man noterar den 

andra. Kom överens att ni har som gemensamt mål att hälsa på minst en sådan person per dag som ni inte 

hälsat på tidigare. Ett dagligt ”hej” är också ett bra sätt att komma i håg si egen kompis. 

 

Ett kollage av kompisskap 

 Tid: 45 minuter 

 Behövs: Veckotidningar, papper (storlek A3)/kartong, sax, lim, pennor 

 Plats: Klassrummet 

 

Anvisningar: 

Dela in eleverna i par. Be dem klippa ut sådana bilder från veckotidningarna som beskriver bra kamratskap. 

Varje par gör ett collage som de presenterar för klassen och förklarar vad bilderna berättar om kamratskap. 

OBS! Du kan visa collagen på föräldramötet och diskutera om barnets kamratskap. 

 

Kompissång 

 Tid: 30 minuter 

 Behövs: Papper och penna 

 Plats: Klassrummet eller musikklassen 

 

Anvisningar: 

Be eleverna räkna upp bekanta sånger. Välj ut en sång till vilken ni skriver en ny text. Målet är att göra 

klassens egen kompissång. Hela klassen kan till en början sjunga sången. Dela sedan upp klassen i mindre 

grupper och dela ut kopior av texten. Indelningen i grupper kan t.ex. ske så att eleverna ställer sig i kö efter 

första bokstaven i egna/mammas/pappas namn från A till Ö – man får inte prata! 

Dela ut en vers till varje grupp och be dem skriva om texten. Poängtera att texten bör beskriva bra 

kompisskap och att ta alla i beaktandet. Koppla sedan i hop verserna till en sång och sjung sången. Kom 

överens om sångstilen, t.ex. rap. 



OBS! Öva sången och framför den t.ex. på en föräldrakväll eller en skolfest.  

 

Jag själv som kompis 

 Tid: 15 minuter 

 Behövs: Kompismeningar-blanketten (bilaga 3) 

 Plats: Klassrummet 

 

Anvisningar: 

Dela ut kompismeningar-blanketten till eleverna och be dem slutföra meningarna. Uppgiften kan också 

utföras hemma. Du kan också be eleverna att fundera på meningarna med föräldrarna. Efter uppgiften kan 

du fråga eleverna hur det kändes att göra uppgiften. Vilka saker var svåra, vilka lätta? 

 

i Övningar för indelning i grupper 

Bekanta dig med MLL:s Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen-undervisningsmaterial. Där 

behandlas bland annat hur man stöder en nybildad grupp, hur gruppen fungerar samt interaktivitet och 

deltagande.  

www.mll.fi/kasvattajille/ryhmayttaminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mll.fi/kasvattajille/ryhmayttaminen


Ingen lämnas ensam 
 

Ensamhet är ett allvarligt hot mot barnets hälsa och välmående. Enligt barn är ensamhet en betydande 

orsak till att känna sig sorgsen. Eftersom ensamhet är en känsla, kan den vara svår att upptäcka. Ofta kan 

det att bli ensam också betyda ensamhet. I skolan märks ensamhet ofta genom att någon blir lämnad 

ensam och utan kompisar. För en socialt ensam saknas en grupp till vilken man kan höra. 

I bland kan barnet vara med i en grupp, spel och lekar, men ändå känna sig ensam. Barnet kan känna att det 

inte finns någon som tycker att just jag är en viktig vän. Hos en som är emotionellt ensam fattas bästisen 

med vilken man kan dela alla viktiga saker. Enligt Niina Junttilas undersökning (2010) känner speciellt pojkar 

emotionell ensamhet. Flickor har oftare än pojkar sådana kompisrelationer i vilka man lätt kan diskutera 

svåra saker.  

 

Barn definierar själv på många sätt orsakerna till ensamhet. När man frågar orsakerna till ensamhet av barn 

på i klasserna 5 – 7 (Aro & Lintu 2012), nämner de den egna jag-bilden, dåligt självförtroende och drag i 

personligheten, t.ex. tystlåtenhet och blyghet. En del av orsakerna har att göra med den sociala statusen: 

”jag i förhållandet till andra”, mobbning eller olikheter. Dessutom nämndes situationer kopplade till vissa 

situationer så som tidsbrist och konflikter. Yttre faktorer var bland annat avlägsen boningsort. En stor del av 

barnen upplevde att de på något sätt själv kan påverka ensamheten. 

Ensamhet ses ofta som att ensamhet orsakas av den egna individen. Däremot skulle det vara förnuftigt att 

granska hur seder och traditioner i olika kulturer i samhället påverkar barns ensamhet. Finns det seder och 

bruk i skolorna som gör att barn ensamma? Det är på alla vuxnas ansvar att motarbeta ensamhet bland 

barn och det berör alla. Detta är viktigt att notera när man jobbar med att motarbeta ensamhet och 

mobbning i skolorna. 

 

   

Att bli utesluten från en grupp är mobbning 
En ensam kan vara också vara mobbad, dock inte alltid. Brist på vänner, att bli retad samt förträngd är bara 

delvist överlappande fenomen. 

Med mobbning i skolan menas att någon elev, av en eller flera elever, blir sårad, skadad eller diskriminerad 

utan att kunna försvara sig eller kunna påverka hur han/hon blir behandlad. Strider och oenighet skiljer sig 

från mobbning på det viset att de är kortvariga och inte utspelar sig mot en och samma elev. 

Mobbning kan delas in i direkt och indirekt mobbning. En typ av indirekt mobbning är uteslutning från 

klassens eller gruppens sociala samhörighet. Då kan man tala om att ”bli utanför”, alltså mobbning, när 

någon lämnas utanför de sociala grupperna eller skadar de interaktiva relationerna. Indirekt mobbning är 

ofta mycket sofistikerad och svår att märka. Den här formen av mobbning är bl.a. spridning av rykten, 

mångtydda meddelanden vars mening är att tydas bara av en viss grupp samt att bryta de interaktiva 

normerna som att låta bli att hälsa eller låta bli att svara. 

Skolan är den vanligaste platsen för mobbning. Mest mobbas det på rasterna och näst mest på timmarna. 

Mobbning på andra platser har ofta anknytning till skolan. Internet har fått en stor roll i skolmobbningen. 

 



i Gör ett ickemobbningsavtal i klassen (bilaga 4). Kom överens att alla undertecknar det. 

 

Läraren som stöd för den ensamma 
Ensamhet är en svår sak för barn, till vilken de behöver vuxnas stöd. Till en början är det viktigt att ta reda 

på vad barnet upplever och tänker, hur barnet känner sig. Det är också viktigt att be om information om 

barnets situation av vårdnadshavarna och andra som står barnet nära.  

 

Det kan vara svårt att tala om ensamhet. Att bli utanför en grupp kan för barnet betyda det att han/hon 

inte duger vilket leder till skamkänsla. Barnet känner att det inte kan handla på ett sådant sätt att det blir 

accepterat av de andra. Barnet börjar fundera vad det är för fel på honom/henne. Barnet behöver en 

vuxens hjälp att komma bort från tankarna att han/hon är skyldig till ensamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ensamhet bland elever 

För en tid sedan skrev en flicka i femman till oss forskare: ”Jag har ingen som jag kan prata med. Jag har 

blivit slagen och retad och det känns att ingen bryr sig. Alla hatar mig. I bland känns det att jag vill dö. Jag 

orkar bara inte med det här livet. Ingen orkar titta på mig. Jag lever här som ett spöke, här finns ingen som 

skulle sakna mig”. Det var fråga om en helt vanlig, men väldigt ensam, snäll och ordentlig flicka. Tior på 

betyget och hon förorsakade inga problem eller bekymmer i skolan, hemma eller bland kompisarna. 

