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Välkommen att bli handledare
i Läxklubben!

Välkommen till Röda Korset, världens 

största frivilligorganisation! Du som 

är handledare för Finlands Röda Kors 

läxklubb får arbeta för ett mångsidigt och 

jämlikt samhälle. 

”Jag klarar nu av läxorna 
bättre. Och jag får hjälp om 
uppgifterna blir fel.”

Din belöning är nya perspektiv på olika 
slags kulturer och människor, glädje när ditt 
arbete bär frukt, tillfredsställelse över dina 
insatser som tar sikte på framtiden, många 
nya vänner och ett intressant nätverk. Om 
du så önskar får du också ett arbetsintyg. 

Det främsta syftet med läxklubben är att 
ge inflyttade barn och ungdomar ett hand-
tag med deras skoluppgifter, men dörrar-
na till klubben är vidöppna även för andra 
skolelever. Vi varvar läxorna med trivsam 
samvaro: spelar spel och pratar. 

Läxklubbarna kom till som ett resultat 
av Finlands Röda Kors och HOK-Elantos ge-
mensamma fyraåriga projekt, LäksyHelppi. 
Målet var att förebygga att ungdomar blev 
utslagna genom att uppmuntra dem att gå 
i skola. Under åren 2009–2012 var det elva 
avdelningar inom Helsingfors och Nylands 
distrikt som startade läxklubbar. 

Pilotavdelningarnas erfarenheter har 
varit mycket uppmuntrande, och vi hoppas 
därför att så många distrikt och avdelning-
ar som möjligt ska tända på läxklubbarna. 
Tack vare dem har avdelningarna fått nya 
medlemmar och frivilliga. De frivilliga hand-
ledarna har märkt att hjälpen med läxorna 
faktiskt behövs. Både lärare och föräldrar 

Den här guiden är särskilt avsedd för dig 
som är handledare i en läxklubb, men den 
är till nytta också för de avdelningar som 
tänker starta en sådan klubb. Guiden foku-
serar på klubbens verksamhet och ledning, 
medan presentationen av Röda Korset är 
mer knapphändig. På adressen rodakorset.fi 
finns i alla fall närmare information om vår 
organisation och verksamhet. 

Nyttiga tips om hur man startar och le-
der en klubb får du dessutom via den hand-
ledning som tagits fram med tanke på Röda 
Korsets Reddie Kids-klubbar för barn i ål-
dern 7–12 år. 

I slutet av den här guiden finns en lista 
över källor – flertalet dock på finska – som 
du kan ha nytta av både i läxklubben och 
vid handledningen.
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– och naturligtvis barnen och ungdomarna 
själva – har varit glada över Röda Korsets 
läxklubbar.



Klubben är avsedd särskilt för barn och ungdomar med 
invandrarbakgrund. På grund av bristande kunskaper i 
svenska och finska kan ju deras föräldrar ofta inte hjälpa 
sina barn med de svårigheter i skolarbetet som beror på 
språket. Men givetvis är också andra deltagare välkomna 
i läxklubbarna! 

Vi uppmuntrar till skolgång och hoppas att så 
många ungdomar som möjligt ska kunna uppleva skola 
och lärande som någonting positivt, så att de efter 
grundskolan fortsätter till en yrkesläroanstalt eller till 
gymnasiet. I klubben får ungdomarna inte bara hjälp 
med sina läxor utan också självförtroende, nya vänner 
och erfarenheter av samvaro med människor som har 
en annorlunda bakgrund. 

Det här är  
Läxklubben

”Om mamma och pappa 
inte klarar av allting, kan 
man gå dit för att lära sej 
mera, och där kan någon 
hjälpa en.”

Läxklubben är en klubb som startas 

av en rödakorsavdelning och 

där frivilliga handledare hjälper 

grundskolelever med deras läxor. 
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”Läxklubben får hålla till i bibliotekets 
lokaler och personalen har tagit emot 
den på ett positivt sätt utan krumbukter. 
Barnens föräldrar har varit jättenöjda, och 
ibland följer de själva med till klubben.”

”Morötter” för en lyckad grupp:
1. Gruppen avtalar gemensamt om mål och spelregler.
2. Varje gruppmedlem får delta, komma till tals och bli hörd.
3. Varje gruppmedlem förstår att han eller hon bär  

ansvar för gruppens verksamhet, det vill säga att  
gruppen fungerar solidariskt.

4. Tvister i gruppen löses öppet.
5. Gruppen hanterar responsen konstruktivt och  

utvecklar sin verksamhet med dess hjälp.
6. Gruppen anpassar sig till förändringar.  

