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FÖRORD

KVINNOENERGI – Våga vara Guds underbara skapelse är en kurs som vill stöda kvinnor att få kontroll 
över sina liv. Innehållet i kursen går tillbaka på den norska publikationen Kvinne er kvinne best, skri-
ven av Maja Osberg och utgiven av Norska kyrkan 1988. Publikationen hängde ihop med Kyrkornas 
världsråds verksamhet kring Ekumeniska årtiondet – Kyrkor i solidaritet med kvinnor (Ecumenical Decade 
– Churches in Solidarity with Women 1988–1999). I Norge har den utkommit även på engelska under 
namnet Woman is Woman’s Best Friend. 

Kvinnor inom kyrkan i Island blev intresserade av temat och 1989 kom publikationen ut på isländska. 
Läraren och prästen Halla Jónsdóttir fungerade som ordförande för kyrkans kvinnoutskott och inne-
hållet i kursen fick sin form efter hennes mångåriga erfarenheter som ledare för tiotals kurser. Kurserna 
har varit väldigt populära och över tusen kvinnor har deltagit i dem.  Under de senaste åren har kursen 
utvecklats och förnyats och mindre utbildningar har hållits i Finland och Sverige i anknytning till Eku-
meniska Rådets Kvinnosektion och Nordisk ekumenisk kvinnokommitté.

Under kursen behandlas kvinnans eget jag, bland annat genom att spegla vår tid mot Nya testamentets 
berättelser. Berättelserna hjälper oss att fundera över vår egen livssituation. Med hjälp av diskussioner, 
grupparbeten och övningar kan vi bygga, frigöra krafter till och förbättra vår livskontroll.

Inom Lutherska världsförbundets WICAS-nätverket (Women in Church and Society) blev man i 
de nordiska länderna intresserade av den i Island så framgångsrika kursen och islänningarna översatte 
materialet till engelska. På så sätt föddes WE – Women empowerment. A Reinforcement Course for Women.

Den svenska versionen av materialet har översatts från det finska dokumentet, som i sin tur går till-
baka på det engelska materialet. I innehållet har också noterats de erfarenheter som Kvinnosektionen 
vid Ekumeniska Rådet i Finland fått från de kurser som redan hållits.

Publikationen riktar sig till kursledare. Den ger tips om hur kursen kan byggas upp och om material 
som kan användas som inspiration under kursen. 

Vi hoppas att KVINNOENERGI-kurserna ska få fotfäste även i Finland och i de övriga nordiska 
länderna och att materialet kan tjäna och stärka kursledare och genom dem alla kvinnor som längtar 
efter mod och stöd i sökandet efter sitt jag.

Vi tackar kvinnoutskottet inom Islands kyrka och särskilt Halla Jónsdóttir för ett fint och inspire-
rande material. 

Helsingfors, 31 december 2016
Ekumeniska Rådet i Finland
Kvinnosektionen
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TILL LEDAREN

KVINNOENERGI – Våga vara Guds underbara skapelse -kursen erbjuder ett värdefullt forum för kvin-
nor att samlas för att diskutera, uppleva och agera, uppmuntras och berikas både själsligt och andligt. 
Den erbjuder möjligheter till självkännedom och lägger grunden för ett gott kamratskap. Deltagarna får 
tillfälle att diskutera saker som ligger dem nära. Tanken är också att betona att var och en är en unik 
varelse i Guds skaparverk samt vad detta kan tänkas betyda i våra dagliga liv. Bibelberättelserna som 
används placeras i vår egen tid. Det viktiga är vilka upptäckter som det här möjliggör. Att fungera som 
ledare för kursen är positivt och belönande. Även ledaren lär sig mycket. 

Till ledarens viktigaste uppgifter hör att leda arbetet i gruppen, få deltagarna att jobba tillsammans 
och inleda diskussionerna. Ledaren påminner om en värdinna som varmt tar emot kursdeltagarna och 
skapar en trivsam atmosfär så att deltagarna ska kunna känna att de fritt kan uttrycka sina åsikter. Kur-
sens atmosfär behöver vara inspirerande och tankeväckande. 

När ledaren kort går in i diskussionerna gör hon det i vi-form: ”vi är”, ”när vi…” o.s.v. Ledaren kan 
berätta något ur sitt eget liv om det passar in i situationen, men det här ska ändå inte göras för ofta. En 
ledare som dominerar med sina egna berättelser kan inverka skadligt på kursen. 

Arbetet i smågrupper sker självständigt, men ledaren ska på ett naturligt sätt finnas till hands ifall det 
finns frågor. Det är viktigt att ledaren observerar arbetet i grupp utifall att diskussionerna skulle stanna 
upp. Då kan ledaren inspirera till diskussion med hjälp av tilläggsfrågor. Det också möjligt att diskus-
sionen nått sitt slut och nästa övning kan påbörjas. 

Till kursens fördelar hör att ledaren har möjlighet att forma kursen på det sätt hon vill. Om ledar-
en har idéer som verkar passa bra ihop med kursen kan de läggas till. Innehållet kan utvidgas, så länge 
materialets linje följs. 

Det bästa är ändå att starta kursen som den är och efter hand lära sig av sina erfarenheter. Idéer som 
i teorin kan verka fina kan i slutändan visa sig vara praktiskt ogenomförbara. I början är det skäl att vara 
försiktig med att förändra. I stället kan man pröva nya idéer småningom. 

Kursen kan hållas med många olika grupper inom ramen för församlings- och föreningsverksamhet. 
Den kan också nå kvinnor som inte i vanliga fall deltar i kyrklig verksamhet. Ibland har deltagarna träffats 
på nytt efter att kursen slutat, samlats en eller två gånger och tillsammans bearbetat diskussionsämnen. 
KVINNOENERGI kan också vara ett sätt att forma små gemenskapsskapande grupper där man delar 
närhet och stöd. 

Kursen kan vara det första steget till att bilda kvinnogrupper som träffas regelbundet. Grupperna kan 
träffas under en kortare eller längre tid för att diskutera saker som är viktiga för deltagarna.
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INFORMATION OM KURSEN

Varför?
Det här materialets mest centrala mål är att stärka kvinnors självbild och skapa ett rum där de tillsam-
mans med andra kvinnor kan lära känna sig själv bättre. De har möjlighet att se sig själva i Bibelns ljus 
och förstå att de är Guds underbara skapelser. 

Hur?
Det här förverkligas genom att skapa ett forum för kvinnor där de kan undersöka sitt innersta och dela 
sina erfarenheter med andra samtidigt som den egna självbilden stärks. Mångahanda frågor kommer upp 
och diskuteras. Bibelberättelser används för att kasta ljus över frågorna. Ett aktivt deltagande betonas. 
Deltagarna gör olika slags övningar i grupp och enskilt. 

För vem?
Kursen är öppen för alla kvinnor som fyllt 18 år och som är intresserade av att stärka sin egen självbild. 
Kursen passar för alla åldrar. Den passar också för att stärka olika kvinnogrupper på t.ex. arbetsplatsen, 
i föreningen, bland singlar eller familjer. Grupper kan samlas ihop också från andra håll. Grupperna 
kan lika gärna vara homogena som heterogena med tanke på kvinnornas ålder och erfarenheter. När 
kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund kommer samman och delar sina erfarenheter är det ofta 
mycket berikande.

Var?
Gruppen träffas i kyrkan, i församlingens utrymmen eller någon annanstans där det är möjligt att sitta 
bekvämt framför bord, röra sig lite och njuta av något att äta under pausen. Miljön för träffarna har stor 
betydelse då det gäller att skapa en god atmosfär. Det är bra om deltagarna kan sitta vid bord, men ännu 
bättre är det att placera stolarna i en cirkel. Det ska vara så lite utrymme som möjligt mellan stolarna 
och överflödiga stolar ska tas bort. Var man träffas borde väljas med tanke på gruppens storlek: platsen 
får varken vara för stor eller för liten. Det är ändå bättre om utrymmet är på mindre sidan än om det är 
för stort. Det är viktigt att ledaren sitter så att hon kan få kontakt med var och en i gruppen. 

Hur många?
En lämpligt stor grupp består av högst 12 personer. En grupp i denna storlek har tillräckligt med tid för 
diskussion och deltagarna lär känna varandra bättre. Om det är flera intresserade än vad som ryms med 
är det bra att ha en kölista eftersom det alltid kommer annulleringar.

Hur ofta?
Kursen kan hållas på olika sätt, allt enligt situationen. Om kursen hålls en gång i veckan är det bra att 
träffas 2–3 timmar per kväll med en kort paus i mitten. Gruppen kan besluta hur ofta den träffas. En 
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möjlighet är att hålla en veckoslutskurs. Om kursen börjar på en lördag och hålls i en församlings eller 
kristen förenings utrymmen kan den avslutas med att deltagarna deltar i gudstjänsten på söndag. 

Hur lång tid för övningar?
På sidan 11 ges en ungefärlig tid för övningarna; den är ändå bara en uppskattning. Om ämnet är särskilt 
intressant kan man mycket väl ge mera tid. Då behöver man beakta att någon annan del måste förkortas 
med lika mycket tid. 

Servering
Det är bra om det bjuds på något att äta. En gemensam måltid stärker gruppandan och åtminstone 
i samband med veckoslutskurser är det bra att ordna med måltider. Om man däremot samlas under 
kvällstid enligt 2–3 timmar per träff passar det bra att servera kaffe/te, smörgås och frukter. Kursen kan 
förverkligas på många sätt. På sidorna 11–12 finns förslag på hur kursen kan förverkligas. 
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METODER

Bibelberättelser
Under kursen används berättelser ur Bibeln som grund för övningarna. I vissa fall kan berättelsen ute-
lämnas och när så görs meddelar man det. Om det finns mycket tid är det att rekommendera att alla 
berättelser används. Det är nödvändigt att förbereda sig väl. Bibelberättelsen behöver berättas fritt. Den 
som håller kursen måste känna berättelsen så bra att hon kan berätta den fritt, utan innantilläsning. 
Övning ger färdighet! 

Diskussioner och informativt stoff
Det är bra att betona deltagarnas aktivitet. Kursens ledare håller inga långa föreläsningar; i stället guidar 
hon kvinnorna genom övningarna och diskussionerna och uppmuntrar dem att uttrycka sina åsikter. 
Den här delen kallas för informativt stoff vilket betyder att ledaren ger ett kort bidrag till det fortsatta 
arbetet. Med diskussioner avses den arbetsform där man uttrycker sina åsikter. Till största del är det ändå 
frågan om en blandning av diskussioner och informativt stoff.

Individuella övningar och gruppövningar
Kvinnorna arbetar antingen enskilt eller i grupper vars storlek varierar beroende på övning. Kursdelta-
garna väljer själva sin grupp, alternativt gör ledaren gruppindelningen. Försök att gruppera deltagarna 
så att de lär känna möjligast många och inte alltid sitter i samma grupper. Ju färre människor i gruppen 
desto snabbare går övningen.

Lappar med komplimanger
Under kursens första del ger deltagarna varandra lappar där man skriver ner komplimanger. Det här 
syftar till inbördes öppenhet och förmåga att ta emot komplimanger. Till lapparna kan man använda 
vanligt kopieringspapper, men de bevaras bättre om de är av stadigare papper, gärna i färg. Ibland har 
deltagarna svårt att beskriva människor som de inte har träffat förut. Här är det skäl att poängtera att 
det första intrycket får avgöra. När vi träffar nya människor gör de alltid ett intryck på oss som vi kan 
försöka sätta ord på, som t.ex. att personen utstrålar värme eller är en behaglig person. Lika gärna kan 
man nämna fysiska egenskaper, som vackra ögon eller ett vackert leende. 

