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kapitel i
◆

Lära känna varandra

Material:
• Elevmanual till varje deltagare
• Extra pennor
• Extra kopia av överenskommelsen

Dagordning:
I  Introduktion
II Regler för träffarna 
III Lära känna varandra
IV Hur kan jag påverka mina känslor?
V Positiva och negativa spiraler
VI Sinnesstämningsdagbok
VII Hemuppgift
VIII Sinnesstämningsformulär
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ii  
◆  

Regler för gruppträffarna

i  
◆  

Introduktion

Gruppledare:
Gör namnlappar och ge deltagarna bestämda platser innan lektionen börjar. Ge dem nya platser 
vid varje kurstillfälle. Detta ökar chansen till positiv interaktion mellan dem.

Ni har redan fått lite information om vad de här träffarna kommer att handla om, så ni har 
säkert några idéer eller förväntningar på  hur de kommer att vara.
Fråga: Hur tror ni att de kommer att vara? (Låt de deltagare som vill berätta, berätta sedan.)
De här träffarna handlar om att lära sig hur man kan förebygga och hantera deppiga känslor. 
Vi kommer att träffas tio gånger, en gång i veckan. Det kommer att vara lite som lektioner med 
fokus på att MÅ BRA. Ni kommer även att få träffa en av oss gruppledarna i ett individuellt 
samtal under veckorna ni går Disa-utbildningen.
Vårt mål är att ni ska lära er hur man kan påverka sina känslor, men vi hoppas också att ni har 
egna personliga mål med de här träffarna.
Fråga: Är det någon som har ett personligt mål och vill berätta det för gruppen?
Gruppledare: Om ingen vill berätta, säg: ”Det är OK. Vi kommer att återkomma till det när ni 
har haft möjlighet att tänka på det”.

Elevmanual:
Slå upp sidan 1.1 i Elevmanualen. Där finns reglerna för gruppträffarna.

1.  Låt alla i gruppen ta lika stor del av tiden  
Alla i gruppen ska ha lika stor möjlighet att dela med sig av sina idéer, ställa frågor och  
diskutera om de har några svårigheter med teknikerna som lärs ut.

2.  Vi respekterar varandra genom att komma överens om hur vi hanterar  
det vi pratar om på våra gruppträffar. 
Gruppledare: Be deltagarna om förslag hur vi som grupp ska hantera personliga saker  
som vi pratar om.

3.  Gruppens deltagare  
För att det ska fungera kan inte kompisar som inte tillhör Disa-gruppen vara med. Gruppen 
består av samma deltagare hela tiden. Om någon inte kan komma vid ett tillfälle tar någon 
annan i gruppen med papper/information till den personen och berättar om vad som hände 
på träffen. Be deltagarna skriva ner namnet på den som tar med information till dem på 
raden i elevmanualen.

       Gruppledare: Då du som gruppledare gett eleverna bestämda platser, bestäm även att de två 
som sitter bredvid varandra idag tar med papper/information till varandra under  
hela kursen. Då blir ingen deltagare utanför.

4.  Rätten att stå över 
Om det är någon övning som man tycker är jättejobbig att delta i så har man rätt att  
stå över. Det är dock viktigt att man försöker delta och att man pratar om vad det är som  
känns jobbigt.

5.  Fokusera på det positiva 
Använd gruppen som stöd, men fokusera på de positiva förändringarna som du vill göra. 
Träffarna kommer att fokusera på hur vi kan få saker att kännas bättre, inte att förstärka det 
jobbiga. Vi vill veta om du tycker något är jobbigt men fokus kommer att vara hur du kan 
förändra situationen.  
Gruppledare: Försök att bekräfta att deltagarna förstår vad klagomål/positiv fokusering är.

6.  Andra Regler?  
Gruppledare: Fråga om det finns det regler som deltagarna vill lägga till. Om alla kommer 
överens om fler regler, skriv ner den på sidan 1.1 i Elevmanualen. (T.ex: Komma i tid? Räcka 
upp handen?)  
Gruppledare: På sidan 15 i den här manualen finns en överenskommelse som alla deltagare 
ska läsa igenom. Gör en kopia på överenskommelsen och be alla deltagare skriva under den. 
Överenskommelsen innebär att deltagarna respekterar varandra och inte berättar personliga 
saker som kompisarna delar med sig av. Självfallet är det helt OK om de berättar vad vi gör på 
DISA lektionerna hemma och bland sina kompisar i övrigt.

daner
Sticky Note
ta bort ordet "sidan"
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iv
◆  

Hur kan jag påverka mina känslor?

iii  
◆  

Lära känna varandra

Gruppledare:  
Målet med den här övningen är att deltagarna lär sig mer om varandra. De kommer att  
intervjua varandra och efter intervjuerna presenterar de varandra för gruppen. Visa dem  
hur det är tänkt att gå till genom att kort presentera dig själv (eller din gruppledarpartner)  
och använda så många av intervjufrågorna som möjligt.

Eftersom det här är första gången som vi träffas ska vi använda lite av tiden på att lära känna 
varandra. Var och en av er kommer att få beskriva er själv för någon annan person i gruppen, 
och sedan lyssna på när den den andra personen beskriver sig själv för er.

