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HUR KAN JAG TJÄNA ANDRA
UNDER EN KRIS?
Det är viktigt att vi stöttar
och stärker varandra i
svåra situationer. Diskutera
som familj eller med ditt
stödsystem förslag på hur
ni kan hjälpa andra. Följ den
här diskussionsguiden under
samtalet och lär er om hur ni
kan hjälpa andra under svåra
omständigheter.

Tänk på följande: Hur kan du
vara till stöd för andra under
en kris?
INTRODUKTION
Börja med en bön. Be om att
Anden ska inspirera dig och
din familj eller ditt stödsystem
och vägleda er när ni tjänar
och hjälper andra.
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FÖRSLAG PÅ HUR MAN KAN
TJÄNA ANDRA UNDER EN KRIS

Läs: Turas om att läsa och diskutera var och en av de allmänna
riktlinjerna nedan för att tjäna andra under en kris:
• Att bara finnas tillgänglig för någon kan vara till hjälp. Det kan
innebära att ringa ett telefon- eller videosamtal eller skicka ett
sms så att de vet att du tänker på dem. Din närvaro kan vara
lugnande och tröstande. Erbjud dig att prata med dem eller
tillbringa så mycket tid tillsammans som behövs.
• Lyssna aktivt. Fokusera på personen och lyssna med hjärtat.
Distraheras inte av tankar på hur du ska svara på det hon eller
han säger.
• Kom ihåg att alla är olika och hanterar kriser på olika sätt. Tillåt
andra att gå igenom sina egna erfarenheter.
• Uppmuntra och låt andra ge uttryck för sina känslor, men
undvik att tvinga dem att prata om känslor eller ämnen som de
inte är spontant öppna med.

• Ställ frågor om hur andra mår och vad de upplever. Undvik att
anta att du redan vet hur de känner sig.
• Be tillsammans. Bönen inbjuder Anden och kan ge frid och
tröst.
• Var försiktig med att berätta om händelser från ditt förflutna.
Det är viktigt att fokusera på varje person och hans eller
hennes upplevelse.
• Om det är lämpligt och önskvärt så kan du krama eller ge
annan fysisk tröst.
• Hitta andra resurser som du kan dela med dig av vid behov,
t.ex. trovärdiga informationskällor, skriftställen eller tal eller
annat som ger stöd. Blanketten ”Hantera prövningar: Hjälp
till självhjälp” kan vara bra att använda. Om någon vill ha
professionell hjälp kan du ta kontakt med en biskop, kyrkans
familjeservice lokalkontor eller andra källor.
• Fortsätt att vara tillsammans med dem som går igenom
prövningar, även när du inte vet vad du ska säga eller göra.
Diskutera: Hur kan jag tillämpa de allmänna riktlinjerna på ett
bättre sätt när jag tjänar dem som går igenom en kris?
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FÖRSLAG PÅ VAD MAN
KAN SÄGA OCH GÖRA

Läs: Turas om att läsa upp en princip och de andra
tillämpningsförslagen nedan. Dessa principer och förslag
kan hjälpa dig tjäna dem som går igenom prövningar. När ni
diskuterar dessa principer kan ni söka efter tillfällen att upptäcka
ytterligare ord eller handlingar, både sådana som hjälper och
sådana som inte hjälper.
Diskutera: Hur kan jag lära mig och tillämpa de här principerna
på ett bättre sätt?

VISA MEDKÄNSLA
Visa andra att du bryr dig om dem. Du kan säga saker som:
• ”Vi älskar dig.”
• ”Jag beklagar sorgen.”
• ”Du är i mina tankar och böner.”
• ”Jag finns här för dig och jag kan lyssna.” (Det är okej att bara
sitta tyst tillsammans med personen. Att bara finnas där ger
dem stöd.)
LÅT ANDRA UTTRYCKA SINA KÄNSLOR
Ställ frågor för att hjälpa andra förklara sina
upplevelser, men undvik att tvinga dem att prata om
känslor eller ämnen som de inte är redo att prata
om. Du kan ställa frågor som dessa:
• ”Vad oroar du dig mest för just nu?”
• ”Vilka hanteringsstrategier använder du?”
• ”Vilka är några av de svåra utmaningar du har
ställts inför den här veckan?”
• ”Vilka styrkor ser du i dig själv och andra?”
• ”Vad känner du oro för angående framtiden?”
• ”Hur kan din tro hjälpa dig?”
• ”Finns det något i ditt förflutna som oroar dig?”
• ”Vill du berätta om ett tillfälle då du har känt
helande i ditt liv?”
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VISA EMPATI OCH NORMALISERA SVAREN

