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MINNESANTECKNINGAR

INSTRUKTIONER TILL HANDLEDAREN
Idén med brädspelet SPIRAL är att uppmuntra rehabiliteringsklienterna att själva bedöma sin funktionsförmåga och upptäcka sina utvecklingsområden. På det
viset kan man på ett ändamålsenligt sätt och i samverkan med klienterna skapa
underlag för de individuella rehabiliteringsplanerna. Med hjälp av spelet kanske
det också går lättare att hantera tråkiga eller besvärliga saker.
SPIRAL-spelet innehåller frågekort som belyser olika delar av funktionsförmågan.
Spelarna förflyttar sig framåt enligt spelets regler och bedömer sig själva med
hjälp av frågekorten. Frågorna finns i separata bilagor indelade per målgrupp.
Frågorna väcker i allmänhet diskussion bland spelarna. Beroende på gruppen kan
handledaren antingen uppmuntra till diskussion eller vid behov begränsa den.
Ibland kan det också vara ändamålsenligt att handledaren deltar i spelet.
För att göra spelet mer meningsfullt kan handledaren låta spelarna utföra olika
uppgifter under spelets gång. Exempel på sådana uppgifter finns i slutet av instruktionshäftet.
De självbedömningar som gjorts under spelets gång kan man senare gå närmare
igenom med varje klient och fundera på vilket delområde det lönar sig att fokusera på i den individuella rehabiliteringen.
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UPPGIFTER FÖR BARNGRUPPER ELLER FAMILJER MED BARN
SOM HAR EN SPECIFIK SPRÅKSTÖRNING
Språklig smidighet och ordförråd
Ett skepp kommer lastat: En boll eller ärtpåse kastas mellan familjemedlemmarna
och samtidigt säger man någonting som skeppet är lastat med. Skeppet kan vara
lastat med exempelvis ord som tillhör en överordnad kategori, såsom djur, maträtter eller ord som börjar på en viss bokstav.

SPELETS REGLER
minst 2 spelare
I det här spelet får spelarna bedöma sig själva och sitt agerande i olika situationer
i samband med en trevlig skogsutflykt. Meningen är att utflyktsdeltagarna tillsammans går längs en skogsstig och plockar bär och samtalar om frågor som dyker upp.

Ramsleken ”Vad ska vi göra”: En traditionell ramsa som börjar: Vad ska vi göra? Ta
en katt och köra. Köra... Varpå man ska avsluta meningen med ett ord som man
rimmar på i följande mening.
Adjektivleken:
a) Varje familjemedlem ska i tur och ordning hitta på ett adjektiv som beskriver
dem själva och motivera sitt val. Man kan också komma överens om att adjektivet
ska börja på samma bokstav som det egna förnamnet.
b) Familjemedlemmarna hittar i tur och ordning på ett positivt adjektiv som beskriver en annan familjemedlem och motiverar sedan sitt val för den familjemedlemmen.
Vår familj
Styrkekort: Familjen får använda sig av så kallade styrkekort, dvs. samtalskort med
styrkor som tema, (t.ex. Pesäpuu eller MLL). Varje familjemedlem väljer till var
och en av de andra familjemedlemmarna ett kort där någon av dennes styrkor
beskrivs. Valen ska motiveras.
Familjens hustavla: Familjen pysslar ihop en hustavla där saker som kännetecknar
familjen presenteras. T.ex. de roligaste gemensamma aktiviteterna.
Impulskontroll
Kaptenen befaller: ”Ledaren” i leken befaller de andra lekdeltagarna att göra olika
saker, såsom att hoppa, springa osv. Om ledaren inleder sin befallning med orden
”Kaptenen befaller”, måste de andra lyda kaptenen. Om ledaren å andra sidan
inte inleder med orden ”Kaptenen befaller”, får de andra lekdeltagarna inte lyda
ledaren. Den som gör fel faller ur spelet.
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I spelet behövs:
Att skriva ut:
• Spelbräde
• Frågekort
• Svarsblanketter
• Två ark med bär