Här är några förslag på frågor som ni kan använda för att lära varandra bättre:  
(Gruppledare: Byt gärna ut frågorna till frågor som passar just din grupp bättre.)

1. Var bor du?
2. Vilka intressen har du?
3. Vad är du bra på?
4. Vilka är viktiga personer i ditt liv?
5. Vad sorts musik gillar du?

Elevmanual:
De här frågorna finns vid 1.2 i Elevmanualen där det också finns utrymme  
för anteckningar.

Nu ska ni turas om att intervjua varandra. Använd frågorna som står i Elevmanualen på  
sidan 1.2. När ni är klara ska ni presentera varandra för resten av gruppen.

Gruppledare: Para ihop deltagarna. Ge en av personerna i varje par 5 minuter för att intervjua 
sin kompis och skriva ner svaren i Elevmanualen på sidan 1.2. Säg till dem när det är en minut 
kvar. Sedan byter de roller. Det tar cirka 10 minuter och då återstår det 10 minuter för  
presentationer i hela gruppen. Var noga med att berömma deltagarna (speciellt de som är lite blyga 
och tillbakadragna) under övningen.

Gruppledare: 
Använd tavlan när du undervisar om detta avsnitt. Låt deltagarna ”brainstorma” kring  
handlingar och tankar som får dem att må dåligt.  Lägg kraft på det positiva!

Elevmanual:
Be deltagarna slå upp 1.3 (Hur kan jag påverka mina känslor?)

När vi tittar på hur vi mår kan det vara bra att veta lite om vad som påverkar våra känslor.  
Tänk er att vi människor består av tre delar: 

Känslor

Handlingar Tankar
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Gruppledare: 
Rita upp triangeln på tavlan och skriv deltagarnas förslag. Ha fokus på deras egna handlingar och 
tankar och inte på yttre händelser. Om att få dåliga betyg får dem att bli deppiga fråga då ”vad 
gjorde du då?”, “vad tänkte du då?” Poängtera att det är bara våra egna handlingar och tankar 
som vi kan förändra, inte det som händer utanför oss.

Fråga: (peka på Känslor i triangeln) När vi känner oss deppiga/nere, påverkar det vad vi gör 
(våra handlingar)? (Låt deltagarna komma med egna förslag.) 
Svar: Ja, vi blir ofta mindre aktiva, vill kanske vara mer ensamma, vi gör saker som kanske får 
oss att må ännu sämre (dra en pil från Känslor till Handlingar.)

Fråga: (peka på Handlingar) Om vi är mer ensamma, drar oss tillbaka osv. påverkar det  
hur vi  tänker? 
Svar: Ja, vi sitter ostört med negativa tankar som oftast blir fler och värre. Vi kanske också  
missar chansen till roliga saker som skulle få oss att må bättre (dra en pil från Handlingar  
till Tankar.)

Fråga: (peka på Tankar) När vi tänker på jobbiga saker, påverkar det hur vi känner oss? 
Svar: Ja, vi kan känna oss ännu deppigare och komma på fler saker som är jobbiga just då  
(dra en pil från Tankar till Känslor.)

Fråga: (peka än en gång på Känslor i triangeln) Om vi är jätteglada, påverkar det vad vi gör  
(våra handlingar)? (Låt deltagarna komma med egna förslag hur det kan påverka oss.) 
Svar: Ja, vi är mer aktiva. Är med kompisarna, är mer sociala, skrattar och vill mer.  
(Dra en ny pil – gärna i annan färg – från Känslor till Handlingar.)

Fråga: (peka än en gång på Handlingar) När vi är mer sociala och aktiva, påverkar det  
hur vi tänker? 
Svar: Ja, vi tänker mer positiva tankar, har mer ideér, ser möjligheter istället för svårigheter,  
och tror mer på oss själva. (Dra en pil från Handlingar till Tankar.)

Fråga: (peka på Tankar) När vi tänker positivt och hoppfullt, påverkar det hur vi mår? 
Svar: Ja, när vi tänker mer positivt mår vi bättre och blir gladare (dra en pil från Tankar  
till Känslor.)

Gruppledare: Visa hur mående, både positivt och negativt, kan påverkas åt båda hållen  
i triangeln.

Fråga: Om alla tre delarna påverkar varandra, spelar någon roll vilken del vi försöker ändra på? 
Vilken eller vilka delar tror ni är lättast att påverka – känslor, handlingar, eller tankar? 
Svar: Handlingar och tankar kan vi till stor del påverka med vår vilja. Känslor är svårare att rå 
på direkt, vi får ta en omväg via handlingar och tankar. Känslorna kan vi se som kvittot på vad 
vi gör och tänker.

v
◆  

Positiva och negativa spiraler

Hur blir man då deppig från början? Hur sätter deppigheten igång? Ibland är det något konkret 
som händer: man kanske blir sjuk, misslyckas på ett prov, eller bråkar med bästa kompisen. 
Ibland kommer den smygande utan att man vet riktigt varför. Att bli deppig är ofta en långsam 
process som byggs upp av flera steg, som en snöboll som byggs på och blir större. 