Gruppmedlemmarna godkänner nya medlemmar.

meD RöDa KoRsets VäRDeRingaR

Läxklubbarna tillämpar i all sin verksam-
het Röda Korsets sju grundprinciper, 
nämligen humanitet, opartiskhet, neu-
tralitet, självständighet, frivillighet, enhet 
och universalitet. Principerna kommer till 
synes på olika sätt. Klubbarna stimule-
rar till exempel vänskapen och samvaron 
mellan olika slags barn och ungdomar. 
Ingen favoriseras, ingen diskrimineras: 
klubbarna är öppna för alla oavsett bak-
grund och andra omständigheter. Verk-

samheten är dessutom frivillig både för 
handledare och deltagare. Handledarna 
får inga arvoden och ingen klubbmed-
lem är tvungen att komma till klubben, 
även om mötena hålls i skolans lokaler 
och efter skoldagen. En läxklubb kan få 
stöd av Röda Korsets övriga klubbar och 
avdelningar; den kan också drivas av flera 
avdelningar eller i samverkan med olika 
områden där man turas om att arrangera 
veckomötena.
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Humanitet
Röda Korset, som skapades ur 
viljan att utan åtskillnad bistå 
dem som sårats på slagfältet, 
arbetar internationellt och natio-
nellt på att i varje läge förhindra 
och lindra mänskligt lidande. 
Dess mål är att skydda liv och 
hälsa och att skapa respekt för 
människovärdet. Röda Korset 
främjar ömsesidig förståelse och 
vänskap, samarbete och varaktig 
fred mellan alla folk. 

Opartiskhet
Röda Korset gör ingen åtskill-
nad mellan nationalitet, raser, 
religioner, samhällsställning eller 
politiska åsikter. Det arbetar ute-
slutande för att lindra människors 
lidande och därvid i första hand 
hjälpa de mest nödställda. 

Neutralitet
För att bevara allas förtroende 
avstår Röda Korset från att delta 
i fientligheter eller att vid något 
tillfälle ta ställning vid menings-
skiljaktigheter i fråga om politik, 
ras, religion eller ideologi.

Självständighet
Röda Korset är självständigt. 
Även om de nationella rödakors-
föreningarna är statsmakternas 
medhjälpare på det humani-
tära området och var och en är 
underställd sitt lands lagar, skall 
de behålla en oavhängighet 
som tillåter dem att alltid handla 
i enlighet med Röda Korsets 
principer. 

Frivillighet
Röda Korset är en organisation 
som frivilligt och osjälviskt ger 
hjälp. 

Enhet
I varje land kan endast finnas 
en rödakors- eller rödahalvmåne 
förening. Den skall vara öppen 
för alla och dess humanitära 
verksamhet skall omfatta hela 
landet. 

Universalitet
Internationella rödakors- och 
rödahalvmånerörelsen är en 
världsomfattande organisation 
inom vilken alla nationella 
föreningar har samma rättig-
heter och skyldigheter att bistå 
varandra.

Röda Korsets principer
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staRta KLubben
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När din avdelning har beslutat starta  
en läxklubb:  
• Börja planera verksamheten.
• Leta fram en lokal. 
• Utse en ansvarig ledare.   

Det innebär att ni funderar igenom 
vad ni håller på att göra och frågar er: 
Var? När? För vem? Hur? 

Det gäller att i god tid börja rekrytera 
handledare till klubben. De frivilliga ska 
orienteras om aktiviteterna: gå tillsam-
mans med dem igenom klubbens stadgar 
och verksamhetsprinciper, handledarens 
rättigheter och skyldigheter samt hans 
eller hennes roll och uppgifter. 

Erbjud gärna de frivilliga en möjlighet 
att bekanta sig med klubben innan de 
engagerar sig för uppgiften. Medlem-
skapet i Röda Korset lyfts fram och 
dessutom ska ni berätta om aktuella och 
nödvändiga kurser samt om avdelningens 
verksamhet. Även längre fram erbjuds de 
frivilliga stöd och utbildning efter behov. 

 
 
 
 
 
 
Gör upp en verksamhetsplan och 
en budget
• Av verksamhetsplanen ska gärna 

framgå datum när klubben startar och 
slutar, likaså när skolorna har lov samt 
på vilket sätt Finlands Röda Kors eve-
nemang och kampanjer eventuellt syns 
i aktiviteterna. Planen skickas både till 
avdelningens styrelse och till distrikts-
byrån. 

• I den beräknade budgeten ingår 
uppgifter bland annat om nödvändigt 
material såsom pennor, radergummin, 
papper, spel, servering etc. Den skickas 
till avdelningens styrelse. 
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Rekrytera hela tiden nya 
handledare – då tryggas 
läxklubbens framtid.

Välj en ansvarig klubbledare
Läxklubben samordnas av en ansvarig le-
dare, som tar hand om de praktiska ar-
rangemangen kring klubbens aktiviteter 
samt sköter orienteringen och mottag-
ningen av nya handledare. Klubbleda-
ren har täta kontakter med avdelning-
ens styrelse och bereder – i samråd med 
styrelsen – både verksamhetsplanen och 
budgeten. Vid behov står han eller hon 
dessutom i kontakt med skolan och lä-
rarna. 

Utarbeta också en informationsplan
Information är något som ni jämt och 
ständigt behöver. Därför är det bra att 
fundera på infon redan i planerna för 
verksamheten och budgeten. 
• När ni rekryterar handledare: gå ut 

med info via avdelningens medlems-
brev och webbsidor, kläck idéer till ar-
tiklar i lokala medier, sätt upp affischer 
på offentliga anslagstavlor (bibliotek, 
närbutiker, ungdomslokaler, skolor).