Allt för ofta tror vi vuxna att allt är bra så länge som våra barn inte uppträder aggressivt, asocialt eller får 

dåliga vitsord. Så här är det tyvärr inte. Både i finländska och internationella undersökningar har det 

framkommit att ensamhet, trötthet, sociala rädslor och depression speciellt upplevs bland de här snälla 

och skötsamma barnen som blir lite på sidan i klassen. Självfallet reagerar en del av de ensamma barnen 

på sitt illamående med ett asocialt beteende, vilket på ett vis är tur, för det är just det som lättast får oss 

vuxna att märka att allt inte står rätt till.  

Ensamhet är inte det avkopplande och önskade tillstånd där man får vara helt för sig själv, tänka sina egna 

tankar eller göra precis vad man vill. Ensamhet är den ångestfulla och förlamande känslan att man inte har 

någon som man kan dela sina tankar med, eller någon att gå på bio, vara på stan eller ens vara 

tillsammans på rasten med. Att få vara ensam en stund gör ofta gott, men ensamhet gör alltid ont. 

Speciellt då man varje dag och i alla situationer känner utanförskap och att man inte hör till gruppen.  

Lågstadieelever beskriver ensamhet som en eländig, tråkig och obehaglig känsla som kan leda till att den 

ensamma kan bli ”mentalt sjuk”. Enligt en pojke i fyran borde: ” Alla ha åtminstone en bra vän som man 

kan lita på och som kan trösta när man har det svårt”. Klasskamraten tillägger: ”Om man varje gång man 

ser någon som är ensam skulle fundera, om det skulle vara jag som är ensam, skulle det vara roligt?” Det 

skulle det inte. 

Hur skall vi då få våra barn att berätta om sina känslor, om längtan efter vänner och kompisar före 

ensamheten blir kronisk och växer som en snöboll till andra psykosociala problem? Vart 10:e barn i 

Finland, enligt vissa uppskattningar t.o.m. vart 5:e, känner vid något tillfälle ångest för sin ensamhet. 

Skuldkänslan över att det på något sätt skulle vara ens eget fel, att man genom sitt eget beteende och 

uppträdande inte accepteras av gruppen, för ofta barnet att tiga om problemen. Man är hellre tyst och 

osynlig än att man berättar att man inte orkar med situationen speciellt länge mera. Speciellt bland 

pojkarna är det vanligt att ”man tar det som en man”. Den karga sanningen kommer fram då man jämför 

självmordsstatistiken mellan Finland och andra OECD-länder. Avståndet till följande länder är till och med 

större än Framgången i PISA-undersökningen, tyvärr åt det andra hållet.  

KiVa koulu projektet har under de senaste åren lyft fram mobbningen till allas kännedom. Barnen vågar nu 

lättare berätta om mobbningssituationer och stöda mobbade. Kanske övningarna här kan hjälpa allt flera 

barn och vuxna att notera hur tråkigt det är att bli lämnad utanför och känna sig ensam och att komma i 

håg hur roligt det är när någon kommer och pratar, frågar hur man mår och begär med i en lek. Att be en 

ensam med i leken är lättare än vad man skulle tro. För en ensam är det svårare att komma med när man 

gång efter gång har fått smällar och blivit utanför, ofta är det omöjligt att själv gå med.  

Ju längre barnet är ensamt desto sannolikare är det att barnet kommer att vara ensamt som ung och 

vuxen vilket i något skede kan leda till psykosociala problem. Att i tid stöda barnets välmående med t.ex. 

fadderelevsverksamhet, användande av skolans vuxnas månkunnande eller ett tätare samarbete med 

hemmen medför endast små utgifter. Däremot kostar en utstött ungdom över en miljon för samhället. 

Priset på en människa som mår dåligt går inte ens att räkna ut och ett barn glömmer aldrig om det blivit 

lämnat utanför. Någonting borde göras, så fort som möjligt. 

 Niina Junttila, KT, specialforskare, Turun Yliopiston Ihmistiteiden tutkiakollegium 

  

 

 



i Hur kan jag stöda ett ensamt barn? 

 Ta finkänsligt upp saken. Tänk på förhand ut i vilken situation och när det är bäst att prata. 

 Lyssna, trösta och uppmuntra. Be att 

barnet berättar om sina känslor och 

önskemål. 

 Berätta att man inte behöver 

skämmas över att vara ensam. Barn 

kan lätt tänka att det är hans/hennes 

fel när det inte finns kompisar. 

 Uppmuntra. Hjälp barnet att se sina 

goda egenskaper och stöd 

självförtroendet. Beröm och ge 

positiv respons. Säg åt barnet att det 

han/hon är bra som sig själv. 

 Säg att det går att göra något åt 

situationen. Säg att det finns hopp. 

 Fundera ut sätt att bekanta sig med 

andra och öva hur man tar kontakt. 

Utveckla tillsammans bra sätt att 

inleda en diskussion. Öva 

tillsammans att bekanta sig med 

andra och att komma med i en 

grupp. 

 Diskutera tillsammans var man kan 

bekanta sig med nya kompisar: Finns det i den egna eller i parallellklassen någon som barnet skulle 

vilja bekanta sig med? Eller på gården, bland bekanta, släktingar eller i samband med hobbyer? 

 Diskutera situationen med elevvården och var i kontakt med vårdnadshavaren. Kom tillsammans 

överens hur man kan försäkrar sig om att barnet i skolan blir en del av en grupp. 

 

 

Övningar 
 

Mål 

 Fundera på vad ensamhet är. 

 Fundera på sätt att hjälpa och stöda en ensam eller mobbad. 

 Att förstå att ingen skall vara ensam och att det lönar sig att berätta för en vuxen om någon är 

ensam. 

 Öva att reda upp svåra samspelssituationer 

 

 

 

KLASSENS BRA KOMPIS –PROJEKT 

Jag har använt Bra Kompisprojektet i klassen. 

Jag delar ut en ”bra kompis” till varje elev. Till 

den bra kompisen hör att berätta om 

kompisen blir retad på rasten eller om 

han/hon lämnats ensam. Själv kan det vara 

svårt att komma och berätta om man blivit 

retad eller lämnad utanför, men för den 

utdelade kompisen är tröskeln lägre att 

berätta för en lärare. Jag frågar också 

regelbundet av eleverna hur de går för deras 

kompiselever. I min klass har vi flick- och 

pojkgrupper men i många skolor fungerar det 

bra med blandade grupper! 

Till En Kompis för alla hemsidan skickade idéer 



Situationskort 

 Tid: 30 min 

 Behövs: Situationskort (bilaga 6) 

 Plats: Klassrummet 

 

Anvisningar: 

Kopiera situationskorten (bilaga 6) på förhand och sätt dem med textsidan nedåt på ett bord. Be några 

elever välja varsitt kort. På kortet finns olika problemsituationer, till vilka eleverna skall hitta lösningar. 

Eleven läser kortet högt. Diskutera hur man kan handla i situationen. Fråga också av vem man kan be om 

hjälp. Välj till sist en bra lösningsmodell och skådespelare som visar situationen som ett rollspel. Välj sedan 

ett nytt kort och fundera på lösningar till det. 

 

Uppgiften kan också genomföras i små grupper så att varje grupp får ett eget kort och funderar ut 

lösningen till det. Till sist går man igenom situationerna och lösningsmodellerna tillsammans. Grupperna 

kan ännu visa sina situationer i ett rollspel. 

 

OBS! Rollspelen kan också visas för sin fadderklass och tillsammans med den fundera på händelserna. 

 

Den ensamma bänken 

 Tid: 20 min. 

