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Studieplan - Hälsa för livet! 

 

Hur du kan jobba med boken: 

Beroende på er grupp, går det att arbeta med boken på olika sätt. Allt utifrån hur lång tid ni 

vill ägna åt den och era tidigare erfarenheter i gruppen. Ni väljer själva om ni vill plocka ut 

vissa delar i boken och fördjupa er i dem eller använda er av hela boken.  

 

Gör ”min hälsoplan” s. 90 redan första träffen. Deltagarna ska jobba med dessa hemma fram 

till sista träffen. Då den fylls i klart. De som vill kan nu göra en ny plan och ta med sig hem. 

Kanske har lärdomar och erfarenheter från de gångna träffarna gjort att de personliga målen 

förändrats? Diskutera detta i gruppen. Har något förändrats? Vad i så fall? Är inget 

annorlunda? Vad kan det bero på? 

 

Att gå igenom ett kapitel: 

Bestäm på första träffen om ni vill läsa boken individuellt eller i grupp.  

Tyst för er själva. Kanske vill ni läsa det kapitel ni ska arbeta med redan innan ni ses. Om ni 

läser själva innan ni ses kan det vara bra att alla tar med sig tankar och funderingar och 

kanske frågor eller idéer till er träff. Så att ni kan fördjupa er tillsammans i kapitlet och kan 

diskutera det ni läst. Ni kan också läsa tyst för er själva när ni sitter i grupp. Kom ihåg att då 

läsa korta stycken och diskutera det ni läst tillsammans.  

Läs högt. En person läser högt ett stycke i taget. Ni samtalar sedan direkt om det stycket. 

Eller så delar ni läsandet mellan alla i gruppen.  

 

Att diskutera frågor i boken: 

Här är några tips på hur ni kan göra för att diskutera olika frågor som ni hittar eller får under 

arbetets gång med Hälsa för livet! 

• Prata 2 och 2 kring en fråga och berätta sedan i helgrupp hur ni har resonerat. 

• Prata i helgrupp, låt alla få ordet. Om någon pratar för länge kan ni tillsammans 

bestämma en maxtid. Använd gärna en ”talsten”. Den som håller i stenen (eller 

valfritt föremål) är den som har ordet för stunden. För att rundan runt i gruppen inte 

ska bli likadan hela tiden kan den som hållit i stenen lämna över den till valfri annan 

person i gruppen. På så sätt blandas talordningen runt mellan er. 

• Använd er av värderingsövningar. Alla skriver ner ett eller ett par påståenden baserat 

på kapitlet ni jobbar med i boken. Det ska inte vara en fråga utan något du tycker. 

Sätt er sedan i ring på stolar, utan bord. Någon av er börjar genom att läsa upp ett av 

sina påståenden och de som håller med reser sig upp och byter sedan plats med 
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varandra. De som vill får gärna berätta varför de håller med eller inte gör det. Det 

finns flera olika sätt att göra värderingsövningar så ni kan använda olika varianter. 

Sök på nätet efter andra varianter. I värderingsövningar är tanken att man får tycka 

som man vill inget behöver vara rätt eller fel. 

 

Antal träffar och tema/träff: 

Förslag på upplägg utifrån den här studieplanen är följande: 

Träff 1 - hälsa och folkhälsa 

Träff 2 - mat 

Träff 3 - sömn 

Träff 4 - stress 

Träff 5 - sex 

Träff 6 - motion 

Träff 7 - psykisk hälsa 

Träff 8 - alkohol droger 

Träff 9 - tobak 

Träff 10 - Hälsa livsstil+ frisksport. 

Men ni i er grupp kan tillsammans göra ett eget upplägg. Där ni kanske stryker ett ämne för 

att fördjupa er extra mycket i ett annat. Eller så lägger ni till fler träffar för att fördjupa er 

extra i något ämne. Är ni väldigt snabba kan ni även slå ihop ämnen och ta ett par ämnen 

under en träff.  

 

Du som ledare:  

Kolla alltid igenom upplägget för varje träff innan ni träffas så att du vet vad ni ska göra och 

vad du behöver för material till de olika övningarna. Så att allt finns på plats när ni behöver 

det. Detta kan lätt fördelas mellan deltagarna. Om du ber någon ordna med papper och 

pennor till exempel. På så sätt blir det inte lika mycket för dig att ordna med. 