• När ni ska starta läxklubben: ta allra 
först kontakt med rektorn, lärarna och 
elevkåren (ömsesidiga besök), skicka 
sedan med eleverna ett informations-
blad till deras hem (om möjligt på 
deras eget modersmål) samt tillämpa 
för övrigt samma informationsmeto-
der och kanaler som när ni rekryterar 
handledare.

Leta fram en lokal
Ni kan hålla till i skolans lokaler med läx-
klubben, men lika gärna till exempel på 
biblioteket, på ungdomsgården eller i av-
delningens egna lokaliteter. Om trafikför-
bindelserna till platsen är bra, sänker ni 
tröskeln för deltagande. Diskutera på för-
hand med den som erbjuder lokalen om 
användningen och om de regler som gäl-
ler där. Ni kan anteckna klubbtiderna inte 
bara på affischen om läxklubben utan 
också på annat rödakorsmaterial. Håll koll 
på vilka elever och handledare som del-
tar till exempel genom att låta var och en 
skriva sitt namn i klubbens gemensamma 
infohäfte.

Klubbledaren har kontaktuppgifterna till 
alla handledare och ser till att det på varje 
klubbmöte finns tillräckligt många handle-
dare närvarande – det vill säga minst två. 
Tillsammans med de andra handledarna an-
tecknar klubbledaren vilka elever och hand-
ledare som är närvarande. Informationen 
hör likaså till klubbledarens uppgifter: han 
eller hon svarar för uppföljningen och be-
dömningen av klubbens verksamhet och 
samlar in respons både av handledare och 
klubbmedlemmar. Klubbledaren arrangerar 
dessutom gemensamma träffar och rekrea-
tionsaktiviteter för handledarna. En del av 
hans eller hennes uppgifter kan delegeras 
till andra handledare.
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Du kan informera via:

• telefon 
• sms 
• e-post 
• e-postlistor 
• internet, avdelningens webbsidor, facebook
• brev 
• klubbtidningen 
• anslagstavlorna i affärer, i skolor,  

på bibliotek etc.
• lokaltidningarna 
• lokalradion 
• djungeltrummorna: du berättar om klubben 

för dina kompisar som  
sprider infon vidare 

När du ska informera  
– tänk då på:

• vilken din målgrupp är och  
hur du bäst når den 

• hur brådskande eller viktigt ditt ärende är 
• att ha kontaktuppgifterna till den ansvariga 

ledaren eller avdelningen till hands!
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Frivillighet
Alla handledare är frivilliga och även eleverna kan fritt välja 
om de vill gå till klubben eller låta bli. Lärare och föräldrar kan 
hänvisa barn till läxklubben, men ingen kan tvingas delta.

Medlemskap 
Handledarna är medlemmar i Röda Korset, men klubbmedlem-
marna behöver inte vara det. Berätta i alla fall för dem om or-
ganisationen och om möjligheten att bli medlem. 

Trygghet
På varje klubbmöte måste minst två vuxna handledare vara 
hela tiden närvarande. Utöver handledningen med läxorna ska 
de svara för säkerheten och se till att det går lugnt till. Mobb-
ning får inte förekomma i någon som helst form. Det gäller 
därför för handledarna att omedelbart ingripa mot varje försök 
att retas eller driva med någon. De läxläsande kan ha förtro-
ende för sina handledare: det de får veta om en klubbmedlem 
förs inte vidare utan stannar dem emellan. 

Röda Korset har försäkrat både handledarna och medlem-
marna i klubben.

KLubbens speLRegLeR

På läxklubbens möten tillämpas inte bara Röda 
Korsets principer utan också klubbens gemen-
samma spelregler. Det är viktigt att alla hand-
ledare är medvetna om reglerna och har gått 
in för att följa dem. 
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Avdelningens roll
Läxklubben är en del av Röda Korsets lokala frivilligverksamhet 
och administreras därför av avdelningen. Det är avdelningens 
styrelse som godkänner klubbens verksamhetsplan, budget och 
verksamhetsberättelse. För dig som är ansvarig klubbledare gäl-
ler det att dels ha täta kontakter med styrelsen och ordföranden, 
dels se till att också handledarna står i ömsesidig kontakt med 
varandra. 

Både klubbledaren och handledarna får utbildning för sina 
uppgifter samt information om andra kurser i Röda Korsets regi.

Spel och lekar
Ni kan efter eget omdöme köpa spel som är till nytta för inlär-
ningen. Likaså kan ni skaffa små mellanmål, till exempel kex och 
saft. Huvudsaken är i alla fall att stötta dem som gör sina läxor. 
Köper ni spel till klubben ska ni gärna på förhand komma över-
ens om när de får användas och på vilka villkor: det gäller ju att 
inte störa läxläsningen. Under vårens och höstens sista klubb-
möten kan ni släppa loss med lite annorlunda aktiviteter – till 
exempel något med anknytning till Röda Korsets teman.
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”Barnen får kontakt med många slags 
finländare, eftersom handledarna är i olika 
ålder och har olika bakgrund. Jag tror det är 
viktigt för barnen.”

