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GRUNDUTRUSTNING FÖR DIN EGEN MAKT 

Med hjälp av det här avsnittet kan du: 

 Klargöra vem det är som bestämmer i ditt liv 

 Testa din självkänsla – och stärka den 

 Komma igång med att ha roligt mer – och orka mer 

DIN EGEN MAKT 

Har man någon makt över sitt eget liv? 

Och om man inte har det, vem är det då som har makten? 

Vem är det som bestämmer i ditt liv? 

Vem är det som väljer vårt liv egentligen? Hur kommer det sig att vi bor där vi 
bor, äter det vi äter, gör det vi gör varje dag? 

Rita en gubbe/gumma mitt på ett papper, ett block eller en whiteboard. Skriv upp 
allt ni kan komma på som påverkar hur var-dagen ser ut. Om det t.ex. är så att 
man har valt en bostad, inte för att det är där man helst vill bo, utan för att det är 
vad man har råd med, så kan ni skriva dit Pengar.  

Exempel på vad ni kan skriva: 

 Mig själv (t.ex. egen vilja, egna rädslor) 

 Pengar 

 TV-program, filmer, böcker, tidningar 

 Vänner 

 Jobbet 

 Familjen 

 Kändisar 

 Sjukdomen/funktionshindret 

 Vädret 

 Myndigheter, staten 

 Datorn/Tv-spelet o.s.v. 

Det man kan se nu är att det är många olika personer och saker som styr vår 
vardag. I vissa fall är det så att vi väljer att låta andra ha inflytande över våra liv. 
Som t.ex. när man köper något man sett i en reklamfilm – man hade kunnat låta 
bli, men det ville man inte. I det fallet går det att välja. 

I andra fall kan man faktiskt inte välja själv – vädret går det t.ex. inte att göra 
något åt. Det är svårt att sola när det snöar, men man kan göra något åt det (klä 
sig varmt och bygga en snögubbe i stället, resa till en solig plats eller besöka ett 
solarium)!  

Man kan alltid göra ett val. Man kan alltid välja, även om man inte alltid kan välja 
det man helst vill ha. 

MÅNGA HINDER KAN MAN KOMMA ÖVER ELLER RUNT 

Om man har fått en svår sjukdom kan man inte bara önska bort den. Det man 
däremot kan göra är att försöka leva det liv som man vill leva, trots sjukdomen. 
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Även personer som inte kan se kan gå på bio om de vill – om de tar med någon 
som berättar vad som visas på duken. Det finns filmrecensenter som är blinda! 
Och det finns personer i rullstol som simmar Vansbrosimmet… 

Hinder hindrar inte den med rätt hjälpmedel 

Här är ett exempel: 

Lisa har en dröm som hon tror är omöjlig att uppnå. Hon skapar konst, som hon 
vill visa för alla som vill se. Hon vill bli en känd konstnär. Hon vill visa upp sig själv 
och sin konst för hela världen. Men Lisas psykiska funktionshinder gör att hon 
nästan inte alls kan komma ut och träffa människor. Det är ett hinder som hon 
inte kan välja bort. Lisa tycker redan att hon gör allt hon kan för att må bättre och 
fungera bättre, men det går så långsamt. 

Vad ska Lisa göra om hon inte vill ge upp sin dröm? 

I det här exemplet får Lisa höra talas om ett hjälpmedel mot just det här hindret. 
Hon ser på ett TV-program om en kille som har lagt upp sina serieteckningar på en 
webbsajt. Tusentals människor har tittat på teckningarna. En av serierna ska nu 
vara med på en utställning. Killen i TV-programmet berättar att det var lätt att 
lägga ut teckningarna på Internet – det finns flera bra webbsajter för människor 
som vill visa upp sin konst för andra. 

Lisa inser att med hjälp av en dator och Internet kan hon också visa upp sina 
konstverk. Men då dyker det upp ett nytt hinder – hon har inte råd att köpa en 
dator. Men det visar sig att det finns ett sätt att komma runt det hindret. Via en 
förening får hon veta att det finns en träfflokal för personer med psykiska funk-
tionshinder, där man kan få låna datorer som är uppkopplade mot Internet. Den 
som vill kan också få gå en kurs i hur man använder datorerna för att leta upp 
olika webbsajter, föra över filer, o.s.v. Lisa får försöka några gånger innan hon ens 
kan gå in i träfflokalen. De första gångerna orkar hon bara vara där någon timme. 
Hon ser alltid till att vara där när det inte är så många andra besökare. Men efter 
ett halvår har Lisa gått datakursen och lagt upp fyra konstverk på en webbsajt. 
Hon har fått flera email från personer som tittat på bilderna och tyckt om 
konstverken.  

Nu vill hon snart bli färdig med två nya konstverk, eftersom hon har fått ett 
erbjudande om att vara med på en utställning. 

Lisa tycker att det här känns jättebra – inte riktigt som att hennes dröm har blivit 
sann, men som att hon kommit en bit på väg.  

Vad tycker ni? 

Handlar exemplet om något som skulle kunna hända i verkligheten? 

Kan man själv förändra sitt eget liv? 

Kan man göra något för att komma runt det som inte går att förändra? 