GE FÖRSLAG PÅ SÄTT ATT HANTERA SAKER

Visa andra att du förstår deras unika upplevelser och hjälp dem
känna att det är normalt att inte känna sig okej just nu. Du kan
säga saker som:
• ”Jag förstår inte helt och hållet den smärta du känner, men jag
vet att det måste vara svårt för dig.”
• ”Det är okej att känna det du känner.”
• Människor kan känna sig sorgsna, arga, förvirrade, vilse,
förlamade, skyldiga, hjälplösa eller mycket annat.
• ”Det är normalt att känna det som att man inte kan kontrollera
sina tankar och känslor.”
• ”Alla reagerar olika, det är okej att känna sig stark och må bra
och det är okej att ha det svårt.”

Om andra vill ha eller behöver förslag på hur man kan hantera
känslor och stress kan ni diskutera några av följande praktiska
förslag:
• Ta dig tid att ta hand om dig själv med näringsrik mat,
tillräckligt med vatten, hygien, motion, sömn och receptbelagda
mediciner
• Begränsa nyheter och sociala medier
• Delta i tjänande av andra när du orkar
• Lär dig mindfulness och andningsövningar
• Ta livet en dag, timme eller minut i taget

Om andra kämpar med sömn, huvudvärk, ont i magen, aptiten,
dagliga rutiner och andliga vanor kan du hjälpa dem förstå att
det är normalt att ha det svårt. Hjälp dem vara tålmodiga och
visa barmhärtighet mot sig själva.

Du kan ställa frågor som de här:
• ”Vad har du för hanteringsstrategier? Vad har hjälpt dig att
hantera svårigheter tidigare?”
• ”Hur tar du hand om din fysiska och din psykiska hälsa?”
• ”Hur hjälper din tro dig? På vilket sätt förtröstar du på Herren?”

GE DEM HOPP
I intensiva krissituationer kan ofta starka uttryck för
tro och hopp kännas banala eller ohjälpsamma. Du
kan använda dig av hoppingivande uttalanden i stil
med dessa:
• ”Jag är här med och för dig.”
• ”Jag känner människor som kan hjälpa till.”
• ”Jag kommer att fortsätta hålla kontakten med dig.”
• ”Jag kommer att ge dig det utrymme du behöver
och vara tillgänglig för att hjälpa dig och vara med
dig också.”
9
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VEM KAN JAG
TJÄNA?

Tänk på följande: Ta lite tid enskilt och fundera på vem ni kan
tjäna under den här tiden och hur. Skriv ner tankar som kommer
och diskutera sedan i grupp.

AVSLUTNING
Avsluta genom att låta varje person ta två minuter då de
besvarar en av följande frågor:
• Vad kändes mest meningsfullt eller viktigt för dig under det här
samtalet?
• Vad lärde du dig?
• Vad hade du gemensamt med andra?
• På vilket sätt har det här samtalet ändrat din uppfattning?
• Finns det något du vill göra nu baserat på den här
diskussionen?
Avsluta med bön.

HANTERA PRÖVNINGAR:
HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP
Frid lämnar jag åt er.
Min frid ger jag er. Jag
ger er inte det som
världen ger. Låt inte
era hjärtan oroas och
tappa inte modet.