Exempel: Kim är hemma på lovet. Kompisarna har rest bort och det känns svårt att hitta på 
något meningsfullt att göra. Kim blir liggande på sängen och lyssnar på sorgsen musik. Sen 
sitter hen länge framför och slö-kollar vid datorn. Ingenting känns kul. Kim orkar inte gå på 
fotbollsträningen. Istället ligger hen på sängen och lyssnar på sorgsen musik. Hen börjar tänka 
på allt som är sorgset i livet: att hen känner sig utanför och udda, ganska omotiverad och väldigt 
låg. Lovet känns som en evighet och när skolan börjar igen känner sig Kim tyst och tillbaka- 
dragen och har ingen vidare lust att träffa  kompisarna. Kim är inne i en negativ spiral.

Fråga: Vad gör Kim som påverkar hen i en negativ riktning? D.v.s. är det något Kim gör (eller 
inte gör) som gör att hen tycks må sämre och sämre? 
Svar: Kim är mest passiv och ensam. T.ex. ligger på sängen, lyssnar på sorgsen musik, sitter  
framför datorn, och hoppar över fotbollsträningen. Ingenting avbryter de negativa tankarna.

Vi kan också komma in i positiva spiraler. Då är lätt att hitta på meningsfulla saker att göra, och 
även saker som är svåra verkar möjliga att genomföra. Exempel:

Exempel: Kim börjar läsa till provet i tid, och hinner både träna på onsdagen och gå på bio på 
lördagen. Kim får A på provet och blir jätteglad, särskilt som de flesta tyckte det var ett svårt 
prov. Hen känner sig så uppåt att hen går med på att passa sina småsyskon på fredag kvällen 
och bjuder då in två kompisar till filmkväll som blir jättelyckad. Kim är  inne i en positiv spi-
ral där hen känner att hen lyckas med det mesta och mår bra.

Fråga: Vilka handlingar tror du påverkar Kim i positiv riktning? Det vill säga vad är det Kim 
gör som bidrar till att hen tycks må allt bättre?

Svar: Kim läser till provet i tid, går och rider, går på bio, ställer upp och passar sina småsyskon,  
och bjuder hem sina kompisar på myskväll.

Exempel på saker som sätter igång negativa spiraler
• ha för lite roligt/meningsfullt att göra
• att skjuta på sådant som måste göras
• tänka negativa tankar
• stressfyllda händelser

Exempel på saker som sätter igång positiva spiraler
• lyckas bra med någon aktivitet i eller utanför skolan
• göra roliga saker
• lära känna nya vänner
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Gruppledare: Be deltagarna slå upp 1.4 (Min spiral just nu)  
Låt deltagarna markera längs spiralen på sidan 1.4 hur de mår idag. Be dem skriva de  
utlösande händelser, handlingar och/eller tankar som fått dem att må bättre eller sämre.  
Poängtera att fokus ska ligga på deltagarnas egna handlingar och tankar och inte på yttre  
händelser. Om att få dåliga betyg får dem att bli deppiga fråga då ”vad gjorde du då ?”, ”vad  
tänkte du då?”. Påpeka att det är bara våra egna handlingar och tankar som vi kan förändra,  
inte vad som händer utanför oss.

Det är bra att förstå hur känslor, tankar och handlingar hänger ihop både när vi är deppiga men 
även när vi är jätteglada. De två viktigaste verktygen vi har för att förändra hur vi mår är våra 
handlingar och tankar.

Som första steg i att lära er vilka handlingar och tankar som ni mår bra av och  
sämre av, ska ni under veckorna få anteckna era känslor och vad ni tror påverkar dem  
i en s.k. sinnesstämningsdagbok.

vi
◆  

Sinnesstämningsdagbok

Elevmanual:
Be deltagarna slå upp 1.5a – 1.5e (Sinnesstämningsdagboken) 

Under Disa-kursen ska ni få hålla koll på hur ni mår genom att fylla i en sinnestämningsdagbok 
med en sjugradig skala. En etta på skalan innebär att du tyckte det var en riktigt, riktigt dålig 
dag. En dag som du helst vill glömma, men som du ibland kommer ihåg jättelänge, just för att 
den var så jobbig.

En sjua på skalan innebär att du mår jättebra! Sådana dagar händer inte heller så ofta och du 
kommer ihåg dem lång tid efteråt. De flesta bra dagar får ungefär en femma eller kanske en 
sexa. En genomsnittlig dag bör få en fyra då det är i mitten på skalan.

Gruppledare: 
Be deltagarna titta längst ner på sidan 1.5a. Be dem fundera på och fylla i vad en riktigt dålig dag 
(siffran 1) och en riktigt bra dag (siffran 7) skulle innebära för dem. Be dem skriva in detta  
på raderna.

Fundera sedan på hur du mår just här och just nu. Gör en cirkel runt den siffra som visar hur du 
tycker att din dag varit idag. Skriv sen den siffran i rutan till höger om siffrorna. För att se hur 
känslor, handlingar och tankar påverkar varandra är det viktig att du på raderna till höger talar 
om vad du gjorde eller tänkte som fick dig att ge dagen just den siffra du valde. Varför blev det 
inte lägre, eller högre?