Du som är handledare kan råka i knepiga 
situationer. Den bästa hjälpen oftast sunt 
bondförnuft! Men du behöver inte tackla 
de svåra situationerna ensam utan kan 
alltid vända dig till den ansvariga ledaren, 
till avdelningens ordförande eller till en 
distriktsanställd. 

De gemensamma reglerna skapar 
en trygg atmosfär i klubben. Ni som är 
handledare kan gemensamt utarbeta 
reglerna i samråd med klubbmedlemmar-
na. I krångliga situationer hjälper ofta 
redan det att ni går igenom reglerna till-
sammans. Sätt gärna upp dem på väggen 
i klubblokalen!

Ingrip omedelbart mot mobbning och 
diskutera varje tillbud tillsammans med 
alla parter, vid behov också i form av 
enskilda samtal. Genom att genast ta itu 
med fallet förmedlar du budskapet att 
mobbning inte tillåts. 

Medlemmarna i läxklubben kan ha 
brokig bakgrund, vilket kan ge upphov till 
konflikter. Olikheter ska respekteras, men 
alla måste följa klubbens regler. De som 
gör sina läxor i klubben får då arbetsro. 
Bakgrunden till många klubbmedlemmars 
rastlöshet är ofta ett behov av uppmärk-
samhet. Om situationen är oöverstigligt 
svår, kan du kontakta skolan eller föräld-
rarna. Det är jättefint om ni handledare 
redan på förhand kan komma överens 
om hur ni ska handla i besvärliga situa-
tioner. Era överläggningar kan dessutom 
bidra till att förebygga skillnader i synsätt 
och konflikter er själva emellan.

tacKLa pRobLemen meD sunt bonDFöRnuFt



13Guide för handledarna

Humanitet
• Kan du hjälpa?
• Naturligtvis! Be om hjälp alltid när du behöver det.
• Ni får inte mobba Aisha! Hur skulle du känna det 

om nån mobbade dej? 

Opartiskhet
• Leon, det var du som började förra gången.  

Nu är det Sifas tur att börja. 

Neutralitet
• Om du försvarar din kompis som mobbar andra,  

är du själv en mobbare. 
• Här grälar vi inte om olika åsikter och inte heller 

om sånt som gäller religion.  

Självständighet
• Ett parti har lovat att klubben får använda deras 

lokal, om vi hjälper till att dela ut deras reklamblad. 
Vad säjer ni?  

Frivillighet
• Vi alla är här i klubben av egen fri vilja,  

ingen är tvungen att vara här. 

Enhet
• Naturligtvis är Mats också välkommen i klubben! 

Röda Korset är en organisation som är öppen  
för alla.  

Universalitet
• Rödakorsavdelningen i Ylivieska tänker starta en 

läxklubb och har bett oss om råd och tips. Vad  
ska vi göra?

Röda Korsets principer  
i praktiken 
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så häR gicK Det tiLL i Läxby-aVDeLningen  

Det VaR en KLaR höstdag som en lärare i 
grundskolan i Läxby fick ett telefonsamtal 
från Röda Korset. Den lokala Läxby-av-
delningen hade bestämt sig för att starta 
en läxklubb för grundskoleleverna i när-
området. Läraren hade inte tidigare hört 
talas om läxklubbarna, men utifrån tele-
fonsamtalet blev hon övertygad om att 
klubben skulle fylla ett behov. 

Talesmannen för avdelningen erbjöd 
sig att besöka skolan och berätta mer om 
läxklubben. 

Redan veckan därpå hölls i skolan 
ett informationsmöte där klubbarna 
presenterades och där både lärare och 
företrädare för elevkåren var närvaran-
de. Dessutom fick varje klass ett separat 
besök av infogänget som berättade om 
klubben och gav lärarna reklamblad att 
dela ut i hemmen. Det framhölls för 
både elever och lärare att läxklubbarna 
var frivilliga för alla och att ingen kunde 
tvingas delta.

Avdelningen beslöt arrangera 
klubbmötena – till en början en efter-
middag i veckan, två timmar åt gången 
– i det närbelägna biblioteket. Elever-
na skulle då ha lätt att ta sig dit efter 
skoldagens slut. Man kom överens med 
bibliotekspersonalen om praktiska arran-
gemang och gemensamma regler samt 
tog sig en titt på det rum som anvisats 
klubben.

