
Detta är ett underlag och ett förslag på upplägg för att hålla en utbildning 
i Suntprats metoder och material för ledare och andra som möter tonår-
ingar. Utbildningen är upplagd kring en bildpresentation. Till den finns här 
information och texter som du kan använda samt förslag på aktiviteter. Där 
finns också tips och länkar som ni kan använda i gruppen och/eller för den 
som vill fördjupa sig. 
 
Det är positivt om du som utbildare bidrar med dina egna erfarenheter 
och kunskaper och självklart utformar utbildningen på ett sätt som du är 
bekväm med. Det är också viktigt att anpassa utbildningen till målgruppen 
och den tid och det rum ni har till förfogande. Du är fri att välja texter och 
bilder i manual och bildspel. 
 
Det som inte får missas är att Suntprats öppna förhållningssätt, utan färdi-
ga svar, ska förmedlas. Det är samtalet i sig och dess betydelse för psykisk 
hälsa som är grunden. Suntprat strävar efter att vara evidensbaserat och 
vara inkluderande. 
 
När du håller en utbildning ska det framgå att det är Suntprat som en del 
av Equmenia står bakom, i samverkan med Studieförbundet Bilda. 
 
En eller flera av Suntprats utbildningsfilmer, https://suntprat.se/for-ledare/ 
utbildningsfilmer, kan med fördel användas om tid finns till det. Inspirera 
gärna deltagarna att använda utbildningsfilmerna med tillhörande sam-
talsfrågor i sina lokala sammanhang. 

Gråmarkerad text: info till ledaren (övrig text förmedlas till gruppen)

MANUAL  
LEDARUTBILDNING SUNTPRAT  

Egna anteckningar     Tips          Fördjupning       Klicka fram (ta fram) nästa bild 
eller innehåll i presentationen

VERSION 3
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INLEDNING film

Presentation av dig och deltagarna  
(om de/ni inte känner varandra). 

Genomgång av upplägget för utbildningstillfället. 

Har ni gott om tid kan någon av övningarna som presenteras 
i Forumspelen användas (s. 10-11), se tipsrutan.  

Suntprat vill inspirera till att prata mer tillsammans om det 
som tar plats i livet, vad som får oss att må bra och det som 
gör så att vi mår dåligt. Syftet är att främja psykisk hälsa och 
förebygga beroende. Suntprat finns som Suntprat Tweens för 
åldrarna 9-12 och Suntprat från 13 och uppåt.

Som inledning kan ni visa trailern om Suntprat. 

https://youtu.be/dpr4bD_lLbw

Forumspel: http://suntprat.se/
wp-content/uploads/2018/11/Forums-
pel_suntprat_alla.pdf
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Suntprat ger verktyg för att sätta igång fler samtal kring alko-
hol, andra droger, nätporr, gaming och sociala medier för att 
främja psykisk hälsa och förebygga beroende. Dessa områ-
den är delar som finns i ungas vardag som de måste förhålla 
sig till. Det som är eller kan upplevas positivt kan vändas och 
bli problematiskt. Suntprat tar också upp självkänsla, integritet 
och grupptryck. Vi vill sätta igång samtal unga emellan och 
unga och vuxna tillsammans.  

Att ha någon att prata med bidrar till psykisk hälsa och kan 
vara en viktig del att förebygga beroende. Öppna och trygga 
samtal kan vara en hjälp att som barn och tonåring göra bra 
och hållbara val för att må bra i livet. Det är viktigt att lyfta det 
som är positivt men också att lyssna in vad som får en att må 
dåligt.

Klicka fram emojis
Våra symboler finns också som emojis och kan användas 
i sociala medier. Bland annat på Instagram där Suntprat 
finns. Följ gärna @suntprat! 

KORT OM  
SUNTPRAT 
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Suntprats material och utbildningar kan användas av alla, 
de har ett allmänmänskligt perspektiv. Vi arbetar för att det 
ska präglas av mångfald och vara inkluderande. Materialet 
kan användas i t ex en idrottsförening eller skola. På hem-
sidan finns en flik ”Suntprat Tro” som tar upp ett kristet per-
spektiv för bl a konfirmationsundervisning. Suntprat strävar 
efter att vara evidensbaserat och bygga på beprövad erfa-
renhet.  
 
Suntprat vill medverka till att starta fler samtal kring ett gan-
ska brett spektrum av områden, delvis ganska olika. Vi vill 
få igång öppna samtal utan ”pekpinnar” – lyfta det som är 
positivt och problematisera utan att moralisera. 