Gruppledare: Använd illustrationen “Emmas Dag” på sidan 1.6 i Elevmanualen och på sidan  
16 i denna manual för att hjälpa deltagarna förstå sinnesstämningsdagboken ordentligt.

Det är bra att ni fyller i sinnesstämningsdagboken på kvällen. Då kan ni se tillbaka på hela  
dagen, fundera på hur ni känt er under hela dagen och sen välja en genomsnittssiffra.

daner
Sticky Note
ta bort sidan
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vii  
◆  

Hemuppgift

viii
◆  

Sinnesstämningsformulär

Elevmanual:
Be deltagarna titta på hemuppgiften vid 1.7 

1.  Håll koll på hur du mår genom att fylla i sinnesstämningsdagboken (sidan 15a). 
Fråga: Hur ofta ska ni fylla i sinnesstämningsdagboken?  
Svar: Varje dag. 
Fråga: Vilken tid på dagen ska ni fylla i den? 
Svar: Så sent som möjligt. Helst vid samma tidpunkt.

2. Kom ihåg att ta med Elevmanualen till varje gruppträff.

Elevmanual:
Be deltagarna att slå upp Sinnesstämningsformulär för första träffen som finns på 1.8

På de här gruppträffarna kommer ni att lära er olika sätt att påverka hur ni mår. 

Vi ska nu titta på hur ni mår just nu. På den sista gruppträffen kommer vi än en gång att titta på 
hur ni mår för att se om det har förändrats. 

Var snälla och fyll i sinnesstämningsformuläret. Svara på frågorna så ärligt ni kan genom att 
sätta ett kryss under det svar som ni tycker passar bäst. Ingen i gruppen, förutom gruppledaren, 
kommer att få läsa era svar.

Gruppledare:  
Samla ihop de ifyllda formulären. Efter träffen räknar du ihop deltagarnas poäng med hjälp av 
mallen som finns på sidan 17, och skriver sen ner dessa i en anteckningsbok. Gå sedan igenom 
formuläret tillsammans med varje gruppdeltagare på det individuella mötet som du inform- 
erade om i början av denna träff. Notera om deltagarna har över 20 poäng eller mer, och/eller om 
deltagarna har fått höga poäng på frågorna 6, 17 och/eller 18.  Kalla dessa deltagare först. Under-
sök under samtalet om dessa deltagare har den hjälp och stöd de behöver och se annars till att de 
erbjuds det, i första hand via elevhälsan. 

Kom ihåg att poängen är en indikation om hur deltagarna mådde just den dagen de fyllde i for-
muläret och att deras situationer kan ha ändrats både till det bättre och det sämre sedan dess. Ge 
tillbaka formuläret slutet av det individuella mötet

Kom ihåg att Disa-metoden är en förebyggande och inte en behandlande metod och hänvisa alltid 
professionell hjälp när behovet finns!
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Överenskommelse
1. Jag förstår och godkänner att vi i Disa-gruppen följer gemensamma regler.

2. Jag förstår och godkänner att vi i  Disa-gruppen respekterar varandra. 

3. Om jag har några frågor om detta tar jag upp det med ledaren innan jag gör något annat.

Gruppledare Gruppledare

Baserat på idé av Em
m

a H
am

berg
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kapitel ii
◆ ◆

Att hantera sin stress & 
 ändra sitt sätt att tänka

Material:
• Elevmanual till varje deltagare
• Extra pennor
• Gruppledare tar med något att visa för Din stund för andra

Dagordning:
I  Återblick från förra träffen
II Stress & deppighet 
III Identifiera tankar
IV Hemuppgift
V Din stund för andra

Läs igenom följande påståenden, sätt ett kryss i den ruta som du tycker stämmer bäst med hur 
du känt dig under den senaste veckan.

Mall för sinnesstämningsformulär

Sällan/aldrig Ibland/ 
lite grann

För det  
mesta/alltid

Ofta

1. Jag har känt mig störd av saker som vanligtvis inte stör mig 

2. Jag har inte känt för att äta, jag har inte haft aptit  

3.  Jag har känt att jag har haft svårt att skaka av mig känslor  
av nedstämdhet trots att familj och/eller vänner  
försökt hjälpa mig 

4. Jag har känt att jag var precis lika bra som andra människor 

5. Jag har haft svårt att koncentrera mig på vad jag har gjort 

6. Jag har känt mig deprimerad    

7. Jag har känt att allt jag gjorde var en ansträngning 

8. Jag har känt mig hoppfull inför framtiden 

9. Jag har tänkt att livet har varit ett fiasko 

10. Jag har känt mig rädd eller ängslig    

11. Min sömn har varit orolig    

12. Jag har varit glad    

13. Jag har pratat mindre än vanligt    

14. Jag har känt mig ensam    

15. Andra personer har varit ovänliga    

16. Jag har uppskattat livet    

17. Jag har haft gråtattacker    

18. Jag har känt mig ledsen    

19. Jag har känt att andra ogillade mig    

20. Jag har haft svårt ”att komma igång” med att göra saker

Räkna ihop resultatet genom att addera de siffror som motsvarar de  
påståenden som deltagaren kryssat i. Summan av dessa siffror är  
”poängsumma”. Observera att siffrorna för vissa frågor (4,8,12,16)  
är omvända addera siffrorna så som de står här.