Om någon deltagare är frånvarande på en träff är det ju bra om denna får veta vad de ska 

förbereda till nästa träff. Så du som ledare eller någon annan i gruppen kan ju då ta på sig att 

informera denne.  

Kom ihåg att ta upp följande i gruppen redan första träffen: 

För att alla ska känna sig trygga så bestäm tillsammans i gruppen att det som ni pratar om på 

era träffar stannar där mellan er. Det gör att alla kan känna sig trygga i att var öppna mot sig 

själva och andra under era diskussioner. 
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Träff 1 – Hälsa och folkhälsa.  

 

Känner ni varandra? För att lära känna varandra i gruppen dela ut ett a4 papper till alla samt 

tuschpenna. Låt alla lite snabbt göra ett självporträtt och måla 1-3 saker som man tycker om 

att göra, gillar att äta eller som är viktiga för just dig. Låt sedan alla presentera sig utifrån sin 

bild.  

Ni behöver pennor och papper. 

 

Börja med att diskutera ordet folkhälsa i gruppen. En person står vid en anslagstavla eller 

har ett större ark framför sig. Skriv folkhälsa i mitten och låt alla säga vad de tänker på när de 

hör det ordet. Rakt ut, huller om buller. En person försöker skriva ner det som alla i gruppen 

tycker att folkhälsa är. Efter en stund (max 5 minuter) kollar ni igenom vad ni har skrivit.  

 

Nu öppnar ni era böcker Hälsa för livet! Läs s. 11- 15. 

 

Diskutera:  

Vad får dig att må bra? 

Vad är viktigt för att vi ska må bra psykiskt och socialt? 

Kan du se en koppling mellan det som gör dig glad och din hälsa? 

Hur gör du för att uppnå god hälsa i vardagen? 

 

Praktisk övning: 

Lägg fram en bunt tidningar med bilder typ resemagasin, hälsotidningar, fototidningar, 

söndagsbilagor mm. Ställ fram saxar, lim och papper. Ge alla en kort stund, ca 10 minuter för 

att klippa ut lite bilder som visar vad hälsa är för dig. Klipp och klistra…din vision…vad är 

hälsa för dig om du skulle sätta bilder på det? Klipp ut bilder som du tycker passar och klistra 

upp på ett papper. Visa för varandra och berätta hur du tänker. 

Ni behöver: papper, saxar, tidningar, ev. möjlighet att skriva ut bilder från dator, lim. 

 

Läs s. 16-20 (fram till sammanfattningen) 

 

Diskutera: 

Hur mycket kan du påverka din hälsa och på vilket sätt? 
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Vad krävs för att vi ska ha möjlighet att få en god hälsa? 

Finns det samband mellan god hälsa och god ekonomi? 

Vem har ansvaret för att vi alla har god hälsa? 

 

Läs klart kapitlet och fundera först tyst över dessa frågor: 

Vilka levnadsvanor som du har idag skulle du vilja ändra på? 

Vilka levnadsvanor är du stolt över? 

Dela med dig i gruppen. 

 

Uppgift: 

Dela ut pennor och papper till alla samt var sitt kuvert. Nu ska alla skriva ett brev till sig själv. 

Skriv ner svaren på de frågor ni nyss funderat över och svarat på kring levnadsvanor. 

Deltagarna lägger sitt brev i kuvertet, klistrar igen och skriver sitt namn utanpå. Dessa ska 

öppnas på er sista träff. Antingen lägger ni dem i lokalen där ni är, eller så ansvarar var och 

en för sitt eget brev. Tillexempel kan det ligga i boken om ni har egna böcker. Eller så tar en 

person i gruppen på sig att ta hand om dem till sista träffen.  

Dela även ut en kopia av ”min hälsoplan” (s. 90). Läs om hälsoplanen på s. 88. Låt alla fylla i 

var sin hälsoplan fram till och med ”namnteckning”. Hälsoplanen ska ni ta med er hem. Fram 

till sista träffen ska ni ha försökt att ta tag i det mål som ni skrivit här. Kanske går det, kanske 

lyckas du börja ta dig mot ditt mål. Det är individuellt. Men alla ska ändå testa. 

Ni behöver papper, pennor och kuvert. Hälsoplaner till varje deltagare. 
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Avslutning:  

Låt alla få säga vad de tycker om dagens träff. Vad kan ni förändra eller tänka på till nästa 

träff?  