Poängen är inte att tala om för barn och ungdomar vad 
som är bra eller dåligt utan att genom att prata tillsammans 
om dessa områden ge dem en chans att själva reflektera 
över vad de mår bra av eller när de mår dåligt och hur de 
kan påverka det. Självklart förhåller vi oss till att det i Sveri-
ge är 18-årsgräns för att dricka alkohol och att narkotika är 
illegalt. 

FORTS.  
OM SUNTPRAT

Folkhälsomyndighetens film  
Vad är psykisk hälsa?  
https://youtu.be/Kt2UccQKK5M
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Dikt
Läs själv eller använd inspelning med tonåring: 
 https://suntprat.se/dikt-om-att-lyssna 

Jag vill att DU lyssnar någon gång
Jag vill att DU bryr dig
Jag vill att DU ser mig
DU kommer bara med massa påståenden
Säger saker som DU tycker är bra att veta
DU ger svar – utan att jag har frågat
 
Om du lyssnat hade du kanske hört mig
Om du lyssnat hade du kanske sett mig
Om du lyssnat hade du kanske förstått vad som är viktigt för mig
 
Jag har massa frågor om allt möjligt och jag är rädd  
för så mycket.

Om Du lyssnat hade du förstått det

DIKT

Dikten är skriven av en tonårstjej.

Klicka fram dikten på bildspelet och låt det vara tyst en stund 
så deltagarna kan läsa dikten själva och få tid att tänka.
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Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är begrepp som idag nämns 
i olika sammanhang. Men vad innebär dessa begrepp 
egentligen? Vad är psykisk hälsa? 

Kortfattat kan det förklaras så här: 

Psykisk hälsa handlar om vårt känslomässiga mående, hur vi 
mår och trivs med oss själva och med livet, samt hur vi fung-
erar i vardagen och klarar av livets upp och nedgångar. 

Det är många faktorer som påverkar hur vi mår.  

OM PSYKISK HÄLSA
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Visa film 

Om du inte har möjlighet att 
visa filmen kan du visa bilden, 
och förklara enligt nedanstå-
ende:  

Psykisk hälsa kan ses som ett 
paraplybegrepp som inbegriper både psykiskt välbefin-
nande och psykisk ohälsa.  

Psykiskt välbefinnande handlar om att kunna balansera 
positiva och negativa känslor, att känna tillfredställelse med 
livet, att ha goda sociala relationer och att utveckla sin inre 
potential. Det handlar även om att känna njutning, lust och 
lycka.  

Psykisk ohälsa däremot orsakar lidande, och innebär ofta 
vissa svårigheter att fungera fullt ut i vardagslivet. Den inne-
fattar både psykiska besvär tex oro, ångest, nedstämdhet  
och psykiatriska tillstånd tex depression, anorexia, beroen-
de, men även personlighetssyndrom, trauma etc.  

Den psykiska hälsan kan påverkas dels av skyddsfaktorer 
samt av riskfaktorer.  

Skyddsfaktorer stärker det psykiska välbefinnandet. Det kan 
handla om en vänskap, att man trivs i skolan, känner  
meningsfullhet, fysisk aktivitet, tillhörighet.  

Medan riskfaktorer är sådant som kan bidra till psykisk 
ohälsa. Exempel på riskfaktorer kan vara missbruk, konflik-
ter, otrygga familjeförhållanden, ekonomiska svårigheter, 
sömnsvårigheter.

FILM/BILD OM 
PSYKISK HÄLSA
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Öppna och trygga samtal unga och vuxna tillsammans, om 
sådant som skaver och som tar plats i livet kan bidra till att 
man lättare gör hållbara val som man mår bra av. 

Genom att få sätta ord på sina tankar, få utmanas och  
reflektera högt, så kan man förstå och lära känna sig själv, 
sina åsikter och värderingar bättre. Det stärker självkänslan.   

När samtalen får genomsyras av frågeställningar som - Vad 
tar plats i mitt liv? och Hur får det mig att må? blir de unga 
mer medvetna om sin egen hälsa och vad som får dem att 
må bra.  

Suntprats hållning är att det går att prata sig till en bättre 
psykisk hälsa!

PÅ VILKET SÄTT 
KAN SUNTPRAT 
FRÄMJA UNGAS 
PSYKISKA HÄLSA? 
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Begreppet beroende används på olika sätt, i allmänt tal, 
massmedia och forskning. Vi arbetar för att ha en bra evi-
densgrund och är därför försiktiga med hur vi använder 
begreppet. Beroende kan delas in i substansberoende och 
beteendeberoende.

Mycket förenklat kan beroende beskrivas som att belönings-
systemet i hjärnan förändras och ockuperas så att hjärnan 
skickar signaler att fortsätta med en drog eller beteende för 
att få kickarna och känslan att må bra.