Poängsumma:
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ii  
◆  

Stress & deppighet

i  
◆  

Återblick från förra träffen

Gruppledare: 
Följ upp sinnesstämningsdagboken. Hur har det fungerat att fylla i den? Har deltagarna sett några 
mönster i sitt mående? Hur kommer de ihåg att fylla i den? Låt dem tipsa varandra.

Fråga: Vad är stress? Vad finns det för exempel?
Gruppledare: Led en diskussion på ca. 5-minuter om stress. Prata om olika typer av stress och hur 
stress kan variera mellan olika individer. Vad som är stress för en person behöver inte vara det för 
en annan, men många saker är också lika. I Bilaga 1 som du på sidan 70 i den här manualen finns 
några övningar runt stress. Använd gärna dem (eller egna övningar som du redan har) för att få 
igång en diskussion.
Övning: Jag kommer att läsa en kort beskrivning om Robin. Medan ni lyssnar på det här exem-
plet vill jag att ni ska tänka på två saker. 
1. Vilka olika stressfaktorer finns det i Robins liv?

2. Verkar Robins reaktion trovärdig?

Exempel: Robin, en 15-årig högstadieelev, har alltid haft genomsnittliga betyg. Robins pappa/
annan betydelsefull person har varit deppig då och då under flera år, och har pratat om att han 
har misslyckats och aldrig kommer att bli särskilt bra på något. Sedan försämras Robins betyg 
och hen hamnar under medel. Efter det börjar Robin tro att samma sak gäller för hen: hen är 
också dömd att misslyckas och kommer aldrig att bli bra på något. Under de följande månader-
na börjar Robin dra sig undan sina vänner och är allt mer ensam på sitt rum och tänker ’ingen 
gillar mig eller vill vara med mig’. Kompisarna försöker ringa, men efter ett tag slutar de då 
Robin aldrig vill träffa dem. Robin börjar känna sig deppig, ledsen och trött. Robin har också 
fått svårare att koncentrera sig och betygen blir allt sämre. Hen börjar skolka från skolan flera 
dagar varje vecka och tillbringar dagarna ensam och tänker ofta saker som: ’Jag är alltid ensam, 
jag är alltid utanför...’

Fråga: Vad finns det för olika stressfaktorer i Robins liv? 
Svar: En viktigt person i livet har varit deppig länge, dåliga betyg, inte träffa sina vänner,  
och Robin känner sig mycket ensam.

Fråga: Är Robins reaktion på problemen förståelig? Vad skulle ni kalla reaktionen? 
Svar: Deppighet, depression eller stressreaktion.

I det här exemplet blev Robin deppig. Att känna sig nere ibland är normalt. Alla känner sig nere 
ibland. På grund av det är det svårt att veta när deppigheten är tillfällig, eller när den är mer 
allvarlig. Vi tycker att deppighet är allvarlig när två saker händer:

Whiteboard/blädderblock 
Deppigheten varar mer än två veckor 

Att känna sig ledsen är den vanligaste känslan

Fråga: Tycker du att Robins reaktion på sina dåliga betyg verkar konstig?

Att känna sig deppig är inte onormalt. Det är faktiskt ett av de allra vanligaste problemen för 
människor i alla åldrar. Även om människor försöker hantera sin stress och sina problem,  
blir det ibland för mycket och de överväldigas och känner sig då nere.

Under de här gruppträffarna ska ni få lära er olika tekniker som hjälper er att hantera stress för 
att förhindra reaktioner som leder till allvarlig deppighet. Ni kommer också att få lära er tekni-
ker som gör er mer medvetna om de tankar och handlingar ni har som får er att må riktigt bra.
Huvudmetoden som ni kommer att få lära er under gruppträffarna är hur man förändrar sina 
tankar. Detta kommer att inkludera:

1. Bli medveten om dina tankar om dig själv eller din situation.

2. Öka positiva tankar om dig själv.

Fråga: Kan någon komma på ett samband mellan att ändra sina tankar och att påverka stress- 
reaktioner? Hur kunde exempelvis Robin ha ändrat sin reaktion? 
Svar: När du ändrar dina negativa tankar eller tolkningar av en stressig situation så kommer 
du att känna dig mindre upprörd. Den stressiga situationen har inte förändrats utan det är din 
reaktion som har förändrats. Självklart kan situationen fortfarande vara jobbig men du kommer 
att känna dig mindre ”nere”, arg etc.
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iii 
◆  

Identifiera tankar

Syfte:
Hjälpa varje elev att identifiera sina vanligaste tankar. Både negativa tankar som känns  
jobbiga, och positiva tankar som känns bra. Idag ska vi börja lära oss hur man kan förändra sitt 
sätt att tänka. När vi är stressade har vi ofta fler negativa tankar och färre positiva.