Avslappning och bön
Det kristna budskapet är en viktig del av kursen. Då Bibelns texter används är det viktigt att forma berät-
telserna så att de riktar sig direkt till deltagarna. Bönerna kan antingen vara fritt formulerade eller färdiga 
böner som passar för tillfället. Om det finns tid och om ledaren tycker att det passar in i situationen, 
kan man i slutet av en kursdel ha en avslappningsövning. I sådana fall kan man be kvinnorna att ta med 
sig ett liggunderlag. Ledaren leder avslappningsövningen där poängen är att hela kroppen slappnar av. 
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MATERIAL

Nödvändigt material
 - kopior av övningarna att dela ut (kopieringsunderlag medföljer)
 - papperslappar att skriva på (ca 5 x 7 cm)
 - pennor, färgpennor, pennvässare
 - Bibel eller Nya testamente
 - ljus och tändstickor
 - läspulpet/talarstol eller motsvarande (för den avslutande uppgiften)
 - en uppsättning bilder (se info i bilagan)
 - Andra hjälpmedel, mindre nödvändiga:

  - musikanläggning
  - wc-pappersrulle

Kopieringsunderlag till övningarna
 - Lära känna varandra
 - Val
 - Kastrullen – bild, s. 49
 - Utmattning – bild, s. 51 
 - Goda egenskaper och den inre rösten
 - Min barndomsfamilj och jag
 - Hinder
 - Att mobba och förminska andra
 - Hur kommer jag överens med mig själv? 
 - Tidsanvändning
 - Min dröm
 - Att hålla tal
 - Kopieringsunderlag finns på s. 44–47
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STRUKTUR

A. Strukturen för en kurs förverkligad på två dagar
Exempel A presenterar hur en kurs som hålls två dagar i följd kan byggas upp. I den här strukturen är 
tanken att deltagarna också tillbringar kvällen tillsammans. Förslaget nedan anger hur länge de olika de-
larna beräknas ta. Den faktiska längden per avsnitt är förstås beroende av gruppens storlek. Erfarenheten 
visar att en grupp på högst 12 personer fungerar bäst. 

Tidtabellen är uppgjord så att man håller på ungefär lika lång tid båda dagarna. Tidtabellen kan formas 
enligt behov. Kursdeltagarna behöver få tid minst till följande dag för att förbereda tal som hör till kursen.

 Ankomst och lämplig servering
 Det första verkstaden

  Lära känna varandra   30 min
  Val     20 min
  Utmattning    40 min
  Goda egenskaper och den inre rösten 30 min

 Paus (Servering)
  Min barndomsfamilj och jag   40 min
  Avslappning och avslutning  10 min

 Arbete med de uppgifter som getts.

 Måltid

 Fri samvaro

Dag två

 Frukost

 Den andra verkstaden

  Att skapa kontakt   30 min
  Hinder     40 min
  Att mobba och förminska andra 30 min

 Paus (servering)

  Hur kommer jag överens med mig själv? 20 min
  Tidsanvändning   10 min
  Att hålla tal – drömmen  45 min
  Avslappning och bön   10 min

 Måltid
 Gemensam gudstjänst (eventuellt)
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B. Den andra möjligheten – träffar varje vecka

Det beror på vem som arrangerar kursen och på deltagarna hur lång den veckovisa samlingen kan vara. 
En möjlighet är att hålla ett två-tre timmars arbetspass per kväll – gärna med en kaffepaus i mitten. 
Den som håller kursen utgår från två-dagarskursen men bygger upp den till en helhet som passar åter-
kommande träffar. 
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DEN FÖRSTA VERKSTADEN

Att lära känna varandra
Målet är att skapa en kontakt till deltagarna, att presentera kursinnehållet och att deltagarna ska 
få lära känna varandra.

1. Att komma igång
2. Deltagarna delas in i grupp
3. Vem är du? Intervju
4. Den första komplimangen
5. Paren presenterar varandra
6. Förväntningar och gruppens regler

1. Att komma igång

 - Ledaren hälsar på alla kvinnor genom att ta i hand
 - Bönestund
 - Du är hjärtligt välkommen
 - Ledaren presenterar sig själv
 - Deltagarnas kontaktuppgifter kan delas ut om man fått tillåtelse till det av alla. Dessa hinner 

man också dela ut senare, om man besluter så. 

2. Deltagarna delas in i grupp

Det är klokt att börja med en lek. Det kan bidra till att de som känner varandra från tidigare inte sitter 
bredvid varandra. I bilaga A finns några idéer kring det här. 

Berätta kort om kursinnehållet

När deltagarna hittat sin plats, berätta om kursen: t.ex. om materialets ursprung, hurdan struktur kursen 
har och vad målet är. Det är här frågan om en kort presentation eftersom det efter deltagarpresentationen 
är dags för en diskussion kring kursen (förväntningar och regler). 

3. Vem är du? Intervju

Be deltagarna att bilda par och att välja någon som de inte ännu känner eller som de bara känner lite. Be 
paren att sätta sig på olika platser i rummet. Dela ut övningspappret Lära känna varandra och be dem 
intervjua varandra (5 min.) och svara på frågan Vem är jag? Det här är inte någon djupintervju så det 
räcker att var och en nämner några saker om sig själv. Men kan också berätta om egenskaper eller t.ex. 
om glasögon eller smycken som man alltid har på sig eller nämna fysiska eller andra typiska drag som 
kan förknippas med en själv. Be också paren att fråga varandra om förväntningar på kursen.
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4. Den första komplimangen

I slutet av övningen delar ledaren ut små lappar där kvinnorna kan skriva positiva saker om sitt par. Vad 
som står på lapparna läses inte ännu utan de sparas till ett lämpligare tillfälle. 

5. Paren presenterar varandra

När paren intervjuat klart kallas deltagarna till cirkeln igen och paren presenterar varandra turvis. Den 
som presenteras stiger upp medan den som presenterar sitter. I en liten grupp kan alla i cirkeln sitta. 
Man startar presentationen med att först berätta vad personen heter.

Informativt stoff

 - Kursens innehåll är vi själva
 - Den ger oss en chans att betrakta oss själva och ställa viktiga frågor
 - Genom olika metoder lär vi oss hur vi kan stärka oss själva
 - Det beror på oss själva hur stor nytta vi har av kursen
 - Vi lär oss mera genom att vara aktiva

När presentationsrundan är över, berätta att vi nu vet var vi startar kursen, d.v.s. från oss själva. Vi själva 
är innehållet som bearbetas. Under kursen har vi möjlighet att granska oss själva och ställa viktiga frågor, 
samtidigt som vi lär oss sätt att stärka jaget. Under kursen hålls inga föreläsningar om hur vi blir starkare; 
i stället gör vi övningar och löser uppgifter samt delar erfarenheter – och vi lär av varandra. Det allra 
viktigaste är övningarna och diskussionerna. I Kina säger man: jag hör och jag glömmer, jag ser och jag 
minns. Det vill säga: vi ser och vi förstår. Vi lär oss mest genom att vara aktiva. Det beror på oss själva 
hur mycket nytta vi har av kursen. 

6. Förväntningar och regler för gruppen

 - Vad är dina förväntningar på kursen?
 - Vilka regler skulle du vilja att vi följde under kursen?
 - Vi förutsätter tystnadsplikt kring de saker som kommer upp

Fråga gruppen om vilka förväntningar som finns på kursen. Det är viktigt att lyssna på deltagarna för att 
få reda på vad som är viktigt för dem. Det kan i gruppen finnas någon som anmält sig till kursen och 
söker något som kursen inte kommer att erbjuda. Det här behöver man reagera på. Varje kvinna som 
med ett öppet sinne kommer till kursen kan ändå ha nytta av den och njuta av den. 

Ta reda på vilka regler medlemmarna i gruppen önskar att ska respekteras under kursens gång. Vänta 
inte allt för länge på svar. Samla ihop förslagen och lägg vid behov till synpunkter som inte kommit 
fram, som t.ex. att vi är artiga mot varandra och stänger av mobiltelefonerna, eller att bara en person 
talar åt gången o.s.v.

Tystnadsplikt betyder att det vi hör och ser under kursen stannar hos oss. För att vi ska kunna dra 
nytta av kursen maximalt måste vi lära oss att lita på varandra. Om vi vet att det som sägs inte läcker ut 
till andra uttrycker vi oss friare och vi får mera ut av kursen än vi annars skulle. 
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Val
Målet är att kvinnorna skulle spegla sig själva mot berättelsen, skulle berätta sina tankar om berättelsen 
och fundera på vad den betyder för dem personligen. 

1. Marta och Maria
2. Gruppövning

1. Berättelsen om Marta och Maria

Bibelberättelse – Luk 10:38–42
Berätta med egna ord berättelsen om Marta och Maria.

Diskussioner och informativt stoff

 - Vad tycker du om den här berättelsen?
 - Den här berättelsen väcker alltid starka reaktioner bland kvinnor.
 - En bekant situation.
 - Berättelsen väcker viktiga frågor.

Efter berättelsen kan man hålla en kort stund av tystnad och sedan fråga vilka tankar berättelsen väckte. 
I det här skedet är det inte dags att börja diskutera huruvida Marta och Maria agerade rätt eller om Je-
sus svar. I stället är poängen att för en stund diskutera vad deltagarna anser om berättelsen i allmänhet. 
Uppmana deltagarna att modigt säga hur de känner. Det är möjligt att deltagarna inte har mod att säga 
något negativt om Bibelns berättelser, men uppmuntra dem att säga vad de kommer att tänka på. När 
deltagarna har sagt vad de har att säga, avsluta diskussionen med att säga att berättelsen alltid väcker 
starka reaktioner hos kvinnor och att det är intressant att ta reda på varför det är så. Kanske handlar det 
om att berättelsen bottnar i kvinnors erfarenhetsvärld. För de flesta av oss är dessa situationer bekanta. 
Lite på samma sätt kunde det gå till hemma i vårt eget kök! Berättelsen väcker också viktiga frågor som 
vi själva bäst kan svara på. 

2. Gruppövning – Marta och Maria

Dela in deltagarna i grupper. Dela ut till var och en arbetspappret Val och be dem svara på de första 
frågorna: Är du i din vardag mera Marta eller Maria, och vem skulle du hellre vara? Uppmana sedan 
grupperna att diskutera svaren och berättelsen i allmänhet.

Diskussioner och informativt stoff

 - Hur många Martor och Marior finns i rummet?
 - Det är lätt att förstå den här berättelsen fel
 - Maria, den tysta och passiva kvinnan, har framställts som en förebild på bekostnad av den 

kunniga och arbetsamma Marta
 - Maria är en förebild för att hon vet vad hon vill
 - Jesus bejakar kvinnors rätt att välja
 - Vi har alltid rätt att välja
 - Vi ansvarar för våra egna val



16

Diskutera era svar och berättelsen. Det är lätt att förstå berättelsen fel. Periodvis har den tolkats så att 
budskapet är att man måste vara tyst inför Herren, ge tid åt sig själv, så att man kan växa i relationen 
till Gud. På det här sättet skapas en motsats mellan den tysta passiva kvinnobild som Maria presenterar 
och den arbetsamma tjatiga Marta. Det skulle vara bra att läsa den här berättelsen på nytt och på nytt 
och lyssna till vilket budskap berättelsen gömmer. Jesus nedvärderar inte Martas roll. Jesus riktar upp-
märksamheten till Maria som förebild därför att Maria vet vad hon vill: Maria har valt det goda. Jesus 
bejakar Marias rätt att välja. 