Redan dessförinnan hade avdelningen 
börjat rekrytera frivilliga och utnämnt en 
ansvarig ledare. Verksamhetsplanen och 
budgeten hade finslipats i samråd med av-
delningsstyrelsen. Den ansvariga klubble-
daren hade personligen sammanträffat 
med dem som var intresserade av uppgif-
ten som handledare, och de hade sedan 
gemensamt inte bara avtalat om praktiska 
detaljer utan också gjort upp skräddarsyd-
da spelregler för klubben i Läxby. 

näR Det VaR dags för det första klubbmö-
tet hade löven på träden redan börjat gul-
na. Handledarna hade laddat upp med saft 
och kex samt hängt upp rödakors- och läx-
hjälpen-affischer på väggen. Barnen bör-
jade droppa in, ensamma eller tillsammans 
med en kompis. Några av de minsta hade 
en förälder som följeslagare. Till en början 
berättade handledarna lite om läxklubben 
och gick igenom klubbreglerna. Frivillighe-
ten framhölls på nytt: ”Om det känns så, 
kan ni komma hit och göra era läxor här. Ni 
kan be handledarna om hjälp alltid när det 
behövs – men ni kan lika gärna göra läx-
orna på egen hand här i klubben. Ingen är 
heller tvungen att komma hit!”

De två timmarna gick snabbt och de 
flesta barnen fick sina läxor gjorda. Barnen 
frågade ivrigt: ”Vi får väl komma tillbaka 
nästa vecka?” och berättade att de tänkte 
be några av sina kompisar att komma med.
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”Och dessutom finns här  
trevliga människor. De 
är snälla när de hjälper 
oss, och en av ledarna är 
jättecool när han spelar 
schack med oss ibland.”

KLubben haDe ReDan varit i gång flera 
månader då handledarna märkte att ett 
par av klubbmedlemmarna var osams. 
Handledarna diskuterade frågan med den 
ansvariga ledaren och funderade tillsam-
mans igenom situationen. De bestämde 
sig för att prata med barnen om mobb-
ning och klubbfred samt påminna dem 
om att verksamheten var frivillig. Efter 
diskussionen blev förhållandena lugnare 
och barnen slöt fred med varandra.

näR LäxKLubben haDe ett halvt år bak-
om sig, krympte antalet ordinarie hand-
ledare betydligt, vilket berodde på deras 
ändrade levnadsförhållanden. Klubbmö-
tena måste till och med ställas in ibland, 
eftersom det inte gick att få tillräckligt 
många handledare till ort och ställe. 

Den ansvariga ledaren tog snabbt 
kontakt med avdelningens styrelse, och 
tillsammans planerade man en kampanj 
för att värva frivilliga via lokaltidningarna 
och avdelningens webbsidor.

Redan inom några veckor hade 
tillräckligt många handledare ställt upp, 
och de fick börja sitt arbete. När nästa 
kurs för läxhandledare arrangerades, 
gick de den. En av de nya handledare 
som värvades var organisationsaktivisten 
Ahmed. Via honom spreds informationen 
om läxklubben till invandrarnas egna 
föreningar, och på det sättet nådde man 
nya barn och ungdomar.
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INFÖR SÄSONGAVSLUTNINGEN beslöt 
handledarna att arrangera vårens sista 
möte under litet friare former. Klubbmed-
lemmarnas föräldrar var också välkomna, 
och flera familjer antog inbjudan. Tillsam-
mans spelade man ordförklaringsspel och 
Galgen. Under stojet och vimlet råkade 
lilla Silvia i misshugg stjälpa sitt glas så 
att saften rann ut över datons stangen-
bord. Men ingen fara på taket: alla del-
tagare var försäkrade via Röda Korset. 
Handledarna tog genast kontakt med av-
delningens ordförande, som gav råd om 
hur skadeanmälan till försäkringsbolaget 
skulle utformas. 

Innan handledarna inledde sin 
sommarpaus åkte de tillsammans på en 

avkopplande picknick där de gjorde upp 
en del planer inför höstens verksam-
het. Rekryteringen av nya frivilliga skulle 
fortsättas genast i början av hösten. Den 
ansvariga ledaren lovade också kontakta 
distriktet och ta reda på möjligheten att 
arrangera fortbildning för handledarna un-
der höstens lopp. Alla var glada och nöjda 
när de gav sig av på sin sommarledighet. 

tRots De små motgångaRna gick läx-
klubbens första år riktigt fint, tyckte den 
ansvariga ledaren när hon önskade hand-
ledarna en skön sommar. Med en sådan 
början skulle det bli lätt att fortsätta på 
hösten.



Du behöver inte vara proffs inom området uppfost-
ran. Det viktigaste är att du är närvarande, att du 
lyssnar på eleverna och att du är intresserad av dem. 
Det gäller också att sporra, entusiasmera och moti-
vera de unga. När du är dig själv på ett naturligt sätt, 
blir det lättare att lära känna dig och lita på dig. 

Röda Korset utgår i alla fall från att du är myndig 
och kan ta ansvar. Kom ihåg att du är en modell och 
förebild för klubbmedlemmarna. Också du ska följa de 
gemensamma reglerna.

”Jag har i långa tider arbetat med 
åldringar och det började kännas 
som om jag helt fjärmats från det 
liv nutida barn lever. Att jobba i 
läxklubben kändes på det här stadiet 
som en lämplig frivilligsyssla. Jag är 
glad att jag gick med! ”

”Jag tycker det är viktigt att hjälpa 
invandrarbarnen med deras läxor, 
eftersom deras föräldrar inte alltid 
kan göra det.”