Fundera över om ni till nästa träff ska ta med er något till ett gemensamt knytkalas. Då ska 

alla deltagare ta med sig något de verkligen tycker är gott. Mat eller fika. Detta för att nästa 

träff ska handla om mat. 

 

Hemuppgift till nästa gång: Skriv en matdagbok. Skriv ner vad du äter varje dag under en 

veckas tid. Allt från frukost till fika, se exempel nedan. Detta är för att du själv ska få koll på 

vad du äter och inte för att jämföras med andra. 
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Träff 2 – God och hälsosam mat. 

 

Talarrunda: Gå ett varv runt i gruppen och låt alla delge tankar sedan förra träffen. Samt hur 

det har varit att skriva matdagbok.  

Ät ihop: Om ni har valt att ordna med knytkalas så låt alla hugga in. Låt var och en berätta 

om det de har tagit med sig. Kanske innehåll, eller varför de gillar just detta, eller något 

minne som hör ihop med just denna anrättning.  

 

Läs s. 23-28 

Diskutera:  

Får du i dig av allt du behöver? 

Är det svårt att äta ”bra”? 

 

Gruppövning: Börja med att i helgrupp ta reda på vilka olika vitaminer och mineraler som vi 

behöver få i oss. Använd faktaböcker eller nätet. Dela upp er i smågrupper eller två grupper, 

beroende på hur många ni är totalt i gruppen. Fördela vitaminerna och mineraler jämt i 

grupperna så att alla får några var. Ta reda på i smågrupperna vad dessa vitaminer och 

mineraler är bra för. Varför vi behöver få i oss just dessa ämnen och i vilka livsmedel vi hittar 

dessa? Delge sedan varandra i helgrupp vad ni kommit fram till.  

Ni behöver: Faktaböcker kring kost och näringslära (se tips i boken s.31), 

mobiler/datorer/plattor (se tips på digitala källor i boken s. 31), pennor och papper. 

 

Enskild reflektion: Låt alla titta igenom sina matdagböcker och fundera över dem utifrån det 

ni nyss läst och gått igenom. Låt alla få en stund att kolla i faktaböckerna och på nätet. Sedan 

skriver var och en ned några saker som de kan ta med sig och tänka på i fortsättningen. Till 

exempel något de kan förändra och eller förbättra. Kanske kan du försöka äta en frukt varje 

dag till att börja med. Eller prioritera att äta frukost varje dag. Eller testa att laga mer mat 

hemma från grunden? 

 

Läs s 29-31 

Diskutera frågorna på s. 31. Samt  

Vilket är viktigast med mat – att få i sig energi eller att umgås? 

Är det svårare att äta bra kost om man är ensam, eller är det svårare i en familj där det finns 

olika viljor? Hur kan man göra för att underlätta att man äter bra? 
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Är det viktigt att samlas flera runt en måltid? Varför? Varför inte? 

 

Fördjupning: 

Hur ska du äta för att på bästa sätt ge din kropp det energi och näringsbehov som du 

behöver utifrån din livssituation? Om du tränar mycket? Jobbar natt? Eller är gravid? 

Vi behöver också äta olika beroende på vilken ålder vi har. Undersök hur just ni i er grupp 

bör äta utifrån er ålder för att på bästa sätt ge era kroppar rätt föda. Om er grupp är 

homogen kan ni tillsammans undersöka detta. Om ni däremot har olika åldrar så kan ni 

gruppera er efter ålder och ta reda på detta i smågrupper. Delge sedan varandra i helgrupp 

vad ni kommit fram till. 

 

Tips! Delge varandra tips på hur du hittar bra recept. Tips på enkla mellanmål och frukostar. 

Snabb mat som är nyttig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning: 

Låt alla få säga vad de tycker om dagens träff. Vad kan ni förändra eller tänka på till nästa 

träff?  

Hemuppgift till nästa gång: Fundera över hur du sover? Sover du tillräckligt mycket? Eller för 

lite? Vad beror det på att du sover bra eller dåligt? 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Träff 3 - Sömn. 

  

Talarrunda:  

Gå ett varv runt i gruppen och låt alla delge tankar sedan förra träffen. Låt var och en berätta 

vad de kommit fram till kring sina egna personliga sömnvanor/sömnbrister. (se 

hemuppgiften från förra träffen.)  

Delge gärna varandra tips och idéer utifrån det som ni berättar för varandra.  