ANDLIGT
Känna sig övergiven av Gud
Känna sig värdelös
Tycka att det är svårt att ta
del i religiösa aktiviteter som
meditation, bön, närvaro i
kyrkan och liknande
Minskad önskan att leva ett
bra liv
Saknar hopp

Joh. 14:27

En del av att ha känslomässig motståndskraft i svåra tider är att hålla
koll på sig själv. När du identifierar saker som du kämpar med kan du
välja hanteringsstrategier som håller dig frisk.
Aktivitet: Varje person i diskussionsgruppen bör fylla i blanketten
”Hantera prövningar: Hjälp till självhjälp” för egen del.
När varje person har fyllt i blanketten kan de berätta om svaren de
hittade och de hanteringsstrategier de valde eller något annat som de
lärde sig om sig själva av blanketten.
”Hantera prövningar: Hjälp till självhjälp” kan också vara ett bra verktyg
för dem vi tjänar.

STEG 1

IDENTIFIERA OCH ACCEPTERA

Hur hanterar du svårigheter? Följande lista innehåller olika sätt som
människor vanligen hanterar svårigheter som är utom vår kontroll
på. Erkänn att det är naturligt och en del av att vara människa att vi
reagerar på olika sätt. Du kanske har det svårt och det är okej. Du
kanske också hanterar situationen med motståndskraft genom att
använda styrkor och resurser. Kryssa för allt som kan tillämpas på dig.

PSYKISKT
Försämrat omdöme
Dåligt minne
Lättdistraherad
Förvrängd uppfattning av tid,
verklighet
Mardrömmar
Flashbacks

KÄNSLOMÄSSIGT
Förnekelse
Depression, sorg
Ångest, rädsla
Ilska, upprördhet
Skuldkänslor
SOCIALT
Ensamhet, tillbakadragenhet
Klängighet
Spänningar i äktenskap eller
relation
Konflikt mellan förälder och barn
Beskyddarinstinkt
FYSISKT
Utmattning
Huvudvärk
Sömnstörningar
Aptitrubbningar
Muskelspänningar
Ytlig andning

GENSVAR MED MOTSTÅNDSKRAFT
Ökad tillit till Gud
Vakenhet/ökad förmåga att reagera
Ökat fokus på nuet och framtiden
Förstärkt uppskattning av nära och kära
Känslor av beslutsamhet, mod, optimism, kreativitet, tro
Önskan att ha kontakt med och hjälpa andra
Önskan att bemöta prövningar och hantera svårigheter
Hitta en ny definition av en ”bra dag”
Ökat fokus på kvalitetstid med familj och vänner
Ökat engagemang i sig själv, familj, vänner och sin tro
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STEG 2

FOKUSERA VÅRA TANKAR

I våra liv kommer vi att uppleva svåra händelser eller
omständigheter som är bortom vår kontroll. Men vi har kontroll
över hur vi hanterar och anpassar oss efter dessa stressfyllda
omständigheter. Var uppmärksam på dina tankar och fundera
på hur du kan leda tankarna i en sund riktning.

STEG 3

HANDLA

Identifiera hanteringsstrategier som fungerar för dig. Öva dig på
att använda dessa strategier i vardagen. Kryssa för de strategier
nedan som du använder i dag eller skulle vilja prova.
PSYKISKT
Läs eller lyssna på
uppbyggande böcker
Hjälp barn med skolarbete
Skriv berättelser eller dikter
Skriv en lista över prioriteringar
och värderingar
Sätt korta och långsiktiga mål
Sök korrekt information i
trovärdiga källor
Ta en paus från nyheterna
SOCIALT
Umgås med familj och vänner
Lek lekar med andra
Ha kontakt med viktiga
personer
Bjud hem andra på middag

KÄNSLOMÄSSIGT
Skriv ner dina tankar, känslor
och upplevelser
Lyssna på inspirerande musik
Prata om dina känslor
Djupandning, meditation,
positivt tänkande
Tillåt dig att gråta
Hitta saker som får dig att
skratta
Tillbringa tid med husdjur
Hitta sätt att hjälpa och tjäna
andra
Ta en paus från sociala medier
Delta i samhällets
organisationer

ANDLIGT
Begrunda och meditera
Var öppen för inspiration
Fokusera på det som är
viktigast för dig
Ta reda på vad som är
meningsfullt och lägg märke
till vilken plats det har i ditt
liv
Be, sjung
Läs inspirerande litteratur
(tal, musik, skrifter och
liknande)
Rådgör med ledare i kyrkan
som du litar på

