
 
 

 

  
 

MindSpringÄ
r d

et okej att vara båda?



• Under tio tillfällen diskuteras 
teman som är relevanta för 
nyanlända barn och unga på 
väg in i ett nytt samhälle. 

• Teman är bl.a. trygghet, identitet, stress och 
trauma samt ensamhet. 

• Varje barn får en ”Min Bok” där de varje vecka 
får föra in de uppgifter som görs. Boken kan 
också fungera som en länk till föräldrarna och 
ge insyn i vad som tas upp under träffarna. 

• Varje grupp kommer överens om gemensamma 
spelregler för gruppen och mötena: 

 –  Förtroende i gruppen dvs. att 
man kan lita på varandra och att 
det som sägs i gruppen stannar 
inom gruppen. 

 – Man visar respekt för varandra 
och lyssnar när den andra pratar.

Vill du läsa mer om MindSpring eller ladda  
ner material?  
www.abo.fi/ar-det-okej-att-vara-bada/

• Att förhindra psykologiska, sociala eller 
familjerelaterade problem som kan uppstå i 
samband med livet i exil eller på grund av att 
man har en flyktingbakgrund. 

• Att stöda barn och unga att hitta sina  
egna styrkor och resurser. 

• Att stöda barn och ungas självkänsla  
och identitetsutveckling. 

Bakom MindSpring ligger teorin om lekfullt lärande, 
en metod som använder leksituationer som ett sätt 
att stärka barn som upplevt olika former av trauma 
så som svåra händelser.  

I MindSpring finns också tanken om att stöda 
barnens resiliens, förmåga att hantera stress och 
motgångar. 

Med hjälp av metoden och genom att dela och 
diskutera sina erfarenheter, får barn och unga känna 
att de har möjlighet att stöda och hjälpa varandra.

• MindSpring är en beprövad metod som riktar 
sig till grupper av nyanlända barn och unga. 

• Målet är att stärka barnens och ungas 
välmående och självkänsla i det nya samhället 
genom att i en trygg miljö dela erfarenheter 
med andra barn i samma situation. 

• Som ledare fungerar en person som delar 
språk och bakgrund av att växa upp i ett annat 
land och då har möjlighet att ge stöd i olika 
utmaningar.  

• Till sin hjälp har ledaren en assisterande 
ledare som är en professionellt utbildad 
person: socialarbetare, hälsovårdare, 
integrationshandledare etc.  

• Ibland används tolk som stöd till den 
assisterande ledaren. 

• Tjänsten är avgiftsfri. 

http://www.abo.fi/ar-det-okej-att-vara-bada/

