
 
instruktioner för 

coachningen 

Modträningen Gutsy Heroes, some leds av ungdomar, förebygger 
skolrädsla och mobbning och stärker förstaklassarnas mod, 

självkänsla och samarbetsförmåga genast i början av skolåret. 



coachningen i ett nötskal 

se insturktionsvideon från www.gutsygo.fi/sv/heroes/ 

För att skapa en stark och modig skolstart samlar äldre elever 
förstaklassarna i grupper och tar dem med på en rolig och sagolik 
äventyrsbana i skolans gymnastiksal. Förberedelsen av banan tar 
ungdomarna cirka 4 timmar och att ta sig igenom banan med en grupp 
förstaklassare tar cirka en timme. Banan har funktionella stationer som 
stärker förtroende, mod och uttrycksförmåga, hoppfullhet och samarbete.  

Då förstaklassarna fått sin hjältecoachning får de genast skrida till verkliga 
åtgärder då det visar sig att någon har stulit de bullar som reserverats för 
coachningen. Teamet beger sig iväg för att följa ledtråden som tjuven 
lämnat, som leder till rektorskansliet. Det visar sig att skurken som stulit 
bullarna är rektorn själv! Lyckligtvis har denna huvudskurk en svaghet: hen 
är kittlig. De nybakade hjältarna räddar genom att samarbeta bullarna ur 
skurkens klor – genom att kittla skurken.  

Framgången firas tillsammans med att äta bullarna. Ungdomarna förklarar 
att man kan be dem om hjälp och stöd under hela skolåret. De kan dela ut 
diplom över genomgången coachning till barnen.  

Coachningens teman: hoppfullhet, förtroende, mod att vara sig själv och 
samarbete. 



checklista för implementeringsteamet 

1. Bjud med människor och kom överens om datum. Minst en 
åttondeklassare per fem förstaklassare. Kom överens med klasslärarna 
om lämplig dag och klocktid. Bjud in rektor eller vice rektor att spela 
skurk.  

2. Informera alla inblandade: elever, lärare och föräldrar.  
3. Dela upp arbetet – vem gör vilka förberedelser?  
4. Tillverka hjältedräkter, till exempel på textilslöjdstimmen. Ta eventuellt 

med material hemifrån. Ni behöver alltså masker och mantlar för de 
äldre eleverna, ninja-pannband för förstaklassarna och en mask för 
skurken.  

5. Skaffa rekvisita (skattkista och trådrulle som ledtråd) från skolan eller 
hemmet. Kom ihåg att någon behöver placera ut ledtråden!  

6. Baka bullar för hela gänget – kanske även saft kunde smaka!  
7. Hitta och reservera ett utrymme för coachning (t.ex. gymnastiksalen). 

Bygg äventyrsbanan (se detaljerade instruktioner nedan). Se till att banan 
blir säker och rolig. 

för att genomföra gusty heroes-
coachningen i din skola behöver du

ett hjälteteam
Förstaklassare
Åttondeklassare
(Minst en åttondeklassare per 
fem förstaklassare)

en skurk
Utmana rektor för stjärnroller

hjältedräkter
Mantlar, masker & ninja-pannband
till förstaklassarna

en äventyrsbana
T.ex. i gymnastiksalen

rekvisita
Bullar
Skattkista
Trådnystan

tid
En timme för genomförandet
Fyra timmar till förberedelser



8. Om ni vill dela ut diolom, är det bra att skriva ut dem i förväg. 
Certifikatmall bifogad.  

9. Gå i förväg igenom coachningstillfället med implementeringsteamet: Vem 
gör vad, var och när? Vid varje station är det bra att någon med egna ord 
förklarar vad man ska göra vid stationen.  

10.Gutsy Heroes-dagen! Det viktigaste är att engagera sig och genomföra 
coachningen på ett glatt och uppmuntrande sätt. Nedan kan du se hur 
coachningen framskrider. 

 
instruktioner för coachningen och äventyrsbanan 

Start: Man lär känna varandra. Ungdomarna välkomnar förstaklassarna och 
förklarar vilket målet med coachningen är. Be om namnen på 
förstaklassarna och ge ert eget namn. Dela ut ninja-pannbanden.  

Exempel på välkomstord: ”Vår Gutsy Heroes-hjältegrupp behöver nya 
hjältar till sin hjälp. Vi övar upp viktiga hjälteförmågor: förtroende, 
hoppfullhet och mod.”  

Station 1: Förtroende. Till exempel en hög plats (ribbstolar, stegar etc.) från 
vilken man kan hoppa och en madrass som underlag. Ungdomarna 
uppmuntrar och tar emot förstaklassarna när de hoppar ner.  

”Hej nu får ni hoppa. Vi tränar förtroende tillsammans – vi tar emot er.”  