Det finns ofta en växelverkan mellan psykisk ohälsa och be-
roende. En drog eller ett beteende kan uppfattas lindrande 
vid psykisk ohälsa och kan vara något att fly in i för att slippa 
känna jobbiga känslor. Samtidigt kan ett beroende bidra till 
psykisk ohälsa. Beroendet kan göra att man inte lyckas med 
man ville och tänkte i vardagen eller skadar relationer socia-
la sammanhang. Detta kan skapa skamkänslor. När drogen 
gått  ur kroppen kan de negativa känslorna förvärras ytter- 
ligare.

Begreppet beroende är tydligt då vi pratar om substanser 
så som alkohol och narkotika eftersom det är en sjukdoms-
diagnos. När vi kommer till beteendeberoende så används 
begreppet lite olika och ibland slarvigt. Suntprat har valt att 
fokusera på gaming, som är på gång att räknas in i bete-
endeberoende, nätporr där forskarvärlden är delad och 
sociala medier där det behövs längre tid för att få tillförlitlig 
forskning kring om det kommer att klassas som beroende.

Det viktiga för Suntprat är inte att fokusera i första hand på 
diagnosen utan på vilken plats dessa saker tar i livet, hur de 
påverkar liv och mående.

När det gäller beroende är det viktigt med professionell hjälp 
och samma sak gäller allvarlig psykisk ohälsa. Mer om det 
kommer senare.

OM BEROENDE
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Det finns beskrivet inom hälso-och sjukvård och beroende-
vård vad som definierar substansberoende. För att ställa 
diagnosen krävs att minst tre av följande sex kriterier är upp-
fyllda under det senaste året: 

• Ett starkt behov (sug) eller tvång att inta substansen
• Svårigheter att kontrollera konsumtionen (kontrollförlust)
• Förekomst av karakteristiska abstinenssymtom
• Toleransökning (det behövs mer eller starkare för att  

känna tillfredsställelse) 
• Tilltagande ointresse för andra saker än att inta  

substansen
• Fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador

Källa: ICD-10 

ALKOHOL OCH  
ANDRA DROGER

Mer om diagnossystemen: 
https://www.can.se/fragor-
och-svar/allmant-om-dro-
ger/hur-definieras-alko-
hol-narkotika-och-tobaks-
beroende-inklusive-sub-
stansbrukssyndrom/
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Det är vedertaget att spel om pengar kan leda till beroende. 
Nu har även dataspelande kommit med i det senaste diag-
nossystemet som världshälsoorganisationen WHO tagit fram 
(ICD-11 - ännu inte översatt och antaget i Sverige) där det 
talas om problematiskt spelande/gaming disorder. 

Dataspelsberoende är ett omdiskuterat begrepp. Det är 
viktigt att inte använda det slarvigt, att spela mycket dator-
spel behöver inte leda till problem. En e-sportare kan spela 
otroligt mycket, men för att bli riktigt bra e-sportare krävs 
bra kost och fysisk god kondition. Det är balansen i livet som 
är det viktiga, att gaming inte tar all plats i livet. 

Som andra former av beroende är dataspelsberoende ofta 
i en växelverkan med psykisk ohälsa. Det kan vara viktigt att 
vara uppmärksam på det då man anar att någon fastnat i 
ett ohälsosamt datorspelande.

Klicka fram
Varningssignaler vid dataspelsberoende eller allvarliga spel-
problem:

• Inte kan hålla egna gränser och planering
• Låter spelandet få betydande negativ inverkan på sömn, 

kost eller hygien
• Använder spel för ett undvikande av livet snarare än som 

en kortare, tillfällig paus

Dessa är hämtade från Reconnects hemsidan där det finns 
fler punkter och även en lista  det som kan vara tecken på 
begynnande spelproblem.

GAMING

Dataspelsberoende test, Reconnect:
https://www.reconnect.se/dataspelsbe-
roende-test/

Statens medieråd: https://statensmedi-
erad.se/download/18.69df3469151a0e-
c663e19f9b/1450279061875/Problema-
tiskt-datorspelande_utskrift.pdf

Lässtyrelserapport När datorspelandet 
blir problematiskt: https://www.lanssty-
relsen.se/download/18.6a8f491016b94
4a8cbe17c38/1565004204562/2019-31.
pdf
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När det gäller pornografi så är forskarvärlden delad. Som-
liga pekar på likheter med andra beroenden medan andra 
forskare menar att det inte är ett beroende. Det har blivit 
fler och fler som ser och uppmärksammar problem med 
att porr är lättillgängligt för unga och att många exponeras 
tidigt. 