FYSISKT
Drick vatten och ät hälsosam
mat
Få tillräckligt med sömn
Fysisk aktivitet
Ta nödvändig medicin
Ha en regelbunden rutin
Belöna dig själv
Krama/håll om och visa lämplig
ömhet för familj och vänner
Få regelbunden medicinsk
vård
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STEG 4

DISKUTERA OCH DELA

Berätta om några av dina svar och hanteringsstrategier för din
familj, dina vänner eller ditt stödsystem. Prata om hur ni kan
stödja varandra.

Skriv ner de tankar du får:

Gå igenom och öva dig på dina hanteringsstrategier när du
känner dig prövad eller stressad.
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HJÄLPA BARN ATT MÖTA
UTMANINGAR: EN
SJÄLVHJÄLPSGUIDE
Vi vill uttrycka vår medkänsla
för svårigheterna med
att ta hand om små barn
under utmanande tider.
Tack för ditt arbete och dina
ansträngningar som förälder!
Följande steg och resurser
kan vara till hjälp.
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UTVECKLINGSFAKTORER OCH VANLIGA
REAKTIONER EFTER ÅLDER
0 TILL 5
Spädbarn och barn upp till
två år
• kan uppleva trauma och reagera
på synintryck, ljud och dofter
• kan bli upprörda, vagga fram
och tillbaka, kasta sig hit och
dit, gråta eller dunka huvudet i
något
• reagerar främst på andras
känslor.
Barn 2–5 år
• känner sig ofta hjälplösa och
maktlösa
• är fokuserade på nuet och
uttrycker sina bekymmer mer
verbalt
• kan tro att de orsakat eller kan
lösa problemen
• kan vara självfokuserade med
ett allt eller inget-tänk.

Femåringar och yngre barn
kan reagera på ett antal olika
sätt:
• De kan uttrycka rädsla.
• De kan klänga på föräldrar eller
vårdgivare.
• De kan gråta, skrika, gnälla eller
darra.
• De kan vara förvirrade och ställa
frågor om och om igen.
• De kan röra sig planlöst eller bli
orörliga.
• De kan återgå till beteenden de
vuxit ifrån (suga på tummen,
kissa i sängen, vara rädda o.s.v.).
Små barns reaktioner påverkas
starkt av vårdgivarens sätt att
hantera svårigheter.

6 TILL 11
Barn 6–9 år
• börjar se världen utanför sig
själva
• kan bli uppslukade av detaljer
• kan uppleva fantasiönskningar
och fantasitänkande
• kan ställa många ”hur”- och
”varför”-frågor.
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Barn 9–11 år
• tänker ofta på livets utmaningar
som ett straff för dåligt
uppförande
• övergår till ett mer vuxet sätt att
förstå saker och ting
• är mer medvetna om hur de
själva och andra påverkas

• är mer intresserade av de

fysiska aspekterna av det som
sker
• kan fantisera om att rädda
andra.

Barn mellan 6 och 11 år kan
• isolera sig
• bli tysta bland vänner,
familjemedlemmar och lärare
• få mardrömmar eller andra
sömnproblem
• bli lättretliga eller störande
• få vredesutbrott eller starta
bråk
• vägra prata om det

• ha koncentrationssvårigheter
• vägra att gå till skolan eller
•
•
•
•
•

andra platser
klaga över fysiska besvär
känna sig avtrubbade, utveckla
rädslor eller bli deprimerade
ha överväldigande bekymmer
över sin kropp
prestera dåligt i skolan eller på
andra områden
ha tankar på eller oroa sig över
döden och att dö.

STEG 1

SE REAKTIONERNA FÖR VAD DE ÄR
OCH BEKRÄFTA KÄNSLOR

Barns reaktioner på utmaningar i livet skiljer sig mycket åt och kan
komma omedelbart eller senare. Identifiera först reaktionerna, lyssna
inkännande och bekräfta barnets känslor. Hjälp sedan barnet att
identifiera sina reaktioner och sätta ord på sina känslor. Ta varsamt itu
med beteenden som är skadliga, om så behövs.
Följande lista innehåller exempel på barns olika sätt att möta
utmaningar. Kryssa för allt som stämmer in på era omständigheter.