Det här är förstås ett viktigt budskap till oss kvinnor, och det var särskilt radikalt under sin tid då 
jämställdheten mellan kvinnor och män bara var en avlägsen dröm. Jesus respekterar kvinnors och mäns 
rätt att välja sina egna roller. Valet fråntas oss inte. Vi har alltid möjlighet att välja. Marias val är att sätta 
sig ner, medan Marta valde att ta tag i hemarbetet. Naturligtvis finns också möjligheten att alla besluter 
att hjälpas åt med hemarbetet och därefter sätter sig ner med gästerna, precis som deltagarna ofta och 
alldeles riktigt påpekar. Vi är ansvariga för våra val. Och fastän vi hamnar i situationer där vi känner att 
vi saknar valmöjligheter – något som ofta är fallet för mammor (vi kan inte bara ligga på soffan när fa-
miljens minstingar behöver oss, vi kan inte säga till dem att de ska byta sina blöjor själva!) – har vi alltid 
en möjlighet att välja förhållningssätt. Tar jag emot det som möter med en positiv attityd och försöker 
jag få saker att flyta smidigt eller tar jag passivt emot det som möter?

Utmattning

Målet är att göra kvinnorna medvetna om riskerna att bränna ut sig och medvetna om hur de kan för-
hindra det i sina egna liv genom att ge mera tid till sig själva. 

1. Kastrullen – bild, s. 49
2. Utmattning – en process, s. 51
3. Gruppövning – utmattning
4. Individuell övning 1 – fritid för dig själv

Grupperna är desamma som i föregående övning. Dela ut pappret Kastrullen och Utmattning. 

1. Kastrullen – bild 

Visa upp bilden Kastrullen och fråga om synen är bekant. Berätta att den här bilden föreställer er.

Informativt stoff

 - Vi påminner om den här kastrullen
 - Vi befinner oss många gånger under press
 - Vi måste ta hand om oss själva
 - Vi är ansvariga för hur vi mår

Vi kvinnor är ibland som kastruller som kokar över. Kvinnor sköter ofta många projekt samtidigt. De 
arbetar utanför hemmet, de tar hand om hem och barn, de deltar i sociala händelser o.s.v. Det verkar 
aldrig finnas tillräckligt med tid. Vi lever under många olika former av press och vi tar inte hand om oss 
själva. Kastrullen håller på att koka över. Vi måste ta vara på oss själva. Om man låter bli att göra något 
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åt risken att koka över går själva innehållet förlorat och dessutom även annat. Det finns dock många 
olika slags motåtgärder. Vi kan ta kastrullen bort från platta, d.v.s. reagera omedelbart för att lätta på 
trycket. Vi kan vila, röra på oss utomhus eller göra annat uppbyggligt. Vi kan också sänka temperaturen 
eller med andra ord minska på det som stressar i våra liv. Det kan handla om att minska arbetsmängden 
och förenkla livet. Vi är ansvariga för vårt välmående. 

2. Utmattning – en process

Informativt stoff

 - Vad betyder utmattning?
 - Människor som tar hand om andra måste också ta hand om sig själva
 - Vi kvinnor behöver lära oss att sköta bra om oss själva
 - Småbarnsmammor behöver extra mycket värna om sig själva

Förklara med några ord begreppet utmattning. Människor som har sociala arbeten där de möter och 
arbetar med andra människor och där den egna personen är själva arbetsredskapet befinner sig samtidigt 
under stor press. De måste ge mycket av sig själva och på dem läggs mera känslomässiga förväntningar 
än i många andra yrken. I ett sådant arbete är det svårt att se arbetet som en helhet och mäta de positiva 
resultaten – något människan oberoende arbete behöver för att inspireras. Av den orsaken finns det hos 
människor inom dessa yrken en större risk för utmattning. Utmattning är oftast det sista skedet av en 
process som pågått länge. Betona att de här processerna inte enbart sker i arbetslivet utan att de också 
är vanliga i de nära relationerna, t.ex. i familjen. 

Arbetstagare måste ha omsorg om sig själva. De behöver tänka både på sin psykiska och fysiska hälsa 
för att kunna bevara ett välmående i arbetet och för att undvika risken att ge upp. Vi kvinnor sköter i 
högre grad än män om andras välmående – detta gör vi som mammor, fruar, döttrar o.s.v. Därför behöver 
vi också ta hand om oss själva såväl fysiskt som psykiskt. Särskilt småbarnsmammor ska vara medvetna 
om att utan egen tid kan det bli tungt att ta hand om bebisar.

Beskriv bilden

Visa bilden Utmattning (sidan 51) och diskutera den med deltagarna. Bilden som är uppdelad i fyra 
delar beskriver utmattningsprocessen. 

Utmattningsprocessen, del 1

Så här känns det när vi är i balans. Det känns gott att vara och man tar gärna tag i vardagssysslorna. 
Vi har många goda idéer och inget känns övermäktigt. Även om vi går i uppförsbacke känns det okej 
eftersom vi överlag mår bra. 

Informativt stoff

 - Vi behöver vara uppmärksamma på oss själva
 - Grundbehoven behöver tillfredsställas
 - Identifiera det som ger välmående



18

 - Identifiera dina gränser
 - Ta ansvar för andra
 - ”Ta först själv på dig syrgasmasken”
 - En timme i veckan betalar sig tillbaka
 - Det räcker inte enbart med kunskap – det vi vet är sant måste omsättas i praktiken

Det är viktigt att vi granskar oss själva och sköter om våra egna behov av föda, vila och regelbunden mo-
tion – allt detta för att vi ska må bra. Samtidigt är det värt att komma ihåg att det som gör att människor 
mår bra varierar från person till person. Familj och vänner, fritid, studier och motion är exempel på 
sådant som inverkar positivt och uppbyggligt på vårt välmående. De krav som man i detta hänseende 
sätter på sig själv ska vara måttliga och man ska inte jämföra sig med andra. Vi har orsak att lära känna 
våra egna gränser i relation till jobb och vila samt lära oss att respektera dem. 

Ofta tar vi bättre hand om andra än oss själva. Vi är måhända ansvariga för andra, t.ex. barn. När 
bördan blir för tung finns det risk för att våra egna behov till och med hamnar utanför vår lista på vad 
som är viktigt. För att vi ska kunna ge av oss själva behöver vi lära oss att ta hand om oss själva. Vi kan 
bättre ta hand om andra om vi har omsorg om oss själva. Det här påminner om de säkerhetsföreskrifter 
som finns i flygplan. Vi får veta att om lufttrycket sjunker i kabinen kommer syrgasmasker att fällas 
ner från taket. Passageraren uppmanas att först sätta syrgasmasken på sig själv och därefter hjälpa barn. 
Orsaken är att den vuxna behöver hållas vid medvetande så att hen kan ta hand om eventuella barn. 

Vi behöver reservera tid för oss själva. En timme i veckan är till en början det minsta, men det kom-
mer att betala sig tillbaka snabbt. Ett av buden säger: Du ska helga vilodagen. Det är inte utan orsak 
detta sägs. Det är viktigt att reservera en dag i veckan till sig själv och sina kära samt till att växa som 
människa. Vi behöver vila oss med jämna mellanrum och ta på allvar det som är viktigt för oss. 

Bildens första del visar hur vi borde leva varje dag. Verkligheten är dock en annan. Vi är ofta trötta, 
stressade och deprimerade.

Vi borde hitta sätt som håller oss i god psykisk och fysisk form och på det sättet undvika att den 
process som tecknas i bilden alls skulle starta. Enbart kunskap om vad vi borde göra hjälper däremot 
inte. Vi behöver också agera aktivt för att må bra.

Utmattningsprocessen, del 2

I bildens andra del ser vi hur trötthetstecken syns hos den enskilda individen. Vägen kan vara krokig 
och det kan vara tungt att färdas. Det som tidigare kändes lätt att ta tag i känns nu svårt. Känslan är 
densamma som för en person som drar en metallkula fastsatt runt vristen efter sig vart hen än går. Själv-
känslan minskar. Negativiteten tilltar och tålamodet minskar. 

Informativt stoff

 - Lär känna dina egna trötthetssymptom
 - Tecken på trötthet tar sig uttryck i kroppen, i människorelationerna och självbilden
 - När idioterna runtomkring mig verkar öka i antal, då är det skäl att vara uppmärksam på 

vad som pågår i en
 - Vi behöver lära oss att lokalisera tecken på utmattning hos oss själva

Utmattning är en normal del av livet och det är bra om vi kan känna igen symptomen. Utmattning 
innefattar mångahanda symptom; den tar sig dock olika uttryck beroende på person. Vissa av oss känner 
utmattningssymptomen i vår kropp. Vi blir trötta eller annars bara sömniga eller så upplever vi fysisk 
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värk. Andra känner av utmattningen framför allt i samspelet med andra människor. Vi tjatar, grälar och 
blir lätt arga för något som normalt inte skulle förarga oss. 

Småsaker blir fort stora. Vår iver har inga gränser, vi blir arga på andra familjemedlemmar eller håller 
arga tal angående skorna som ligger utspridda i hallen eller över rätta sättet att skära ost. Det känns som 
om människor runtomkring oss är extremt tråkiga eller oengagerade. Arbetskamraterna är viktigpettrar, 
bankbiträdet ovänligt, och i trafiken finns det otroligt många dåliga chaufförer. Många av oss funderar 
hur det kom sig att vi gifte oss med vår make – mannen som vi i allmänhet är helt nöjd med. En bra 
tumregel är följande: när töntarna i ens närhet ökar, då är det dags att ta hand om sig själv. Jag har för-
summat att ta hand om mig själv och bemöter därför andra sämre än förr. 

Vi måste lära känna våra egna tecken på utmattning, ta dem på allvar och reagera på dem genom att 
sköta om oss själva. 

Utmattningsprocessen, del 3

Bildens tredje del beskriver hur det känns om vi inte uppmärksammar tecknen på utmattning och om 
vi låter bli att ta våra behov på allvar – då slösar vi med vår energi i onödan. Hälsan rämnar. Tron på oss 
själva minskar och kommunikationsproblemen ökar. I det här skedet finns det risk att alkoholanvänd-
ningen ökar som ett sätt att fly verkligheten, något som i sin tur gör att problemen ökar. Det känns som 
vore man instängd i en bur. Det finns inget sätt att bli kvitt problemen, ändå är det så att buren bara 
kan öppnas från insidan. Vi måste själva ta ansvar. Ingen annan kan göra det för oss. 

Utmattningsprocessen, del 4

Den fjärde delen av bilden visar vad som väntar om vi inte sköter om oss själva. Vi blir trötta både själs-
ligt och fysiskt. Det finns risk att insjukna i olika kroniska sjukdomar och krämpor och vissa hamnar 
till och med på sjukhus. Allt fler kämpar med sjukdomar och själsliga problem för att de inte tog hand 
om sig själva och inte reagerade på tecken på utmattning. Det är en mycket allvarlig sak att inte sköta 
om sig själv. Det kan få ödesdigra följder. 

 

3. Grupparbete – utmattning

Be kvinnorna att skriva ner sina symptom på utmattning. De kan t.ex. skriva hur de märker av de första 
tecknen på trötthet (bildens andra del) samt vad de gör eller skulle kunna göra för att må bra (bildens 
första del). Be dem därefter att diskutera sina iakttagelser i grupp. 

Informativt stoff

 - Det behövs bara en sak
 - Jesus lyfter fram Maria som exempel eftersom Maria vet vad hon vill
 - Vi är ansvariga för våra egna val
 - Vi måste ta hand om oss själva
 - Att förverkliga detta är däremot svårt
 - Vi tar reda på vad vi själva mår bra av
 - Vi börjar lite i taget

Sammanfatta diskussionen om Marta och Maria samt vikten av att ta hand om sig själv.
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Bara en sak är nödvändigt. Vi måste ha omsorg om oss själva. Jesus pekar på Maria och gör henne till 
exempel, eftersom Maria vet vad hon vill. Vi är ansvariga för oss själva och behöver hitta sätt att ta hand 
om oss själva. På det sättet kan vi också ge mera av oss själva i växelverkan med andra. 