Utöver det:
• Spelpjäser
• En tärning
• Pennor
• Eventuella skrivunderlag

Förberedelser
1. Dela ut en spelpjäs, en svarsblankett och en penna till varje spelare.
2. Blanda frågekorten och placera dem i en separat hög på bordet
med textsidan neråt.
3. Placera bären på bordet eller i ett lämpligt kärl med den röda sidan uppåt.
4. Placera spelpjäserna på startrutan i mitten av spelbrädet.
2

SPELETS GÅNG
1. Varje spelare skriver sitt namn på sin svarsblankett.

UPPGIFTER FÖR KLIENTER INOM YRKESINRIKTAD
REHABILITERING

2. Den som börjar kastar tärningen och går framåt på skogsstigen med sin 		
spelpjäs så många steg som tärningen visar.

Självbedömning

3. a. KORGRUTA: Spelaren lyfter det översta frågekortet och läser högt rubriken
på frågekortet och de stödfrågor som hör till. Spelaren funderar på om frågan
är lätt eller svår för hen själv och berättar (om hen vill) för de andra vad hen
tycker. Ni kan i början av spelet komma överens om att spelarna också kan
samla bär genom att delta i diskussionen då någon annan har turen. Det 		
innebär att spelarna får lyfta ett extra bär då de bedömer sig själva högt också
då det inte är deras egen tur.

1) Nämn tre av dina karaktärsdrag som utgör styrkor för dig, t.ex. noggrannhet,
gladlynthet, idérikedom.

b. UPPGIFTSRUTA (T): Handledaren väljer en uppgift som gruppen får utföra
(exempel finns i slutet av instruktionshäftet). Handledaren kan också välja att
hålla en paus i T-rutan.
4. Efter det här markerar alla spelare i sin svarsblankett på linjen efter den rubrik
som behandlats var de tycker att de själva placerar sig på linjen.

... stora svårigheter

2) Berätta om en fantastisk upplevelse som du inte hade velat missa.
Jag och andra
1) Övning i interaktionsfärdigheter: Bilda ett par med någon i gruppen.
Låtsas att ni är i en arbetsintervjusituation. Var uppmärksam på att se den
andra i ögonen, vilken bild du ger av dig själv (talar du med för svag röst,
har du en säckig hållning, har du svårt för att sitta still, svarar du innan 		
den andra har hunnit avsluta). Berätta detaljerat om dina egna 			
målsättningar i arbets- eller studielivet.

... inga svårigheter alls

5. De ska också bedöma om de önskar en förändring på den här punkten.
Alla sätter ett kryss för antingen ja eller nej i kolumnen efter linjen.
6. Efter det går turen vidare till följande spelare som kastar tärningen.
7. Spelet är slut när alla delområden har gåtts igenom.

3
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Icke-verbal kommunikation
Rita på ryggen: Spelarna står i ett led bakom varandra. Den som står sist i ledet
ritar med fingret en figur, siffra eller bokstav på ryggen på den spelare som står
framför. Den här spelaren försöker sedan i sin tur rita samma figur på den som
står framför hen. På det viset fortsätter det ända till den som står längst fram,
som ritar figuren på ett papper eller på tavlan. Till sist ser man om figuren har
förändrats på vägen.
Mentalisering: Gruppen står i en ring. Handledaren säger ett ord och visar en min
och intar en ställning som beskriver ordet (t.ex. ”förälskad”). Därefter försöker alla
i gruppen i tur och ordning visa en min och inta en ställning som uttrycker förälskelse. Till sist kan var och en turvis föreslå något annat ord som går runt i ringen
på samma sätt.
Känslor
Känslopantomim: En eller flera spelare får i tur och ordning demonstrera ett känslotillstånd och de andra ska försöka gissa vad det handlar om. Känslotillstånden
kan väljas till exempel med hjälp av känslokorten (kort där det står olika känslor).
Fantasi: Fundera på när du senast blev riktigt arg. Vad var det som gjorde dig arg?
Hur bar du dig åt? Vad fick dig att lugna ner dig? Den som vill kan dela med sig av
sina tankar i gruppen.
Känslokort: Placera ut kort med olika känslor på ett bord. Spelarna väljer i tur och
ordning en känsla som beskriver deras eget känslotillstånd just då och berättar
om känslan för de andra i gruppen.