Gruppövning
Gruppledare: Be deltagarna blunda och oroa sig tyst för sig själva i 30 sekunder. Be dem tänka på 
något som det tycker är lite jobbigt just nu. T.ex. svåra skolarbeten, konflikter eller missförstånd. 
(Håll koll på tiden och avbryt efter 30 sekunder!)  Be dem sedan att “vända sina tankar” och under 
30 sekunder tänka på något som de tycker är roligt och får dem att må bra. T.e.x. roliga erfaren-
heter, favoritplatser, positiva saker om sig själva etc. Fråga dem efteråt om de upplevde någon 
skillnad i hur det kändes. Förändrades sinnesstämningen? Påpeka att om de kände en skillnad 
påverkade de sina tankar.

Innan vi kan påverka våra tankar måste vi bli medvetna om dem. Det är naturligt att vi ibland 
har negativa tankar. Negativa tankar kan bli ett problem om de kommer för ofta därför att de 
kan få oss att känna oss ledsna, osäkra eller nere. Det bästa sättet att arbeta med sina tankar är 
att identifiera de som är vanligast.

Fråga: Vad är första steget i att lära sig att påverka sina tankar? 
Svar: Att bli medveten om sina tankar; att identifiera de vanligaste tankarna man har, både 
negativa och positiva.

När ni blir medvetna om era tankar, så ska ni notera om ni tänker flest positiva eller flest  
negativa tankar. En tumregel är att det är hälsosamt att ha ungefär dubbelt så många positiva 
som negativa tankar (även om detta kan variera mellan olika personer).

Whiteboard/blädderblock 
Den gyllene regeln är:  

när man har två positiva tankar för varje negativ, mår man ganska bra.

Elevmanual:
Be deltagarna att slå upp 2 .1 (Påverka dina negativa tankar) och svara på frågorna.

Identifiera negativa tankar som kommer ofta

Elevmanual:
Be deltagarna att slå upp 2.2 (Exempel på vanliga negativa tankar). 
På sidan 2.2 finns det en lista över negativa tankar som är ganska vanliga. Känner ni igen några 
av dem? Kryssa för de ni känner igen. På de tomma raderna längst upp på sidan, fyll i negativa 
tankar som du vet att du har ibland men som inte finns med på listan.  

Gruppledare:  
Ge deltagarna tid att arbeta. Börja nästa övning när de verkar börja bli klara.

När du tittar på din lista av negativa tankar. Är det några av tankarna som du har oftare än an-
dra? I så fall, sätt en stjärna vid dessa. Om det är några tankar som du tycker du har väldigt ofta, 
sätt två stjärnor vid dessa.

Identifiera positiva tankar

Elevmanual:
Be deltagarna slå upp sidan 2.3 (Exempel på vanliga positiva tankar). 

Det finns en lista på positiva tankar på sidan 2.3. Läs igenom listan och kryssa för de som du 
har haft under den senaste månaden. På de tomma raderna längst upp på sidan, fyll i positiva 
tankar som du vet att du har ibland men som inte finns med på listan.  

När du tittar på din lista av positiva tankar. Är det några av tankarna som du har oftare än an-
dra? I så fall, sätt en stjärna vid dessa. Om det är några tankar som du tycker du har väldigt ofta, 
sätt två stjärnor vid dessa.

Jämföra listorna med positiva & negativa tankar 

Elevmanual: 
Be deltagarna slå upp sidan 2.4 (Relationen mellan negativa och positiva tankar.)

Räkna ihop dina positiva tankar och skriv ner hur många du hade. Räkna sedan ihop de  
negativa tankarna och skriv ner hur många du hade på nästa rad. Hade du flest negativa  
eller positiva tankar?

Gruppledare: Påpeka för deltagarna att det visar hur de mår här och nu. Det finns perioder då 
man mår bättre och då man mår sämre. Man kan befinna sig i olika perioder beroende på hur 
livet varit och vilka tankar man har haft den senaste tiden.

Diskussionsfrågor i smågrupper:   
• Varför har en del människor fler negativa tankar än positiva? 
• Är det lättare att ha negativa eller positiva  tankar om sig själv? 
• Kan man ha för många positiva tankar om sig själv? Hur skulle det  kunna vara ett problem?   

daner
Sticky Note
ta bort sidan

daner
Sticky Note
ta bort sidan

daner
Sticky Note
ta bort sidan

daner
Sticky Note
ta bort sidan
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Hålla koll på tankar 

Elevmanual: 
Be deltagarna slå upp sidan 2.5  (Dagbok över mina tankar vecka 1 och 2). 

Formuläret på sidan 2.5 ska hjälpa dig att hålla koll dina tankar. Du ska använda formuläret för 
att skriva ner någon/några tankar varje dag. Varje varje dag i veckan vill vi att du skriver ner 
minst en tanke. Negativ eller positiv.

Gruppledare: Be deltagarna ge exempel några vanliga positiva och negativa tankar. Om de  
fastnar, ge dem exempel som: “Vilket trist väder det är idag”, “Torsdagar är så himla långa”,  
“Det var ingen god mat i skolan idag”. Eller : “Vad skönt att vi slutar tidigt idag!”, “Äntligen  
påsklov!”, “Jag har världens bästa klass.” Lämna kolumnen “händelse” tom. Vi kommer att  
kommer tillbaka till den senare.