Allt för ofta använder vi mycket tid på sådant som egentligen inte är av stor betydelse för oss, som 
hushållssysslor och olika slags plikter. Samtidigt sätter vi allt för lite tid på sådant som verkligen är vik-
tigt för oss, som att vara med familjen och vännerna. Vi kanske drar oss för att bjuda hem människor 
då vi känner att hemmet inte är tillräckligt städat eller i tiptop-skick. Många kvinnor använder mycket 
tid till att göra det prydligt.

När våra barn växer upp och minns sin uppväxttid kommer de inte att minnas hur välordnat allt var 
i skåpen eller hur golven blänkte, utan i stället minns de den tid som man spenderade tillsammans och 
attityden gentemot dem. Bättre lite damm i vrårna än ett sterilt helvete. Det ligger en stor sanning i det. 

Det här är ingen nyhet. De flesta av oss vet redan vad som borde göras. Problemet är hur vi ska få 
till stånd det. Uppmuntra kvinnorna att använda tid för att utveckla sig själva och söka det som passar 
just dem och deras livsstil.

Ibland gör vi sådant som vi egentligen inte vill. Vi går på jympa för att vi tror att det gör oss gott. 
Ändå tycker vi det är rätt ointressant! Låt oss lyssna till vår egen inre röst och lära känna oss själva. Med 
tiden kommer vi att märka vad som gör oss gott. Genom övning blir det här en normal del av livet. 
Det är viktigt att ställa enbart rimliga krav på sig själv och inte gå över vad en förmår. Det är bättre att 
börja försiktigt och öka målsättningarna småningom än att börja med för stora anspråk och sedan bli 
tvungen att backa. 

4. Individuell uppgift I – en timme för mig själv

Uppmana kvinnorna att återkalla i minnet vad de gör eller skulle vilja göra för att må bra.
Tankarna och svaret får mogna tills nästa dag/gång då man kan dela dem med varandra.

Goda egenskaper och den inre rösten

Målet är att få kvinnorna att upptäcka sina goda egenskaper, att vänja kvinnorna vid att uttala dem högt 
och göra dem medvetna om att det är viktigt att tala gott om sig själv. 

1. Personliga övningar – goda egenskaper
2. Lappar med komplimanger II
3. Grupparbete – goda egenskaper
4. Den inre rösten – informativt stoff
5. Individuell övning II – vikten av att tala till sig själv

Grupperna är desamma – dela ut pappret Goda egenskaper och den inre rösten

1. Personliga övningar – goda egenskaper

Be kvinnorna att skriva ner tre egenskaper om sig själva och svara på frågor som handlar om att prata 
till sig själv. Ge dem ca 8 minuter att skriva ner tankar på pappret. Under tiden berättar du samtidigt ett 
par saker: Att det ofta är svårt att skriva ner sina goda egenskaper. Orsaken är att vi inte är vana vid det. 
Vi ser inte våra egna karaktärsdrag som goda egenskaper. Vi tänker att de är självklarheter och att alla 
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har likadana egenskaper. Vi anser alltså att goda egenskaper som ärlighet, punktlighet och hjälpsamhet 
är typiska drag hos alla. Sanningen är långt ifrån detta. Alla människor är verkligen inte ärliga, punktliga 
eller hjälpsamma, eller vad vi nu nämner för egenskaper. Det är viktigt att vi i det här sammanhanget 
ger ett par goda egenskaper som exempel till dem som har svårt för att komma på egna goda egenskaper. 
Det hjälper dem framåt. Berätta för deltagarna att vi senare kommer att ha diskussioner kring att lita 
på sig själv och tala till sig själv. 

2. Lappar med komplimanger II

Ge deltagarna små lappar där de får skriva positiva saker om varandra, den här gången om varje person i 
gruppen. Var och en skriver 3–4 lappar beroende på hur många kvinnor det är i gruppen. Om gruppen 
är stor kan man skriva ett par egenskaper. Sedan stansar man ihop lapparna och ger dem till varandra. 
Lapparna får inte läsas direkt. Berätta att vi nu ska göra på samma sätt som med julklappar: de öppnas 
först när det är dags. Be deltagarna att samla ihop sina papper och lappar samt berätta att de ska förvara 
lapparna väl så att de inte kommer bort. Be alla att samlas i en ring. 

3. Grupparbete – goda egenskaper

I ringen startar man en diskussion om deltagarnas egenskaper. Nu ska deltagarna högt läsa upp sina goda 
egenskaper. Fråga först hur det kändes att söka efter de goda egenskaperna. Skulle det ha varit lättare 
att hitta dåliga egenskaper? Många är inte vana vid att tänka särskilt mycket på sina goda egenskaper, 
men för att stärka självkänslan borde vi göra oss uppmärksamma på dem. Om man inte är van vid att 
söka efter sina goda egenskaper så kan det vara svårt att hitta dem. Ännu svårare är det att högt nämna 
sina goda egenskaper i en grupp, ändå är det just så vi ska göra i den här övningen. Till råga på allt 
ska varje deltagare säga ”Jag är…” före hon nämner de goda egenskaperna. Vi tvekar ofta då vi ska tala 
om våra goda egenskaper. Det är möjligt att vi säger: ”Jag tror att jag är…” eller ”Möjligen är jag…” 
o.s.v. Nu säger vi uttryckligen ”Jag är…” för att öva oss att helt säkra på oss själva nämna vilka positiva 
egenskaper vi har. 

I tur och ordning får var och en i cirkeln ta till orda. De som talar avbryts inte, även om de inte skul-
le göra exakt så som du uppmanade dem till. Försök inte få kvinnorna att nämna fler goda egenskaper 
om det skulle vara så att de inte hittat fler än tre. Tacka varje person skilt innan turen går till följande. 

Informativt stoff

 - Vilka är mina goda egenskaper?
 - Vi behöver känna till våra goda egenskaper för att kunna bygga upp vår självkänsla
 - Skrytsamma människor litar inte på sig själva.
 - Känner vi till våra goda egenskaper är vår självkänsla inte beroende av andra

För att vi ska kunna bygga upp vår självkänsla måste vi starta från en grundnivå, d.v.s. vi behöver leta 
efter våra grundegenskaper. Då vi försöker utveckla oss själva tänker vi ofta: ”Jag har så lite tillit till mig 
själv. Varför är jag blyg och reserverad? Jag borde vara självsäkrare. Jag måste förändra mitt beteende.” 
På det här sättet raserar vi oss själva innan vi ens startat med att bygga upp.

Innan vi kan värdesätta oss själva mera, behöver vi vara medvetna om våra grundegenskaper. Vi behö-
ver identifiera våra styrkor för att veta vilken grund vi har att bygga på. När du hörde kvinnorna nämna 
sina goda egenskaper hörde du med säkerhet också sådant som gäller dig. Skriv ner det på ett papper. 
Försök hitta dina egna goda egenskaper och uttala dem högt. Då man känner sina egna styrkor tar man 
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ett viktigt steg i att stärka självbilden. Vissa tror att då vi blir medvetna om våra goda egenskaper börjar 
vi bara skryta på oss själva och blir självcentrerade, så att vi bara går omkring och berättar för alla som 
vill eller inte vill höra hur fantastiska och speciella vi är. Den här risken finns verkligen inte! Människor 
som vi anser vara själviska och skrytsamma saknar rätt ofta självkänsla. De är inte nöjda med sig själva och 
de måste ideligen prata om hur fantastiska de är för att bevisa sin förträfflighet för sig själva och andra. 

Om vi inte känner igen våra goda egenskaper finns det risk för att vår självkänsla är beroende av andra 
människor. Beklagligt nog får vi inte alltid höra vilka fina och härliga kvinnor vi är. Att det är så handlar 
inte om att människor skulle uppfatta oss på något annat sätt, utan att de helt enkelt inte kommer på att 
tala om det för oss, annat än under riktigt festliga tillfällen som födelsedagar eller i festtal. Väntar vi på 
att andra ska ge oss godkännanden och komplimanger får vi vänta länge. Därför måste vi vara medvet-
na om våra egna styrkor och bygga på dem. Gör vi så kommer det att betyda mindre hur omgivningen 
förhåller sig gentemot oss. Om familjemedlemmarna är inåtvända och tråkiga, arbetskamraterna negativa 
och alla runtomkring oss verkar gråa, kommer det utan tvivel att påverka oss ifall vi inte har identifierat 
våra grundegenskaper. Då vi blir medvetna om våra egna goda egenskaper blir vi mera positiva och vi 
kommer också att märka fler goda egenskaper hos andra. 

4. Den inre rösten – informativt stoff

Diskutera om att tala till sig själv. Betona att det är viktigt att tala till sig på ett uppbyggligt sätt. Gör 
deltagarna uppmärksamma på hur ett självnedvärderande tal skadar.

 - Vi talar hela tiden till oss själva
 - Vår inre röst påverkar långt hur vi känner oss
 - Om vårt tal är nedvärderande behöver vi förändra det
 - För att vi skulle vara nöjda med oss själva behöver vi tala positivt till oss själva
 - Olika sätt att förändra hur vi talar till oss själva

Vi talar konstant till oss själva i vårt inre, inser vi det eller ej. Våra tankar är vad vi kan kalla vår egen 
inre röst. Vi tolkar våra känslor och erfarenheter genom våra tankar. Om vi talar gott och konstruktivt 
till oss själva är allt bra. Om vårt tal däremot är nedvärderande, som det är för många, är det bra att fästa 
uppmärksamhet vid vad vi säger till oss själva när vi gör fel eller klantar oss. Vad säger den inre rösten? 
Säger den: ”Jag ställde till det men jag försöker nu vända saken till det bättre”, eller säger den: ”Jag är 
en fullkomlig idiot, jag gör aldrig någonting rätt, jag är helt hopplös!”?

Om vi tenderar att tala negativt om oss själva och beskriva oss själva i negativa meningar behöver 
vi förändra det här. Det som vi säger till oss själva påverkar i hög grad vad vi känner. Vi behöver tala 
vackert till oss själva för att vi ska kunna vara nöjda med oss själva och för att vi ska värna om en god 
självbild. Vi är överens om att vi ska tala vackert till andra men skoningslöst plågar vi ofta oss själva med 
hårda ord. Vad gör vi t.ex. om vår vän kommer till oss och klagar över att hon mår dåligt? Kanske har 
hon gjort fel och ställt till det på något sätt och nu söker hon upp oss och säger: ”Jag har varit en riktig 
idiot, jag får aldrig något rätt, jag har klantat till det rejält.” Vad svarar vi? Säger vi: ”Visst, jag håller 
helt med dig, du är en idiot; ta dig själv i kragen nu!”? Förstås säger vi inte så här. I stället försöker vi 
säga något snällt och uppmuntrande till vår vän. Vi försöker snarare påminna henne om alla de goda 
egenskaper hon har och att hon måste försöka se vad som faktiskt är fallet.

Av detta lär vi oss hur vi borde tala också till oss själva, nämligen välvilligt: som om vi skulle vara vår 
egen bästa vän. Att tala till sig själv är inget medfött, vi lär oss hela tiden. Det går att förändra den inre 
rösten. Den här förändringen är inte lätt, den tar tid, men den är möjlig och det finns olika sätt att nå 
fram till den. Ett sätt är att föreställa sig att de negativa tankarna om oss själva är som pingisbollar som 
vi blåser bort när de kommer emot oss. Vi börjar tänka positivt i stället för att acceptera de negativa 
tankarna.
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Ett annat tillvägagångssätt är att när vi i vårt sinne talar till oss själva använda förnamnet och sätta 
ordet kära framför. Det här är ett effektivt sätt. För en människa säger ju inte: Kära Maja, du är verk-
ligen en tönt! Försök tala positivt till dig själv. Om vi önskar förbättra oss själva på den här punkten är 
det bästa sättet att tänka positivt om sig själv – då mår vi bättre. Våra tankar påverkar oss mer än hur 
vi känner det. 