Chock, bedövning, känslolöshet
Förnekelse
Rädsla
Förlust av tillit
Förvirring
Sorg
Ensamhet
Oro
Snabba känslosvängningar
Problem med familjerelationer
Svårigheter med utbildning/
skolan

Känsloutbrott
Raserianfall
Vrede
Aggressiva beteenden
Återgång till beteenden barnet
vuxit ifrån
Fysiska hälsobesvär (mag-/
huvudvärk, sömn)
Isolering från andra
Strävan efter att vara perfekt
eller att göra saker perfekt

Vilka andra reaktioner ser du?
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STEG 2

HJÄLP BARN LÄRA SIG ATT
HANTERA OCH LÖSA PROBLEM

Identifiera strategier som kan
vara till hjälp, som att

• acceptera smärtsamma känslor
och ge tröst
• använda konst och berättelser
för att underlätta uttryck för
känslor
• ge barnet tid och utrymme att
lugna ner sina känslor när det
är tryggt att göra så
• tillåta lämpliga fysiska utlopp
för känslor

• tillhandahålla tröstande

föremål såsom gosedjur, filtar,
kuddar, leksaker, spel och så
vidare, när så är möjligt
• ge bekräftelse, inge hopp och
realistisk optimism
• demonstrera och lära ut sunda
hanteringsstrategier (för
förslag, se Hantera prövningar:
hjälp till självhjälp)

• om möjligt återinföra och

upprätthålla rutiner såsom
måltider, läggningstider,
hushållssysslor, lek och
religionsutövning
• diskutera planer för speciella
händelser som födelsedagar,
högtider, firanden av barn och i
familjen, resor och så vidare
• vara ärlig med dina egna
känslor, ge kortfattade,
noggranna anvisningar – men
undvika att skrämma barnen i
onödan.

Undvik ytterligare stressfaktorer
såsom

• täta bostadsbyten eller stora
•
•
•
•

förändringar
överdrivet nyhetsflöde och
osunda sociala medier
för mycket press i samband
med utbildning
gräl i familjen
forcerade samtal eller
undvikande av samtal.

STEG 3

UTVECKLA TRYGGA OCH SÄKRA
RELATIONER

• Påminn barnet om att han eller hon är älskad och får stöd och

• Sträva efter känslomässig närhet till ditt barn även när ni har det

• När det är säkert att göra så hjälper du henne eller honom att knyta

• Hitta kreativa sätt att hjälpa ditt barn tjäna och uttrycka omsorg om

beskydd.

•
•
•
•

an till släkt och vänner.
Ge mer lämplig fysisk kontakt och bekräftande uppmärksamhet.
Var mottaglig för barnets behov och frågor.
Sätt upp gränser och var konsekvent samtidigt som du varsamt
vägleder barnet mot sunda beteenden.
Tillgodose efter bästa förmåga barnets behov av vatten, mat, skydd,
kläder, sömn, hälsa och säkerhet.

svårt.

andra.

Där så är möjligt kan vårdgivare tanka energi genom att ta raster,
ha barnfri tid och prata med andra vuxna. När mer hjälp behövs
bör du prata med en ledare i kyrkan som du litar på för ytterligare
information, stöd och resurser.

ATT FÖRSTÅ OCH HJÄLPA BARN
SOM UPPLEVER FÖRLUST OCH
TRAUMA
VAD ÄR TYPISKA REAKTIONER?
Barns reaktioner kan vara omedelbara eller komma mycket senare.
Deras reaktioner varierar mycket beroende på många faktorer, som
deras nuvarande utvecklingsmässiga ålder. De påverkas också starkt
av reaktionerna hos dem som ingår i deras stödnätverk.
Vanliga reaktioner hos barn i alla åldrar är

• förlust av tillit
• rädsla för att händelsen ska upprepas
• sorg eller oro
• känsloutbrott och raserianfall
• aggressiva beteenden
• återgång till beteenden de vuxit ifrån
• fysiska besvär (magont och huvudvärk)
• vilja att stanna hemma
• undvikande av tankar, känslor eller platser.

