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OM DE OLIKA AVSNITTEN 

INTRODUKTION: DIN EGEN MAKT  

Använd det här avsnittet vid första sammankomsten. De tre frågorna som handlar 
om hur ni kan göra för att anpassa utbildningen till deltagarna är det viktigaste. 
Här får du som studieledare veta hur du i förväg kan göra förbättringar för just din 
grupp. Testa och tillämpa deltagarnas synpunkter direkt!  

GRUNDUTRUSTNING FÖR DIN EGEN MAKT  

Det här avsnittet handlar om tre idéer:  

1. Att förändring är möjlig 
2. Att den som vill förändra sitt liv behöver vilja och mod  
3. Att det är viktigt att ha roligt  

För många människor är de här idéerna inte alls självklara, och då behöver man ha 
tid att diskutera och respektera varandras åsikter. Målet är att deltagarna ska se 
de stora möjligheterna man får om man inser att förändring är möjlig, om man 
kan arbeta med sin självkänsla och om man har glädjekällor att ösa kraft ur.  

Det spelar mindre roll när deltagarna upptäcker detta; under detta avsnitt, under 
andra delar av studierna, eller efter att cirkeln/utbildningen avslutats. 

DRÖMMA, VILJA PLANERA, TESTA 

Det här avsnittet innehåller en metod, som kan vara ganska svår att använda. 
Testa den först på dig själv, då är det lättare att lära ut den till andra.  

Visa hänsyn mot varandra och varandras drömmar i det här avsnittet. Vi är olika 
och vill olika saker, men ingen är bättre eller sämre än någon annan för det.  

Kanske går det lättare för deltagarna om ni gör ett planformulär där deltagarna får 
hjälp av dig att fylla i sina egna svar på de frågor som ingår i planerandet. Ni kan 
också behöva ha en drömverkstad, då var och en av deltagarna kan få hjälp av dig 
att arbeta enskilt med sin plan.  

Om det är svårt för deltagarna att arbeta genom att skriva, kan man göra 
planerandet som en intervju, där man på slutet sammanfattar det man kommit 
fram till. Deltagarna kan spela in sammanfattningen eller få hjälp med att skriva 
ner den. Det ni gör under det här avsnittet behöver ni följa upp. Ni kan t.ex. göra 
det i avsnittet Hur går det sen?, då ni kan diskutera de problem som eventuellt 
uppstår när ni testat att förändra era liv.  

SÄG VAD DU VILL 

I det här avsnittet kan ni arbeta systematiskt med kontakter och möten. Hur ni gör 
spelar mindre roll, bara det finns utrymme att dela varandras erfarenheter, ge och 
få goda råd, och framför allt öva!  

Om ni övar möten där ”motspelaren” ska ha en särskild strategi, får den 
gärna vara hemlig innan övningen börjar.  
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Om du vet vilka svårigheter deltagarna har, kan det vara bra att ta med sig 
material om dessa. Kanske kan ni i förväg gå igenom materialet i jakt på tips om 
hur man förbättrar sina kontakter och möten. Materialet är också användbart för 
den som vill göra en lapp att dela ut om just sitt funktionshinder.  

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö 

Det här avsnittet innehåller inga övningar och inga exempel. Materialet innehåller 
över 70 begrepp som berör personer med psykisk ohälsa. Använd det!  

Om deltagarna har gjort eller håller på att göra planer för att förändra sina liv, kan 
ni se om det finns något i ordlistan som gör att planen blir lättare att testa. 
Deltagarna kan gå igenom listan och försöka hitta tre saker som de inte kände till 
förut, eller de tre saker som skulle hjälpa just dem mest. De som vill kan prova att 
fylla i formuläret för att testa om de har rätt till handikappersättning. Med 
utgångspunkt i det här avsnittet kan man skapa uppgifter för deltagarna. Sök reda 
på aktuella fakta! Kom på fler nyttiga saker! Bjud gärna in någon som kan ge fler 
bra tips till en sammankomst. Det kan vara någon som arbetar på t.ex. 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, konsumentvägledningen, ett per-sonligt 
ombud eller någon från en organisation för personer med psykiska 
funktionshinder. Ni kan också gemensamt besöka t.ex. ett medborgarkontor. 

HUR GÅR DET SEN? 

Det här avsnittet innehåller en metod. Testa den först på dig själv, då är det 
lättare att lära ut den till andra.  

Under det här avsnittet kan ni följa upp hur det går med testandet av era egna 
planer. Det finns många olika sätt att förändra sitt liv på, men det är omöjligt om 
man inte försöker.  

Den som slutar försöka upplever ofta att det finns något slags hinder eller 
problem i vägen. Därför är det viktigt att inte bara jobba med möjligheter utan 
även hinder under den här cirkeln/utbildningen.  

Ta gärna upp de problem som deltagarna själva har upplevt och försök hitta 
lösningar tillsammans, men ha respekt för att människor helst hanterar sina 
problem på sitt eget sätt.  

Det finns mycket annat bra material om att förändra sitt liv, om psykisk ohälsa och 
om egenmakt. Välj ut något som passar deltagarna, ta med det och presentera 
det för gruppen.  

I det här avsnittet hittar du några exempel på material.  

ATT GÅ VIDARE 

Använd det här avsnittet vid sista sammankomsten.  

Avsnittet innehåller 30 frågor som ska få deltagarna att reagera. Förhoppningen är 
att deltagarna ska ha en åsikt om de olika frågorna, t.ex. tycka att de är fåniga 
eller självklara. Frågorna vill visa på att det mesta av innehållet i den här 
utbildningen är saker som är självklara, men ändå viktiga. Det är inte kunskapen i 
sig som kan ge förändring, det är användandet av kunskapen. Det viktigaste är att 
deltagarna kan börja eller fortsätta förändra sina liv i den riktning de vill. 
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Utmaningen för dig som ledare är att skapa förutsättningarna för att det ska 
hända.  

Att använda Internet är ett bra sätt att få mer kunskap, genomföra förändringar 
och ha roligt. Ha gärna en Internetverkstad där alla deltagarna kan få hjälp att 
förbättra sin förmåga att använda Internet för att t.ex. ha kontakt med 
myndigheter, få svar på frågor eller umgås med andra människor.  

Genom att leda utbildningen har du märkt vad i materialet som fungerar, och vad 
som inte fungerar. Maila gärna till oss och berätta vad vi kan ändra, lägga till eller 
ta bort för att göra materialet bättre: info@nsph.se 
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