5. Individuell övning II – fundera på din inre röst

Be kursdeltagarna att fundera på sin egen inre röst. Hur talar du till dig själv? Något du lägger märke 
till? Bygger din inre röst upp eller bryter den ner? Be kvinnorna att alltid ingripa när de tänker negativt 
om sig själva. Uppmuntra dem att tänka konstruktivt. Påminn om att det är skäl att använda några av 
de metoder som har nämnts. 

Min barndomsfamilj och jag

Målet är att få deltagarna att granska sin självbild i den familj de växte upp i. De ska fundera hur bilden 
formar dem fortsättningsvis och hur viktigt det är att hitta ett sätt att handskas med de känslor, t.ex. 
hat, som har sitt ursprung i det förflutna.

1. Min barndomsfamilj – grupparbete
2. Gruppövning – vi minns en person

1. Min barndomsfamilj – grupparbete

Bibelberättelse – Mark. 10:42–45

Dela in kvinnorna i grupper och be dem att sätta sig runt ett bord. Berätta ur minnet bibelberättelsen 
(valbart). Om det finns deltagare som är nära släkt med varandra är det bäst att inte placera dem i samma 
smågrupp. Dela ut pappret Min barndomsfamilj och jag samt färgpennor. Be sedan deltagarna att rita en 
bild av sin barndomsfamilj. Det är inte viktigt att rita bra utan det räcker att rita konturer eller dylikt av 
personerna. Be dem att ta med alla familjemedlemmar i teckningen och påminn också kvinnorna om att 
sätta med sig själva. Be dem sedan att rita en cirkel runt den starkaste eller mest dominerande familje-
medlemmen. Därtill ska kvinnorna fundera på frågan: Hur kändes det att vara dotter i den här familjen?

Efter det här visar deltagarna sin bild till de andra i smågruppen och berättar lite om familjen. I 
gruppen diskuterar man också hur det kändes att vara dotter i den här familjen. Ge tillräckligt med tid 
för att fullfölja den här uppgiften i grupperna. 

Informativt stoff

 - ”Men så är det inte hos er”, säger Jesus – hur var det hos oss?
 - Den familj vi växte upp i formar oss mera än något annat
 - I en familj har vi olika roller
 - Vem är jag utan min roll?
 - Är jag nöjd med mig själv så som jag är nu?
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 - Vi behöver få syn på hur familjen har format oss 
 - Att värna det goda och ingripa i det onda
 - Om vi har sår från vår uppväxttid behöver de helas
 - Ibland är det nödvändigt att söka hjälp 

- ”Men så är det inte hos er”, säger Jesus. Hur var det hos oss? Människor som är viktiga för oss formar 
oss också. Det kan hända att vi vill likna dem – eller så vill vi det inte. Den familj där vi växte upp har 
format oss, vill vi det eller inte. Vi har alla olika roller: dotterns, hustruns, systerns, fasterns/mosterns, 
brors/systerdotterns, vännens, mammans eller mormoderns/farmoderns roll, eller någon annan roll. Mam-
marollen formar oss kvinnor mera än någon annan roll. Den formar oss mera än papparollen formar män!

Rollerna har en mening, men för att veta vem vi är behöver vi ta reda på vem vi är utan våra roller. 
Vem är jag? Är jag fast i en roll som jag inte vill ha eller som inverkar på mig negativt, eller är jag till-
freds med mig själv sådan jag är idag? Det är ytterst viktigt att identifiera sin egen roll i familjen och 
bestämma om man är nöjd med den eller inte. Om vi inte kan vara oss själva i den roll vi getts, om vi 
inte är nöjda i vår roll, då behövs förändring. Någon kanske vill sluta vara den ansvarstagande personen i 
familjen, den som alla vill ha hjälp av och som löser problemen, men som måste bära sina egna problem 
själv. En annan känner att hon inte blir tagen på allvar och att hon skulle vilja vara mera delaktig. Vi 
behöver hitta en balans mellan våra känslor och de krav som andra ställer på oss. Om jag inte tar hand 
om mig själv har jag inget att ge andra. Vi behöver sätta vissa gränser gentemot andra och vi får inte låta 
omsorgen om andra överskugga vår självrespekt. Vilken roll vi än har måste vi besluta om vi vill spela 
den rollen och vi behöver hitta sätt att vara oss själva.

För att vi ska kunna lära känna oss själva är det viktigt att vara medveten om på vilket sätt vår upp-
växt har format oss. En del har varit uppbyggligt och givande, medan annat har varit negativt och ned-
brytande. Det är viktigt att värna om det goda, men samtidigt identifiera det dåliga som vi inte vill föra 
vidare i våra liv. Det är fint om vi har goda minnen från vår ungdom och om vi togs väl omhand i vår 
kärnfamilj. Vi ska värna om det som vi tyckte om under uppväxtåren. Om uppväxten var svår och fa-
miljelivet inte var vad vi skulle önskat, är det viktigt att bearbeta detta. Om skilsmässa, alkoholism, våld 
eller andra svårigheter präglade familjelivet behöver vi får reda på hur dessa erfarenheter har påverkat 
oss. Vi behöver upptäcka vad vi vill bära med oss in i vuxenheten och vad vi vill lämna. Om vi bär med 
oss sår från vår uppväxt behöver vi få veta vad som finns att göra för att de skulle kunna helas. Om vi 
inte gör det här finns risken att såren blir värre. 

Det är viktigt att möta det som var svårt och gjorde ont under vår uppväxt. Ibland räcker det med att 
vi känner igen dessa saker och berättar om dem för någon pålitlig person. Andra gånger behöver vi göra 
mer än så. Präster, socialarbetare, psykologer och andra professionella är personer som vi kan rådfråga. 
Det finns olika stödgrupper, t.ex. Al-Anon för familjemedlemmar till alkoholister och det finns skydds-
hem som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som upplevt våld – bara för att nämna några exempel. 

2. Gruppövning – vi minns en person

Be kursdeltagarna att tänka på en person som påverkade dem under uppväxtåren och beskriva egenskaper 
som de beundrade i den personen. Be dem dela dessa tankar med de andra i gruppen. Genom den här 
övningen kan man lära sig olika saker om sig själv. Vi tar reda på vilka människor vi vill omge oss med 
och vilka faktorer som är viktiga när vi kommunicerar med andra. Och än viktigare: vi önskar måhända 
att vi hade dessa människors egenskaper och att andra skulle upptäcka dem i oss. Kanhända äger vi några 
av dessa egenskaper, vi borde kanske bara fortsätta att utveckla dem. 
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Till slut

Målet är att slappna av och betona att varje kvinna är värdefull i Guds ögon. 

1. Individuell övning III – Mina drömmar om framtiden
2. Lapparna med komplimanger läses högt
3. Avslappning och bön

Be deltagarna att samlas i en cirkel och ta med en stol samt lapparna med komplimanger.

1. Individuell övning III – Mina drömmar om framtiden

Påminn i början om de två tidigare enskilda övningarna. Innan följande träff ska kursdeltagarna ha gjort 
något som bygger upp dem själva och de ska ha gett akt på sin inre röst. Det här gäller de kurser som 
går över flera dagar. Om kursen hålls två dagar i rad gör varje kursdeltagare sina uppgifter för sig själva.

Dela sedan pappersarken som hör till den tredje enskilda övningen: Min dröm och Hålla tal. Förklara 
uppgifterna lite. Till följande dag eller till följande träff ska kvinnorna skriva en halv sida eller helsida 
om sina drömmar för framtiden. Hur ser du din framtid? Hur skulle du vilja att ditt liv utvecklades?

På följande dag eller under följande träff ska kvinnorna berätta om sin dröm/sina drömmar för de andra 
i gruppen. Deltagarna ska uppmuntras att frimodigt skriva ner vad de önskar för det här är en mycket 
effektiv övning. När vi identifierar våra drömmar börjar vi ofrånkomligt arbeta för att de ska uppfyllas.

Berätta för deltagarna att den här övningen inte ska hindra dem från att komma följande dag/gång. 
Ingen kommer att tvinga dem att hålla talet, men det är viktigt att de kommer med tanke på den andra 
delen av kursen. Det här är ingen lätt övning eftersom vi talar om saker som kommer från våra hjärtan. 
Det kunde vara lättare att skriva om trafiken eller vädret! För att vi ska bli starkare behöver vi dock an-
stränga oss och gå ett steg längre än vi egentligen skulle ha mod att göra. 

Tips på hur man kan hålla ett tal, s. 38 och 46
 

2. Lapparna med komplimanger läses högt

När du har läst det här, be deltagarna att lägga sina papper under sin stol och bara hålla i de små lapparna 
med komplimanger. Nu har de lov att veckla ut lapparna och läsa vad som skrivits. Be dem läsa lapparna 
högt och på samma sätt som när de läste upp sina goda egenskaper, d.v.s. genom att starta med orden 
”Jag är”. När alla läst sina lappar, påminn dem om att bevara lapparna på en lättillgänglig plats så att de 
senare, svart på vitt, kan påminnas om vilka många fina egenskaper de har. 

3. Avslappning och bön

Dämpa belysningen. Placera ett ljus framför varje deltagare och be deltagarna att sätta sig bekvämt på 
stolarna. Nu är det dags att slappna av. Be deltagarna att andas in och föreställa sig att de vid utandningen 
andas ut all stress och utmattning ur sin kropp. Upprepa detta några gånger. Uppmana var och en att 
tända ljuset som finns framför dem och ge följande instruktioner:

 - ta en minut och se in i ljusskenet
 - slut småningom ögonen
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 - visualisera ljusskenet så att det bildar en osläckbar låga i ditt hjärta
 - låt lågan sprida sitt ljus åt alla riktningar
 - fortsätt att hålla uppmärksamheten vid hjärttrakten
 - känn ljusskenet som en mjuk glöd i ditt hjärta
 - om du vill kan du öppna och stänga ögonen ett par gånger för att titta på ljuset framför dig 

och visualisera det i ditt hjärta
 - när dina tankar börjar vandra, för dem varsamt tillbaka till ljusskenet i ditt hjärta
 - för nu skenet långsamt till olika delar av din kropp. Om det känns olustigt vid något ställe, 

låt skenet stanna kvar en lite längre stund just där innan du fortsätter vidare
 - för först ljuset till ditt huvud och låt det lysa upp din hjärna
 - för ljuset genom ditt hjärta och låt ljusskenet röra sig mot handled och hand, en arm åt gången
 - börja åter från hjärtat och för skenet till överkroppen, till dina ben och tår, ett ben åt gången
 - för än en gång ljuset tillbaka till hjärtat. Om du lider av ett emotionellt lidande, låt det som 

besvärar hållas på sin plats medan du fyller ditt hjärta med ljus
 - låt ljuset vidga sig utanför dig själv, inberäknat alla andra människor i rummet, i huset, i 

det land du finns i och i hela världen. Visualisera med din själs ögon att du och hela din 
omgivning fylls med ett varmt strålande ljussken

Du kan flytta ljuset vart du vill. Om du vill hålla det hos dig själv är du fri att göra det. Omsorgspersoner 
och extroverta kan vilja dela ljuset med alla, medan introverta kan tycka att det är naturligare att hålla 
ljuset kvar i sitt inre. Låt trakten kring ditt hjärta bara innehålla känslan av ljus. När du stänger dina 
ögon ser du ljusfigurer flimra förbi. 