Station 2: Modet att vara sig själv. En station där bara fantasin är gränsen 
för att skoja, göra trick, röra sig i sin egen stil och för egna hjälterop (t.ex. 
rep, trampolin, etc.).  

”Nu kan man ha kul, skoja, göra trick och röra sig fritt precis hur man vill! Vi 
försöker oss på hjälterop!”  

Station 3: Hoppfullhet. Ungdomarna låter de nybakade hjältarna flyga över 
madrasserna mot en härlig skolframtid.  

"Nu får ni flyga! Vi lyfter upp er en åt gången och så flyger vi. Är ni klara?” 



Lära sig samarbete. Ungdomarna ger de nya hjältarna Gutsy 
Heroespannband. Överraskningsmoment! Bullarna som reserverats för 
avslutningsfesten är borta och måste hittas! Förstaklassarna får direkt 
skrida till handling som hjältar.  
En ledtråd hittas (utplacerad på förhand). Bullarna räddas genom att 
man kittlar skurken. 

”Fantastiskt, nu har ni gått igenom Gutsy Heroes-modträning och stärkt era 
egna hjälteförmågor: förtroende, hoppfullhet och mod!  
- - Vad? Är bullarna borta? Vi skulle ha bjudit på bullar vid avslutningen av 
coachningen, men någon har tagit dem! Vi försöker tillsammans hitta dem, 
kom ihåg – nu är samarbete det viktigaste.  
Vi följer ledtråden!” 

Ledtråden leder till rektorskansliet. 

”Haa, där har vi huvudskurken, vars svaghet är att hen är kittlig. Vi måste 
kittla skurken för att få tillbaka bullarna. Är ni redo att kittla?” 

Avslutning: Gemensamt bullkalas antingen i salen eller i förstaklassarnas 
klassrum. Tid för en stunds diskussion om förtroende och coachningens 
övriga teman. De äldre eleverna uppmuntrar och förklarar att de finns där 
som stöd under hela året. 

”Kom och säg hej när vi möts! Ni kan alltid be oss om hjälp.” 



exempelschema 

Varje skola kan välja en passande tidpunkt för coachning och förberedelser 
och schemalägga den så dem passar in med lunchen. Detta 
exempelschema är för en skola där förstaklassarna är i skolan enbart under 
förmiddagen. 

Föregående dag  
KL. 9–11.30: Ungdomarna gör förberedelserna uppdelade i team. 

Gutsy Heroes-dagen 
KL. 9–10: Sista minuten-förberedelser  
KL. 10: Coachningen börjar!  
KL. 11: Ta hjältefotografier av dem som är villiga och sedan är coachningen 
klar!  
KL. 11> Ungdomarna städar undan utrustningen som använts för 
äventyrsbanan, städar efter sig. Grattis – ni har precis gett förstaklassarna 
en meningsfull och rolig skolstart! 

instruktioner för att föra en diskussion 

1) Berätta om egna minnen från skolstarten!  
För att leda diskussionen med förstaklassarna, förbered er själva genom att 
dra er till minnes hur skolstarten kändes. Vad upplevdes som spännande, 
vad hjälpte och vad kändes tryggt? Var skulle ni ha behövt stöd? Var det lätt 
att få vänner och engagera sig? Vad var till hjälp?  

Förbered er att dela era egna historier med förstaklassarna på ett 
uppmuntrande sätt och diskutera med dem.  

2) Prata med förstaklassarna under coachningen.  
Följande frågor kan till exempel vara till hjälp  
Hur känns skolstarten?  
Hurudan är en bra kompis? Vad kan man göra om skolan känns alltför 
spännande? Hur kan man se till att ingen lämnas ensam eller utanför 
gänget? Vad betyder förtroende, hur känns det när man kan lita på någon? 
Varför är förtroende viktigt? Vad kan man göra för att skapa förtroende 
bland vänner eller i skolan?  
Vad önskar ni er av skolan? Hur kändes hjältecoachningen? Vad var det 
roligaste? Kom ihåg att uppmuntra och förklara att förstaklassarna kan be 
er hjälp. 



1. superhjälteposering ’’med korslagda armar’’  
placera hjältarna så att alla är synliga

2. superhjälteposering ’’med muskulösa armar’’ 
alla lyfter sin vänstra arm, spänner musklerna och utropar gutsy! 

ta hjältebilder tillsammans.  
obs! kom ihåg att be dem som fotograferas om lov

gutsy heroes 

hjältebilder x 3

3. uppfinn er egen hjälteposering 
kanske ni till exempel lyfter upp förstaklassarna ’’i flygande position’’? använd er fantasi.



dela gutsy heroes-dagens stämningar med andra finländska skolor! 

Dela foton och upplevelser i sociala medier: hashtag #gutsyheroes och 
genom att tagga @GutsyCollective.  

