
Stig In2 - processerna

Anna Pensar-Kuivamäki
Julia Qesteri
Carina Gräsbeck





Anna Pensar-Kuivamäki
Folkhälsan Utbildning Ab 



MindSpring

• En gruppmetod med målet att deltagarna efter
genomförd kurs ska uppleva större självkännedom och
kunskap om sig själva, om samhället och om samspelet
med människor från andra kulturer.

• Inkludering av egna upplevelser i gruppdiskussioner
och övningar

• Peer-to-peer
• Följer en beskriven modell, en handbok
• Leds av en ledare och en assisterande ledare
• https://mindspring-grupper.dk/about-mindspring

https://mindspring-grupper.dk/about-mindspring


MindSpring för föräldrar
- Handbok för föräldragrupper

• Arbetet inleddes hösten 2020
• Utgående från den danska versionen som i sin 

tur baseras på den nederländska
• Översatts och omarbetats för den finländska 

kontexten
• Uppbyggd enligt olika teman
• Samarbete med Yrkeshögskolan Novia



Utbildning av ledare för MindSpring

• Assisterande ledare 25-26.2.2021
• Tove Madsen och Jette Thulin, DRC
• Förverkligades via Zoom
• Danska, svenska och engelska

• Ledare 3-6.9.2021
• Jette Thulin och Mette Fenger, DRC
• Fysiskt på plats på Norrvalla i Vörå
• Tolkning danska-svenska



MindSpring i Europa

• Nederländerna, Danmark, 
Belgien, Tyskland, Wales, 
Island och Finland

• DRC ordnade konferensen 
"How do you meet
traumatized refugees?" i 
Köpenhamn 2.12.2021

• Arbetsmöte MindSpring i 
Europa 3.12.2021





Processgrupp Föräldrasamverkan/MindSpring

• Gruppen skapades utgående från deltagarna 
i utbildningen för assisterande ledare i februari 2021

• Träffats över Teams ca en gång per månad med längre 
uppehåll över somrarna 2021 och 2022

• Utbyte av information, erfarenheter, tankar och idéer, 
stöd för varandra



Pilotgrupper

• Närpes
• vietnamesiska
• november 2021-april 2022
• Ledare Ly Le Huyen
• Assisterande ledare Emina Arnautovic

• Helsingfors
• ryska
• september-december 2022
• Ledare Rimma Gar-Zaripova
• Assisterande ledare Luca Maurizi



Utformande av lärobjekt

• Kungstanken att stöda MindSpring-grupper med visualiseringar 
av situationer man kan mötas av

• Plock ur handboken
• Avsikten att stöda såväl deltagare som ledare i hantering och 

bearbetning av samt diskussion kring utmaningar man kan stöta 
på i sitt föräldraskap

• Ett klart, ett till under arbete





Hur går vi vidare?

• Spin-offs kring MindSpring för barn och unga
• Grupper startade och startar på Åland och 

i Jakobstad
• Spridning till flera orter för att nå fler människor
• Utbilda fler ledare
• Mångfaldsteamet inom Folkhälsan axlar ansvaret för 

MindSpring efter projekttidens slut (31.12.2022)



”För mig är Mindspring en form av gruppterapi, där vi stärker varandras
självkänsla samtidigt som vi berikar våra kunskaper inom

barnuppfostran. Oavsett etnicitet eller bakgrund är vi alla föräldrar
som vill att våra barn ska ha det bästa.”

-Ly Le Huyen, MindSpring-ledare för föräldrar

En hälsning från Linda Johansson, Röda korset på Åland
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Systemiska orättvisor processens lärobjekt:

Utvecklingsområde för eliminerandet av systemiska orättvisor i 
Finland för barn och unga med invandrarbakgrund – en analys

(Publiceras senare i Stig In2s webbsidor som ThingLink)

Analysens struktur:
- Problemområden identifierade och förklarade
- Strukturella lösningar
- Andra lösningar
- Hjälpare?
- Artiklar, forskning, publikationer och annat relevant material



Systemiska orättvisor
1. För litet handledning/stöd för skolarbetet – otillräckliga resurser

2. Barn och unga med invandrarbakgrund får inte samma uppmärksamhet
eller möjlighet att framföra sina tankar och idéer under skolarbetet på grund
av brist på resurser eller attityd.

3. En del invandrarföräldrar kan inte, så som förväntas av dem, stöda sina barn
i skolarbetet och på fritiden lika bra som föräldrar födda och uppvuxna i Finland,
dels på grund av bristande språkkunskaper, dels på grund av brist på information.

4. Den (för) snabba digitaliseringen av skolarbetet.

5. Lärare förväntar sig mindre framgång i skolarbetet av invandrarbarn och
unga & Barn och unga med invandrarbakgrund har ofta ett lågt självförtroende
när det gäller studier.



Systemiska orättvisor
6. En del barn och unga med invandrarbakgrund upplever/möter rasism i skolan och

utanför.

7. Skolor och daghem kan ha väldigt olika elevunderlag p.g.a. upptagningsområden
– början av segregerade områden?

8. I Finland deltar färre barn med invandrarbakgrund i småbarnspedagogisk verksamhet
än i andra nordiska länder.

9. Många ungdomar med invandrarbakgrund fortsätter inte till (andra och) tredje stadiet.
Urval och behörighet till (andra och) tredje stadiet. Tillgodoräknande och uppskattning
av andra kunskaper, som kunskaper i andra språk, konst, religion etc.

10. En del barn och ungdomar med flyktingbakgrund kan lida av psykisk ohälsa p.g.a.
posttraumatisk stress men får inte vård. Det finns en märkbar brist på utbildad
mentalvårdpersonal i Finland!