POÄNG
Det är roligare om man har sällskap i bärskogen. Man kan prata med varandra för
att få tiden att gå och till exempel få tips om bra bärställen.
I det här spelet får den spelare som står i tur lyfta ett upp och nedvänt bärkort varje gång hen förutom att ha skrivit i svarsblanketten också har berättat sitt svar för de andra.
Utöver det:
1. Röd ruta: spelaren har hittat ett fantastiskt bärställe
och får lyfta två bärkort.
2.

Ruta med en björntass: spelaren blir rädd för ett rovdjur i närheten
och tappar sin bärkorg. Spelaren förlorar då alla sina bär och är tvungen
att börja samla poäng från början.

3.

Ruta med en bikupa: den som hamnar på en ruta med en bikupa
får kasta igen och kila vidare.

4. Den spelare som kommer först i mål får lyfta tre bär extra.
De spelare som kommit i mål fortsätter att spela så att de på sin tur lyfter ett
frågekort som man sedan går igenom på samma sätt som de tidigare.
5. När spelet är slut räknas poängen och den som har mest poäng,
dvs. flest antal bär, vinner.
* Ni kan i början av spelet komma överens om att spelarna också kan samla bär genom att delta
i diskussionen då någon annan har turen. Det innebär att spelarna får lyfta ett extra bär då de
bedömer sig själva högt också då de inte är deras egen tur.
* Om ni använder uppgifter i spelet kan ni komma överens om att spelarna får ett bär varje gång
de deltar i en uppgift.
* Om spelet avbryts men avsikten är att fortsätta spelet senare, kan ni skriva upp poängantalen
och så får spelarna fortsätta samla poäng nästa gång gruppen samlas.
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SVARSBLANKETTEN
Det är viktigt att svarsblanketterna fylls i noggrant under spelets gång. När spelet är slut fyller spelarna på egen hand i de punkter som lämnats tomma och de
punkter som finns i slutet av blanketten.

Förmåga att koppla av
Stresslinje: På en linje (t.ex. från rummets ena ända till den andra) finns i den ena
ändan ytterligheten ”maximalt stressad” och i den andra ”helt avkopplad”. Ställ
dig på det ställe på linjen som beskriver hur du känner dig. Fundera också på från
vilket håll du kommer dit och vad som tynger dig just nu.

Spelarna får bedöma sin tillgång till resurser och stöd av omgivningen på en likadan linje som i själva spelet. Observera att skalan är lite annorlunda. Avsikten är
att kartlägga i vilken mån spelarna upplever sig få stöd av olika parter och om de
önskar en förändring på den punkten. Avslutningsvis får spelarna skriva ner vilka
av de delområden som behandlats som de är allra nöjdast med och inom vilka
områden de mest skulle önska en förändring.

Andningsövning: Placera den ena handen på magen strax under bröstkorgen. Andas in långsamt och djupt via näsan ända till ”botten” av lungorna. Om du andas
med magen rör sig din hand uppåt. Bröstkorgen ska röra sig endast lite, medan
åter magen utvidgas. Ta ett djupt andetag, håll andan ett ögonblick och andas
sedan långsamt ut så att lungorna töms helt. Låt hela kroppen slappna av när du
andas ut. Upprepa 10 gånger.

Idén med spelet är att blanketterna sparas och används då rehabiliteringen planeras och följs upp och vid överföring av uppgifter om rehabiliteringen. GAS-målen
kan till exempel väljas bland de teman som rehabiliteringsklienten har markerat
som sina viktigaste utvecklingsområden.

