
”Ingen bryr sig” 
Arbete i grupp utgående från material som utarbetats tillsammans 
med ungdomar på Sveps 



Utgångspunkt

¤ Beslut om att i detta 
projekt fokusera i första 
hand på ungdomars 
delaktighet

¤ Högsta nivån enl Roger 
Hart: Ungdomars och 
vuxnas delade 
beslutsfattande -> i 
praktiken strävan efter att 
höra ungdomarna i alla 
skeden



Konkret

¤ Smiletaggning; där underlaget gjort på basis av tidigare erfarenheter 
bl.a. i DelSam projekten.

¤ Resultatet: Teman som ungdomarna ville jobba vidare med:
¤ Jag; tankar, känslor, kunskap, resurser och självkänsla
¤ Kompisar
¤ Stöd och hjälp, naturen och världen
¤ Framtiden; studier, arbete, fritid, hur komma vidare, drömmar och 

förhoppningar

¤ Gällande arbetssätt så var det klart att diskussion var det mest populära 
arbetssättet, bilder och foton, texter och berättelser, samt musik var 
också sådana som fick poäng

(om smiletaggning, se 
http://fskc.webbhuset.fi/Site/Data/2067/Files/Smilietaggning-2.pdf )



Träffar med ungdomarna

¤ En första introduktion, utan något program

¤ Smiletaggning

¤ Därefter träffar ca 1 gång/ månad, med diskussioner 
gällande teman som unga lyft fram. En av SVEPS 
handledarna med

¤ De ungdomar som varit på plats deltog. Träffarna hörde till 
SVEPS ordinarieverksamhet. Antalet unga varierade mellan 
4-8.

¤ Utgångspunkten; göra det som ungdomarna lyfter fram, ifall 
vi får något till dagen så är det ett plus



Arbetssätt

¤ Diskussion

¤ Som underlag användes olika former av uppgifter och 
material 
¤ bl.a. Med inspiration från Hyvinvoiva oppilaitos

http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_file
s/hyvinvoiva_oppilaitos.pdf , Ungdomsgruppers erfarenheter av 
välfärd i Helsingfors 
http://nuortenkokemustieto.munstadi.fi/files/2015/03/kokemustie
to_tyokirja_RUOTSI.pdf
Pussel för ett gott 
livhttp://www.fduv.fi/Site/Data/837/Files/broschyrer/pussel_for_e
tt_gott_liv_3.pdf
Voimavarojen talo
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/pelit-ja-
tehtävät/voimavarojen-talo



En berättelse föds

¤ Under arbetets gång föddes tanken att med inspiration 
från ”eläytymismentelmä”, ”passive role-playing” skriva  
en berättelse som underlag för grupparbete på dagens 
seminarium.
(se bl.a. Perttula; Syrjäytymispuhe hallinan strategiana 
opiskleijahuollon sosiaalityössä 2015) 

¤ Ungdomarna erbjöds en möjlighet att delta i skapandet 
av berättelsen, men  i praktiken gick det så att jag (Mia) 
skrev den och de unga fick efterhand kommentera. 



Upplägget för grupparbetet

¤ Ni får höra berättelsen och får den utprintad.

¤ I mångprofessionella grupper på ca 4 personer skall ni 
avsluta berättelsen. Ni skall utgå från er yrkesroll. Berättelsen 
skall skrivas ner! Det centrala är innehållet, inte det litterära 
meriterna 

¤ Ni har tid på er 30 min, för kaffe och arbete

¤ Vi går tillsammans igenom berättelserna, vi samlar in dem 
och tanken är utgående från dagens diskussioner och 
material, funderar vi på att ordna några workshops under 
våren, där arbetet fortsätter