 Behövs: Papper, pennor, röda och blå klisterlappar/magneter/färgpennor 

 Plats: Klassrummet 

 

Anvisningar: 

Rita tillsammans en karta över skolan. Märk ut gården, klassrummen, matsalen, vägen ut från gården m.m. 

Be eleverna färglägga de platser där man någon gång kan känna sig ensam med rött och de platser där man 

inte nödvändigtvis känner så mycket ensamhet med blått. Diskutera vad man kan göra på sådana platser 

som har många röda markeringar. Hur kan man t.ex. göra i matsalen eller på rasten om man lägger märke 

till någon som är ensam? 

 

OBS! Du kan också använda en riktig karta! 

Det lönar sig att ta vara på resultatet av den här övningen. Övningen kan genomföras i flera olika klasser 

och resultaten kan går igenom på lärarmötet. På basen av resultaten kan man komma överens om de 

åtgärder som behövs för att minska på de platser med ensamhet som eleverna har markerat. 

 

 

 



Att vara ensam och ensamhet 

 

 Tid: 30 min 

 Material: Papper och pennor 

 Plats: Klassrummet 

 

 

Anvisningar: 

 

Steg 1: Rita en linje på tavlan vars ena ända beskriver tanken ”Jag vill hela tiden vara tillsammans med 

andra” och den andra ändan ”Jag gillar att vara för mig själv”. Be eleverna att i sina tankar placera sig på 

linjen. Efter det gör man övningen på nytt genom att inta olika ställningar: att sitta betyder det ena 

påståendet och att stå det andra. Eleven kan också välja en ställning mitt i mellan (t.ex. halvstående litet 

upp från stolen). Övningen kan också göras så att eleverna väljer sin ställning med ögonen slutna. När alla 

är klara öppnar de sina ögon och tittar sig omkring. 

Öppna upp övningen genom att berätta att människor är olika och behovet av sällskap varierar. Diskutera 

om det var lätt att komma på sin ställning. Varierar behovet av sällskap från dag till dag. Vilka saker inverkar 

på det.  

 

Steg 2: Be eleverna under några minuter att fundera självständigt och sedan skriva ner svar till följande 

frågor: 

- Vad är ensamhet 

- Hur känns ensamhet 

- När och var kan det kännas 

ensamt i skolan 

 

Uppmana eleverna att i par diskutera 

svaren. Diskutera till slut alla om 

svaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensamhet är… 

- Det när man blir ensam hemma eller kommer hem 

till ett tomt hem efter skolan 

- Att vara ensam utan att man vill vara ensam 

- Det när ingen vill vara med en 

- Det när man inte får vara med i lekarna på rasten 

- När man är ensam och känner sig övergiven 

- Att vara ensam och ingen märker det 

 

Ensamhet känns... 

Skrämmande, uselt, illa, övergivet, dåligt, träkigt, 

för en del bra och andra dåligt, lugnt, spännande, 

helt bra, men ibland är det roligt att vara med 

kompisarna. 

 

Elever i 
Maikkulan yhteiskoulu 
 



 

 

 

 

I matsalen 

 Tid: 30 min 

 Material: I matsalen-serien (bilaga 5), pennor 

 Plats: klassrummet 

 

 

Anvisningar: 

Kopiera I matsalen-serien åt alla. Be eleverna att självständigt bekanta sig med den. Diskutera om 

händelserna i serien, Fråga vad som kunde hända i den sista rutan så att det skulle bli ett lyckligt slut på 

historian. Eleverna kompletterar serien genom att rita färdigt den sista rutan. 

Häng upp de färdiga jobben på väggen eller sätt fram dem på bordet. Diskutera om sluthändelserna. 

Fundera till slut vad som kunde följa om situationen fortsatte. Eller vad som skulle hända en vecka senare? 

OBS! Man kan också göra skådespel av historierna. 

Diskutera skådespelen. 

- Vad hände egentligen i skådespelet? 

- Hur uppfattade huvudpersonen situationen? Vad tänkte han? Hur kände personen sig? 

- Varför handlade huvudpersonen som han gjorde? 

- Funderar du på någon annan persons beteende? Varför. 

 

 

Den som... 

 Tid: 5 min. 

 Plats: klassrummet där alla har gott om utrymme runt sig. 

 

Anvisningar: 

Be eleverna att ta tillräcklig med utrymme runt omkring sig. Läs följande påståenden. Om påståendet 

stämmer för eleven, gör han som det sägs i påståendet. Du kan ställa tilläggsfrågor till varje påstående. Om 

det endast finns litet tid kan du lämna bort en del av tilläggsfrågorna. Ni kan tillsammans hitta på flera 

påståenden. 

- Den som tänker hälsa/moikka mera i framtiden, hoppar upp tre gånger. 

- Den som tycker om att vara med någon annan, snurrar runt tre gånger.  

- Den som trivs bra ensam, gör huvud, axlar, knä och tå. 

- Den som har en djurvän, sträcker upp båda händerna mot taket. 



- Den som bryr sig om andra, viftar på händerna. 

- Den som tar andra i beaktandet, hoppar runt ett varv. 

- Den som inte lämnar en kompis i sticket, ritar ett stort hjärta med händerna. 

- Den som vill vara en bra kompis för andra, gör tummen upp. 

- Den som tänker be en som inte har varit par med till par, nickar. 

Du kan gå igenom övningen genom att diskutera: Varför ör det viktigt att komma överens med olika 

människor? Varför lönar det sig att vara en bra kompis? Varför lönar det sig att välja en som inte varit par 

med till par? Varför lönar det sig att hälsa? 

Fadderverksamheten stöder kompisskapet 
Idén med skolans fadderelevsverksamhet är att de äldre eleverna fungerar som stöd för de yngre i skolans 

vardag. Målet med verksamheten är att skapa trivsel och en positiv atmosfär i skolan. Stöda ettorna vid 

skolstarten samt att förstärka elevernas färdigheter att fungera tillsammans. 

Ofta förverkligas fadderelevsverksamheten mellan ettorna och femmorna eller sexorna. Varje elev i ettan 

får en fadderelev från femman eller sexan. I vissa skolor börjar verksamheten redan i förskolan och med 

elever i fyran. Också hela klasser, eller en mindre grupp kan vara fadderelev till en annan klass eller lika stor 

grupp av klassen. 

Faddereleverna hjälper förstaklassisterna med att anpassa sig till skolstarten med att t.ex. bekanta sig med 

skolans utrymmen och regler samt genom att lekar genom vilka man bekantar sig med varandra. Best blir 

den egna faddereleven bekant redan på våren då ettorna kommer för att bekanta sig med skolan 

tillsammans med sina föräldrar. Samtidigt får föräldrarna se vem som fungerar som barnets fadderelev. 

Det är viktigt att faddereleverna får handledning och träning för sina uppgifter. Det är bra att tillsammans 

gå i genom betydelsen att vara fadderelev och vad faddereleven själv kan lära sig. Det centrala är att 

faddereleven själv är intresserad motiverad för sin uppgift. Om fadderparets samarbete av någon orsak inte 

fungerar är det lärarens uppgift att fundera på olika alternativ hur man kan förverkliga 

fadderelevsverksamheten. 

Under fadderåret kan man göra nästan vad som helst. Gemensamma lässtunder, gymnastiktimmar, 

framträdanden på fester utflykter (biblioteket, parker eller muséer), pyssel (främst påsk, vänndagen och 

julen) eller att baka är exempel på gemensamma aktiviteter. På rasterna kan eleverna leda lekar på gården 

och hitta på lekar där man bekantar sig med varandra.  

Konkret hjälp kan faddereleverna t.ex. erbjuda på gymnastiken genom att knyta skridskorna. 