HUR PÅVERKAR FÖRLUST OCH TRAUMA BARN
I OLIKA UTVECKLINGSFASER?
VAD BARN TÄNKER OM STORA FÖRLUSTER
Spädbarn och barn upp till
två år
• har ingen uppfattning om
förlust eller död
• reagerar på andras känslor.
Barn 2–6 år
• bekymrar sig för att förlora
någon
• tänker magiska tankar. Barn kan
Barn 6–9 år
• tänker fortfarande magiska
tankar
• kan tro att förlust och död är en
förkroppsligad ”tagare”
• har börjat förstå det slutgiltiga
med förlust och död
• är rädda att förlust och död är
smittsamt.
Barn 9–11 år
• tänker ofta på förlust eller död

tro att de orsakade förlusten
eller dödsfallet; de kan tro att
de kan de kan återkalla det som
gått förlorat eller den som dött
• är självupptagna
• ser allt i svart eller vitt, har ett
allt eller inget-tänk
• tror att förlust och död inte är
något slutgiltigt.

som straff för dåligt uppförande
• övergår till ett mer vuxet sätt att
se på förlust och död
• är medvetna om hur förlust och
död kan drabba dem, till och
med vad gäller ekonomi och
trygghet
• är mer intresserade av
de fysiska eller biologiska
aspekterna av det som har
skett.

Tonåringar
• förstår förlust och död som en vuxen eftersom kognitiva förmågor är
mer utvecklade inser i allmänhet att förlust och död drabbar alla och
att de är slutgiltiga.
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VANLIGA REAKTIONER
Barn under sex år kan reagera
på många sätt, till exempel
med
• ansiktsuttryck som visar rädsla
• klängande på föräldrar eller
vårdgivare
• gråt eller skrik
• gnäll eller ängslan
• planlöst rörelsemönster

• att bli orörliga
• att återgå till beteenden som

är vanliga i yngre åldrar, såsom
tumsugande, sängvätning,
mörkerrädsla med mera.
Små barns reaktioner påverkas
starkt av föräldrarnas reaktioner
på händelsen.

Barn mellan sex och elva år reagerar på en rad
olika sätt. De kan
• isolera sig
• bli tysta bland vänner, familjemedlemmar och lärare
• få mardrömmar eller andra sömnproblem
• bli lättretliga eller störande
• få vredesutbrott
• starta bråk
• vara oförmögna att koncentrera sig
• vägra att gå i skolan
• klaga över ogrundade fysiska besvär
• utveckla ogrundade rädslor
• bli deprimerade
• fyllas av skuld
• känna sig känslomässigt avtrubbade
• prestera dåligt inom skolarbete och läxläsning.
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Barn mellan 12 och 17 år har
olika reaktioner, såsom
• flashbacks av den traumatiska
händelsen (flashback är när
sinnet återupplever händelsen)
• undvikande av det som
påminner om händelsen
• användning och missbruk av
droger, alkohol och tobak
• antisociala beteenden som till
exempel störande, respektlösa
eller destruktiva beteenden
• fysiska besvär
• mardrömmar eller andra
sömnproblem

• isolering eller förvirring
• depression
• självmordstankar.
Tonåringar kan känna sig skyldiga
för det som hänt. De kan känna
skuld för att de inte förhindrade
förlusten eller dödsfallet. De kan
också ha hämndtankar.
Kom ihåg att alla barn är olika
och upplever sorg och förlust på
alldeles egna sätt.

HUR KAN VÅRDGIVARE HJÄLPA?
Uppmärksamma barnen
• Lyssna på dem.
• Erkänn deras känslor och
ifrågasätt dem inte.
• Hjälp dem hantera det verkliga i
deras upplevelser.
• Var ärlig med dina egna känslor.
• Återupprätta och upprätthåll
rutiner (såsom måltider,
läggningstider, studier, lek,
religionsutövning o.s.v.).