 

Läs s. 33-35 (fram till ”tips för god sömn”)  

Diskutera:  

Hur påverkar sömnen ditt liv? 

Vad händer med oss kroppsligt och mentalt när vi inte får sova ordentligt?                            

(Sök eventuellt info på nätet). 

Hur mycket påverkar omgivningen din sömn? Vad kan du tänka på för att underlätta dina 

möjligheter till god sömn? 

 

Läs klart kapitlet. 

Diskutera: 

Vad tycker ni om tipsen i boken? 

Är det något ni håller med om extra mycket? Något som du kan tänka dig att testa? 
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Avslappningsövning:  

En av er i gruppen utses att leda de andra i denna övning. Sätt er i ring på stolar, utan bord. 

Sitt med rak rygg och båda fötterna i golvet. Knäna lätt isär. Händerna på benen, rak nacke. 

Slappna av i axlar och så mycket du kan i resten av kroppen. Blunda.  

Börja med att fokusera på ditt andetag. Lugna djupa andetag genom näsan. Långt ner i 

magen. Tänk på hur magen går ut och in. 

Efter en stund ber du deltagarna att fokusera på tårna. Be dem visualisera hur andetagen 

strömmar ner ända ut i tårna.  

Be dem efter en stund att flytta fokus till armarna och händerna och att de visualiserar hur 

andetagen går hela vägen genom armarna och ut i fingertopparna.  

Därefter ber du dem känna hur varje andetag tar med sig energi och frisk luft in i kroppen ut 

i tårna och ut i fingrarna och att varje utandning tar med sig dåliga saker och stress ut ur 

kroppen.  

Be dem visualisera att varje andetag fyller dem med positiv energi i bröstet och magen. 

Be alla att ta ett riktigt djupt andetag och sedan pusta ut det genom öppen mun. Upprepa 2 

gånger till. Be dem sedan att återgå till vanlig andning och att när de känner att de är redo 

kan de långsamt öppna ögonen. 

När alla gjort det. Ta en runda där alla får säga hur de upplevde övningen. Var den 

avslappnande? Om inte, varför?  

Vill ni göra fler övningar eller om ingen av er vill leda övningen ovan finns flera 

avslappningsövningar gratis på nätet som ni kan använda er av. 

 

Avslutning: 

Låt alla få säga vad de tycker om dagens träff. Vad kan ni förändra eller tänka på till nästa 

träff?  

Hemuppgift till nästa gång: Fundera över vad som orsakar stress hos dig? Vad kan du göra 

för att minska din stress? Ta med dig tips som du har för att delge andra.   
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 Träff 4 – Hälsosam och ohälsosam stress. 

 

Talarrunda:  

Gå ett varv runt i gruppen och låt alla delge tankar sedan förra träffen. Låt var och en berätta 

vad de har funderat på angående stress.  

 

Läs s. 39-41 

Diskutera:  

Vad orsakar stress hos dig?  

Hur känns det i kroppen vid stress?  

Vad är skillnaden på hälsosam och ohälsosam stress?  

Kan vi hantera stress/göra något åt stressen i vårt samhälle?  

Kan vi hjälpa varandra och i så fall hur? 

 

Läs s. 42. 

Diskutera:  

Vad gör du för att återhämta dig efter stress?  

Vad gör stressen som så många idag upplever med vårt samhälle? Och oss som individer och 

sociala varelser? 

Vad beror stressen på? 

Kan vi tillsammans motverka den? 

 

Gruppövning: Gör en gemensam lista med saker som man kan testa att göra för att bli 

mindre stressad. En lista fylld med era tips. Be någon skriva rent den och maila den till alla i 

gruppen alternativt kopiera upp den till alla.  

 

Övning: Vårt sätt att andas kan bidra till hur pass stressade vi känner oss. Sätt er på stolar en 

bit ifrån andra och eventuella bord. En person utses att leda er igenom den här övningen 

genom att säga vad ni ska göra.  