Gruppledare: Betona att det är viktigt att registrera tankar varje dag eftersom den  
informationen kommer att att användas längre fram i andra övningar. Att räkna hur många  
gånger tankarna uppkommer är inte lika viktigt men kommer också att vara användbart.

Diskutera olika sätt att skriva ner tankarna precis efter de har uppkommit. Kan man använda  
mobilen? Disa-manualen? Loggboken? Almanackan? Ett papper i bakfickan, ryggsäcken eller 
väskan? Annan kom-ihåg-plats? 

iv 
◆  

Hemuppgift

v 
◆  

Din stund för andra

Elevmanual:
Be deltagarna att titta på hemuppgiften på sidan 2.6

Hemuppgiften till nästa gång är att

1. Fortsätta att fylla i sinnesstämningsdagboken

2. Hålla koll på dina tankar genom att använda sidan 2.5

Skriv ner några av dina tankar för varje dag. Försök använda någon teknik som du tycker passar 
just dig för att komma ihåg att skriva ner tanken precis efter att den har uppkommit. För sedan 
över den till vänsterspalten på sidan 2.5. Lämna mittenspalten tom.

Vi kommer att avsluta träffarna med något som kallas “Din stund för andra”. Här får ni dela 
med er av något som ni tycker är roligt och/eller betyder mycket för er. Inför varje träff behöver 
vi en frivillig som vill ta med något att dela med sig av till resten av gruppen. Till exempel:

• Ta med din favoritmusik och och låt gruppen höra den
• Ta med ett instrument och spela något för gruppen.
•  Ta med ett exempel från någon något du gör utanför skolan. T.ex. något du samlar på eller 

något sport- eller hobbyrelaterat.
• Ta med ett foto på någon eller något som betyder mycket för dig och berätta om det.

Finns det andra förslag? Det som är allra viktigast är dock att du tar med något som är positivt, 
som du är stolt eller lycklig över.  Kort sagt, något som gör dig glad!

Fråga: Vem vill ta med sig något till nästa gång?

Gruppledare: Visa det du tagit med dig! Det här är upp till dig. Givetvis ska du inte ta med dig 
något som är allt för personligt eller avslöjande men det får heller inte vara något alltför tråkigt.

Skriv sedan ner namnet på deltagaren som tar med något till nästa gång. Be alltid minst två 
deltagare förbereda sig inför varje gång ifall någon blir sjuk eller glömmer att ta med något.
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kapitel iii
◆ ◆ ◆

Händelser som utlöser  
tankar & känslor

Material:
• Elevmanual till varje deltagare
• Extra pennor
• Känslokort

Dagordning:
I  Återblick från förra träffen
II Identifiera utlösande händelser/situationer 
III Hemuppgift
IV Dina känslor för gruppen
V Din stund för andra

i 
◆  

Återblick från förra träffen

Gruppledare: Det kan vara bra att börja träffen med att göra en övning som presenterar  
utlösande händelser. Börja träffen med att deltagarna med hjälp av känslokort får beskriva t.ex. 
hur veckan har varit. (T.ex. Björnkorten, som kan beställas från Akademi Magelungen, där  
figuren/personen på kortet visar en känsla.) Lägg ut alla korten på bordet så att de ligger  
uppåtvända när deltagarna kommer in i rummet. Visa först hur det går till genom att själv välja 
ett eller två kort (gärna ett positivt och ett negativt) och berätta vad som utlöste din känsla.  
Deltagarna väljer sedan på samma sätt ett (eller två) kort som visar hur deras vecka har varit och 
vad som utlöste känslorna. När de berättar vad känslan var, ställ frågan “Vad var det som hände 
som fick dig att känna så?”  Har du en egen liknande övning, använd gärna den istället.
Det här är en bra övning att även börja framtida träffar med, då den ofta ger en indikation om 
hur deltagarnas liv ser ut, just då.

Vi börjar med att titta tillbaka på vad som hände förra gången vi träffades.
Fråga: Vilka två saker skiljer tillfällig deppighet från allvarlig deppighet?
Svar: Allvarlig deppighet: (1) Deppigheten varar mer än två veckor,  (2) Att känna sig ledsen  
är den vanligaste känslan.
Fråga: Kan vi själva påverka hur vi reagerar på negativ stress? Hur?
Svar: Ja, genom att ändra vad vi gör och vad vi tänker. (Andra svar som handlar om aktiviteter 
som avslappning, göra roliga saker etc. är också bra svar. )
Fråga: Hur många positiva tankar är det bra att ha för varje negativ tanke?
Svar: Två positiva tankar för varje negativ tanke.
Fråga: Kom du ihåg att fylla i sinnesstämningsdagboken varje dag? Hur gjorde du för  
att påminna dig själv?
Fråga: Har du skrivit ner några tankar varje dag? Hur gick det?
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ii 
◆  

Identifiera utlösande händelser/situationer

När du har hållit koll på dina tankar kanske du har upptäckt olika situationer där du tänkte 
negativt eller där situationer där du tänkte positivt. Kommer du ihåg vilken situation eller hän-
delse som orsakade tankarna? Vi kallar dessa situationer för “utlösande händelser” eftersom de 
utlöser våra tankar.