Faddereleverna kan också hjälpa med att klä på ytterkläderna, eller så kan man träna att knyta skorna.  

Faddereleverna kan vara ett viktigt exempel hur man är som kompis. Fadderelevsverksamheten är också en 

naturlig plats att öva sig hur man fungerar med jämnåriga och yngre elever.  

 

Faddereleverna planerar själv 
När fadderelevsverksamheten är som bäst är den planerad och ser ut som eleverna själv. Medverkan 

motiverar och inspirerar till verksamheten. Det är bra att eleverna får erfarenhet att leda andra och att lära 

sig av andra.  



Av de yngre eleverna lönar det sig att fråga vad de önskar sig av verksamheten. I planeringen av 

verksamheten kan man använda sig av planeringsmodellen (bilaga 7), i vilken man skriver upp saker man 

vill förverkliga under fadderåret. 

Gemensamma faddertimmar är en form av fadderelevsverksamheten. Målet med timmarna är att eleverna 

bättre blir bekanta med varandra och att det blir en bra samhörighet i klassen. På faddertimmarna kan man 

fundera på t.ex. vad som är god kamratskap och hur man kan varandra i beaktandet i skolan. 

Faddereleverna kan själv planera timmarnas innehåll. De kan också leda övningar och lekar. Lärarna 

fungerar som övervakare och ser till att allt går lugnt till och att det finns arbetsro. När faddereleverna får 

ha ansvaret för planeringen och för genomförandet, lär de sig samtidigt viktiga färdigheter för framtiden. 

Vid slutet av året kan man ordna en utflykt som tack eller någon annan tillställning som avslutning då man 

kan dela ut diplomen som man får för att ha varit fadderelev (bilaga 8). 

 

 i Faddereleverna kan: 

 stöda i anpassningen till skolan 

 bekanta eleverna med skolans utrymmen och gården 

 bekanta eleverna med skolkompisarna genom att ordna lekar på rasterna 

 berätta om skolans regler 

 fråga hur det går, hälsa och ta i beaktandet sina ettor och tvåor 

 hjälpa till på lektionerna 

 göra uppgifter tillsammans och leka med eleverna på faddertimmarna 

 gå skolvägen tillsammans med en yngre elev 

 vara som exempel med ett uppträdande som tar andra i beaktandet 

 berätta för en vuxen om man lägger märke till att någon blir retad eller är utan kompis 

i För ettorna och tvåorna är det viktigt att: 

 lita på sin fadderelev 

 komma ihåg att faddereleven också har annat ansvar en egen kamratkrets 

 berätta för en vuxen om man märker att någon blir mobbad eller är utan kompis 

 

 

Övningar 
 

Mål 

 Fundera över vad som är ett bra fadderskap. 

 Funderar på idéer angående fadderelevsverksamhet som stöder kamratskap och förebygger 

ensamhet. 

 Planering av faddertimmar med kamratämnen. 

 



 

Wellpappfaddereleven 

 Tid: 45 minuter 

 Behövs: Wellpapp eller annat stort papper, pennor, tuscher, vattenfärger m.m. 

 Plats: Klassrummet, där det finns gott om utrymme 

 

Anvisningar: 

Dela upp eleverna i små grupper. Dela ut wellpapp eller annat stort papper till varje grupp. En av 

gruppmedlemmarna lägger sig på wellpappen och de andra ritar konturerna. Dessa ”wellpappfigurer” 

färgläggs eller målas och ritas färdigt. Be eleverna att fundera på följande frågor och att de skriver ner 

svaren på pappen (bredvid figuren eller in i den): Hurudan är en bra fadderelev? Vad för bra saker gör en 

bra fadderelev? Be sedan att skriva i figuren vad faddereleven själv lär sig av att fungera som fadderelev.  

Visa upp figurerna för grupperna när de är färdiga. Diskutera också vad som kan hindra en från att fungera 

som en bra fadderelev gör. Vad kan man då göra? 

De färdiga fadderfigurerna hängs upp i skolan och visas för de yngre eleverna.  

 

Alla i samma båt 

 Tid: 60 min. 

 Behövs: Brun, svart och orange kartong, saxar, pennor, tejp eller sinitarra, små vita papperslappar 

 Plats: Klassrummet. 

 

Anvisningar: 

Övningen har tre skeden, av vilka resulterar i ett konstverk bestående av en bår, en repstege och en livboj. 

Målet med övningen är att fundera vad man kan göra inom fadderverksamheten så att ingen skall bli 

lämnad ensam. 

Steg 1: Pyssel 

Gör en båt av kartong, storlek A3, en repstege och en livboj. Häng upp dem på väggen eller lägg dem på ett 

bord. Diskutera vilka samarbetskunskaper det behövdes för att göra dem.  

 

Steg 2: Funderingar och genomgång 

 

Be eleverna att i mindre grupper fundera: 

1. Hur en fadderelev kan hjälpa en elev att bli bekanta med andra? 

2. Vad en fadderelev kan göra om han märker att någon blivit ensam i skolan? 

3. Hur skolans lärare kan hjälpa någon som blivit ensam? 

Be gruppen att skriva svaren på en vit lapp (ett svar/lapp). Fäst svaren med sinitarra på båten (första 

frågan), på repstegen (andra frågan) och på livbojen (tredje frågan). Båten beskriver hur vi får alla i ”samma 



båt”, med i gruppen. Repstegen behövs då när någon håller på att falla ur båten. När någon har fallit ur 

båten behövs livbojen. Då behövs det också en vuxens hjälp. Diskutera angående svaren. 

 

Steg 3: Fortsatt utveckling 

 

Planera verksamhet, med vilken ni kan förverkliga ovan nämnda saker. Kom överens om det t.ex. skall 

arrangeras en faddertimme, skall det vara rastaktiviteter, en gemensam utflykt o.s.v. 

OBS! I de följande övningarna fins det grunden 

för planeringen av faddertimmarna. 

Planering av faddertimmarna 

 Tid: 45 min. 

 Behövs: Papper, pennor, hjälpfrågor 

(bilaga 9). 

 Plats: Klassrummet 

 

Anvisningar: 

Dela upp eleverna i små grupper. Meningen är 

att planera en lektion där temat är bra 

kamratskap. Här är en möjlig stomme för 

planeringen beskriven. Du kan använda de 

färdiga klassificeringarna, men kom i håg att 

det också är viktigt att ge eleverna fria händer 

att planera innehållet, komma på saker och få 

nya idéer. 

Varje grupp får sin egen del av faddertimmen 

att fundera på. Delarna kan t.ex. vara: 

- timmens inledning och bekantande 

- grupparbete eller samarbetslek 

- samtal eller kompislek 

- avlutande och slutlek 

Hjälpfrågor: 

Grupp 1:  

Timmens inledning och bekantande 

- Hur kan man inleda faddertimmen på 

ett trevligt sätt? 

- Hur presenterar sig eleverna för 

varandra? 

- Hur blir man bättre bekant med varandra? Vilken lek är bra för det ändamålet? 

Grupp 2: 

I skolan trivs man om… 

- alla tas i beaktandet och man ger 

beröm för sådant någon är bra i 

- ingen lämnas ensam, utan alla får vara 

med 

- eleverna inte bråkar eller skäller på 

någon 

- ber om ursäkt om man i misstag 

skuffat omkull någon 

- alla kan gå till en elev som är ensam 

- alla ber om förlåtelse om man sårat 

någon 

- ber någon som man ser att är ensam 

med i spelet 

- alla elever hälsar på varandra 

- ingen bråkar med någon i skolan 

- alla tas med i leken och ingen lämnas 

utanför 

- erbjuder hjälp när någon behöver det 

- man ber och tar med andra i leken  

- alla skulle vara kompisar med alla och 

lämna bort striderna från skolgården 

- alla skulle komma till samförstånd och 

lyder lärarna 

Alla kan le mot varandra, det piggar upp! 

