STUDENTEN 2020 VÄND KRISEN TILL DRIVKRAFT!

De flesta studenter har en tydlig bild av hur studenttiden var tänkt att vara… Fest och
firande med klasskompisar, vita kläder, studentmössor, samling i klassrummet, lärarna
som säger något fint, avslutning tillsammans, utspring och studentflak. Sång och skrål.
Fest hemma med god mat, vänner och släkt. Natten med klasskamrater och eufori. En
tydlig målbild som har vuxit fram, speciellt under gymnasietiden.
Nu har allt förändrats och avgångsklasserna på gymnasieskolor i Sverige har redan fått
göra stora uppoffringar. Covid19-krisen är det ingen som styr över och myndighetsbesluten är kloka och genomtänkta - hälsan och samhällets säkerhet går före allt. Men
det tar inte bort studenternas känslor av besvikelse och sorg över drömmar som inte
blev av. Hur ska man som ung människa förhålla sig till en digital avslutning,
mentorernas tal online och avsaknaden av den kollektiva ungdomsglädjen? Hur
hanterar man bristen på kontroll i detta läge och hur kan man göra för att istället hitta
acceptans i rådande situation?
Nedan hittar du ett arbetsmaterial och inspiration för hur du som pedagog kan
använda den kvarstående mentorstiden med dina studenter, för att hjälpa dem hantera
sina funderingar och emotioner och förhoppningsvis leda dem till insikter som kommer
att stärka dem längre fram.
Materialet följer den psykologiska sorgeprocessen:
1)”Labeling” (att sätta ord på och uttrycka sina känslor)
2) Acceptans av det som händer
3) Val av mentala förhållningssätt till situationen
4) Skapa en konkret handlingsplan för att agera

Labeling - Sorgebearbetning börjar med bemötandet av känslor
När vi människor upplever starka känslor är det initialt svårt att ta in sakargument. Vi
behöver först skapa tid för distans genom att uttrycka våra emotioner. Detta kan ske
genom ord, samtal, skrivna texter, gruppreflektioner eller estetiska uttryckssätt, som att
måla, skriva dikter eller sjunga. Därför är det extra viktigt att ungdomarna just nu ges
chansen att ventilera sina tankar och det mentala nuläget, utan att försöka fixa
lösningar eller trösta med framtida perspektiv.
Övningar/tips till avgångseleverna:
Skapa emotionell distans genom att verbalisera känslor
1) Dela klassen i mindre grupper om 3–4 personer och be grupperna att skriva ner sina
tankar och känslor kring skolavslutningen. Be sedan grupperna att kort presentera
sina reflektioner.
2) I nästa övning får grupperna eller eleverna enskilt visualisera orden genom
symboler, ritningar eller andra visuella uttrycksformer som tex. collage.
Att uttrycka sina känslor och tankar ger möjlighet till att betrakta situationer på
avstånd.
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Använd musik
Musik är ett kraftfullt verktyg för att antingen förstärka en känsla eller för att ta sig ur en
känsla. Tänk till exempel på hur viktig musiken är på förfester eller vid idrottsevenemang för man ska komma i rätt stämning, eller på den musik som spelas i
väntrum hos tandläkaren för att skapa lugn hos patienterna.
Be eleverna reflektera kring följande:
a) Vilken musik ger dig kraft och energi när du behöver en boost?
b) Vilken musik lyssnar du på när du känner dig nedstämd/ledsen eller arg och vill
vara kvar i denna känsla?
Genom valet av musik kan du medvetet styra dina känslor.

Acceptans - Skapa acceptans som ger utrymme för nya tankesätt
Acceptans betyder att medvetet kanalisera sin energi av det som kan påverkas. I
nuvarande situation finns en stor komplexitet av aspekter som ligger utanför vår makt.
Ingen vet hur länge krisen kommer att pågå, hur situationen kommer att påverka
hälsan, arbetet och ekonomin på individ- och samhällsnivå. För många ungdomar
betyder det stor oro, inte enbart för brustna studentdrömmar utan även för framtida
arbets- och utbildningsmöjligheter.
Arbetet med acceptans består av 2 steg:
1)
Att tydligt kunna skilja det jag kan påverka från det som ligger utanför min makt,
är en viktig förutsättning för acceptans.
2)
Genom att jag sedan enbart fokuserar på det som fortfarande är påverkbart
kanaliseras energin konstruktivt och riktas mot handlingar och agerande, istället för
att jag blir handlingsförlamad och uppgiven.
Övningar/tips till avgångseleverna:
Använd bilder
Rita en skattkista på en White board eller ett blädderblock och förklara att kistan
symboliserar allt som står i din makt. I skattkistan finns det du kan kontrollera och
påverka. Utanför kistan är det vi behöver acceptera och inte kan påverka.
Ge först typiska exempel så att eleverna förstår symboliken. Ge dem därefter följande
instruktioner:
1. Rita nu en egen skattkista kopplad till studenttiden och skolavslutningen.
2. Sortera dina tankar och fyll skattkistan med saker som du kan påverka –
det som du faktiskt kan göra något åt. Alla aspekter som du måste acceptera
(t.ex. inget traditionellt studentfirande) hamnar utanför skattkistan.
Alla de saker som står utanför din skattkista måste du acceptera, vare sig du vill
eller inte. Titta nu i din skattkista:
a. Finns det något där som du känner att du kan ta tag i/fokusera på redan idag?
b. Vad är det första du vill göra?
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Val av förhållningssätt till situationen - Att träna och använda ett growth
eller dynamiskt mindset
Senaste Pisaundersökningen visar tydligt hur våra mentala inställningar påverkar vår
prestationsförmåga, vår motivation och uthållighet. Sanningen är att vi inte alltid kan välja
de situationer vi hamnar i eller de omständigheter vi utsätts för. Men vi kan alltid välja vår
inställning och våra förhållningssätt till dem. Genom denna förmåga kan du se till att vara
aktör i ditt liv, även om du ställs inför tuffa utmaningar. Vår frihet att välja inställning
stärker vår autonomiupplevelse, men kräver ett medvetet och kontinuerligt arbete. Därför
behöver studenter reflektionstid för att tänka om tillsammans. Hur kan krisen vändas till
något de kommer att ha nytta av i framtiden? Hur kan Covid19 öka studenternas
självförtroende i krishantering och stärka deras förmåga att se kreativa och nya
handlingsalternativ?
Övningar/tips till avgångseleverna:
Tänk om.... se världen från ett annat håll
o OM det skulle finnas en lösning på ditt problem, hur skulle den lösningen kunna se ut?
o OM du behöver hjälp, vem skulle du kunna fråga då?

