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STUDIEHANDLEDNING 

För dig som ska leda en studiecirkel/utbildning i “Din egen makt”  

”Din egen makt” är ett material som i första hand är tänkt att användas i 
studiecirklar. 

Man kan också läsa det på egen hand eller använda det vid andra former av 
utbildning t ex vid särskilda seminarier eller integrerat i längre utbildningar. 
Studiehandledningen är avsedd för dig som ska leda en studiecirkel/utbildning.  

VEM ÄR ”DIN EGEN MAKT” TILL FÖR?  

Cirkeln vänder sig till människor med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionshinder, beroendeproblematik 
samt suicidalitet.  

I materialet förekommer olika benämningar för personer med psykisk ohälsa. I 
exemplen i boken används ofta begreppet psykiskt funktionshindrad som betyder 
att man på grund av psykisk ohälsa har svårare att göra saker som de flesta kan 
göra, t ex jobba, umgås med andra eller klara vardagen hemma.  

Det råder ingen samsyn om vilka begrepp som ska användas och de byts ofta ut 
efter några år. Psykiskt funktionshinder är på väg att ersättas av psykisk 
funktionsnedsättning. Psykisk sjukdom och psykisk störning används parallellt och 
betyder nästan samma sak. Brukare, patient och klient är också begrepp som 
används parallellt. Försök undvika att fastna i allt för långa diskussioner om 
begrepp utan använd dem som känns bäst i er grupp. 

Välj ett eget perspektiv 

Om begreppet psykiskt funktionshindrad inte passar som be-skrivning för 
gruppens svårigheter så använd gärna andra be-grepp. Gruppens perspektiv kan 
utgå från en viss diagnos eller en viss typ av problem. Det kan vara ett beroende 
eller en krisreaktion som deltagarna inte vill klassa som psykisk ohälsa. 

Vad är målet med studiecirkeln/utbildningen?  

Målet är att visa att det är möjligt att själv förändra sitt liv, även i mycket svåra 
situationer. Den som deltar i cirkeln/utbildningen kan också pröva på att förändra 
en liten bit av sitt eget liv.  

Måste man följa bokens upplägg?  

Gruppen bestämmer gemensamt hur man vill arbeta med materialet. Vill 
deltagarna ändra i ordningsföljden och ta ett avsnitt före ett annat kan man göra 
det. Du som är ledare kan förbereda ett förslag till upplägg som deltagarna kan ta 
ställning till. 

Författarens tanke är att man går igenom avsnitten i följande ordning:  

1. INTRODUKTION 
2. GRUNDUTRUSTNING FÖR DIN EGEN MAKT 
3. DRÖMMA, VILJA, PLANERA OCH TESTA 



Din egen makt – 18 Studiehandledning 1 

4. SÄG VAD DU VILL 
5. NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö 
6. HUR GÅR DET SEN? 
7. ATT GÅ VIDARE  

OM STUDIEMATERIALET  

Materialet består av:  

Den här boken… och framför allt, av dig som ska leda cirkeln/utbildningen och de 
som ska delta i den!  

Boken är indelad i olika avsnitt  

INTRODUKTION: DIN EGEN MAKT  

Det här avsnittet ska ni använda första gången ni träffas. I avsnittet får ni se innehållet i 
den här studiecirkeln/utbildningen. Materialet handlar också om hur ni vill genomföra 
den. 

GRUNDUTRUSTNING FÖR DIN EGEN MAKT  

Det här avsnittet handlar om att det går att förändra sitt eget liv, om att självkänsla är 
viktigt, och att det är viktigt att ha roligt.  

DRÖMMA, VILJA, PLANERA, TESTA  

Det här avsnittet handlar om en metod för att sätta upp mål för sig själv och omvandla 
dem till handlingar som man själv kan utföra. 

SÄG VAD DU VILL  

Det här avsnittet handlar om kontakten med människor som är viktiga för att man ska 
kunna förändra sitt liv och om olika sätt att föra fram sin vilja.  

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö  

I det här avsnittet kan ni arbeta med en lista på över 70 bra saker som kan vara till stöd 
och hjälp för den som har psykisk ohälsa eller beroendeproblem.  

VAD HÄNDER SEN?  

Det här avsnittet kan ni använda för att försöka lösa problem som ni stött på. Ni får tips på 
var ni kan hitta mer kunskap.  

ATT GÅ VIDARE  

Det här avsnittet handlar om vad deltagarna fått ut av studie-cirkeln/utbildningen och hur 
man kan gå vidare. 