Elever i Teräsrautela skola 
 



Grupparbete eller samarbetslek 

- Hur träna på samarbete? Vilken lek eller grupparbete skulle passa? 

- Hur delar man in grupperna om det är fråga om grupparbete? 

- Hur skall man presentera grupperna för varandra? 

Grupp 3: 

Diskussion och kompislek 

- Hur kan man diskutera om bra kompisskap med eleverna? 

- Vad kan man fråga av eleverna? 

- Hurudan lek kommer ni på som handlar om bra kamratskap och att ta andra i beaktandet? 

Grupp 4: 

Avslutning och slutlek 

- Hur få reda på vad eleverna tyckte om timmen? 

- Hur få reda på vad eleverna har för önskemål angående kommande gemensamma timmar? 

- Vad skulle vara en bra slutlek, efter vilken alla skulle bara på gott humör? 

Gå till sist igenom varje grupps planer. Fundera om lekarna och övningarna sådana att man tar alla i 

beaktandet och de inte sårar någon och främjar bra kamratskap. Kom överens om i vilken ordning och vem 

som leder lekarna. Öva på att leda faddertimmarna i den egna klassen före man håller timmen för den lägre 

klassen. Gå igenom varje lek från början till slut ledda av faddereleverna. 

 

 

Idéer kring fadderelevsverksamheten 
I det här kapitlet finns det färdiga övningar och tips för fadderelevsverksamheten. Först presenteras 

passliga övningar för faddertimmarna som behandlar att bekanta sig, kamratskap samt att ta andra i 

beaktandet. Sedan beskriver skolor som varit med i ”En kompis åt alla” projektet hur 

fadderelevsverksamheten i praktiken har fungerat i deras skolor. Till sist tips för rastverksamhet. 

 

Övningar för faddertimmarna 
 

Mål: 

 Att bekanta sig med varandra 

 Att bli bekant med sitt fadderpar 

 Att träna kompisfärdigheter 

Gemensamma faddertimmar behöver ett passligt utrymme. Oftast får man inte plats i klassrummet, utan 

man behöver en gymnastiksal eller ett större klassrum. elever från två klasser bildar en stor grupp så i en 

del av övningarna lönar det sig att dela upp gruppen i två, ändå så att fadderparen är i samma grupp. Efter 

faddertimmen är det bra hatt ha en responsdiskussion med faddereleverna. 



 

- Hur gick faddertimmen? Vad fungerade bra och vad kan göras bättre? 

- Vad var det bästa med att vara fadderelev? 

- Vad tänker du göra med dina ettor och tvåor den närmaste tiden? 

- Funderar du på någonting angående fadderverksamheten? 

 

 

 

Vem tog lärarens penna? 

 Tid: 10 min: 

 Behövs: En hoprullad dagstidning 

 Plats: En gymnastiksal eller ett annat stort utrymme 

 

Anvisningar: 

Sätt er i ring. Om gruppen är stor, sätt er i två eller flera ringar. Varje ring väljer vem som börjar, som ställer 

sig mitt i ringen. Den som står i mitten frågar av någon i ringen: ”Vem tog lärarens penna?”. Den som svarar 

väljer någon i den egna ringen, t.ex. Elsa och svarar: ”Elsa tog lärarens penna”. Den som står i mitten 

försöker hinna röra Elsa med tidningen innan Elsa hinner säga ett nytt namn. Om Elsa inte hinner säga ett 

nytt namn, flyttar hon in i ringen och den som var i ringen tar Elsas plats. Påminn att alla borde bli valda 

innan leken börjar. 

 

En trevlig kompis 

 Tid: 10 min. 

 Plats: En gymnastiksal eller ett annat stort utrymme 

 

Anvisningar: 

Sätt er i en stor ring eller två mindre. Fundera på, på vilka alla sätt man kan kalla en trevlig kompis, t.ex. 

frendi, kaveri, bästis, vän... Välj vem som börjar och en kompisterm. Den som börjar går medsols i ringen 

och rör en i taget på axeln och säger termen som valdes. Till den som han säger ”trevlig kompis” börjar 

springa motsols. När de två möts går de ner på huk, skakar hand och säger hej, hej. Den som först hinner till 

sin startplats får stanna där, den andra fortsätter gå. 

 

Parhälsningar 

 Tid: 15 min. 

 Behövs: A4-papper (1 papper/par), pennor. 

 Plats: En gymnastiksal eller ett annat stort utrymme 

 



Anvisningar: 

Sätt er i en ring så att fadderparen sitter bredvid varandra. Fråga eleverna hurudana sätt att hälsa de 

känner till. Finns det skillnader mellan olika kulturer? Dela ut ett papper till varje fadderpar och be dem 

skriva sina namn mitt på pappret. Skrutta sedan ihop pappret och kasta det in i ringen. 

Öva sedan på att hälsa. Påminn om att hälsa korrekt och sakligt. Be fadderparen att hämta en pappersboll 

från mitten av ringen och att sedan komma till baks till sin plats. Välj en stil att hälsa på och vilket par som 

börjar med att gå och hälsa på det par som står på lappen. Välj ett sätt att hälsa som inte sårar någon. Efter 

den första hälsningen väljs en ny hälsning. Det par som man hälsade på fortsätter. 

 

Intervjuuppgift 

 Tid: 15 min. 

 Behövs: Intervjublankett (bilaga 10), pennor. 

 Plats: Klassrummet 

 

Anvisningar: 

Dela ut en intervjublankett och penna till varje fadderpar. Handled faddereleven att intervjua sin egen elev 

och att skriva upp svaren. Efter det intervjuar den yngre eleven faddereleven och skriver upp svaren på 

samma papper, faddereleven kan också skriva upp sina svar.  

 

Intervjufrågor: 

- Vad har du för hobbyer? 

- Vad tycker du om? 

- Vad är trevligast i skolan? 

- Vad är du nervös för, eller vad funderar du på i skolan? 

- Vilka är viktiga människor för dig här i världen? 

Diskutera till slut svaren. 

 

Hon visste mitt namn! 

 Tid: 45 min. 

 Behövs: Hälsa-serien och Ullas humörkikare (bilaga 11), pennor, (dokumentkamera). 

 Plats: Klassrummet. 

 

Anvisningar: 

Skede 1: 

Sitt fadderparvis. Be paren att under några minuter diskutera på hurudant sätt man kan ta andra i 

beaktandet och få någon på gott humör. Prata om att hälsa och på vilka sätt man kan hälsa. Projicera Hälsa-

serien på väggen eller kopiera den till fadderparen. Be paren läsa serien och sedan svara på frågorna: 



- Vad händer i seriens första ruta? 

- Vad händer i den andra rutan? 

- Vad lärde vi oss? 

Skede 2: 

Fundera på Ullas känslor i seriens första ruta. 

Titta på Ullas Humörkikare (bilaga 10). 

Berätta att man med hjälp av en humörkikare 

kan gissa den andras tankar, känslor och 

önskningar. Be eleverna all leva sig in i Ullas 

situation och skriva ner tankar, känslor och 

önskningar på ett papper.  Diskutera svaren 

tillsammans.  

Diskutera till slut i hela gruppen eller 

fadderparvis: 

- Hur tror ni att Ulla kände sig när 

flickan hälsade på henne? 

- Varför hälsade flickan på henne? 

- Vad kunde hända sen? 

- Vad kunde hända nästa vecka? 