Kom ihåg att ljusets mening inte är att mota bort negativa känslor och egenskaper. 

Läs för deltagarna ett uppbyggligt bibelställe, t.ex. Ps. 139:1–6; 14–18; 23–24. Förändra uttrycken om 
det behövs så att det du läser särskilt passar kvinnor, för det här är en kurs för kvinnor. 

Be sedan en kort bön som går tillbaka på en viss psalm och ett visst ämne som behandlats under kursen. 
Be för deltagarna och för deras familjer. Be till slut alla tillsammans Fader vår. Låt avslappningen fortsät-
ta ännu en stund efter bönen. När du känner att tillräckligt med tid gått, tacka alla för att de deltagit. 
Därmed avslutas kursens första del. 
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DEN ANDRA VERKSTADEN

Att skapa kontakt
Målet är att få kontakt med deltagarna genast från början, att diskutera hur hemuppgifterna har känts 
och påminna dem om kursens huvudtema – dem själva.

1. Inledning
2. Gruppövning – välja en bild

1. Inledning

Hälsa kvinnorna välkomna till andra verkstaden. 

2. Gruppövning – välja en bild

Placera olika bilder på ett bord. Be kvinnorna att välja en bild som beskriver dem bäst. Under tiden 
kan stillsam bakgrundsmusik spelas. Sedan sätter sig alla åter i cirkeln och var och en visar den bild som 
hon valt och berättar varför hon valde just den bilden. Information om hur du kan samla en bildbank 
åt dig själv finns i bilaga A. 

Diskussioner och informativt stoff

 - Kursens huvudtema är vi själva
 - Vi har alla mycket att ge
 - Hur kändes det att göra hemuppgifterna? 
 - Vad gjorde du för gott åt dig själv under den gångna veckan? 
 - Hur talade du till dig själv?
 - Hur kändes det att göra dröm-övningen? Idag kommer vi att avsluta med den

När rundan är klar, berätta för deltagarna att de kommit fram till kursens huvudmål, dem själva. Nu är 
det dags för fördjupning, att lära sig något nytt om sig själv och dela det med de andra kvinnorna. Vi är 
alla speciella och vi har mycket att ge. Under de följande timmarna tar vi oss tid att ta hand om oss själva. 

Fråga deltagarna hur de klarade av hemuppgifterna. Fråga kvinnorna i tur och ordning vad de gjort 
för gott åt sig själva. Fråga i det här skedet lite noggrannare och dessutom om de i vanliga fall gör något 
gott för sin egen skull eller om här borde ske en förbättring. Fråga dem: Vilken bok läste du, vilken pjäs 
såg du eller någon motsvarande lämplig fråga. Uppmana sedan kvinnorna att fortsätta att göra goda saker 
åt sig själva och be dem som inte har gjort något liknande att ta tid för dem själva.

Vi tankar bilen med bränsle för att få den att röra sig – och vi är mycket värdefullare än en bil. Vi 
vet hur belönande det är att göra något gott för sig själv och därför är det nödvändigt att göra det här 
oftare. Genom att göra detta stärker vi oss själva och når en djupare inre harmoni.

Fråga sedan av gruppen om de har tänkt på den inre rösten. Hur gick det? Var rösten positiv eller 
negativ? Vilka tankar väckte det? Att förändra den inre rösten tar lång tid, men genom övning kan det 
ske. Uppmana kvinnorna att fortsätta med detta tänkande och lära sig att i sitt inre tala konstruktivt 
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till sig själv. Fråga till slut hur de lyckades med den tredje och viktigaste övningen: dröm-övningen. Vid 
kursens slut berättar var och en om sina drömmar inför de andra. 

Hinder

Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för vad som hindrar dem från att bli det de vill bli och att de 
funderar på hur man kunde ta tag i detta. 

 - Den krokryggiga kvinnan 
 - Grupparbete – den krokryggiga kvinnan
 - Grupparbete – diskussion
 - Bönelapp
 - Övning – att resa sig upp – motstånd
 - Skuldkänslor – informativt stoff
 - En berättelse om skuldkänslor

1. Den krokryggiga kvinnan

Bibelberättelse – Luk 13:10–17

Berätta med egna ord berättelsen om den krokryggiga kvinnan.
Då vi talar om att kvinnan var lytt eller hade ett handikapp avser vi inte att hon skulle ha haft en 

puckelrygg. I stället hade hon varit tvungen att gå krokig. Visa själv vad det är vi talar om. Diskutera 
sedan kort hur svårt det måste ha varit att vara så kutryggig. 

2. Grupparbete – den krokryggiga kvinnan

Be kvinnorna att bilda par. Berätta att de nu för en stund ska ställa sig i den krokryggiga kvinnans skor. 
Be dem att turvis vara krokryggiga och att gå runt i rummet, att gå nerför trappor (om sådana finns) 
eller på andra sätt utnyttja utrymmet. Den som inte går krokig hjälper den krokiga med att visa väg. 
Hon hjälper henne också att resa sig när den krokryggiga gått tillräckligt. 

Berätta också att den här övningen bör undvikas om någon råkar ha ryggproblem. 

Diskussioner och informativt stoff

 - Hur kändes det att gå så böjd? 
 - Det är besvärligt att vara kutryggig
 - Vi ser bara våra egna tår
 - Vi kan vara andligt eller själsligt krökta
 - Det finns många saker som hindrar oss från att stå rakt upp
 - Det är inte meningen att vi ska leva våra liv krokryggiga
 - Jesus lyfter oss upp och hjälper oss att vara sådana människor som han vill att vi ska vara

När deltagarna är klara med övningen, fråga hela gruppen hur den kändes. Gör ett sammandrag av sva-
ren och diskutera dem en stund. Handikapp av det här slaget är ett stort hinder i vardagen. Det gör det 
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svårare att röra sig och begränsar synfältet. Man ser nästan inget annat än sina egna tår! Berätta sedan 
för kvinnorna att de testade på det här under en kort stund medan kvinnan i berättelsen hade levt i sin 
krokiga ställning i 18 år. Vi kan egentligen inte föreställa oss hur det måste ha varit! 

Fortsätt med att säga att det är möjligt att vara handikappad på många sätt. Fastän vi inte skulle ha 
fysiska hinder kan vi vara funktionshindrade i våra själar. Själsligt funktionshinder betyder att något 
hindrar oss från att vara den person vi skulle vilja vara. Olika hinder inombords stoppar oss från att 
resa oss upp och räta på oss. Orsakerna kan vara många. Vår självbild kan vara en orsak. Blyghet och 
mindervärdeskomplex kan ha oss i sitt grepp. Vissa uppgifter närmar vi oss inte tillitsfullt eftersom vi 
känner att vi inte har självförtroende nog. Många olika känslor som rädsla och hat eller skuld kan också 
hindra oss från att vara den vi önskar vara. De yttre omständigheterna kan vara svåra. Samtidigt är vi 
inte ämnade att leva våra liv krokryggiga. Jesus reste upp kvinnan. Han önskar att vi är de människor 
vi vill vara och han hjälper oss att förverkliga det. 

3. Grupparbete – diskussion

Deltagarna stannar kvar i sina grupper. Dela nu ut till dem pappret Hinder och be dem att sprida ut sig 
i rummet, så att de säkert kan arbeta ostört. Uppgiften är att ställa frågor till varandra utifrån papprets 
innehåll, att diskutera innehållet, vad som förlamar dem och hindrar dem från att vara sådana de skulle 
vilja vara. Be dem att särskilt tänka på huruvida skuldkänslor tynger dem. Berätta att det som de delar 
med sitt par stannar mellan de två. Det tas inte upp i hela gruppen. Ge tillräckligt med tid för denna 
övning. I idealfall går ledaren ut eller till ett annat utrymme ett tag och tittar till deltagarna bara nu och då.

4. Bönelapp

Efter diskussionen kan du dela ut lappar till var och en. Be kvinnorna att på lappen skriva sitt pars namn 
och också datumet ett halvt år framåt från denna dag. Om kursen hålls i maj ska de skriva ”november” 
på lappen och därefter årtalet. Uppmana kvinnorna att använda sin lapp som en bönelapp. Be dem att 
ta noga vara på lappen och använda den för att be för den andra. Det beror på deltagaren själv hur ofta 
och hur länge hon ber; ett bra kriterium kan vara detta halvår. De som inte är vana vid att be kan i stället 
tänka varmt om den andra och tända ett ljus. Det är skönt att veta att någon tänker på en och ber för en. 

Informativt stoff

 - Vi är inte ämnade att leva krokiga
 - Oftare än vi tror finns det största hindret i oss själva
 - Vi behöver bli medvetna om vad det är som förlamar oss
 - Vad kan jag göra för att resa mig upp?
 - Vi behöver varandras stöd

Gör ett sammandrag av den bild som utformats av den krokryggiga kvinnan och vad vi kan lära oss av 
berättelsen. Påminn om det som sades i början: att det inte är Jesus avsikt att någon av oss ska leva kro-
kig. Tvärtom. Han lyfter oss upp. Varje person är speciell, ingen är exakt som den andra. Varje kvinna 
är Guds värdefulla barn, skapad till Guds avbild. Det finns så många olika hinder som står i vägen för 
oss när vi försöker resa oss och vara de vi skulle vilja vara. Vi måste möta oss själva, lära känna oss själva 
för att vi ska kunna se vad som hindrar oss. Hur situationen än ser ut har vi förmågan att resa oss. Vi 
behöver inte leva krokiga. 
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När vi går krokryggade begränsas vårt synfält. Vi ser bara tårna. Det samma gäller våra själsliga hin-
der. En dålig självbild, problematiska känslor och skuldkänslor hindrar oss från att se oss själva ordent-
ligt. Vi vänder oss inåt och ser inte vår existens i dess rätta ljus. Vi stirrar på våra problem och ser inte 
möjligheterna. De största hindren finns oftare än vi anar hos oss själva. Det första steget ut ur den här 
situationen är att se vad som begränsar eller förlamar oss. Bara då kan vi tänka ut sätt att bekämpa detta. 
Vi behöver varandras stöd. Vänner och familj är en viktig stödgrupp; samtidigt måste vi vara mycket se-
lektiva. Vi kommunicerar med olika människor och vi är alla olika personer. All kommunikation är inte 
uppbygglig. Vissa människor trycker snarare ner oss. Låt oss alltså söka efter de människor som stöder 
oss och som inspirerar oss att kämpa mot hindren. Vi kan fråga råd av flera aktiva stödgrupper. Ibland 
behöver vi gå hos experter för att tala om vad som plågar oss. Uppmana kvinnorna att söka hjälp när så 
behövs. Hjälp kan fås från psykologer, präster, socialarbetare, själavårdare och så vidare.

5. Övning – att resa sig upp – motstånd

Be tre frivilliga komma och ställa sig framför gruppen för en liten övning. Be en av dem (som ju inte 
ska lida av ryggproblem) att stå mellan de två andra och gå likt den krokryggiga kvinnan, på samma 
sätt som under övningen tidigare. De två andra placerar sina händer på den tredjes rygg. Den som står 
krokig ska försöka resa sig medan de två andra trycker henne åt motsatt håll. Gör så här: Räkna till tre. 
Därefter ska den som står böjd resa sig medan de två andra försöker hålla henne nere. Säg till dem som 
håller emot att de inte ska vara blyga då de försöker hindra den tredje att resa sig upp. Låt det här pågå 
en liten stund. Avsluta övningen, tacka de medverkande och be dem sätta sig.