Mindfulnessövning (3 min.):
Första minuten: Stanna upp.
”Stanna upp och stanna kvar i den stund du lever i just nu. Sätt dig i en bekväm,
ryggvänlig men ändå avslappnad ställning. Slut ögonen om det är möjligt.”
”Fråga sedan tyst för dig själv: Vilket tillstånd befinner jag mig i just nu? Hurdana
tankar har jag? Hurdana känslor har jag? Vilka förnimmelser har jag i min kropp?”
”Bli medveten om dina tankar, känslor och förnimmelser, vare sig de är behagliga
eller obehagliga. Gör det utan att värdera dem eller ändra på dem.”
Andra minuten: Samla dig.
”Låt nu din uppmärksamhet sakta glida över till något visst moment i din egen andning. Du kan till exempel observera din andning i magen, bröstkorgen, näsan eller
någon annanstans i kroppen.”
”Fortsätt att observera momentet vid varje in- och utandning.”
Tredje minuten: Öppna dig.
”Låt sedan långsamt och lugnt din medvetenhet utvidgas till områdena runt den
kroppsdel som du observerar: bröstkorgen, ryggen, axlarna, höfterna, ansiktet ...”
”Låt nu din medvetenhet utvidgas till att omfatta luften du andas ... Det rum du
befinner dig i ... Världen utanför ...”
”När du är färdig öppnar du ögonen och återvänder till ditt normala tillstånd.”
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Självbedömning
Styrkor: Lägg på ett bord ut kort där det står olika (positiva) karaktärsdrag och
egenskaper. Spelarna väljer bland dem ett kort med en egenskap som beskriver
dem själva och ett kort med en egenskap som de skulle vilja utveckla mer. Valen
diskuteras i gruppen.
Tycke och smak: Spelarna ställer sig i en ring med ryggarna mot mitten. En spelare
börjar med att berätta vad hen tycker om att göra på fritiden och vänder sig mot
mitten. Alla som tycker om samma sak vänder sig också mot mitten. De som inte
tycker om samma sak vänder sig inte. Därefter berättar följande spelare i tur vad
hen gillar att göra. Nästa varv kan spelarna berätta vad de inte gillar att göra och
alla som instämmer vänder sig mot mitten.
Man kan också välja mera specifika ämnen, så att en spelare säger en idrottsgren,
ett djur, ett yrkesområde eller något annat som intresserar och så gör man på samma sätt som ovan.
Jag och andra
Olika hälsningar: Spelarna visar i tur och ordning hur de hälsar på den som sitter
till vänster om dem genom att leva sig in i olika situationer. Exempel på situationer: hälsar på en familjemedlem när man kommer hem, arbetsgivaren när man
kommer till en arbetsintervju, expediten när man kommer till butikskassan, läkaren på hälsovårdscentralen, chauffören när man stiger på bussen, en god vän som
man av en slump möter på stan osv.
Öva gränser: Spelarna ställer sig parvis mot varandra. En av dem börjar gå emot
den andra. Den som står stilla ska säga STOPP när hen vill att den andra ska stanna. Efter det byter spelarna roller så att båda får markera sitt eget revir och sätta
gränser för hur nära den andra får komma.
Kaptenen befaller: En av spelarna är kapten. När kaptenen säger ”kaptenen befaller ...” och ger en order måste de andra lyda den. Om kaptenen inte säger ”kaptenen befaller” före ordern får spelarna däremot inte lyda kaptenen. Den som inte
följer reglerna faller ur spelet. Leken fortsätter tills alla spelare är ute ur spelet.
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SPELETS BAKGRUND
Projektet Tulevaisuus pelissä
Brädspelet SPIRAL är ett resultat av utvecklingsprojektet Tulevaisuus pelissä, som
finansierades av Folkpensionsanstalten och genomfördes 2014–2016 av Stiftelsen
för Rehabilitering i samarbete med psykiatriska enheten i Lempäälä kommun och
Mannerheims Barnskyddsförbunds rehabiliteringsstiftelse för barn och unga. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet var det brädspel med namnet SPIRAL som