Du som är handledare

Det finns inte något sätt att leda en läxklubb som 

är det enda rätta – var och en har egenskaper som 

gör honom eller henne till en bra handledare. 

17Guide för handledarna
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pRöVa swot
 
Du kan fundera på dina egna egenskaper med hjälp av SWOT-analysen 
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats).  

Ur ordmolnet kan du plocka ut de egenskaper som enligt din uppfattning är viktiga för 
en handledare i en läxklubb. Du kan också fundera på vilka av dem som lämpar sig för 
att beskriva dig och vilka situationer det gäller.

Vilka är mina 
styrkor som 
handledare?

Vilka är mina 
svagheter som 
handledare?

På vilket sätt 
vill jag förkovra 
mig som hand-
ledare?

På vilket sätt 
kan jag miss-
lyckas som 
handledare?

entusiastisk 
spänd

vårdslös engagerad

kreativ

fördomsfri

initiativrik

avspänd

inspirerandenegativ

sinne för humor

engagerad

pålitlig

frånvarande

soloåkare

konsekvent

positiv
elak

påtryckare

påhittig

lättillgänglig

närvarande

likgiltig

opartisk sluten

god lyssnare

samarbetsvillig

empatisk

villig att hjälpa öppen

otålig

inkonsekvent
tålmodig

uttråkad

ansvarslös

motiverande

partisk

fördomsfull



tips om hanDLeDningen

19Guide för handledarna

En positiv attityd stöttar inlärningen 
och ökar elevernas tilltro till sin egen 
förmåga. Att sporra och uppmuntra 
dem är en viktig ingrediens i hand-
ledningen. 

Kom ihåg att ägna uppmärksamhet 
åt alla klubbmedlemmar. Somliga är 
skyggare och tystare, och därför ska 
du helst fråga var och en vilket slags 
hjälp med läxorna just han eller hon 
behöver. Det är viktigt för alla att 
känna att de hör till gruppen.

Responsen är en viktig ingrediens i 
inlärningen. Får eleverna inga kom-
mentarer, kan de ju inte heller rätta 
till det som blivit fel. Också genom 
att dela upp målen i mindre delmål 
kan du göra lärandet lättare för elev-
erna och genast ge dem det gensvar 
de behöver. 

Också i läxklubben är det bra att 
komma ihåg grundreglerna för ett 
gott uppförande – till exempel att 
ta av sig mössan inomhus. 

Som handledare kan du kanske inte 
ge råd i alla frågor, men när du för-
söker göra det och ber andra i klub-
ben om hjälp föregår du med gott 
exempel inför klubbmedlemmarna. 

Skolans regler ska följas också under 
fritidsverksamheten, isynnerhet om 
klubbmötena hålls i skolans lokaler. 
Det är bra om du kan diskutera reg-
lerna med skolans lärare och tillämpa 
dem på läxklubbens egna spelregler.

Språkkunskaperna hos barn och unga 
med invandrarbakgrund – att tala, skri-
va, förstå tal/text – kan variera enormt 
mycket. Texten i läroböckerna kan vara 
svårförståelig till och med för de elever 
på vilkas modersmål den är skriven, ef-
tersom den ofta är koncis och det inte 
alltid finns några illustrationer som stöd. 
Texten innehåller också många påståen-
den efter varandra, orden är abstrakta 
och det är vanligt med synonymer (till 
exempel ”göra” = skapa, tillverka, pro-
ducera, ”säga” = konstatera, påstå, an-
märka). Den som pluggar svenska som 
andraspråk lär sig språket via alla läro-
ämnen. 

I modersmålet är det viktigt att lära sig 
förstå begrepp och texter. Om en klubb-
medlem har svårt att hitta ett svar i den 
text han eller hon läser, kan du gå vi-
dare genom att visa på det stycke där 
svaret finns. Och om någon inte är så 
bra på att läsa, kan ni sätta er litet på 
sidan av de andra och tillsammans öva 
er i att läsa högt. 

Du kan också fundera på vad som är 
besvärligt i språket och vilka slags sa-
ker som från kulturell synpunkt är svåra 
att begripa. 

Det är viktigt att ni noggrant läser ige-
nom varje uppgift innan ni sätter i gång 
med den, eftersom läraren inte i allmän-
het har tid att förklara för klassen på 
vilket sätt uppgifterna ska lösas. 

Om en klubbmedlem skriver så att det 
ser rörigt ut och till exempel blandar 
stora bokstäver med små, ska du ingripa 
och råda honom eller henne att skriva 
på ett enhetligt sätt.
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Checklista för handledaren

Ge stöd och ledtrådar
• Gör ledande frågor och ge eleven små tips.
• Dra nytta av hans eller hennes egna kunskaper.
• Ge inte genast det rätta svaret, utan låt eleven 

fundera och själv komma på det. 

Gör uppgiften åskådlig
• Åskådliggör uppgiften genom att rita och bygga.
• Dra nytta av illustrationerna i boken. 