Flera unga berättar att de har svårt att sluta titta även om 
de bestämmer sig för det. Framför allt är det viktigt att unga 
har vuxna att prata med om vad de ser och om de mår 
dåligt. Här är det, som vi sagt tidigare, viktigt att problemati-
sera utan att moralisera.

Om vi läser i Statens medieråds rapport Vad är skadlig 
mediepåverkan?, 2016, hänvisas där till en forskningsöver-
sikt gjord av Flood. Även om det finns många faktorer som 
påverkar så anser han sig ”sammantaget finna goda skäl för 
antagandet att yngre människor kan lida skada av att expo-
neras för pornografi”. Klicka fram texten.

I Suntprat tar vi inte upp produktionsförhållanden i porrindu-
strin men självklart är det ett viktigt samtal som vi välkomnar 
när det kommer upp. Det är samtidigt viktigt att vi inte bidrar 
till att skambelägga någon som kollar på porr. Det är oftast 
inte en bra förutsättning för att få igång ett förtroendefullt 
samtal. 

Hur porren påverkar oss i synen på oss själva, på varandra 
och på sex är ett också ett närliggande ämne som vi behö-
ver prata om på ett öppet och befriande sätt.

NÄTPORR

Lästips: Visuell drog – om barn, unga 
och nätporr, Maria Ahlin och Ulrica 
Stigberg

Statens medieråd:  
https://bit.ly/3mJ4nzg s. 24
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När det gäller sociala medier så talas det nu mycket i mass-
media om beroende eller andra negativa konsekvenser. 
Högaktuell är bland annat Anders Hansen med boken 
Skärmhjärnan och i TV. Vi har också hjärnforskaren Sissela 
Nutley som skrivit boken Distraherad: hjärnan, skärmen och 
krafterna bakom. Men det behövs mer forskning och under 
längre tid.

Att sociala medier är komplext och påverkar oss både på 
gott och ont, och att vi lägger mer tid än vi tänkt, känner vi 
nog igen, de flesta av oss. Vi får följa forskningen och lyssna 
till och lära oss av ungas erfarenheter när det gäller sociala 
medier.

Frågeställningar som är viktiga: 

• Vad händer med min självkänsla?  

• När påverkas mitt mående positivt eller negativt? 

• Påverkas min sömn? Kollar jag skärmen nattetid?  
Måste jag svara direkt? 

• Vad innebär FOMO, Fear of Missing Out?

SOCIALA MEDIER

Skärmhjärnan, Anders Hansen  
(finns som ljudbok)

Distraherad, Sissela Nutley  
(finns som ljudbok)
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Oavsett om dessa saker som finns i ungas vardag kan leda 
till beroende eller inte så är de viktiga att prata om.

Vi lägger stort ansvar på föräldrar/vårdnadshavare när det 
gäller att prata med sina barn – men det är inte alltid helt 
enkelt – varken för förälder eller tonåring – det kan vara kon-
fliktfyllt, det kan handla om skam (från bägge håll) eller bara 
något man inte pratar om . Ofta har de som behöver allra 
mest stöd, och någon att prata med, trasigast hemma.
Många vuxna behövs, och inte bara kuratorer och andra 
som har till uppgift att prata.

Suntprat vill därför peppa alla oss vuxna som på olika sätt 
möter tonåringar, i profession eller ideellt, att vara närvaran-
de vuxna i deras vardag. Suntprat vill inspirera, utbilda och 
ge material som sätter fart på samtalen.

Men vill ungdomarna prata med oss?
En tonårstjej på högstadiet som medverkade på Suntprats 
seminarium under en Almedalsvecka berättade; om de ville 
träffa kuratorn för att de behövde prata så fick de en tid tre 
veckor senare… Då var det passé… En annan berättade om 
hur viktig kuratorn var på deras skola, då denna startade 
samtalsgrupper och jobbade med temadagar där sådana 
här samtal fick stort utrymme. Alla de medverkande ton-
åringarna var eniga om att de ville ha bra vuxna att prata 
med och att det behövdes fler.

Ungdomar vill prata.

VILL UNGDOMAR 
PRATA MED VUXNA?

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/
samtala-med-barn/vaga-samtala/ 
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I boken Visuell drog – om barn, unga och nätporr, av Ma-
ria Ahlin och Ulrica Stigberg, finns bl a ett antal intervjuer av 
unga människor. I nästan alla dyker det upp en tacksamhet 
över att ha fått prata med en vuxen om porr och många har 
aldrig gjort det förut.

s. 46 “Innan Liam går iväg räcker han ut handen och tackar 
för samtalet. – Så skönt att prata med en vuxen om det här.”

s. 129 Alex säger att han saknar en närvarande vuxenvärld.

s. 55 Sara och Lovisa berättar att de aldrig förut pratat om 
pornografi med en vuxen. De berättar om förväntningarna 
på dem som de uppfattar kommer från porren och att de 
ska vara redo för sex när killen vill. Lovisa berättar hur hon 
och pojkvännen har sex trots att hon ofta sagt nej först och 
fast hennes kropp inte är redo och hur hon överdriver njut-
ningen för att han ska komma fortare. Sedan säger hon: 
”Det är först nu, när jag berättar om detta, som jag inser vad 
jag faktiskt gör och hur hemskt det är.” 