rehabiliteringledare (högre YH) Kirsi Niittymäki utvecklade som sitt examensarbete. Syftet var från början att skapa ett hjälpmedel för konkretisering av rehabiliteringsmålen vid psykiatriska enheten i Lempäälä kommun.
I projektet Tulevaisuus pelissä utvecklades olika versioner av SPIRAL-spelet, dels
för mentalvårdsklienter och dels för unga klienter som får neuropsykiatrisk rehabilitering. I all synnerhet undersökte man hur spelet fungerar som stöd för formuleringen av rehabiliteringsmål med GAS-metoden.
Projektet SPIRAL-pelin uudet muodot
Genom utvecklingsprojektet SPIRAL-pelin uudet muodot (2017–2018) utvidgades användningsändamålen för brädspelet SPIRAL. FPA stödde projektet som genomfördes i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering, Aivoliitto, Finla Työterveys och Mannerheims Barnskyddsförbunds rehabiliteringsstiftelse för barn och
unga. Målsättningen med projektet var att göra rehabiliteringen mer klientorienterad genom att inkludera självbedömning samt att göra SPIRAL-metoden, som
stöder GAS-metoden, mer användbar inom grupprehabilitering. Utvecklingsprojektet fortsatte med att i allt högre grad integrera den redan testade och fungerande SPIRAL-metoden som en arbetsmetod för yrkesutbildade personer inom
rehabilitering, och att samtidigt öka kunskapen om och den praktiska användningen av ICF-referensramen. Projektet resulterade i SPIRAL-material för vuxna
mentalvårdsklienter, unga med autismspektrumtillstånd, målgrupper med språkliga svårigheter (vuxna, barn och familjer) och klienter som deltar i yrkesinriktad
rehabilitering.
Närmare information: www.kuntoutussaatio.fi/spiral
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ICF-klassifikationen
Delområdena i SPIRAL baserar sig på den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). ICF är en internationell klassifikation som hör till
världshälsoorganisationen WHO:s klassifikationsserie. ICF är ett hierarkiskt kodsystem som täcker alla aspekter av funktionstillstånd och funktionshinder. Användningen av ICF inom rehabiliteringen har ansetts bidra till att stärka klientens
ställning i rehabiliteringsprocessen och främja det multidisciplinära samarbetet i
alla skeden av rehabiliteringsprocessen.
Ytterligare information (på finska):
https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
GAS-metoden
Inom den rehabilitering som FPA ordnar formuleras målen med hjälp av GAS-metoden (Goal Attainment Scaling). Med hjälp av GAS-metoden kan man teckna
upp tydliga, individuella och konkreta mål och följa upp hur de nås under rehabiliteringsprocessen.
Ytterligare information: http://www.fpa.fi/gas-metoden

UPPGIFTER
Nedan ges exempel på uppgifter som handledaren kan använda i T-rutorna.
Problemlösning
Fantasi: Slut ögonen och föreställ dig att du väntar på bussen på en hållplats. Du
måste hinna till ett viktigt möte. Bussen kommer inte enligt tidtabellen. Vad gör
du? Hur upplever du situationen?
Dilemma: Emma är i skolan och matematikprovet ska just börja. Plötsligt märker
hon att hon har glömt sitt pennfodral hemma och inte har någon penna. Vad borde Emma göra? Hur tror du att det känns för Emma? Hur skulle du göra i samma
situation?
Grupparbete
Flygande mattan: Hela gruppen står på en matta. Målet är att vända på mattan
utan att stiga av den.
Led enligt längd, skonummer etc.: Handledaren eller en spelare hittar på en egenskap och spelarna ställer sig på led utifrån den egenskapen, t.ex. från den kortaste
till den längsta.
Statyer: Gruppen bildar olika slags statyer på handledarens uppmaning. För uppgiften ges två minuter tid. Statyerna kan vara till exempel olika bokstäver, djur
eller känslotillstånd. Ett alternativ är att bilda en rörlig staty som beskriver rehabilitering.
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