Sitt med rak rygg och båda fötterna i golvet med knäna lätt isär. Lägg en hand på magen och 

en hand på bröstkorgen. Börja med att andas som du brukar göra och fokusera på din 

andning. Känn efter om den är långsam eller snabb. Försök att slappna av. Försök nu att 
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andas väldigt djupa och lugna andetag. Där luften går långt ner i magen. Handen på magen 

ska känna dessa andetag. Fokusera på andningen och känn efter hur det känns i kroppen och 

huvudet när du gör detta. Efter en stund går ni över till att bara andas korta snabba andetag 

högt upp i bröstet. Nu är det främst handen på bröstet som känner andetagen. Hur känns 

det nu i kroppen och huvudet? Avsluta med att andas vanligt igen. Vilket sätt att andas 

upplevde du som bäst? Kan vi påverka stress med andning?  

(När vi är stressade andas vi ofta högt upp i bröstet, i små andetag. Det innebär att vi får in 

mindre syre i kroppen/andetag. Hjärnan behöver mycket syre för att fungera bra.)  

 

Avslutning: 

Låt alla få säga vad de tycker om dagens träff. Vad kan ni förändra eller tänka på till nästa 

träff?  

 

Hemuppgift till nästa träff: Titta på listan som ni gjort tillsammans och välj ut en sak därifrån 

som du tidigare inte provat för att minska din stress. Försök att göra detta till nästa gång ni 

träffas. Fundera också till nästa gång över vad sexuell hälsa innebär för dig. 
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Träff 5 – Sexuell hälsa. 

 

Talarrunda:  

Gå ett varv runt i gruppen och låt alla delge tankar sedan förra träffen. Låt var och en berätta 

om vad de testat för att minska stress och om det fungerade eller inte. De får gärna nämna 

varför det fungerade eller inte på dem.  

Gå sedan över på dagens ämne. Gå en ny runda där alla får säga vad de anser att titeln på 

dagens kapitel - Sexuell hälsa, innebär.  

 

Läs s. 45-49 fram till ”Vill du veta mer?” 

 

Uppgift: Ta reda på vilka skyldigheter som du har om du bär på en sexuellt överförbar 

sjukdom. (Sökord: smittskyddslagen, informationsplikt, hiv). Delge varandra i gruppen vad ni 

hittar för information. Diskutera i gruppen vad ni tycker om detta. Är det bra eller dåligt? 

Varför? 

Ni behöver internet och dator/surfplatta/mobil. 

 

Gruppövning: Ni ska nu göra en fyra-hörns-övning. Det är 

en typ av värderingsövning. Det ni alla ska ta med er är att 

det inte finns några rätt eller fel. Alla har rätt till sin åsikt. 

Alla ska få förklara varför de står där de gör. Under övningen får man ändra sig och byta 

hörn.   

Ställ er upp. En person utses att vara den som läser upp frågorna/påståendena och säger vad 

varje hörn i rummet betyder. Du ställer dig i det hörn som du anser bäst representerar dina 

åsikter i frågan.  

 

1. Skolan ska: 

Hörn 1 – Bara lära ut ämnen som svenska, matematik och religion. Inte sex- och samlevnad. 

Hörn 2 – Undervisa i sex- och samlevnad redan i tidiga år. Redan i lågstadiet. 

Hörn 3 – Undervisa i sex och samlevnad men inte tidigare än i högstadiet. 

Hörn 4 – Arbeta aktivt med sexualfrågor genom undervisning, föreläsningar, temadagar och 

utdelning av kondomer. Under hela skoltiden men anpassat efter elevernas ålder.  
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2. Staten och landstingen ska: 

Hörn 1 – erbjuda stöd för kvinnor och män genom sjukvården. Med ungdomsmottagningar 

och mödravård, kvinnojourer och hbtq-frågor. De ska ge kvinnor möjlighet att själva 

bestämma över hur många barn de vill ha.  

Hörn 2 – inte arbeta med sexuell hälsa. Det kan i så fall olika föreningar och organisationer 

göra. 

Hörn 3 – bara hjälpa till vid sjukdomstillstånd och förlossningar. 

Hörn 4 – öka sitt arbete med sexuell hälsa. 

 

4. Vilken är den viktigaste frågan när det gäller sexuella rättigheter? 

Hörn 1 – rätten till abort 

Hörn 2 – fri tillgång till preventivmedel 

Hörn 3 – rätten till att inte bli förtryckt på grund av sin sexuella läggning. 

Hörn 4 – rätten till sjukvård vid sexuell ohälsa. 

 

Avslutning: 

Låt alla få säga vad de tycker om dagens träff. Vad kan ni förändra eller tänka på till nästa 

träff?  