Ungdomar vill prata – Men de vill inte ha våra svar på  
frågor de inte ställt.

forts. VILL  
UNGDOMAR  
PRATA MED VUXNA?

Visuell drog 
 – om barn, unga och nätporr 
Maria Ahlin och Ulrica Stigberg
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Suntprat vill ha öppna samtal, 
utan färdiga svar eller pekpinnar. 
Det är då vi kan ge utrymme och 
trygghet för ungdomar att dela 
sina tankar och berätta om sina 
erfarenheter. 

I dikten som lästes inledningsvis lyder en rad: ”om du lyssnat på 
mig hade du kanske förstått”. Den visar på hur viktigt det är att vi 
är närvarande då vi är tillsammans med ungdomar, och lyssnar.
 
Ibland är vi mer intresserade av att ge svar på de frågor som vi 
tror eller tycker att andra ska ha, än att lyssna på varandra.  Det 
säger sig självt att det inte blir så bra samtal.
 
Vi vill dem väl. Det är ofta utifrån omsorg som vi ifrågasätter nå-
got tonåringar gör, kanske utifrån en oro för tonåringen. Men ris-
ken är att vi uppnår det motsatta när vi gör det. Vi människor går 
ofta in i försvarsposition när någon ifrågasätter det vi gör eller 
kritiserar oss för det. Som försvar hittar vi argument för det vi gör. 
Risken är att vi kommer längre ifrån varandra och längre ifrån en 
förändring. Att det till och med kan förstärka vårt beteende.
 
Det är inte det att vi inte får säga vad vi tycker om olika saker – 
men vi bör vänta tills de frågar oss om det.
 
Det handlar inte heller om att inte sätta gränser. Det ska vi göra 
när det behövs, bland annat för att skydda vid fara och när an-
dra blir utsatta för fara eller kränkning. 
 
Poängen är att de svar som vi själva hittar och formulerar är de 
som verkligen kan förändra livet för oss. De svaren hittar vi ofta i 
samtal med andra. Genom att formulera tankar och berätta om 
upplevelser kan vi se på oss själva med nya ögon. I citatet från 
Visuell drog säger Lovisa ”Det är först nu när jag berättar om 
detta, som jag inser vad jag faktiskt gör och hur hemskt det är” 
(s. 55).
 
Det är för att få igång dessa samtal med varandra som Suntprat 
finns. För att ge möjlighet att reflektera över och  sätta ord på 
det som inte alltid är så lätt. Åter igen - Suntprat vill problema-
tisera utan att moralisera. Vi ska lyfta det som är positivt, men 
också uppmuntra och ge möjlighet att reflektera över det som är 
negativt, destruktivt eller på annat sätt förminskar livet. Suntprat 
vill lyfta frågan vad vi vill ska ta plats i våra liv.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Suntprats utbidlningsfilm  
om förhållningssätt
https://youtu.be/1Iw16LshTVY
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Det finns olika metoder för att bli bättre på att prata med 
varandra. En hel del av er har kanske jobbat med eller hört 
om Motiverande Samtal, MI. Petter Iwarsson som tidiga-
re jobbat på BRIS har skrivit bra böcker om att prata. Det 
handlar mycket om att ställa öppna frågor. Att ibland bolla 
tillbaka med en fråga när någon frågat oss något. Inte för 
att smita undan utan för att inbjuda och lyssna på vad hen 
tänker.

Tänka tillbaka + bikupa:
Ta en kort stund när ni var och en i tanken reser tillbaka till 
er egen tonårstid – Vad gillade du att göra? – Var hängde 
ni? – Fanns någon vuxen som du tyckte om att prata med 
och som var viktig för dig? OM du hittar någon sådan vuxen, 
så fundera på 3 saker som gjorde att du tyckte om att prata 
med den, som kanske gjorde det lättare att prata med den 
personen än andra vuxna. Ca 1-2 min

---

Bikupor – prata med varandra om vilka faktorer och  
egenskaper som bidrar till bra samtal. Ca 3-5 min

---

Några tankar från bikuporna, om någon vill lyfta något.