Utmana din komfortzon
Be eleverna reflektera över följande frågor:
När utmanade du dig själv senast? När gjorde du något modigt, stod upp för dig själv,
eller var uthållig i något du behövde göra?
Vad händer om man aldrig gör något utmanande?
Tänk på en utmaning som du står inför nu i samband med skolavslutningen. Vilken
känsla har du när du tänker på din utmaning?
o Vad är det värsta som kan hända?
Man kan tänka:
-Jag kan inte det här ännu men…
-Det verkar svårt men inte omöjligt…
-Det var inte så jag tänkte, men det blir bra ändå...
o Vad blir din plan?

Tacksamhet och positiva tankar ger energi
Kan du nämna tre saker som du är tacksam över? Saker som du kanske tar för givet
men som du ändå skulle sakna om de försvann.
Kan du nämna tre personer som betyder mycket för dig? Vad är det du uppskattar hos
dessa personer? Vad får de dig att känna?
Vem är du betydelsefull för? Vilka egenskaper hos dig tror du att de uppskattar mest?
Hitta på en mening som du kan säga till dig själv när du behöver bli peppad.
Formulera den som om den redan vore sann. ”Jag känner mig stark och glad”, ”Jag är
kreativ och bra på att lösa problem".
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Skapa en konkret handlingsplan
En annan viktig styrka som kommer att inkluderas i framtida personlighetstest vid
rekryteringsprocesser och som personlighetskrav för många arbetsplatser, är förmågan
till kreativ handlingskraft. När plan A spricker, hur ser plan B ut? Vem går först från
tanke till handling? Hur får jag med andra på mina nya tankebanor?
Pågående kris har ingen färdig handlingsplan. Studenterna måste skapa ett nytt firande
2020. Vem har de bästa lösningarna som alternativ? Följande övningar ska öppna upp
för kreativa idéer och skapandet av nya handlingsplaner. Även om livet inte är perfekt
här och nu, så ligger det i min makt vad jag gör av situationen.
Övningar/tips till avgångseleverna:
Alternativa handlingsplaner
Tänk på en tidigare situation, på något du sett fram emot och som sedan inte blev
som du tänkt dig. Vad gjorde du då? Kan du göra något liknande denna gång?
Vad såg du fram emot mest? (Utspringet/mottagningen hemma/att klä upp dig...)
Vad skulle du haft för känsla?
Vad kan du göra i stället för att få den känslan, fast du inte kan göra just det som
du såg fram emot?

Tips till de enskilda studenterna
Unna dig att göra något som du inte skulle gjort i vanliga fall
Beställ hem fin mat istället för att bjuda på fest
Gör dig fin ändå och be någon fota dig på ditt favoritställe

Tips till avgångsklasserna
Istället för att skriva i varandras studentmössor kan ni ge varandra goa kommentarer
som läraren/en grupp elever sammanfattar på ett diplom till var och en
Alla i klassen kan skicka in en låt till en "studentspellista" och så klär alla upp sig och
har en digital träff
Alla lägger bilder i en mapp och så gör ni en gemensam studentfilm som alla i
klassen får
Istället för att träffas alla tillsammans så gör ni samma aktivitet, samtidigt, men i små
gäng på olika platser

Tips till mentorerna- en uppgift att genomföra med studenterna
Ge dig sjäv en speciell studentpresent i form av att du skriver ett brev till dig själv
som du får öppna om 10-15 år. Sammanfatta din gymnasietid. Beskriv hur du känner
nu, vad är viktigt för dig just nu? Hur tänker du kring din framtid, vad tror du kommer
vara viktigt då? Vad kommer du att satsa på just nu i ditt liv? Har du några framtida
tips till dig själv?
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