Systemiska orättvisor 
workshopar, processträffar, 
fortbildningar, skolbesök

- Granskning av
strukturella förändringar

- Informationsutbyte
- Livliga diskussioner
- Möjlighet till reflektion
- Bästa praxis
- Vem kan hjälpa?
- Hur kan vi påverka?
- Finlandssvensk

synvinkel



Systemiska orättvisor 
processens lärobjekt: 

3 Filmer 
- 7 – 15 min långa
- Textade på svenska, 

engelska och finska
- Lyfter upp viktiga 

teman
- Frågor på alla tre språk 

efter varje film
- Frågorna kan användas 

som 
diskussionsunderlag

- Frågorna finns också i 
PDF format och länkas 
med QR-kod





Filmerna kan användas i sin helhet, eller intressanta delar kan väljas. 



Hur går vi vidare?
Luckan Integration kommer att fortsätta med påverkningsarbetet för 
eliminering av Systemiska Orättvisor för invandrarbarn och unga

Processgruppen

• Nästa träff 17.11 på Luckan med 
temat: Mental Hälsa & Invandrarbarn 
och Unga
• För den sista processträffen (7.12) 

planeras en större evenemang om 
Rasism tillsammans med UngInfo

Samarbete med Luckan UngInfo

• Respekt – verkstäder
• Lärobjekt / filmerna används i 

samband med  verkstäderna
• Viktiga teman ur invandrarbarns och 

ungas synvinkel lyfts upp i 
diskussionerna  



Luckan UngInfo
Interaktiva RESPEKT-verkstäder

• Syfte: Förebygga diskriminering, 
trakasserier och mobbning.

• Uppmuntra till aktivt 
medborgarskap.

• Utveckla ansvarskänsla, reflektera 
över egna och andras handlingar, 
förstå konsekvenser av 
beteendemönster.

• Normmedveten pedagogik.

• Målgrupp: Svenskspråkiga 
högstadier, andra stadiet och 
ungdomsverkstäder.

• Kostnadsfria. 



Åskådarens roll * Nätrespekt * Ett jämlikt samhälle  
Respektutbildning för vänelever och tutorer

Metoder:
• Case-övningar
• Värderingsövningar (4 hörn)
• Gemensam reflektion
• Dialog

Övergripande teman:
• Normer
• Etisk reflektion
• Växelverkan och empati
• Roll som åskådare



RESPEKT– Diskrimineringsförebyggande 
verkstäder för unga

Bokningar:
karolina.asen@luckan.fi
Luckan UngInfo: 
www.unginfo.fi/skolbesök



Carina Gräsbeck
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Processen traumatiserade barn
• Vem?

• Stöd för yrkesverksamma och personer som 
på fritiden kommer i kontakt med barn från 
tredje land med flyktingbakgrund med 
eventuellt trauma i bagaget

• Vad?
• En broschyr som stöd i det egna arbetet för 

målgruppen
• Processworkshops (två stycken)
• Lärobjekt (videomaterial, stödmaterial i 

form av frågor och bloggtexter)



Workshops

• Två workshops arrangerades under 2021

• En tredje kring traumainformerat arbetssätt i samband 
med en SOSTE kryssning blev inhiberad två gånger

• I samband med en träff i november inom Processen 
systemiska orättvisor kring mentalhälsa och rasism 
kommer vi att ta upp frågor kring traumainformerad 
omsorg/traumainformerat arbetssätt.

• "En olycka kommer sällan ensam" med Frida 
Johansson Metso



Bloggtexter

• "Flykt – en av vår tids största utmaningar",
Johan Andersson, Doktorand, leg. psykolog Linköpings 
universitet, avdelningen för barnafrid.

• "Traumainformerat arbetssätt – en enkel lösning på ett 
stort problem?", Carina Gräsbeck, Stigin2

• "Hur möta flyktingar med trauma?", Anna Pensar-
Kuivamäki, Stigin2



Material från konferenser & workshops
• "Barns reaktioner på svåra händelser" och "Barns reaktioner på 

svåra händelser - broschyren", Frida Johansson Metso, Leg 
psykolog, samordnare för kompetenscenter för tortyr- och 
krigsskade- rehabilitering

• "Traumatiserade barn", Ferdinand Garoff, psykoterapeut och 
rättspsykolog

• "Työkaluja ammattilaisten tueksi pakolaisperheiden
kohtaamiseen", Sonja Sahla, Palomaprojektet &

• "Verktyg som stöd för professionella som kommer i kontakt med 
familjer med flyktingbakgrund." &

• "Support tools for professionals working with families with
refugee background."



Videon
• "Barns reaktioner på svåra 

händelser" med Frida Metso från 
konferensen 22.1.2021

• "Barn och ungas reaktioner på 
krig" Sabina Gusic, legitimerad 
psykolog och fil.dr i klinisk 
psykologi

• "En olycka kommer sällan ensam" 
med Frida Johansson Metso 
(skulle visas i samband med 
SOSTE-kryssningen)



Broschyren "Stöd för barn med 
traumabakgrund"

– En broschyr som stöd för dig som
kommer i kontakt eller jobbar med 
nyanlända barn från tredje land med 
eventuell traumabakgrund.

-Skapades med hjälp av experter, 
yrkesverksamma på fältet & 
i samband med processworkshops



Lärobjekt för processen
traumatiserade barn

Publiceras senare i höst i
form av en Thinglink på
projektets hemsida:
https://stiginastusisaan.com/
-utkast: bl.a. tillägg
av länksamling från
broschyren