OM ATT PRATA

Du behövs som vuxen,  
Petter Iwarsson

Samtala med barn
https://www.bris.se/for-vuxna-om-
barn/samtala-med-barn/
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Här kommer en modell med viktiga faktorer för bra samtal, 
framtagen av Anna Karin Herngren Wirdheim, utifrån erfa-
renheten i samtal i beroendevård, som fängelsepastor och 
som skolpastor på högstadium.
 
Trygg
Vi behöver vara trygga och känna oss bekväma i mötet med 
ungdomar. För att vara det behöver vi känna oss själva, våra 
rädslor, vår skam.
 
Blir jag förskräckt över något som en tonåring berättar för 
mig så är det troligt att hen inte berättar om det som är 
ännu tuffare och svårare. Ofta prövas vi som vuxna vad vi 
tål. Du har rätt till din känsla, men ska inte föra över den till 
ungdomarna. Vi måste härbärgera det ungdomarna säger.
 
Om vi blir ställda inför något de berättar och känner oss 
osäkra så kan ett svar vara: ”Det här är inget jag har erfa-
renhet av men berätta gärna det du vill berätta.” Då låtsas vi 
inte vara mer insatta eller förstå mer än vi gör och ger dem 
möjlighet att fortsätta berätta.
 
Ett bra sätt att bli trygga och bekväma med  att prata med 
ungdomar, är att prata med varandra, vi vuxna, i ledar-
grupp/arbetslag. Hur ofta pratar vi t ex om porr? Cannabis? 
Eller om det i våra egna liv som inte är så enkelt? Det är bra 
att börja där.
 

PRATA TRYGG
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PRATA 
INTRESSERAD 

Intresserad
Visa intresse för tonåringen du möter. Det avslöjas snabbt 
om vi inte är intresserade. Kanske har vi svårt att uppbåda 
ett intresse för en del saker, men ge dem en chans även 
om du inte tror dig vara intresserad. 

Var intresserad av ungdomens engagemang snarare än 
aktiviteten, om det är lättare. Fråga vad hen tycker är kul 
eller svårt, när hen blir glad, frustrerad eller ledsen.

 
Kunskap
Ta reda på mer om ungas värld och vardag. Och om de 
områden du vill prata tillsammans med dem om.  
Bra källor: unga och forskning.
 
Be ungdomarna att berätta och säg att du vill veta mer.
 
Men se också till att vara lite påläst och hämta kunskap 
från betrodda källor och forskning. Det är lätt att bli om-
kullpratad av en ung människa som är väldigt påläst inom 
ett område, men som kanske varit ensidig i sin inhämtning 
av fakta. Ett sådant område är cannabisdebatten som 
finns idag.

Fakta C•A•N 
https://www.can.se/fakta/ 

Fakta om alkohol  
https://www.iq.se/fakta-om-alkohol/

PRATA 
KUNSKAP
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Tillfällen
För att få tillfällen att prata med ungdomar behöver vi vara 
där unga är – fysiskt och på nätet. Vi kan skapa trygga plat-
ser för samtal. Fundera på lokaler som ni använder – har 
ni koll på vilka som kan höra er, eller vilka som kommer in 
i rummet? Sitter ni så att alla känner sig delaktiga och på 
samma nivå?
 
Ett bra sätt att skapa tillfällen att prata är att göra saker till-
sammans. Då är det ofta lättare att prata. I Suntprats ma-
terial finns bland annat pins att göra eller tips på alkoholfria 
drinkar.
 
Om det är bara två som ska prata så kan det för många 
kännas lättare att göra det på en promenad än att sitta och 
se på varandra.
 
Framför allt måste vi vara där unga är för att skapa tillfällen 
att prata.

PRATA TILLFÄLLEN
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Igångsättare
Ibland kan det kännas lite svårt att sätta igång och prata, 
särskilt om sådant som kan kännas personligt eller till och 
med anklagande. Men ungdomar är ofta bättre på det än 
vuxna.
 
Ett bra sätt att komma igång och prata är att koppla till 
sådant som finns i vardagen, som filmer, en aktuell nyhet, 
poddar, inlägg på sociala medier...
Jag såg den här filmen, jag läste det här,  hörde detta… hur 
ser du/ni på det? Stämmer det med din/er bild av hur det 
är?

Finns det tid så titta på filmen eller lyssna på podden tillsam-
mans. Suntprats material är till för att vara igångsättare.

Ni hittar tips på poddar, filmer mm på suntprat.se/tips

PRATA IGÅNGSÄTTARE

https://suntprat.se/tips
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Våga släppa kontrollen
Låt samtalet ta den väg det gör – i respekt för varandra och 
för våra olikheter. Kanske är det inte i den riktningen du tänkt 
men ändå viktigt. Kanske känns det färdigpratat för snabbt – 
men det kan vara så att det inte är färdigpratat utan kom-
mer att fortsätta, tillsammans med dig en annan gång eller 
med någon annan.

