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SJÄLVKÄNSLA 

Den som vill bestämma mer över sitt liv måste ofta våga göra saker utan att veta 
hur det går. Då är det viktigt med bra själv-känsla. Men kom ihåg att självkänsla 
och självförtroende inte är samma sak. Självkänsla är att veta att man duger som 
man är. 

Att ha självkänsla är att kunna tycka om sig själv, trots att man har fel och brister. 
Självförtroende är att veta att man klarar en viss sak. Att man kan köra bil, simma 
200 meter eller räkna ut vad 7 gånger 8 är. Man kan ha högt självförtroende men 
sam-tidigt ha låg självkänsla. Kända filmstjärnor som fått fina priser för sin 
förmåga kan tro att de inte är värda att tycka om, bara för att ingen såg deras 
senaste film. Det är lätt att hålla med om att man borde kunna tycka om sig själv, 
fast man inte alltid lyckas med det man gör. Men det kan vara svårt att verkligen 
känna att man tycker om sig själv ibland.  

Vi kan testa självkänslan här och nu med en liten övning:  

 Säg tre bra saker om dig själv högt, inför alla andra!  

 Försök säga tre bra saker om dig själv som person medan ni andra bara 
lyssnar 

När alla har sagt tre bra saker om sig själva: 

Tyckte ni att det var lätt? 

Om ni inte tyckte att det var lätt är ni inte ensamma – de flesta tycker så. Om ni 
tyckte att det var lätt – jättebra! En bra själv-känsla är en bra bit på vägen för den 
som vill påverka andra delar av sitt liv. 

Varför kan det kännas svårt att säga bra saker om sig själv, tror ni? 

Kan det t.ex. vara: 

 Att man tror att andra tycker att man är löjlig  

 Att man skäms för att säga bra saker om sig själv 

 Att man inte tycker att man är bra 

 Att man är rädd för att prata om sig själv inför gruppen Det blir lättare att 
säga bra saker om sig själv, ju mer man övar.  

Man kan öva upp sin självkänsla genom att göra den här övningen. Man kan t.ex. 
ställa sig framför spegeln och försöka säga till sig själv ”Jag är en okej människa” 
eller ”Jag är bra som jag är” – utan att skratta. Om man vill höja självkänslan 
mycket ska man öva ofta, t.ex. genom att varje kväll försöka komma på något man 
gjort, sagt eller tänkt idag som var bra. Det går lättare att jobba för att förändra 
livet när man känner att man är okej, fast man inte alltid lyckas med det man gör. 

GLÄDJEKÄLLOR 

Ibland kan man känna att man inte orkar göra saker för att för-ändra sitt liv, fast 
man vet att det går att förändra, och att man själv duger vare sig man misslyckas 
eller lyckas. 

Ibland orkar man inte för att man måste vila. Ibland är det så att man måste få ha 
roligt för att kunna orka lite mer.  
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Då gäller det att hitta saker som är roliga, som man blir glad av. Om det finns 
något i ditt liv att vara glad över – om det så bara är just det, att du lever!, då har 
du något att hämta kraft ur när du ska kämpa för att förändra ditt liv.  

Vissa dagar är dåliga dagar, då kan man vara tacksam för att de tar slut och det 
kommer nya, som kan bli bättre.  

Men det gäller att orka göra saker som gör en glad – för när man har gjort en sak 
som gör en glad orkar man mer!  

Och då kan man kanske göra fler saker som gör en glad, så att man orkar ännu 
mer. 

MAN HAMNAR I EN GOD CIRKEL  

Vad kan man göra som är roligt och som gör en glad, om man inte har så 
mycket att vara glad över? 

Säg att ni har en bekant som vill göra något som får honom eller henne att känna 
sig glad. Det får inte kosta mycket pengar eller vara skadligt. Det ska vara så enkelt 
att det går att göra idag.  

Vad skulle ni tipsa honom eller henne om?  

Skulle ni t.ex. tipsa om det här? 

 Ett gott skratt 

 Att lyckas göra någon annan glad 

 Att laga och äta god mat 

 Att gå en promenad när vädret är fint 

 En kort trevlig pratstund med en främling 

 Att motionera 

 Att uppleva naturen 

 En bra film på TV, DVD eller bio 

 Att titta på människor 

 Sport 

 Att lyssna på en bra radiokanal  

 Att göra det trivsamt omkring sig 

 Umgås med djur 

Vad gör ni själva för att känna er glada och bli pigga? 

Vad skulle ni vilja göra?  

Finns det hinder i vägen, och hur ser de ut i så fall? 