Informativt stoff

 - När vi reser oss upp blir vi föremål för olika reaktioner från omgivningen
 - Alla är inte nöjda (över att vi reser oss upp)
 - De som står oss närmast uttrycker ofta sina negativa reaktioner
 - Det är bekvämare för andra om vi är sådana som vi alltid varit
 - Vi behöver stöd

Diskutera hur andra människor kan reagera när vi reser oss upp. När vi förändras och blir de människor 
som vi vill vara kan vi ofta möta negativa reaktioner från omgivningen. Kom ihåg hur fariséerna reage-
rade i berättelsen. De såg med negativa ögon på Jesus som reste upp kvinnan. Enligt dem borde han ha 
gjort det på en annan dag! Ofta kommer de negativa reaktionerna från dem som står oss närmast. Det 
här beror inte på att de inte skulle älska oss; i stället handlar det om att det är så mycket bekvämare 
för dem att vi förblir i den ställning vi alltid har varit. Därför är det viktigt att få stöd då vi försöker 
förändra oss själva.

6. Skuldkänslor – informativt stoff

 - Många av oss bär på en börda: skuldkänslor
 - Kvinnors känslor av skuld utgör ofta en allt för stor tyngd
 - Hör den här saken till mig, kan jag göra något åt saken?
 - Vi behöver inte ta ansvar för hela världen
 - Vi är lätta att kontrollera om vi är fyllda av skuldkänslor 
 - Vi behöver lära oss att skilja på sådant vi kan förändra och sådant vi inte kan göra något åt 
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Diskutera sedan särskilt skuldkänslor. Skuldkänslor tynger många, må det vara berättigat eller ej. Det 
handlar om väldigt stora känslor som vi borde lära oss att känna igen och bemästra. Skuldkänslor är 
nödvändiga, men de kan förändras till något okontrollerbart. Om vi kör mot rött och känner skuld är 
det rätt. Skuldkänslor hindrar oss från att göra det igen. Om vi fortfarande känner skuld efter tio år 
håller våra skuldkänslor på att belasta oss och de fungerar inte som de borde. Kvinnor är ofta fyllda av 
skuldkänslor för allt möjligt mellan himmel och jord. Man kan säga att dessa känslor är överdrivna. 
Orsaken är troligen att kvinnor är mycket involverade i att ta hand om andra och ta ansvar för andra. 
Av den här orsaken är de ofta bekymrade över andra och känner att de är ansvariga för välmående hos 
de människor de har runtomkring sig. 

Samvetet knackar på är ett bra uttryck som beskriver hur det känns när skulden pinar oss. Det känns 
som om något skulle gnaga oss inifrån. Skuldkänslor är väldigt förstörande. De tar vår energi och förlamar 
oss. Därför behöver vi förstå det här och fråga oss själva varifrån de kommer och om de är berättigade. 
Vi behöver fråga: Hör den här saken till mig? Är jag ansvarig för det här? Kan jag göra något åt saken? 
Eller är det här något som inte går att påverka? Sinnesrobönen passar i det här sammanhanget. Den 
lyder så här: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillnaden. Amen.

Vi är inte ansvariga för hela världen. Vi kan förstöra oss själva genom att hela tiden känna skuld. 
Om skuldkänslor hela tiden hänger över oss som mörka moln kan vi lättare kontrolleras. Andra kan då 
lätt väcka skuldkänslor hos oss, och vi tassar åter på tårna i relation till den andra för att bli kvitt dessa 
obekväma känslor.

Följande berättelse är en bra beskrivning på hur skuldkänslorna kan växa sig överdrivet stora hos oss 
kvinnor. Det är bra att avsluta diskussionen om hinder med den här berättelsen: Väninnorna for på en 
weekendresa. Den ena av dem var småbarnsmamma och hämtade ofta barnen från dagis. Kvinnorna for iväg 
på fredag och barnens mamma hade bett pappan att hämta barnen. Kvinnorna for glada iväg på sin resa. 
När de kom tillbaka på söndag fick mamman veta att pappan hade glömt att hämta barnen den vanliga 
tiden på fredag. Pappan hade senare märkt vad som skett och farit iväg för att hämta dem, betydligt senare. 
Mamman blev alldeles utom sig och skuldkänslorna låg på ytan. Hon såg framför sig hur barnen stod och 
väntade att någon skulle hämta dem. Hennes väninna kände också skuld eftersom hon hade övertalat barnens 
mor att komma med på resan. En person i berättelsen kände dock inte alls skuld. Vem var det? Helt riktigt, 
det var pappan. Han var förstås ledsen över det skedda men han ”vältrade sig” inte i skuldkänslor eftersom 
han visste att detta var något som kunde hända vem som helst. 

Om det finns äldre kvinnor i gruppen, diskutera andra exempel på skuldkänslor.

Exemplet visar i ett nötskal hur skuldkänslor fungerar i relation till kvinnor. Vi känner skuld över de 
mest ofattbara saker och ofta även över sådant som vi på riktigt inte alls är ansvariga för. Vi är säkra på 
att vårt barn blir kriminellt om han stulit godis från butiken. Vi känner det som om vi borde försäkra oss 
om att alla har det bra på semesterresan och om så inte är fallet är vi helt enkelt misslyckade mammor! 
Vi behöver lära oss att skilja mellan olika saker. Vi behöver ta ansvar för det vi är ansvariga för, men vi 
måste också låta andra sköta om sina egna ansvarsområden.

Att mobba och förminska andra

Målet är att på olika sätt diskutera den mobbning som uppstår i umgänget människor emellan. På så 
sätt rustar vi kvinnorna att bättre känna igen hur de kan ingripa i sådana situationer.  
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1. Äktenskapsbryterskan och Jesus
2. Mobbningsformer – informativt stoff
3. Gruppövning – mobbningsformer
4. Hur får jag fram min egen åsikt? 
5. Uppmuntran

1. Äktenskapsbryterskan och Jesus

Bibelberättelse – Johannes evangelium 8:3–11

Berätta med egna ord berättelsen om äktenskapsbryterskan och Jesus. 
Den här berättelsen beskriver hur andra dömer och förödmjukar en kvinna. Få av oss har råkat ut för 

exakt motsvarande situation, men många av oss har varit i en situation där andra har förminskat oss eller 
sårat oss och försökt reta oss på olika sätt. Det har talats mycket om mobbning bland barn. Mobbning 
bland vuxna har inte diskuterats lika mycket, ändå är den en dyster verklighet. Tyvärr är det vanligt 
med osunda och förstörande kommunikationsvanor i olika miljöer, t.ex. i skolan, på arbetsplatsen eller 
hemma, och det är viktigt att identifiera huruvida en själv deltar i en sådan kommunikation.

2. Mobbningsformer – informativt stoff

Dela in deltagarna i grupper. Dela ut pappret Mobbning och förminskning. Berätta att människor tyvärr 
har olika sätt att nedvärdera och reta varandra på. Pappret tar upp några av dessa sätt. Gå sedan igenom 
olika former av mobbning.

Osynliggörande

 - En av de mest vanliga former för mobbning
 - Vi osynliggörs eller vårt jobb osynliggörs
 - Någon annan tar äran för vad vi gör
 - Att söka stöd
 - Hemarbetet osynliggörs
 - Låt oss själva värdesätta vårt jobb

Att osynliggöra är troligen en av de mest vanliga metoder att mobba någon annan. Mobbning mellan 
vuxna utövas ofta på det här sättet. På arbetsplatsen kan det finnas någon som ingen talar med eller som 
aldrig deltar i något. Till och med en familjemedlem kan av någon anledning ha fått stämpeln ”omöjlig” 
och betraktas som en outsider. Det här gäller också när vårt arbete osynliggörs, vilket ofta händer på 
arbetsplatser. Ingen märker vad jag gör, alternativt tar någon annan äran för mitt jobb. Det är nödvändigt 
att få hjälp med att ingripa i dessa saker. När man söker hjälp är det klokt att vända sig till någon på 
arbetsplatsen som man litar på. 

I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att hushållsarbete i sig själv är ett mycket 
osynligt arbete. Ingen märker om du städar wc:n regelbundet, men om det inte görs på flera veckor 
märker var och en det. Eftersom kvinnor ännu anses ha huvudansvaret för hemsysslorna finns det risk 
för att de blir osynliga. Därför måste vi själva högakta vår egen andel och synliggöra vad vi faktiskt gör.

Kan vi göra detta på ett positivt och humoristiskt sätt är det en fördel. När vi är sura över att vår fa-
milj inte märker då vi har städat är det bäst att ta chansen när alla är samlade och säga: ”Allt är så rent 
och snyggt här. Månne någon har städat här idag?” Det är osannolikt att barnen eller mannen skulle 
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komma och tacka dig extra för hur trevligt det är att hitta sin strumpa i lådan eller hur snyggt damm-
torkade hyllorna i rummet är! Vårt arbete har en tendens att vara osynligt och därför är det viktigt att 
vi själva tar åt oss ära för det vi gjort.

Förlöjligande av andra

 - Att skämta på bekostnad av andra, att retas och att skratta åt andra är olika former av för-
minskning

 - Användbara sätt att undvika kommunikation
 - Kan vara underhållande så länge vi inte själva är föremål för förlöjligandet
 - Ibland är det enda sätt att komma ur situationen att lämna rummet/platsen

Med förlöjligande avses situationer då människor skrattar åt eller driver med någon för att undvika 
kommunikation eller förminska andra. Det finns människor som det är svårt att komma nära eftersom 
de alltid skämtar om allting och klagar på att andra tar allt så allvarligt. Vissa driver med andra och 
förminskar dem på olika sätt. På arbetsplatser kan det här ibland bli en återkommande ovana. En gång 
berättade en kvinna som jobbade på en stor arbetsplats hur man där alltid riktade uppmärksamheten på 
en arbetskamrat åt gången och gjorde narr av denne på olika sätt. Kvinnan tog också del i det här och 
tyckte det var roligt och underhållande – tills hon själv blev föremål för detta beteende! Då kände hon 
hur otrevligt det i själva verket var och slutade delta i den här formen av skämtande. Ibland är den enda 
utvägen från en liknande situation att lämna rummet, för att de som deltar i förlöjligandet ska förstå 
att ett sådant beteende inte är lämpligt. Det här är ett bättre sätt att visa sina känslor än att stanna kvar 
och inte kunna dela sina känslor med någon av de som deltar i förlöjligandet. 

Undanhållande av information

 - Mycket vanligt på arbetsplatser
 - När informationen brister hamnar vi i svårigheter
 - Detsamma gäller också i familjen
 - Du kan bli en syndabock som blir offrad för andras skull

Det här är en mycket vanlig metod på arbetsplatser. När människor försöker avancera i sitt jobb sker det 
ibland på någon annans bekostnad, och då används ofta den här metoden. Du får inte all information 
som du skulle behöva i ditt jobb och som en följd är ditt utgångsläge sämre än någon annans. Det kan 
till och med hända att du anklagas för att inte ha den information som du skulle ha behövt. Det här 
beteendet förkommer också i familjer.

Ibland hamnar människor på kollisionskurs med varandra, just för att de inte har talat med varandra 
eller för att någon hållit viktig information för sig själv. Om du börjat arbeta med en uppgift kan det 
t.ex. hända att du längre fram anklagas för att du inte kände till helheten då du satte igång.