- Vad kunde Ulla ha gjort för att fått 

komma med och diskutera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ullas tankar: 

- Jag har inga kompisar, jag är utanför. 

- Alla andra leker tillsammans, men jag 

är ensam. 

- Alla andra har kompisar. 

- Jag vill inte vara i skolan, jag vill gå 

hem. 

- Jag är ensam. 

- Jag är ensam och ingen vill prata med 

mig. 

- De där märker mig säkert inte ens. 

- Ensam igen. 

- Det är inte roligt att vara ensam. 

- Vad de där är dumma. 

- Vad månne de säger? 

- Ingen vill ha mig med i leken. 

- Jag skulle vilja ha kompisar. 

- Ingen söker mig och leka. 

- Jag är ensam, utan vänner. 

Ullas känslor: 

- ensam 

- diskriminerad 

- fundersam 

- ledsen 

- arg 

- ingen vill vara med henne 

- jag vill vara med andra 

- på dåligt humör 

Ullas önskningar: 

- Hoppas jag får en bestående vän. 

- Jag skulle vilja vara med i det där 

gänget. 

- Om de bara skulle söka mig med i 

leken. 

- Hoppas ja får komma med i 

kompisgruppen. 

- Bara någon skulle prata med mig. 

- Det skulle vara trevligt att vara med 

dem. 

- Bara jag skulle få vara med. 

- Jag vill ha en lekkompis 

- Hoppas de kommer och pratar med 

mig. 

Fadderparen i Teräsrautelan koulu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på fadderelevsverksamhet 
 

I det här kapitlet presenteras fadderelevsverksamheten i fyra skolor. Det är bra att komma ihåg att 

fadderelevsverksamheten alltid formar sig efter skolan. Det som fungerar i en skola, fungerar inte 

nödvändigtvis i en annan. Goda idéer lönar sig alltid att pröva.  

Maikkulan yhtenäiskoulu 
Timo Fordell, klasslärare 

I Maikkulan yhtenäiskoulus enhet i Patamäki förverkligade man fadderelevsverksamheten så att sexorna 

var fadderelever för ettorna. Snabbt noterade vi att, då sexorna redan efter ett år flyttar till en annan skola, 

blir den gemensamma tiden för kort. Därför är femmorna nuförtiden fadderelever för ettorna. Nu blir den 

gemensamma tiden två år. 

Genast då läsåret börjar väljs fadderparen. Eleverna bekantar sig med varandra både vägledda och under 

rasterna. Faddereleverna gör ett välkomstkort till den egna eleven där det finns en bild på vem som har 

gjort det och en välkomsthälsning. I kortet berättas det också om den egna skolan och om hur det är att gå i 

skola ur en äldre elevs synvinkel. Också ettorna gör ett kort till faddereleverna där de ritar en bild på vad de 

skulle vilja göra med faddereleven. Eftersom alla ettor inte kan läsa när de börjar skolan, är gemensamma 

läsestunder mycket önskade. När ettornas kunskaper ökar läser man turvist under läsestunderna och de 

äldre elevernas respons värmer ettorna.  

När ettorna tar sina första steg i data- och kommunikationstekniken fungerar de äldre eleverna som 

hjälplärare. T.ex. i KiVa koulu undersökningen, har de äldre eleverna hjälpt såväl i tekniska som i 

innehållsmässiga frågor, så att undersökningen har kunnat genomföras lyckat. Faddereleverna har också 

varit som hjälp när det har skrivits sagor: Ettorna har berättat en historia som de själv kommit på för 

faddereleven, som har skrivit ner den. Faddereleven har också haft möjlighet att ge tips hur historien kan 

framskrida. 

Många höstar har femmorna själv skrivit manuskriptet till en dockteater som har visats för ettorna. Temat 

har varit ”Hur en förstaklassist ser på skolan och skolgången?” De större eleverna speglar sina egna 



erfarenheter och flyttar över dem till föreställningen. Ämnena kommer från elevernas dagliga problem och 

framför allt framställda ur ettornas synvinkel. 

Under början av hösten har femmorna planerat en rutt i närheten till skolan med hjälp av vilken man sätter 

sig in i skolvägen och möjliga faror på den vägen. Först går femmorna själv genom rutten och går igenom 

kontrollerna och deras innehåll med lärarna. Efter det går faddereleven genom rutten med sin egen 

fadderelev och lär ut de överenskomna sakerna. Rutten har bl.a. innehållit hur man går på en kombinerad 

gång- och cykelväg, hur man gör vid ett övergångsställe, hur man beter sig på en busshållplats och hur man 

stiger på bussen samt trafikmärkeskunskap. Till slut tar man en gemensam bild på faddereleven och ettan 

och gör en tavla av den. Båda skriver utsmyckat den andras namn. Tavlorna är på hedersplats i första 

klassen och verkligen viktiga för eleverna. 

Man har också försökt hålla gemensamma matstunder. Under dessa handleder de äldre eleverna de yngre i 

rätt bordsskick och gott uppförande. 

Gemensamma gymnastik- och lektimmar är väldigt efterlängtade. Speciellt på vintern då det går att 

skrinna, är faddereleverna till stor hjälp, då de hjälper till att sätta på skridskorna. På dessa timmar fins det 

mera tid att göra saker, gemensamma lekar och tävlingar gör förhållandet mellan eleverna tätare.  

i Aktivitetsbana 

Faddereleverna i Maikkulaenheten planerade faddertimmen så att alla skrev upp ett verksamhetsförslag. 

Av dessa valdes tillsammans de bästa idéerna. Man beslöt att göra en aktivitetsbana i gymnastiksalen.  

I aktivitetsbanan fanns: 

 ringar som man skulle hoppa igenom 

 rep med vilka man förflyttade sig till en annan punkt 

 kullerbytta 

 en madrass på vilken man kunde göra kullerbyttor, hjula, stockrulla 

 reppunkt var man tog sig över in tröskel 

De som genomförde banan fick ett diplom. 

 

Neulamäen koulu 
Kaisa Lähtevänoja, klasslärare 

Tidigare år var det sexorna som fungerade som fadderelever, men den här hösten var det femmorna som 

började som fadderelever för ettorna. Fadderverkamheten fortsätter alltså två år. Fadderåret startar i 

augusti med att välja fadderpar. Till fadderåret hör bl.a. gemensamma skolluncher samt lek på rasterna. 

Under höstens idrottsdagar genomför faddereleverna uppgifter i naturen. På vänndagen bakar vi eller gör 

någonting annat trevligt.  

 

Teräsrautelan koulu 
Johanna Erkkilä, rektor 

Irene Lamppu, ledare för morgon- och kvällsaktiviteterna 



I Teräsrautelan koulu börjar de stora och små elevernas fadderförhållande redan på våren under 

förskoleåret. Det underlättar skolstarten på hösten, när den bekanta faddereleven tar emot sin egen etta. 

På våren berättas det för femmorna om fadderverksamheten, målet och principerna med den. Efter det 

bildar man fadderparen så att man tar i beaktandet ettornas önskemål och var de bor. På det här viset kan 

faddereleverna vara stöd och trygghet även på skolvägen. 

I maj ordnas en bekantningsdag då faddereleverna bekantar de blivande ettorna med skolan och ordnar en 

aktivitetsbana för dem i gymnastiksalen. Faddereleverna tillverkar också namnlappar färdigt på vilka man 

bl.a. skriver fadderelevens kontaktuppgifter. Det väljs också en vice fadderelev med tanke på sjukdomsfall 

och andra förändringar. 

Gemensamma aktiviteter ordnas några gånger under läsåret. Verksamheten försiggår såväl ute som inne. 

