
 

 

I mobilspelet Magis används berättelsens värld för 

att stöda barns väldbefinnande. Spelet är utvecklat 

för lågstadiebarn och är tänkt att användas i skol-

miljön, men barnen kan lika väl spela hemma, själ-

va eller tillsammans med en vuxen.  

LÄROSPEL FÖR BARN 

Spelet består av fyra kapitel. Till varje kapitel finns 

tilläggsuppgifter som kan hämtas från hemsidan. 

Tiden för spel och reflektion är ungefär en timme 

per kapitel. Spelet riktar sig till barn i 10-12 års ål-

der. Mindre barn kan också spela om läsfärdighe-

ten tillåter det eller om en vuxen kan läsa texten.   

Spelet är enkelt att använda. Uppmuntra barnen 

att prova sig fram! Om behov uppstår, hittas lös-

ningarna till uppgifterna på hemsidan.   

KÄNSLOR ÄR OKEJ 

Genom att hjälpa karaktärerna i spelet, lär barnen 

att acceptera känslor och tankar. Alla känslor är 

okej. Att be om förlåtelse, att kunna hantera rädsla 

och ilska hjälper en att komma vidare. Ställ gärna 

frågor och väck samtal om följande:  

VÄLKOMMEN TILL 
MOBILSPELET MAGIS  
MAGISKA VÄRLD 
Spelet kan spelas i webbläsaren  

magisgame.com eller laddas ner gratis i  

Google Play shopen samt Apple App Store.  

 
Vad är viktigt för dig? 

Vad gör du om 
du har en läskig tanke? 

Vad gör du om 
du känner ilska?  

Hur lugnar du ner dig? 

Hur håller du fokus?  

Dela goda ideer och erfarenheter på sociala medier: #hyvinvointitaidot #hyvaollakoulussa #magispeli 

LÄRORIK OCH ROLIG AKTIVITET FÖR BARN 



 

 

ETT MAGISKT ÄVENTYR 

Spelet inleds i Magibyns skola, där spelaren börjar 

som ny elev. I skolan träffar hen andra elever och 

får höra att skolans klasser ska tävla i en stor magi-

tävling om vem som kan göra kraftmagi. Till det 

behövs en god laganda, för kraftmagi förutsätter 

att alla drar åt samma håll. I starten möter elever-

na olika utmaningar och dessutom händer det 

konstiga saker i skolan. Någon rör om trolldrycker-

na, saker försvinner, en elev skuffas ner i brunnen 

och sen förstörs den älskade Runlunden.  

Spelarens uppgift är att undersöka händelserna. 

Under vägen pratar spelaren med andra karak-

tärer i spelet om de problem som dyker upp och 

hjälper till att lösa olika utmaningar. 

BAKGRUND TILL SPELET 

Magis –  ett magiskt äventyr är utvecklat i Vasa 
och Jyväskylä under åren  2017-2019 som en del 
av Må bra i skolan –projektet. Målet med projek-
tet har varit att öka välmåendet bland skolelever, 
att stöda den psykiska hälsan samt att förebygga 
psykisk ohälsa och minska på skolmobbning.  

Magis har som grund ett acceptans och värde-
baserat förhållningssätt i syfte att främja hälsa och 
utveckla den sociala kompetensen och förmågan 
att bemöta känslor av olika slag. I ett acceptans 
och värdebaserat förhållningssätt används ACT-
metoden, dess principer och processer.  

Vasanejdens förening för mental hälsa har i sam-
verkan med Jyväskylä universitets psykologiska 
institution, utarbetat mobilspelet och läromate-
rialet baserat på den senaste forskningen och lång 
erfarenhet inom branschen. Arbetsgruppen har 
undersökt vilken effekt mobilspelet har i grund-
skolor i Vasa under hösten 2018 och våren 2019. 
Resultaten tyder på att de barn som har utmanin-
gar med välmåendet gynnas särskilt av spelet.  

Arbetsgruppen tackar alla grundskolor i Vasa, som 
har medverkat i utvecklingsarbetet och bidragit till 
att skapa ett roligt spel för barnen!  

KONTAKTUPPGIFTER 

Anna-Lena Vilo, projektisuunnittelija | anna-lena.vilo@pohjanmaankriisikeskus.fi | mob. 041 317 7796 

Marjo Nordström, projektipäällikkö | marjo.nordstrom@pohjanmaankriisikeskus.fi | mob. 044 236 4983 

 Instagram 
@hyvaollakoulussa  

Facebook 
Hyvä olla koulussa – 

Må bra i skolan  

magisgame.com 