Ibland blir det inte så bra samtal, av olika anledningar. Det 
kan vara jag som inte är så bra förberedd, ibland har något 
hänt som gör att fokus är någon annan stans, eller så är det 
trötthet som gör att det är svårt att fokusera. Och ibland får 
vi vara med om de mest underbara pratstunderna.
 
Det är också viktigt att vi inte måste ha svaren, kunna allt. Vi 
kan söka kunskapen tillsammans.
 
Som samtalsledare är det viktigaste att se till att alla som vill 
får utrymme att tala och att ingen kränks eller blir utsatt på 
annat sätt.

PRATA VÅGA SLÄPPA 
KONTROLLEN
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Ett tips som Moa Mannheimer, psykolog, ger oss i våra  
utbildningsfilmer på suntprat.se är att börja i det enkla, var-
dagliga, trygga. Kan vi prata om det, är det lättare att prata 
det som är svårare.

På suntprat.se finns en bordsryttare med samtalsregler som 
är bra att gå igenom tillsammans. Skriv gärna ut bordsrytta-
ren och ställ fram när ni ska prata. 

• Alla ska få möjlighet att prata, men ingen måste. 
• Det är viktigt att respektera varandras olika tankar och 

åsikter.
• Vi låter alla tala till punkt.
• Det är okej att ”provtänka” och att ändra sig. 
• Det som sagts i förtroende stannar i gruppen. 

Små grupper är bra när man ska prata och blandade 
grupper ger fler perspektiv. Men om ungdomarna vill dela 
upp sig i tjej- och killgrupper så rekommenderar vi att ni har 
minst tre grupper: killgrupp, tjejgrupp och öppen grupp. Då 
finns det plats  för dem som vill prata i en blandad grupp 
och för dem som som inte identifierar sig utifrån tjej och kille.

Personlig men inte privat – Var ärliga och öppna i samtalen 
med ungdomarna, men blotta inte er själva och säg inte 
mer än ni vill och är bekväma med. Viktigt: Det ni säger ska 
hjälpa dem att reflektera över sina egna liv, inte över era. 

LITE MER  
OM ATT PRATA 

Samtalsregler bordsryttare:  
https://suntprat.se/samtalsregler-bordsryt-
tare

Suntpratfilm: Hur börjar man prata? Den 
finns en bit ned på:  
https://suntprat.se/att-fora-samtal
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Det är viktigt att inte ta på sig ett för stort ansvar då vi möter 
unga som har beroendeproblematik. Som vuxen får vi istäl-
let stötta dem i att hitta professionell hjälp. Under fliken HITTA 
HJÄLP på suntprat.se finns tips på var det går att få hjälp. 
Du/ni kan sedan finnas som stöd under den processen. Det-
samma kan gälla vid psykisk ohälsa.

Titta på Suntprats utbildningsfilm Söka hjälp. Tryck på play  
i presentationen. (Den finns också en bit ned på:  
https://suntprat.se/att-fora-samtal) 

Samtala utifrån samtalsfrågorna som Studieförbundet Bilda 
tagit fram till filmerna:

1.6 Söka hjälp 

1. Hur gör man för att inte ta på sig för stort ansvar när ex-
empelvis en ungdom har stora problem eller har ett beroen-
de? 

2. Vad hanterar ni själva inom er verksamhet och när är det 
dags att hjälpa ungdomar vidare till professionell hjälp? Vart 
kan ni vända er? 

3. Kände du till anmälningsplikten och tystnadsplikten sedan 
tidigare? Vad gäller för dig/er i er verksamhet?

ATT HJÄLPA  
OCH HITTA HJÄLP

Samtalsfrågor:  
https://suntprat.se/samtalsfragor 
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Suntprats samtalskortlek består av 55 kort med situationer 
och frågeställningar som berör våra områden. I processen 
att ta fram samtalskorten har ungdomar varit med för att 
situationer, frågor och språk ska vara relevanta. Samtalskort 
är bra igångsättare för att börja prata, bland annat för att 
situationerna och frågorna lyfts utanför den privata sfären. 
Det kan vara lättare att prata om Max och Ahmad än om 
sig själv.

Det finns en kort instruktion i kortleken. Det är bra om du som 
använder samtalskorten har läst igenom korten innan. Vill du 
så kan du plocka ut några av korten. Korten är märkta med 
symboler utifrån tema vilket gör att ni lätt kan sortera ut och 
välja ett eller ett par teman.