Klargör begreppen
• Red ut svåra begrepp. 
• Leta tillsammans fram svar ur texten  

i läroboken.
• Gör anteckningar båda två.  

Leta fram kärnorden
• Strecka under de viktigaste orden.
• Läs dem högt.
• Leta fram dem i texten.  

Med andra ord
• Formulera om uppgifterna så att du använder 

andra ord.
• Ge olika slags exempel.
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Finlands Röda Kors är en av de 187 föreningarna inom Inter-
nationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. Federa-
tionen leder organisationens internationella biståndsarbete 
vid naturkatastrofer samt stödjer och samordnar sina svagas-
te medlemföreningars utveckling. Den andra centralinstansen 
inom världsorganisationen – Internationella rödakorskommit-
tén – leder dess hjälparbete i krig och konflikter samt överva-
kar bland annat efterföljandet av rättsreglerna för krig, Ge-
nèvekonventionerna. De första konventionerna kom till på 
initiativ av Henry Dunant som grundat Röda Korset.

Röda Korset i korthet

Röda Korsets primära uppgift är densamma världen över: att 

lindra nöden och värna om människovärdet genom att hjälpa 

de allra mest utsatta. Vi går in för att nå målen med hjälp av 

våra gemensamma principer och verksamhetskoncept.
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EN AV LANDETS 
ÄLDSTA OCH STÖRSTA
Finlands Röda Kors är en av vårt lands 
äldsta och största medborgarorganisatio-
ner: grundad 1877, numera med cirka 
89 000 medlemmar (2011), circa 
26 000 frivilliga (2011), 154 000 blodgi-
vare (2011) och ett internationellt bistånd 
som uppgår till 36 miljoner euro (2011). 

De frivilliga arbetar inom lokalavdel-
ningarna, som är 528 till antalet (2011). 
Avdelningarnas verksamhet styrs och sa-
mordnas distriktsvis av 12 distriktsbyråer, 
på riksomfattande basis av centralbyrån.  

Avdelningen företräder Röda Korset 
på sin ort och följer i sin verksamhet 
organisationens principer, strategier och 
regler. De populäraste aktiviteterna är 
verksamheten i första hjälpen-grupperna 
och inom väntjänsten. En del avdelnin-
gar ägnar sig också åt mångkulturell 
verksamhet och ungdomsaktiviteter, 
till exempel Reddie Kids-klubbarna för 
barn i åldern 7–12 år. I insamlingar och 
kampanjer deltar avdelningarna så långt 
deras resurser av frivilliga räcker till. Den 
viktigaste insamlingen till katastroffonden 
är Operation Hungerdagen, där de inter-
nationella biståndsinsatserna lyfts fram. 
Verksamheten i vårt eget land är i blick-
punkten bland annat under vändagen 
(Alla hjärtans dag) samt under veckan 
mot rasism och rödakorsveckan. 

MÅNGSIDIG OCH 
MÅNGKULTURELL
Mångsidighet och kulturell mångfald är 
självklara värderingar inom den
världsomfattande rödakorsorganisatio-
nen. 

Inom Finlands Röda Kors omsätts 
mångsidigheten i praktiken när var och 
en - oavsett bakgrund - har möjlighet att 
inte bara agera enligt bästa förmåga utan 
också att bevara sina egna värderingar. 

Syftet med den mångkulturella verk-
samheten är dels att hjälpa de inflytta-
de att anpassa sig till sitt nya hemland 
och sin nya hemort, dels att ge dem ett 
handtag i vardagliga situationer. Dessu-
tom är det viktigt att uppmuntra invan-
drarna att själva göra en insats som fri-
villiga. Röda Korset stödjer integrationen 
dels genom läxklubbarna, dels genom att 
arrangera vänverksamhet, boendehjälp 
samt internationella träffpunkter.



medborgarorganisationen Röda Korset skulle inte skulle 

vara någonting utan sina frivilliga – och läxklubben skulle 

inte vara någonting utan sin frivilliga handledare: dig. 

Du har samma rättigheter och skyldigheter som alla 

andra rödakorsfrivilliga.

Dina rättigheter och  
skyldigheter som frivillig

”Det är roligt att hjälpa 
barnen med deras 
läxproblem. Ungarna är 
öppna och omedelbara 
och jag får mycket mer 
av dem än jag ger.  
Mina kompisar, de 
andra handledarna, är 
också helt fantastiska!”

Du har rätt: 

• att välja vilken verksamhet du vill delta i
• att få den utbildning, de kunskaper, den 

ledning och det stöd du behöver för din 
uppgift

• att vara med och planera verksamheten 
och att, i kraft av ditt rödakorsmedlemskap, 
även påverka besluten

• att arbeta i en trygg omgivning
• att få uppskattning.

Du har skyldighet:

• att i ditt arbete följa Röda Korsets principer 
samt den strategi och de regler som organi-
sationen godkänt

• att engagera dig i din uppgift så som du 
frivilligt har avtalat och lovat

• att informera om de brister och faror i verk-
samheten som du lagt märke till 

• att förbinda dig till den tystnad som krävs i 
din uppgift.