Inomhus pysslar man smått, t.ex. pyntandet av ett gemensamt utrymme inför jul eller gräddar 

pepparkakor, spelar spel och umgås under fria förhållanden. Faddereleverna fungerar också som hjälp 

under lektionerna. På gården ordnas bildorientering, ”skolelevernas golfbana samt små utgifter i naturen. 

Skolfarfar har också några gånger varit med på gården. Skolfarfar är en frivillig som fungerar som elevernas 

och lärarnas hjälp i skolans vardag. Fadderverksamheten är oftast på förmiddagen och den tar slut vid den 

gemensamma skolmaten.  

Skolan har faddermappar. Man diskuterar med sexorna på hösten hur man gör mappen. Faddereleverna får 

välja om man gör mapparna eller inte. Om man väljer att göra dem förbinder man sig för hela året. Mappen 

förvaras i fadderelevens pulpet och kan fyllas på alltid när det passar en bäst.  

Först gör man pärmen och sätter fast sidorna. På pärmen kommer siffrorna 1, 6, 7. Nummer 1 symboliserar 

den etta som börjar skolan, nummer 6, sexan och nummer 7 den sexa som ska flytta till högstadiet samt 

ettan som fyller 7 under läsåret. Pärmarna görs färggranna, alla gör efter sin förmåga. Pärmen innehåller 

små uppgifter samt lustiga sammanträffanden från elevens tid i lågstadiet. Samtidigt är det meningen att 

berätta om spel och lekar som man lekt på gården. Faddereleven kan också berätta någonting om sig själv 

(t.ex. om den första skoldagen, lärarna, favoritmaten i skolan). Fadderpärmarna ges åt de blivande ettorna i 

maj. Fadderpärmarna har blivit någonting som ettorna väntar på.  

I en kompis för alla projektet provade vi på en tackutflykt. På programmet stod tillverkning av utflyktspass, 

gräddande av pinnbröd, sinnesbana och grupperingslekar. Till utflykten bjöds ettorna och sexorna, 

(tillsammans fyra klasser), klasslärarna samt närskolans stödelever. 

 

i Sinnesbanan 

I Teräsrautelan koulus tackutflykt fanns en sinnesbana. I övningen som tar ca en timme går man barfota på 

gräs, sandstrand och på andra trygga underlag. Fadderparen knyter dukar för ögonen (om man inte vill 

binda för ögonen så behöver man inte göra det). På banan sätter man olika naturmaterial som spån, mossa, 

kottar, och lättgrus. Dessutom kan man ha en doftpunkt där det finns dofter i olika burkar, t.ex. kanel, 

vaniljsocker, björklöv och barr. 

Läraren sätter på förhand ut ett rep i vilket eleverna håller i. Eleverna går i sexpersoners grupper (tre 

fadderpar). Kontrollens övervakare, d.v.s. läraren för gruppen framåt och eleverna känner efter med 

fötterna vad för material de går på. Man kan också tillsammans höra på ljud i naturen och försöka känna 

igen dem. Vid doftpunkten fungerar eleverna i par och försöker känna igen vilken doft det är fråga om. 

OBS! Om gruppen är stor behövs det åtminstone två ledare. 



 

Latokartanon peruskoulu 
Latokartanon peruskoulus 4. och 5. klass planerade en faddertimme med kompistema i ett 

minigrupparbete. Varje grupp bearbetade sin egen del, som de framförde på faddertimmen. Faddertimmen 

räckte 45 min. och den hölls i gymnastiksalen. Mellan lekarna satte man ner sig. Då gick det lättare att ge 

instruktioner. Läraren kontrollerade tidtabellen och höll ordning i gruppen. Faddereleverna ledde lekarna. 

Faddertimmens uppbyggnad: 

1. Faddertimmens inledning 

2. Hur står det till 

3. Gruppindelning 

4. Namnlek 

5. Bekanta dig-tafatt 

6. Berätta om kompisskap 

7. Choklad-tafatt 

8. Pennlek 

9. Hjärtlek 

10. Genomgång 

 

1. Faddertimmens inledning 

Sätt er på golvet eller på bänkar. Presentera er och berätta målen för faddertimmarna. 

Målsättningen är att ha en trevlig och rörlig timme genom att leka och diskutera om kamratskap 

under ledning av faddereleverna. 

 

2. Hur står det till 

Kom överens, vem av faddereleverna (välj t.ex. fyra) som frågar av de yngre eleverna hur det står 

till. Eleverna svarar genom att markera. 

 

3. Gruppindelning 

Be eleverna att ställa sig i led bakom de fyra faddereleverna så att det blir lika många elever i varje 

led. Av leden bildas små grupper, som alla sätter sig i egna ringar. 

 

4. Namnlek 

Faddereleven i varje ring berättar lekens regler. En börjar med att berätta sitt namn och en sak som 

man tycker om som börjar på förnamnets första bokstav. Om det är svårt att hitta på någonting 

man tycker om, kan de andra hjälpa till.  

 

5. Bekanta dig-tafatt 

Välj två fasttagare. Den som blir fasttagen står på stället. Han kan räddas genom att skaka hand och 

säga sitt namn. Byt fasttagare om det behövs. Välj t.ex. ett fadderpar som fasttagare. Man kan 

också pröva på att rädda genom att göra high-five och säga sitt namn. 

 

6. Berätta om kompisskap 



Faddereleverna frågar eleverna kompisskap. Man kan också diskutera i mindre grupper, eller 

fadderparsvis: Hurudan är en bra vän? Vad gör en god vän inte? Varför är vänner viktiga? Vad kan 

man göra med vännerna? Vad gör en bra vän? Vem är din bästa vän och varför? 

 

7. Choklad-tafatt 

Välj två fasttagare. Den som blir fasttagen blir lägger ner sig på golvet. De övriga kan rädda honom 

genom att lägga sig bredvid, massera magen och samtidigt säga ”nam nam, choklad”. Byt emellan 

fasttagare. 

 

8. Pennleken 

Bilda fyra ringar (samma som i början). Dela ut en penna till varje ring. Varje ring väljer en frivillig 

som till en början går ur ringen. Man sitter med böjda knän i ringen och pennan rör sig runt i 

ringen, under benen, till den följande. Den frivillige ställer sig mitt i ringen, eller sitter. Meningen är 

att flytta pennan så att den som är i mitten inte märker det. Om han märker det visar han på den 

personen. Är det rätt byter den som höll pennan och den som var i mitten plats.  

 

9. Hjärtleken 

Dela ut ett hjärtformat papp till alla och fäst det med tejp på ryggen. På hjärtat skriver man trevliga 

saker om den andra. Det kan löna sig att kort diskutera vilka saker som känns bra och vilka inte. Det 

lönar sig att poängtera att det är viktigt att man skriver någonting i hjärtat. 

10. Genomgång 

Fråga till slut av eleverna vad de tyckte och vad som var roligast. Ni kan fråga fadderparsvis. 

Faddereleven frågar och skriver upp svaren. Frågorna kan t.ex. vara: Vad tyckte du om timmen? 

Vad var roligast? Vad var tråkigast? Vad skulle du vilja göra nästa gång? 

  

Tips för rasterna 
Det mobbas mest på rasterna. På rasterna framhävs också utanförskap från grupper. Därför är ledd 

rastverksamhet ett bra sätt att förebygga mobbning och ensamhet samt att stöda att elever bekantar sig 

med varandra. På rasterna är det möjligt att arrangera tillfällen med låg tröskel som gör det lätt att komma 

med och delta i de gemensamma aktiviteterna. Samtidigt förstärker man samanhållningen och skapar glad 

verksamhet. 