Använd gärna också de samtalsregler som finns på sunt-
prat.se och gå igenom dem innan ni börja prata. Där finns 
också en bordryttare som ni kan skriva ut och sätta på bor-
det.  

Olika metoder för samtalskorten:

• Låt korten ligga med baksidan upp (sprid gärna ut dem 
lite). I tur och ordning får alla i gruppen ta ett kort och 
läsa. Alla som vill, säger något. Är kortet ointressant ta ett 
nytt. 

• I en trygg grupp kan du lägga korten med texten uppåt 
så att deltagarna får välja var sitt kort de vill prata om.

Övning:
Prata utifrån samtalskorten i grupper.

METODER  
OCH MATERIAL  
SAMTALSKORTLEK

Kortleken finns på Argument förlag: https://
www.argument.se/produkt/ungdom/kon-
firmand-och-tonar/kortlek-suntprat/

Bordsryttare med samtalsregler: https://
suntprat.se/samtalsregler-bordsryttare



26

I den här delen så föreslås att ni surfar runt på suntprat.se och 
tittar djupare på vissa delar. Det är också bra att pröva metoder 
och material. Bestäm i förväg vilka sidor ni ska besöka och vilka 
metoder ni ska pröva. 

Här är några sidor som är bra att ha med:

• STARTSIDAN. Förhoppningen är att denna sida ska tilltala 
ungdomar, men den är också till för vuxna. En del av inläg-
gen finns på Instagram @suntprat.

• TIPS! Här finns tips på hemsidor, poddar, filmer, böcker, TV- 
och radioprogram mm

• HITTA HJÄLP Här finns tips på var det går att söka professio-
nell hjälp om någon själv eller en person man känner berörs 
av beroendeproblematik eller finns i riskzonen.

• FÖR LEDARE Under denna flik finns flera underrubriker
 • MATERIAL Har tips på aktiviteter och metoder. Titta på  
 några olika sidor och pröva gärna metoder som t ex vär 
 deringsövningar, forumspel, memory för ledare. Har ni  
 gott om tid så lägg upp ett pass på ca 1 timma där olika  
 metoder kan prövas. Instruktioner finns på hemsidan. 
 • UTBILDNINGSFILMER. Här finns utbildningsfilmer med  
 tillhörande samtalsfrågor (samtalsfrågorna är framtagna  
 av Studieförbundet Bilda). Det är en serie med korta fil 
 mer med ungdomars röster, experter och livsberättelser.  
 De är framtagna som ledarutbildning men några av dem  
 passar också bra som igångsättare för att prata tillsam 
 mans med ungdomar. Titta gärna på trailern som finns i  
 tipsrutan
 • SUNTPRAT TRO Här finns material som kan användas  
 i kyrklig ungdomsverksamhet och konfirmation. Där finns  
 förslag på böner, sånger, andakter och bibelstudier. För er  
 som vill titta mer på det finns en bild i slutet av bildspelet  
 med tillhörande information och tips om Suntprat Tro.
• SUNTPRAT TWEENS Här finns material för aktiviteter och att 

prata tillsammans med 9-12-åringar, Tweens.

Det kommer nya inlägg på hemsidan allt eftersom det  
produceras nytt. 

METODER  
OCH MATERIAL  
PÅ SUNTPRAT.SE

Smakprov på utbildningsfilmerna
https://youtu.be/M5tS2D_xlDU
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Följ gärna @suntprat på Instagram. Där dyker det upp  
tankeväckande inlägg med syfte att få främst unga att  
reflektera över vad som tar plats i livet. 

Tipsa gärna ungdomar ni möter om att följa Suntprats 
Instagramkonto!

FÖLJ SUNTPRAT
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(Denna bild kan plockas bort ur bildspelet.)

SUNTPRAT TRO hittar du under ledarfliken på suntprat.se 
med material som kan användas i kyrklig ungdomsverksam-
het och konfirmation. Tanken är att Suntprat i sin helhet ska 
användas och till det finns material som bl a böner, sånger, 
andakter och bibelstudier. 

Går gärna in och titta tillsammans på det som finns under 
fliken SUNTPRAT TRO, 
https://suntprat.se/for-ledare/suntprat-tro.

Hålls denna utbildning i ett kyrkligt sammanhang kan ni 
avsluta med något från SUNTPRAT TRO, t ex sången Bön om 
kraft från verktygslådan för andakter:

SUNTPRAT TRO

Sången Bön om kraft

Text: https://suntprat.se/wp-content/uplo-
ads/2019/02/bocc88n20om20kraft.pdf

Inspelad: https://soundcloud.com/
brukss-nger/bon-om-kraft-1
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Lycka till & Prata på!

SLUT