 

Hemuppgift till nästa träff: alla deltagare ska till nästa träff skriva en motionsdagbok. Det 

innebär att ni under en veckas, tid varje kväll, skriver ner kort vad ni har gjort under dagen 

som bidragit till din motion. Se exempel nedan. Antingen med längdangivelser eller utan. 

Tips! Använd en app i din mobil om du har möjlighet för att kolla hur många steg eller hur 

långt du har gått under dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag – promenad 2 km 

Tisdag – simmat 200 m 

Onsdag – cyklat 3 km 

Torsdag - ingenting 

Fredag – hoppat studsmatta med 
barnen 

Lördag – promenad 1 timme 

Söndag – klippt gräsmattan  
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Träff 6 – Motion 

 

Talarrunda:  

Gå ett varv runt i gruppen och låt alla delge tankar sedan förra träffen. Har alla gjort en 

motionsdagbok. Finns det några tankar i gruppen kring denna? Kan det vara bra att göra en 

sådan för att se hur mycket man rör sig på en vecka? Fördelar/nackdelar, bättre sätt? 

 

Läs s 51-52 

Egen uppgift: Fundera över hur du kan öka din vardagsmotion, titta på din motionsdagbok 

och fundera över hur du kan utöka den. Vad skulle det ge dig för positiva effekter tror du? 

 

Diskutera: Hur kan vi öka vår rörelse i vardagen? 

 

Läs s. 53-56 

 

Diskutera: Varför är det så svårt att komma i gång och hålla i med träning trots att de flesta 

vet att vi behöver röra på oss? Delge varandra tips som kan leda till mer motionerande. 

 

Gruppövning - Lekdags: Att leka tillsammans oavsett ålder bidrar till rörelse och glädje. Utse 

en person som är DJ (sköter musiken). Ta var sin stol och ställ dem med ryggarna mot 

varandra i en kompakt cirkel. Sätt på musik (kom ihåg att variera låtarna så att det blir olika 

tempo.) Nu ska alla dansa sig runt stolarna. Utan förvarning stoppar DJ:n musiken och då ska 

alla så fort som möjligt sätta sig på en stol. Musiken börjar igen och DJ:n tar bort en av 

stolarna. Nästa gång musiken stannar ska alla sätta sig igen. Någon kommer nu att bli utan 

stol. Denne får nu stå och dansa vid sidan av i fortsättningen. Musiken börjar iegn och alla 

dansar och ytterligare en stol tas bort. Det hela fortsätter till det bara är en stol kvar och den 

som lyckas sätta sig på stolen först ”vinner”. Leken är över och ni kan återgå till era ordinarie 

sittplatser och fortsätta er studiecirkel.  

Ni behöver lämplig utrustning för att kunna spela musik. Samt stolar.  

 

Gruppövning – charader: för att fortsätta på temat lek så ska ni nu ägna er åt 

motionscharader. En i taget reser sig och ställer sig framför er grupp. Den som ställt sig upp 

ska utan att säga något eller göra några ljud med rörelser visa sin favorit träning/sport. (det 

kan vara vad som dans, promenad, basket, golf, gymnastik, skidor.) De andra ska nu gissa sig 

fram till vad personen som står upp visar för något. När alla är färdiga kanske det är läge att 
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fråga varandra om tips kring just den typ av motion/sport/träning som ni i gruppen ägnar er 

åt. Kanske kan ni upptäcka nya saker att prova på? 

 

Avslutning: 

Låt alla få säga vad de tycker om dagens träff. Vad kan ni förändra eller tänka på till nästa 

träff?  

 

Hemuppgift till nästa träff: Fundera över följande - vad behöver jag för att må bra psykiskt? 
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Träff 7 – Psykisk hälsa 

 

Talarrunda:  

Gå ett varv runt i gruppen och låt alla delge tankar sedan förra träffen. Gå ett till varv och låt 

alla delge vad de kommit fram till kring sitt eget psykiska välmående. Vad behöver jag för att 

må psykiskt bra? Tänk på att vi alla är olika och att vi alla behöver olika saker. Det finns inga 

rätt eller fel här. Lyssna öppen-hjärtligt på varandra. 

 

Läs s. 59-61 

Diskutera det ni läst på s. 61. Håller ni med om det som står eller inte? Varför tycker ni som 

ni tycker? Hur skulle du kunna använda modellen i ditt liv? 

 

Läs s. 62 – 64 fram till ”Sammanfattning.” 