Reducera efterverkningarna
av andra stressfaktorer,
såsom

• upprepade bostadsbyten eller
ändringar i bostaden

• långa perioder borta från familj
•
•
•
•

och vänner
press i skolan
transportproblem
gräl i familjen
hunger.

Ha uppsikt över helandet
• Det tar tid.
• Ignorera inte allvarliga
reaktioner.
• Åtgärda plötsliga förändringar
i beteende, språkbruk eller
känslomässigt tillstånd.
• Sök den medicinska/
professionella vård som behövs.

Påminn barnen om att vuxna
• älskar dem
• stöttar dem
• kommer att vara med dem när
så är möjligt.

HJÄLPA UNGDOMAR ATT
MÖTA UTMANINGAR: EN
SJÄLVHJÄLPSGUIDE
Tonåren är en tid av
utveckling och upptäckter.
Att hitta fram i övergången
från barn till ung vuxen kan
vara svårt, speciellt under
utmanande tider. Följande
information och steg kan vara
till hjälp.

Ungdomar: när ni arbetar
på följande steg stärker ni er
förmåga att möta utmaningar.
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STEG 1

IDENTIFIERA OCH ACCEPTERA
DINA MÄNSKLIGA REAKTIONER

Hur hanterar du svårigheter? Ditt sätt att reagera är självklart unikt och
skiljer sig från andras med avseende på val av tidpunkt, svårighetsgrad
och uttryck. Det är kanske svårt för dig att ta dig igenom utmaningar,
och det är okej. Du kanske också bemöter dem med förmåga att
återhämta dig. Reaktionerna nedan är vanliga mänskliga reaktioner på
livets utmaningar. Kryssa för alla som är tillämpliga på dig.
KÄNSLOMÄSSIGA
förnekelse, chock, bedövning
depression, sorg
ångest, rädsla
vrede, rastlöshet
skuldkänslor
känslor av otrygghet.
FYSISKA
utmattning
kroppsligt obehag, magont
eller huvudvärk
sömnstörningar
aptitrubbningar
muskelspänningar
ytliga andetag
på spänn/ökad beredskap
ökat fokus på nuet och
framtiden
ökad uppskattning av nära
och kära
risktagande.
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PSYKISKA
försämrat omdöme
glömska
ökad mottaglighet för
distraktion
förvrängd tids- eller
verklighetsuppfattning
mardrömmar
flashbacks
svårigheter med utbildning.
SOCIALA
ensamhet, tillbakadragenhet
klängighet
spända relationer med familj
och/eller vänner
känslor av beslutsamhet,
mod, optimism, kreativitet,
tro
önskan att få kontakt med
och hjälpa andra
önskan att bemöta
prövningar och hantera
svårigheter
svårigheter med att prata
om känslor med andra.

ANDLIG
känslor av att vara övergiven
av Gud
känslor av värdelöshet
upplevelser av att det är
svårt med religionsutövning,
såsom meditation, bön,
studier, närvaro i kyrkan
minskad önskan att leva ett
gott liv
förlust av hopp.

MOTSTÅNDSKRAFTIGA
REAKTIONER
större förtröstan på Gud
ny definition av en ”bra dag”
större fokus på kvalitetstid
med familj och vänner
ökat engagemang i sig själv,
sin familj, sina vänner och
sin tro.

STEG 2

VÄLJ ATT FOKUSERA PÅ
UPPBYGGLIGA OCH SAKLIGA
TANKAR

När vi upplever smärtsamma omständigheter, såsom dem bortom vår
kontroll, kan många av våra tankar vara onyttiga och/eller osakliga. Vi
kan lära oss att utvärdera tankar och välja att uppmärksamma tankar
som är till nytta och som är uppbyggliga. Till exempel: ”Mina vänner
bryr sig inte om vad jag känner.” Om du skulle fundera vidare över den
tanken skulle du troligen komma fram till att den antingen är felaktig,
ouppbygglig eller både och.