  

Rastgympare 

En del av Teräsrautelan koulus femmor och sexor fungerar som rastgympare och arrangerar minst en gång i 

veckan olika spel, lekar och andra aktiviteter för skolans elever. Rastgymparna har fått skolning i Aktiv och 

säker skoldag-projektet som också har tagit fram passliga redskap för rastlekar. Också föräldraföreningarna 

har skaffat rastredskap till eleverna. 

 

Rastkiosk 

Från rastkiosken kan man låna spelredskap och en rastkompis. Rastkompisen kan vara t.ex. en fadderelev. 

Faddereleverna kan komma överens om vem som är vilka raster i kiosken. 

 



Veckouppgift 

Idén med veckouppgifter är att fästa speciell 

uppmärksamhet vid att ta andra i beaktandet. 

Till en början kommer man överens om vem 

som gör vad med vilken elev. Passliga teman är 

t.ex. att hälsa, fråga hur man mår, att stöda 

någon, ta någon i beaktandet, leende, att be 

någon med i någon verksamhet, samtal eller 

ett brev. 

 

Kompisrast 

På kompisrasten ber faddereleven sina egna 

elever att göra någonting roligt på rasten. Man 

kan t.ex. göra en förfrågan bland eleverna vad 

som skulle vara roligt att göra på rasterna. 

 

Case St Edmund’s 

I klasserna 3-6 i en skola i London får eleverna 

söka för att bli antagna som fadderelever. Två 

fadderelever dejourerar två gånger i veckan på 

lunchrasten. Det finns ett eget rum reserverat 

för dejouren. Eleverna kan komma och 

diskutera med faddereleverna om saker de 

funderar över. I rummet finns säckstolar, cd 

spelare, papper, pennor kex och vatten. Om 

eleven vill komma till dejoursrummet måste 

han söka ett grönt kort av läraren. Läraren finns 

nära rummet så att han kan hjälpa till om det 

behövs. Eleverna och lärarna går regelbundet igenom saker som kommit fram under dejoureringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Samarbete 

Angående den ledda rastverksamheten kan 

man samarbeta med föreningar, 

ungdomssektorn eller lokala läroinrättningar. I 

Uleåborg ingår en del av rastverksamheten i 

Maikkulan yhteiskoulu i Diakoniinstitutets 

närvårdarutbildning. 

Rastverksamhet arrangerades på olika platser 

under en vecka alltid då det var lång rast (30 

min.). Det var bl.a. dockteater, 

snöskulpturtävling, tillverkning av 

vänskapsband, Singstar sångstund, 

stadsmålning samt spel och lekar inomhus 

(t.ex bordtennis och bollspel) och ute. 

Både närvårdarstuderandena och eleverna 

drog nytta av samarbetet. Samtidigt som 

eleverna fick något trevligt och intressant på 

rasterna, lärde sig närvårdarstuderandena att 

planera verksamheten, leda verksamheten, 

att motivera barnen och att ta olika 

personligheter i beaktandet. T.ex. att inspirera 

tysta barn att ta del i gruppen. 

[Sijoita lähde tähän.]   

    



 



 



 

 Kompismeningar –blanketten  
Fyll i följande meningar:  
 

 

Som kompis är jag själv_____________________________________________________________________  

Mot andra vill jag vara en kompis som_________________________________________________________  

Jag skulle vilja att min kompis är_____________________________________________________________  

Om min kompis___________________________________________________________________________  

Jag tål inte när någon______________________________________________________________________  

För min kompis är jag beredd att_____________________________________________________________  

Jag förväntar mig att andra_________________________________________________________________ 

Om min kompis blir arg på mig______________________________________________________________ 

Jag har__________________________________________________________________________________  

Jag tycker inte om att______________________________________________________________________  

Jag tycker det är viktigt i relationer att________________________________________________________  

Jag önskar att____________________________________________________________________________  

Jag försvarar min kompis för att______________________________________________________________  

Efter att vi stridit__________________________________________________________________________  

Med en kompis är det viktigt att_____________________________________________________________  

Det känns trevligt när min kompis____________________________________________________________ 

Jag gör min kompis glad med att_____________________________________________________________ 

Min högsta önskan är att___________________________________________________________________ 
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Situationskort  
 

 

 Situationskort Vi föreställer oss 

att du i skolan ser en elev som 

har blivit ensam och inte fått 

komma med i leken med sina 

klasskompisar. Vad gör du?  

Vi föreställer oss att du ser att 

ditt eget fadderpar har blivit 

ensam. Vad gör du?  

Vi föreställer oss att du ser 

någon som blir skuffad i 

korridoren. Vad gör du?  

Vi föreställer oss att du är i strid 

med någon. Vad gör du?  

Vi föreställer oss att du inte får 

komma med i det grupparbetet 

som du vill. Vad gör du?  

Vi föreställer oss att det har 

kommit en ny elev till klassen 

som ännu inte känner någon. 

Hur gör du för att han skall 

känna sig välkommen?  

Vi föreställer oss att din 

klasskompis har skadat handen 

och kan inte göra alla saker 

själv. Vad gör du?  

Vi föreställer oss att alla ivrigt 

pratar om någonting, men en i 

gruppen förstår inte vad det är 

fråga om. Vad gör du?  

Vi föreställer oss att någon blir 

utskälld i klassen precis före 

läraren kommer. Vad gör du:  
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 Planeringsbotten för fadder- 
elevsverksamheten  

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
Exempel:  

 Bekanta sig med de nya ettorna på våren  • Gemensamma utflykter  

 Faddermapparna    • Faddermåltider  

 Fadderårets tackutflykt eller avslutning  • Rastverksamhet  

 Antimobbningskampanj   • Ett gemensamt vänndagsprogram  

 Biblioteksbesök  
 
Bilaga 7  



 



 

 Hjälpfrågor  
 
Grupp 1. Faddertimmens inledning  

- Hur kan man inleda faddertimmen på ett trevligt sätt?  

- Hur presenterar sig eleverna för varandra?  

- Hur blir man bättre bekanta med varandra? Vilken lek är bra till det?  

 

-klipp-  

Grupp 2. Grupparbete eller samarbetslek  

- Hur kan man träna på samarbete? Vilken lek passar för det eller grupparbete passar för det?  

- Hur delas grupperna in om det är fråga om grupparbete?  

- Hur presenterar grupparbetena för varandra?  

  

-klipp-  

Grupp 3. Diskussion och kompislek  

- Hur kan man diskutera om bra kompisskap med eleverna?  

- Vad kan man fråga eleverna?  

- Hurudan lek kommer ni på som handlar om bra kompisskap och att ta andra i beaktandet?  

 

-klipp-  

Grupp 4. Faddertimmens avslutning och slutlek  

- Hur får man reda på vad eleverna tyckte om lektionen?  

- Hur får man veta vad eleverna önskar av kommande gemensamma timmar?  

- Vad skulle vara en bra slutlek så att alla skulle bli på gott humör?  

 



 

 Intervjublankett  
 

Fadderparets namn och klass_______________________________________________________________  

Datum:_________________________________________________________________________________  

1 Namn:________________________________________________________________________________  

Vad har du för hobbyn?____________________________________________________________________  

Vad gillar du?____________________________________________________________________________  

Vad tycker du att är trevligast i skolan?_______________________________________________________  

Vad är du spänd över eller funderar på i skolan?________________________________________________  

Vilka är viktiga människor i din värld?_________________________________________________________  

2 Namn:________________________________________________________________________________  

Vad har du för hobbyn?____________________________________________________________________  

Vad gillar du?____________________________________________________________________________  

Vad tycker du att är trevligast i skolan?_______________________________________________________  

Vad är du spänd över eller funderar på i skolan?________________________________________________  

Vilka är viktiga människor i din värld?_________________________________________________________  
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