 

Diskutera: 

Har du egna erfarenheter av att fysisk aktivitet kan öka ditt mentala välbefinnande? 

Delge varandra tips på aktiviteter av olika slag som du kan göra med kroppen för att må bra i 

huvudet.  

 

Gruppövning: Rita upp behovshierarkin på ett stort papper mellan er eller på en tavla. 

Diskutera varje steg. Vad kan ni skriva upp för olika saker, känslor med mera under varje 

steg? Diskutera i gruppen vad som är viktigast och hur vi väljer att prioritera? Kan en övre 

skala finnas om inte det undre steget är tillgodosett? 

 

Läs klart kapitlet och diskutera frågorna på sidan 65. 

 

Övning: Meningen med den här övningen är att göra dig medveten om vikten av dina behov 

för att du ska känna dig glad och positiv. Vara tillfreds och trivas med livet och din tillvaro.  

Läs igenom vad ni ska göra. När alla förstått, sprid ut er. Sätt dig bekvämt och avslappnat. 

Blunda och andas lugna djupa andetag. Ta god tid på dig att slappna av och försöka att 

släppa tankar och måsten. Lägg vardagens måsten åt sidan och ta hand om det som 

eventuellt hindrar dig från att känna glädje. 

Fråga dig själv ”Vad känner jag just nu?” låt ditt fokus ligga på ditt svar. Utred svaret, vad 

beror detta på vad grundar sig svaret på? Om det skulle landa i att det är någon annan som 
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gjort dig något. Stanna inte i att någon annan gjort dig något utan fråga dig själv ”hur kände 

jag då?” Du ska nå en ren känsla. Ställ hela tiden frågan ”varför?” Till dig själv. Det ska inte 

kräva någon annans handling för att du ska lösa den här knuten. Det ska heller inte landa i 

att du blir ett offer. Exempel på känslor du kan känna är arg, rädd, ledsen, glad, lugn med 

mera.  

Låt ditt fokus landa i den känslan. Bli ett med den. Fråga dig själv ”Vad behöver jag just nu, 

för att ta hand om den här känslan?” kanske blir svaret en kram/närhet, öppenhet, egen tid, 

lek, uppskattning, vila eller trygghet. Alla känslor är ok. Det viktiga nu är att hitta roten till 

den känslan för att du ska kunna bemöta och ta hand om den.  

Försök nu att ge dig det du behöver på något sätt. Symboliskt, fysiskt eller med ord. Behöver 

du vila. Bestäm dig för att boka av kvällens aktiviteter och gå och lägg dig tidigt. Behöver du 

närhet. Kanske kan någon i gruppen ge dig en kram. 

Samla er igen i gruppen. Delge varandra tankar om övningen. Ni ska inte berätta för 

varandra om hela er resa. Bara vad ni tyckte om den och om det kan vara ett sätt att se 

sambandet mellan dina grundläggande behov och upphov till att du inte känner dig helt 

tillfreds med ditt liv.  

Avslutning: 

Låt alla få säga vad de tycker om dagens träff. Vad kan ni förändra eller tänka på till nästa 

träff?  

Hemuppgift till nästa träff: Fundera över frågan - Varför använder vi människor alkohol och 

droger?   
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Träff 8 – Alkohol och andra droger 

 

Talarrunda:  

Gå ett varv runt i gruppen och låt alla delge tankar sedan förra träffen. Delge varandra 

tankar som ni fått kring frågeställningen som ni fick med er från förra träffen. Varför 

använder vi människor alkohol och droger?  

 

Läs s.67-70 

 

Kommentarer och funderingar över det som ni läst? Delge varandra. Diskutera vilka 

effekter alkohol och andra droger har på vår värld. Försök att se det ur olika perspektiv – 

ekonomiskt, socialt, samhällsmässigt, miljömässigt, sjukvårdsperspektiv, kriminellt.  

 

Läs s. 71-74 

 

Gruppövning: Post-it lappar. Dela ut post it lappar till alla. Var och en skriver nu ner en eller 

ett par saker från texten ni just läst och som de vill ta upp i gruppen. En sak/ lapp. Sätt 

lapparna på ett bord. Börja med att kolla igenom alla lappar. Sortera dem om möjligt i 

grupper som hör ihop. Börja med att ta en lapp och läs upp högt vad det står på den. Låt var 

och en i tur och ordning kommentera denna och diskutera ämnet i gruppen. Ni kan utse en 

som läser upp vad det står på lapparna eller så bestämmer ni att var och en läser upp sina 

lappar.  