Du kan släppa den tanken och välja att fokusera på mer sakliga och
uppbyggliga tankar som: ”Mina pålitliga vänner bryr sig faktiskt om
mina känslor. Jag undrar om de känner sig överväldigade, som jag?”
Att kunna tänka på dina tankar och välja vilka tankar du ska hålla
fast vid och vilka du ska släppa är en färdighet som kan uppövas och
förbättras.

STEG 3

ÖVA PÅ
HANTERINGSSTRATEGIER

Precis som man använder smärtstillande mediciner mot allvarliga
skador kan sunda hanteringssätt lindra smärta även om de inte löser
problemet. Ju bättre och naturligare du tillämpar hanteringsstrategier,
desto mer lindring upplever du under livets utmaningar. Kryssa för de
strategier nedan som du använder i dag eller skulle vilja prova.
KÄNSLOMÄSSIGA
Skriv ner dina tankar, känslor
och upplevelser.
Lyssna på inspirerande
musik.
Prata om dina känslor.
Andas djupt, meditera och
tänk positivt.
Tillåt dig att gråta.
Tillbringa tid utomhus och
njut av naturen.
Hitta saker som får dig att
skratta.
Ägna tid åt husdjur.
FYSISKA
Drick vatten och ät nyttig
mat.
Se till att få tillräckligt med
sömn.
Hitta sätt att hjälpa andra.
Ta en paus från sociala
medier.
Gå med i
samhällsorganisationer som
volontär.
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ANDLIGA
Begrunda och meditera.
Motionera och utför andra
fysiska aktiviteter.
Ta nödvändig medicin.
Ha en regelbunden rutin.
Belöna dig själv.
Krama/håll om och visa
lämplig tillgivenhet för familj
och vänner.
Få regelbunden medicinsk
vård.
PSYKISKA
Gör en lista över saker som
du är tacksam för.
Läs eller lyssna på
uppbyggande böcker.
Hjälp jämnåriga eller yngre
barn med skolarbete.
Skriv berättelser eller dikter.
Skriv en lista över
prioriteringar och
värderingar.
Var öppen för inspiration.

Fokusera på det som är
viktigast för dig.
Ta reda på vad som är
meningsfullt och lägg märke
till vilken plats det har i ditt
liv.
Sjung och be.
Gör en lista över dina styrkor
och talanger.
Sätt kortsiktiga och
långsiktiga mål.
Sök korrekt information från
trovärdiga källor.
Ta en paus från nyheterna.
Undvik att fundera över
rykten.

Välj att fokusera på
uppbyggliga och sakliga
tankar.

SOCIALA
Umgås med familj och
vänner.
Inbjud släkt eller vänner till
en videochat.
Spela spel med andra.
Ta kontakt med viktiga
personer.
Bjud hem andra på middag.
Läs inspirerande litteratur
(tal, musik, skrifter och
liknande).
Rådgör med ledare i kyrkan
som du litar på.
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STEG 4

DELA OCH DISKUTERA

Dela svaren som du kryssat i ovan med åtminstone en vuxen och
en jämnårig som du litar på. Prata om hur du lär dig fokusera på
uppbyggliga och sakliga tankar. Berätta vilka hanteringsstrategier
som fungerar för dig. Prata om hur ni kan stödja varandra. Fortsätt
tillämpa de här stegen och förbättra dina förmågor att hantera livets
utmaningar.

ATT BEAKTA SOM FÖRÄLDER ELLER VÅRDGIVARE TILL
UNGDOMAR
Ungdomar klarar bättre av livets utmaningar när

• de har kontakt med sunda och starka vuxna
• de har trygga, tillgängliga, mottagliga och engagerade relationer med
•
•
•
•

jämnåriga och andra
de litar på att deras grundläggande behov uppfylls (vatten, mat,
skydd, sömn, kläder, hälsa, trygghet, relationer, egenvärde o.s.v.)
de utvecklar goda sociala färdigheter och förbättrar sin självkontroll
de övar på att möta, hantera och återhämta sig från utmaningar
föräldrar och vårdgivare förstår sina ungdomars utveckling och ger
stöd och förväntar sig ansvarstagande enligt deras förmåga.
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Skriv ner de tankar du får:
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