Gruppledare: Skriv “Utlösande händelse” på tavlan.

Whiteboard/blädderblock 
Utlösande händelse

Vi kommer att träna på att upptäcka utlösande händelser genom att titta på några serier.

Elevmanual:
Be deltagarna slå upp 3.1 (Att identifiera utlösande händelser I)

Gruppledare: Vid behov, läs texten i serien högt. Be deltagarna läsa serien och markera den  
utlösande händelsen i serien och skriva den negativa tanken  på raden under serien.

Fråga 1: Vad markerade du som tankar? 
Svar:  Te.x: ”Min mamma skulle aldrig våga”,  “Jag får nog aldrig några bröst”,  
”Jag blir nog aldrig ihop med någon”, ” Ingen ser åt mig”

Beskriv den utlösande händelsen på strecket under serien.

Fråga 2: Vad är den utlösande händelsen?  
Svar:  T.ex.: Ungdomarna jämför sina mammor och den ena tror inte hens mamma är  
lika “modig” som kompisens. De provar mammans BH.

Elevmanual: 
Be deltagarna slå upp sidan 3 .2 (Att identifiera utlösande händelser II.) Be deltagarna läsa  
serien och markera de utlösande händelserna i serien och skriva de negativa tankarna  på  
raderna under serien.

Gruppledare: Vid behov, läs texten i serierutorna högt. Här följer textrutorna:

Ruta 1: Snark, vad är det där för ljud?  
Ruta 2: Åh nej! TV:n är fortfarande på!  
Ruta 3: Hela natten framför skärmen! 
Ruta 6: Jag är en sådan värdelös förälder… 

Fråga 1: Vad markerade du som tanke? 
Svar: Jag är en sån värdelös förälder.

Fråga 2: Vad är den utlösande händelsen? 
Svar: Pappan vaknar av ljudet och hittar sen sonen framför skärmen.

Registrera tankar

Elevmanual:
Be deltagarna slå upp 2.5 (Dagbok över mina tankar  1 och 2)

Ni har använt formulären på 2.5 för att hålla koll på era tankar. Titta på de tankar ni skrivit ner 
under veckan och försöka att komma ihåg den utlösande händelse eller situation som hände just 
innan tanken kom. Skriv in händelsen i kolumnen för Utlösande händelser.

Gruppledare: Dela in deltagarna i grupper om två eller tre och be dem dela med sig av sina tan-
kar med varandra. Be dem även fundera på och berätta vad den utlösande händelsen var.  
De behöver bara dela med sig av de tankar det tycker är OK att diskutera med öppet gruppen.

Gruppledare: Gå runt i gruppen och hjälp dem som verkar ha fastnat. 
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iii 
◆  

Hemuppgift

iv 
◆  

Dina känslor för gruppen

Elevmanual:
Be deltagarna att titta på hemuppgiften på 3.3

Hemuppgiften till nästa gång är att:
1. Fortsätta fylla i sinnesstämningsdagboken 
2. Hålla koll på dina tankar genom att använda 2.5

Skriv ner några av dina tankar för varje dag. Försök använda någon metod som du tycker passar 
just dig för att komma ihåg att skriva ner tanken när den uppkommit. För sedan över den till 
vänsterspalten på 2.5. Fyll även i den utlösande händelsen i mittenspalten. Om  
samma tanke dykt upp fler gånger, skriv gärna i hur många gånger i högerspalten.

Gruppledare: Det är viktig att deltagarna registrerar en tanke om dagen eftersom övningar  
under de kommande träffarna är baserade på den informationen. Att räkna antalet tankar är inte 
lika viktigt, men även den informationen är också användbar.

Elevmanual:
Be deltagarna att titta på 3.4 (Dina känslor för gruppen)

Gruppledare: Låt deltagarna fylla i formuläret ’Dina känslor för gruppen’ som finns på sidan 3.4 i 
elevmanualen. Se till att att deltagarna skrivit sitt namn på formuläret. Samla ihop de  
ifyllda formulären och skriv ner deltagarnas respektive poäng i din anteckningsbok. 

Berätta för deltagarna att de kommer att få fylla i precis samma formulär en gång till, i slutet av 
Disa kursen. Formuläret visar hur man känner för den här gruppen just idag. Trivs man?  
Tror man att man kommer att ha nytta av undervisningen? Sedan kommer du som gruppledare 
att jämföra resultatet av formuläret som fyllts i idag med det som fylls i slutet för att se om  
känslorna har ändrats eller är de samma.

Svarsalternativ  1   =   1 poäng
Svarsalternativ 2   =   2 poäng
Svarsalternativ 3   =   3 poäng
Svarsalternativ 4   =   4 poäng
Svarsalternativ   5   =   5 poäng

v 
◆  

Din stund för andra

Låt den deltagare som tagit med något för dagens “Din stund för andra” dela med sig av detta.

Besluta vem som ska ta med något till nästa vecka.

Gruppledare: Förbered en eller två positiva saker om varje elev för att använda i övning på  
nästa träff. Fokusera på bra personlighetsdrag (som förstående, öppen) eller vanor  
(som hjälpsam, strukturerad) och inte fysiska attribut (t.ex. snygg).