Ni behöver post it lappar och pennor. 

 

Kolla på frågorna på sidan 75. Svara på de ni 

eventuellt inte redan har tagit upp. 

 

Avslutning: 

Låt alla få säga vad de tycker om dagens träff. 

Vad kan ni förändra eller tänka på till nästa 

träff?  

 

Hemuppgift till nästa träff: Skriv ner dna tankar kring tobak. Vad är tobak för dig? Hur 

kommer du i kontakt med den? Är det frivilligt?  
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Träff 9 – Tobakens hälsoeffekter  

 

Talarrunda:  

Gå ett varv runt i gruppen och låt alla delge tankar sedan förra träffen. Diskutera frågorna 

som ni fick med er hem från förra träffen. 

 

Läs s. 77-79 

 

Diskutera: Vilka kulturella skillnader finns det i 

världen angående tobak? Varför ser det ut på det 

sättet? 

Undersök: Vad orsakar tobaksodling för skador 

på miljön? Hur bidrar tobaken till instabilitet i 

länder och kriminalitet?  

Dela upp er i två grupper. Ta er an en av 

frågorna/ grupp. Sök information på nätet.  

Delge varandra i gruppen vad ni hittat för 

information. Diskutera eventuellt. 

Ni behöver internet och dator/surfplatta/mobil. 

 

Läs s. 80-81 

 

Diskutera era tankar och erfarenheter kring det ni just läst. Har någon i er grupp erfarenhet 

av att bruka tobak och sedan sluta? Om ni har det – vilka skillnader i hälsa har personen 

upplevt?  

 

Avslutning: 

Låt alla få säga vad de tycker om dagens träff. Vad kan ni förändra eller tänka på till nästa 

träff? Fundera över om ni ska ha något speciellt nästa gång? Det är ju sista träffen.  

 

Se hemuppgift på nästa sida…. 
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Hemuppgift till nästa träff: Gör en tankekarta. Ta ett vitt papper och skriv ditt namn i 

mitten. Rita en ring runt ditt namn. Fyll nu på med ord runt om din mitt med saker som du 

behöver för att må bra. Ringa in orden och dra sträck från dem till ditt namn. Dra även streck 

mellan dessa ord om det är saker som är beroende av varandra. Se exempel nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut 

Bra mat 

Lugn 

vila 
Cykla 
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Träff 10 – Hälsa och livsstil 

 

Talarrunda:  

Gå ett varv runt i gruppen och låt alla delge tankar sedan förra träffen. Visa varandra era 

tankekartor. Diskutera om det gett er någon insikt att göra dessa? Kanske att jag behöver 

cykla mer både för att jag mår bra av det konditionsmässigt men också för att det ger mig 

möjlighet att bli lugn inombords. (Detta påstående bygger på exemplet till hemuppgiften, se 

föregående sida.) 

 

 

 

Läs s. 83-88 fram till ”din hälsoplan”. Stanna upp efter varje stycke och reflektera över det ni 

läst tillsammans i gruppen. Diskutera eventuella frågor som kommer upp.  

 

Diskutera frågorna på s. 89. 

 

Uppgift: Ta fram de hälsoplaner som ni gjorde på första träffen. Fyll i den klart. Jämför dina 

båda hälsoplaner. Finns det några skillnader? Vilka? Vad beror de på? Delge varandra era 

tankar kring detta. Är det ett bra sätt att arbeta med sin hälsa att göra sådana här planer? De 

som vill kan nu göra en ny hälsoplan. Kanske har du upptäckt något annat som du vill 

förändra i ditt liv.  

Ni behöver: Hälsoplaner och pennor. 
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Uppgift: Ta fram era brev som ni skrev första träffen. Läs dem först tyst för er själva. Fundera 

över om ni har ändrat synsätt på något sätt. Fundera över frågorna igen. 

Vilka levnadsvanor som du har idag skulle du vilja ändra på? 

Vilka levnadsvanor är du stolt över? 

Prata om era svar och tankar i gruppen.  

 

Läs om Frisksport s. 93 

 

Avslutning: 

Låt alla få säga vad de tycker om boken och träffarna som ni har haft. Kommer ni att ta med 

er något speciellt från detta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