Dela till andras glädje även ditt inlägg på Gutsy Go:s FB-sida och följ 
stämningarna hos andra runtom i Finland! Observera att andra endast kan 
se dina offentliga inlägg. 

Kontrollera att alla på bilderna och i videoklippen har gett sitt eget och 
sina föräldrars tillstånd till publicering.  

Om du vill kan du som information också vidarebefordra bilder och 
kommentarer till kommunikationsteamet i din stad. 

 

q&a 

Hur kom Gutsy Heroes till?  
Gutsy Heroes har utvecklats av ungdomarna i Oulun Metsokankaan koulu 
under sin egen Gutsy Go-vecka. De ville göra skolstarten rolig och trygg för 
yngre elever.  

Gutsy Go:s samhällsansvarspartner Tradeka valde av de åtgärder som 
genomfördes under 2019 Gutsy Heroes till den lösning de vill stödja. 

Varför lönar det sig att genomföra Gutsy Heroes?  
Den stärker förstaklassarnas mod, självkänsla och samarbetsförmåga genast 
i början av skolåret Gutsy Heroes är roligt, fartfyllt och empatiskt. 
Coachningen utnyttjar de äldre elevernas erfarenheter av skolan på ett 
trevligt sätt och erbjuder förstaklassarna ett stödnätverk bestående av 
äldre elever.  

Gutsy Heroes syftar också till att förebygga skolrädsla och mobbning. I 
Finland blir cirka ett av tio barn mobbade. Mobbning är vanligast i de lägre 
klasserna. 



Hur omfattande är Gutsy Heroes?  
Under hösten 2020 börjar uppskattningsvis 60 000 nya förstaklassare 
skolan. Fler än 20 städer har redan gått med i Gutsy Heroes och 
coachningen är tillgänglig för alla finländska skolor som vill genomföra den. 

Kan till exempel sjätteklassare genomföra coachningen?  
Varför inte! Om skolan inte är en enhetskola, är sjätteklassarna precis de 
rätta typerna för att välkomna de nya förstaklassarna med fladdrande 
hjältemantlar till skolan. 

Hur planeras coachningen in i skolveckan? 
Coachningen kan genomföras närhelst det passar deltagarna. Om 
förstaklassarna endast är i skolan under förmiddagarna, kan den ordnas då. 
Annars kunde coachningen vara kul att genomföra som avslutning på dagen. 
Förberedelserna (t.ex. byggandet av äventyrsbanan) kan i det fallet göras 
samma dag, innan coachningen. Koordinering och kommunikation bör göras 
minst ett par dagar eller en vecka i förväg. 

Vad är viktigast för att lyckas?  
Glädje och en uppmuntrande atmosfär och en hjältelik lekfullhet. Det 
viktigaste är att ingen lämnas utanför, utan att alla blir sedda, hörda och 
uppmärksammade. 

 
Exempelmeddelande till föräldrar till förstaklassare:  
Hej! 
Vår skola deltar i kampanjen Gutsy Heroes och äldre elever erbjuder förstaklassarna 
modträning den DATUM. 

 Det är fråga om ett hurtigt och fartfyllt coachningstillfälle där förstaklassarna på en i 
gymnastiksalen uppförd äventyrsbana stärker följande förmågor: hoppfullhet, förtroende 
och mod. 
Gutsy Heroes erbjuder förstaklassarna ett stödnätverk bestående av äldre elever och 
stärker förstaklassarnas samarbetsförmåga, självkänsla och mod genast i början av 
skolgången. Coachningen syftar också till att förebygga skolrädsla och mobbning. 

Intressanta diskussioner om Gutsy Heroes och dess teman kan också äga rum i hemmen.  
Glada hälsningar,  
LÄRARE & ELEVER I KLASS XXX  



har hjältemodigt genomfört Gutsy Heroes 
modträning och, tillsammans med andra, 

stärkt sina viktiga hjälteförmågor: 
hoppfullhet, mod och förtroende.

Datum, skola och hjältecoachens underskrift 



kontaktuppgifter 

gutsygo@gutsy.fi 

Sandra Lamppu, informatör, Gutsy Go  
sandra.lamppu@gutsy.fi  
040 610 9790 

Johanna Vanttaja, evenemangsproducent, Gutsy Go  
johanna.vanttaja@gutsy.fi  
0400 390 551 

 

Gutsy Heroes-kampanjen baseras på Gutsy Go-metoden, som belönats på 
nationell nivå, där ungdomar utvecklar nya fredsbyggande lösningar för sina 
egna hemstäder. Gutsy Go:s samarbetspartners är t.ex. Justitieministeriet, 
Läkarföreningen Duodecim, Mielenterveyden keskusliitto, Finnkino och 
finländska stiftelser. Mer information: www.gutsygo.fi 

mailto:gutsygo@gutsy.fi

