
Om du har några frågor är du välkommen 
att kontakta oss på barngruppen Blåvinge!

Samordnare
Annica Lindh
0414-81 94 84
annica.lindh@simrishamn.se
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på Österlen

Barngruppen Blåvinge
Stöd- och utbildningsprogram för barn 8–12 år

När och hur 
träffas man?

 
Blåvingegruppen är kostnadsfri och 

vi träffas efter skoltid en gång i veckan, 
16 gånger. Varje träff varar i två timmar  

och då hinner vi också fika. 

Före gruppstart träffar alltid ledarna 
föräldrarna enskilt och kan då ge mer 
information. Därefter träffas grupp

ledarna, barn och föräldrarna 
tillsammans vid ett tillfälle.  Gruppledarna är utbildade av 

Jette Boberg i ett omarbetat och 
vidareutvecklat program som 
bygger på den s.k. CAP-meto-
den, ett pedagogiskt program för 
att arbeta med barn i grupp.

Barn- och utbildningsförvaltningen i 
samarbete med Socialförvaltningen

simrishamn.se
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Vad kan Blåvinge  
ge barnen?
 
Genom att delta i en Blåvinge barn
grupp får barnen möjlighet att 
uttrycka sina känslor i förhållande 
till det som sker i det dagliga livet, 
bli medvetna om sig själva och sina 
behov, dela sina erfarenheter och 
upplevelser med andra barn och  
avlastas från skuld.

Vad är barngruppen 
Blåvinge?
 
Barngruppen Blåvinge är ett stöd  
och utbildningsprogram för barn i  
åldrarna 8–12 år vars familj har eller 
har haft en känslomässig sjukdom  
(kemiskt beroende, psykisk ohälsa, 
våld) eller lever/har levt i en familj 
med konfliktfyllda separationer.  
Det är vanligt att barn i dessa familjer  
tror att de är ensamma om sina 
upplevelser. De tar också ofta på 
sig skulden för det som händer i 
familjen. 

Vad gör man när  
man träffas?
 
Under varje gruppträff utgår vi ifrån 
ett särskilt tema. De teman som vi tar 
upp är försvar, känslor, risker och val, 
självkänsla, känslomässiga sjukdomar 
och familjen. När vi arbetar med 
dessa olika teman gör vi övningar 
där vi använder samtal, lek och 
rollspel. Vi ritar, läser böcker och 
tränar på att slappna av. När  
barnen får mer kunskap om sig 
själva och sin omvärld ger det en 
bättre självkänsla som ofta påverkar 
hela familjen positivt. 

Hur påverkas barnen i 
en familj med problem?
 
I en familj där det förekommer 
kemiskt beroende, våld eller psykisk 
ohälsa är det vanligt att man förnekar 
och bortförklarar det verkliga pro
blemet. Detta gör att barnet får svårt 
att skilja på fantasi och verklighet 
och kanske själv börjar ljuga. Barn i 
dessa familjer är vana att tillvaron är 
oförutsägbar och att löften ofta sviks. 
Detta kan i förlängningen skapa stora 
svårigheter att etablera relationer  
baserade på tillit och vänskap, både 
som barn och i vuxen ålder. 

Föräldrarnas problem tar så mycket 
plats att barnens känslor kommer i 
skymundan. Barnen blir ofta bättre 
på att tolka sina föräldrars känslor än 
sina egna. En följd av detta kan vara 
att barnen döljer sina känslor, har 
svårt att uttrycka känslor samt utveck
lar anpassningsmönster och roller för 
att upprätta balans i familjen, vilket 
sker på bekostnad av barnets egen 
utveckling. Det är också vanligt att 
barnen känner skuld för det som  
händer i familjen.

Varför behövs 
Blåvinge?

På träffarna får barnen möjlighet 
att träna sig på att se sina egna 
känslor och behov samt hitta sina 
styrkor för att bättre kunna hantera 
vardagssituationen. På sikt ska 
barnen hitta strategier för att 
kunna stå upp för sig själva och 
klara av situationer som t.ex. 
negativt grupptryck och göra bra 
och hälsosamma val för egen del.

Kring varje 
människa med en 

känslomässig sjukdom, 
finns det 4–5 människor 
som på ett eller annat  
sätt påverkas. Många  

av dem är barn.