23Guide för handledarna
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Dare2Care – Våga att bry dig.  
Handbok för ungdomsgrupper. Finlands Röda Kors 2008 
rednet.rodakorset.fi > Råd & Rön > Ungdomsverksamhet > 
Handbok för ungdomsgrupper > Handbok för ungdomsgrupper

Klubbverksamhet – en del av en avancerad och välmående skola.  
Red. Kenttälä, Marjo & Kesler, Merike.  
Kerhokeskus – koulutyön tuki ry 2009.

Skolans klubbhandbok.  
Kenttälä Marjo. Klubbcentralen – stöd för skolan rf 2008. 
www.kerhokeskus.fi/se/material

Maahanmuuttajan kohtaaminen ja opettaminen. 
(Boken finns endast på finska) 

Jorma Pollari ja Marja-Leena Koppinen. PS-kustannus 2011.

Oppimisen iloa etsimässä. (Boken finns endast på finska)

Rantala, Taina. PS-kustannus 2000.

ReddieKids – Handbok för klubbledare. Finlands Röda Kors 2009. 
rednet.rodakorset.fi > Råd & Rön > Ungdomsverksamhet > 
Reddie Kids material 

Ryhmä toimimaan! (Boken finns endast på finska). Tips om introduktion,
inlärning och samarbete. Leskinen, Eija. PS-kustannus 2010.

Ryhmänohjaajan työkalu. (Boken finns endast på finska) 

Julia Jäkkö och Tiina Jääskeläinen, Finlands Röda Kors, 
Helsingfors och Nylands distrikt 2011. 

Tillsammans gör vi det 2012 – 2014. En bättre dag att uppmuntra att 
hjälpa! Finlands Röda Kors 2011. 
rednet.rodakorset.fi > Råd & Rön > Kampanjer > 
Tillsammans gör vi det 2012 - 2014.  

Toisella katsomalla, maahanmuuttajista maahan muuttajiin.  
(Boken finns endast på finska). 
Senni Jyrkiäinen, Päivi Sievänen, Jenny Stenbäck & Anna Suvilaakso. 
Kulttuurikameolontit ry 2011.  
Kulttuurikameleontit.com > Toisella katsomalla 

Mer info och stöd för handledaren



eftis.fi/material/handbocker
Material för ledare i eftisklubbar.

hemochskola.fi/material
Material som stöder barnen  med läxläsning.

opperi.fi > på svenska 
Glädje och förståelse i matematiken! 
Tips och råd för alla som är intresserade av att lära sig 
matematik och att undervisa i ämnet.

rednet.rodakorset.fi 
Röda Korsets frivillignät

rodakorset.fi

Länkar på svenska

25Guide för handledarna

Länkar på finska

4h.fi/kerhot/kerhonohjaajille 
Material och handböcker för klubbledare.

virtuaaliyliopisto.jyu.fi/soppi 
Kunskaper och handledning om invandrarele-
vernas
inlärning samt om finskan.



Integrationskurvan visar vilken inverkan invandringen och olika slags
händelser har på familjemedlemmarnas liv och sinnesstämning. Att lära sig
landets språk och att bli bekant med nya människor inverkar avsevärt på
integrationsprocessen. Därför är det viktigt att i samarbete med skolorna
arrangera aktiviteter för barn och ungdomar.

INtEGRAtIoNEN äR EN pRocEss

INtEGRAtIoNscykELN

Första intryck.
Alla möjligheter finns.  
Dörrarna är öppna.
Framtiden ser
lovande ut.
Allt klaffar.

Nybörjar- 
kurs i  
finska

Fortsättnings- 
kurs i finska

Föreningsverksamhet

Praktikantplats,  
trevliga arbetskompisar

Missmod

Arbetslöshet

Arbetslöshetsperiod.
Krishärdarna i världen
Läget i det forna hemlandet 
Alla vännerna mitt i kriget 
Egen kraftlöshet och
skuldkänsla

Viktigt sammanträffande

Ankomsten 
till Finland
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mamma

pappa 

barn 10 år

ung 15 år



Nöjdhet

Praktikantplats
Språkkurs

Vänner, 
nätverk

Praktikantplats. Blivande arbetsplats, vem vet?
Trevliga arbetskompisar.
Rytm i livet! En rolig hobby

Familjen är 
tillsammans

Familjekris, 
rollsökning: pappa/
mamma, hustru/man

Beroende av 
den andra

Arbetsansökningar, 
inget svar

Inga vänner, inget 
språk, skolsvårigheter

Gäng/
brottslighet Arbetslöshet, 

språkkunskaperna 
fortfarande dåliga

Jag hoppas att jag 
själv i framtiden har 
de här resurserna  
och möjligheterna. 

Hur kan jag 
hjälpa till så att 
min kund når 
sina egna mål?

Röda Korset 
erbjuder många 
olika slags aktivi-
teter för alla.

Fortsättnings- 
kurs i finska

www.rodakorset.fi
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