Påförande av skuld

 - Mycket vanligt i nära relationer
 - Det behövs nödvändigtvis inga ord
 - Ett effektivt medel att kontrollera människor som redan bär på skuldkänslor
 - I sin värsta form finns denna metod i relationer där det förekommer våld och där kvinnan 

anklagar sig själv för att partnern slår
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Vi känner igen den här metoden i våra egna liv. Människor vädjar till andra människors skuldkänslor då 
de vill kontrollera dem och få igenom sin egen vilja. Vår partner och våra barn kan lätt använda denna 
metod gentemot oss och vi använder den mot dem. Den här metoden har effekt på oss kvinnor eftersom 
många av oss redan bär på skuldkänslor. Själva skuldbeläggningen behöver inte ske på något jättesynligt 
sätt. Det behövs kanske inte ens ord utan ett visst ansiktsuttryck räcker. I vissa hem kan du direkt du 
stiger över tröskeln känna huruvida den som är hemma är nöjd med dig eller inte. Uttalanden som ”Jag 
har inte sett dig på evigheter” när du kommer på besök eller ”Jag kan mycket väl göra det här själv” när 
du försöker hjälpa någon, kan väcka skuldkänslor hos dig. Människor som plågas av skuldkänslor är 
lätta att kontrollera. Det behövs bara ett rätt ordval eller en viss min för att få den andra att göra nästan 
vad som helst. Därför är det viktigt att vara medveten om sina egna skuldkänslor och ta tag i dem så att 
man inte råkar ut för andra människors kontroll.

I förhållanden där det förekommer våld tar det här sitt allvarligaste uttryck. I dessa fall klandrar kvin-
nan sig själv för att hon på sätt eller annat har väckt ett hat hos den som använder våld. 

Dubbelbestraffning

 - Det spelar ingen roll vad jag gör, det är aldrig tillräckligt bra
 - Vissa människor kan du aldrig tillfredsställa
 - Att kommunicera med sådana människor är mycket destruktivt
 - Det är viktigt att sluta försöka göra sådana människor till lags

Dubbelbestraffning sker när det inte har någon betydelse vad en människa gör – inget är någonsin till-
räckligt. Om du köper billiga ingredienser till middagen är det en dålig sak. Om du gör bra mat är maten 
säkert för dyr. Det finns människor som man aldrig kan tillfredsställa. De lider av problem i sitt känsloliv 
och söker orsakerna till sina känslor hos andra. Vad en än gör i dessa relationer är det omöjligt. Det är 
nedbrytande att kommunicera med dessa människor och därför är det viktigt att förstå och reagera på 
det med bestämdhet. Om arbetsplatsmiljön präglas av dubbelbestraffningens anda är det bättre att byta 
arbetsplats. Det är mycket svårt att arbeta under dylika förhållanden och det är överhuvud bättre att låta 
bli att kommunicera med sådana här människor. Det blir ännu besvärligare om det handlar om familj 
eller vänner. Om vi kommunicerar med människor som alltid är negativa och ser det värsta i allt är det 
viktigt att förstå att en inte kan behaga dem. Därför är det viktigt att du slutar försöka.

Vi måste hitta ett sätt att vara oss själva på så att vi inte låter oss påverkas av dem som vill dra ner 
oss. Det här är inte lätt, men när vi försöker bygga upp och försonas med oss själva har vi inte samma 
behov som tidigare att behaga andra, eftersom vi ser igenom de nedbrytande kommunikationssätten.

Diskussion och informativt stoff

 - Är du bekant med liknande miljöer?
 - Vad kan en göra i en sådan här situation?
 - Jesus står bredvid den som mobbas, han står med oss
 - Genom att identifiera mobbningen är vi bättre rustade att möta dessa situationer
 - Vi söker stöd och talar med någon om våra bekymmer
 - Vi måste väga och mäta förhållanden mot varandra och sedan besluta vad vi ska göra

Gör till sist en sammanfattning där du frågar om kvinnan i bibelberättelsen verkar bekant. Gå inte i 
detta skede in i tunga diskussioner; koncentrera er på vad en kan göra när en är i den här situationen. 
Jesus stod på kvinnans sida i berättelsen. Han dömer inte och vill inte att vi ska döma. De flesta av 
oss har någon gång i livet varit i en situation då vi förminskats. Om vi känner till mobbningens olika 
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former förmår den inte såra i samma utsträckning och vi förstår bättre hur vi kan motsätta oss. När vi 
förödmjukas eller när vi befinner oss på kollissionskurs med någon är en förändring förstås svår. Vi vet 
inte hur vi ska möta mobbaren. Vi blir ofta tagna på säng och känner samtidigt att vi i efterhand vet 
vad vi borde ha sagt till mobbaren. ”Jag borde ha sagt det och det” säger vi till oss själva och är arga för 
att vi inte fick ur oss något i den konkreta situationen. 

Samtidigt är det viktigt att vi inte anklagar oss själva utan i stället lugnt tänker igenom det som hänt. 
Det kan vara klokt att diskutera saken med någon vi litar på och sedan besluta vad som borde göras. Vi 
behöver bedöma varje situation för sig och göra ett beslut på basen av vad vi kommit fram till. Ibland 
räcker det att tala med mobbaren och berätta för hen om hur hens attityd påverkat en. Ibland kan en 
av någon anledning inte göra det här; då måste vi besluta vad som kan göras åt saken senare. 

3. Gruppövning – mobbningsformer

Be kvinnorna att i sina grupper diskutera former av mobbning. Be dem också att ge exempel på andra 
sätt som människor medvetet eller omedvetet använder för att förminska andra. Till sist ska kvinnorna 
svara på frågan hurdana omständigheter eller människor som ökar deras självkänsla. Uppmana dem att 
avsluta diskussionen med att var och en ger en kommentar utifrån sin egen synvinkel.

4. Hur får jag fram min egen åsikt?  

Diskutera kort hur en kan uttrycka sina synpunkter när en kommunicerar med andra

 - Vi försöker vidga vår tankevärld på ett positivt sätt
 - Låt bli att anklaga eller döma andra
 - Tala i första person

Då vi talar till människor och vill få fram att de påverkar oss negativt är det viktigt att göra det på ett 
positivt sätt. Hur skulle jag själv vilja att saker sades till mig? Vi har ofta en tendens att göra det genom 
att anklaga och döma i stället för att helt enkelt berätta för personen ifråga hur vi känner oss. Vi säger 
t.ex. ”Alltid ska du…”, ”Du gör…” eller ”Det är så irriterande när…” och ”Varför måste du…?” Om 
vi talar på det här sättet kommer personen att inta försvarsposition och svara på samma sätt ”Du då!?” 
och ”Du är inte ett dugg bättre själv!” Så har ett helt meningslöst gräl startat, där människor kastar 
anklagelser mot varandra i stället för att tala förnuftigt. Människor lyssnar hellre på oss då vi använder 
meningar med ett jag-budskap, d.v.s. då vi t.ex. säger: ”Jag tycker att du beter dig dåligt mot mig”, ”Jag 
är så olycklig över att…”, ”Det känns inte bra för mig när du…”, ”Jag delar inte din mening…” eller 
”Jag skulle vilja att…”. Talar vi på det här sättet blir det inte oklart för någon vad vi menar och det är 
troligt att man lyssnar på oss. 

5. Mod

Uppmana slutligen deltagarna att söka sig till miljöer och spendera mycket tid tillsammans med sådana 
människor som ökar deras självkänsla. På så sätt bygger de upp sig själva och kan lättare ingripa i tråkiga 
situationer. Påminn dem om att de ska reservera tid för att göra saker som de mår bra av och uppmana 
dem att välja ett umgänge som de trivs med. Påminn dem om orden som stod på pappret: Du är Guds 
värdefulla skapelse. Varken du eller någon annan får göra något som kan skada dig. Du är Guds tempel.
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Hur kommer jag överens med mig själv?

Målet är att få deltagarna att möta sina dåliga sidor och hitta sätt att göra något åt dem utan att samtidigt 
förlora de goda egenskaperna ur sikte.

1. Gruppövning – dåliga egenskaper
2. Dåliga egenskaper – informativt stoff 

1. Gruppövning – dåliga egenskaper

Bilda grupper och dela ut pappret Hur kommer jag överens med mig själv och Tidsandrändning. Berätta 
att under den här övningen får deltagarna möjlighet att tala om sina dåliga egenskaper. De ska ändå 
bara nämna två eller högst tre – om de ens hittar någon! Deltagarna skriver för sig själv ner de dåliga 
egenskaperna och berättar sedan turvis för de andra i gruppen. De väljer en dålig egenskap och de andras 
uppgift är att ge förslag på hur den kunde tacklas.

2. Dåliga egenskaper – informativt stoff

 - Vi behöver ingen utbildning för att känna igen våra dåliga egenskaper
 - En dålig egenskap kan också vara en god egenskap och tvärtom
 - Vi borde lära oss att leva med vissa av de dåliga egenskaperna
 - Goda saker sker långsamt 

När kvinnorna har gjort gruppövningen ska ni kort diskutera kring dåliga egenskaper. Påminn delta-
garna om att de inte behöver någon utbildning för att finna sina dåliga sidor. Vanligen är de alldeles 
för väl medvetna om dem. Det är därför vi genomgående i kursen börjar med de positiva sakerna. Vi 
bygger på de positiva saker som vi har tillgängliga samtidigt som vi förstärker dem och möter det som 
är negativt i oss. 

Vi behöver skilja mellan det som andra anser att är våra dåliga egenskaper och det som vi själva tycker 
att är dåliga egenskaper. Be deltagarna att komma ihåg det faktum att något vi kan anse vara en dålig 
egenskap ibland också kan vara en god egenskap. En kvinna som tänker att hennes kontrollmönster är 
en väldigt dålig egenskap kan råka glömma att det också kan vara en god egenskap. Det kan också möj-
liggöra att hon inte rubbas så lätt. Något vi uppfattar vara en dålig egenskap kan eventuellt vara en god 
egenskap som vi bara borde kunna utnyttja bättre. Påminn deltagarna om att det kan ta tid att förändra 
dåliga egenskaper. Vi blir inte kvitt de dåliga egenskaperna bara genom att kasta ut dem genom fönst-
ret. Vi måste dessutom släpa dem ut ur huset, via vinden, längs trapporna, steg för steg och slutligen ut 
genom dörren. Som det står på pappret: Goda saker sker långsamt. Så är det.

Tidsanvändning

Målet är att uppmuntra kvinnorna att vara mera medvetna om hur de prioriterar de vardagliga sysslorna 
och att ge kvinnorna verktyg att strukturera sina liv.
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1. Prioritering – A, B och C – informativt stoff
2. Hemuppgift – en påminnelse för varje dag
3. Uppmuntran

Under en kurs som är uppbyggd enligt schemat med två träffar finns det sällan mycket tid för denna 
övning som handlar om tid! Ni kan ändå starta en diskussion om prioriteringar genom att använda 
A-B-C-metoden. Du kan uppmana kvinnorna att göra övningen hemma. Om kursen är längre än 
2 x 3 timmar kan man ge lite mera tid till denna uppgift och då kan kvinnorna diskutera sina resultat 
i smågrupperna. 

1. Prioritering – A, B och C – informativt stoff

Presentera kort för deltagarna hur de kan lära sig att prioritera enligt A-B-C-metoden. De ska skriva ner 
en kom ihåg-lista för en vanlig dag i sitt liv. I den här listan ska de räkna upp allt de gör under en van-
lig dag börjandes med frukost och tills de går och lägger sig på kvällen. Därefter är det dags att placera 
sakerna i viktighetsordning och markera varje moment eller göromål med A, B eller C. 

A står för allt som görs varje dag, så som matlagning, att gå och jobba, att hämta barnen o.s.v. Den 
tid som deltagarna reserverar för sig själva för att undvika utbrändhet märks också med ett A. 

B står för allt nödvändigt som behöver göras, dock inte varje dag. Hit hör t.ex. att tvätta kläder, 
handla mat, städa o.s.v.

C står för allt som inte är brådskande och som en kan låta vänta en tid. Hit hör städning, repa-
rationer o.s.v.

En A-B-C-klassificering kan också användas för den post som anländer, för räkningar och dylikt.

Härefter ska deltagarna granska sin kom ihåg-lista och bedöma den. Har de det stressigt? Skulle de ha 
kunnat prioritera på ett mera effektivt sätt? Vad kan de göra för att förändra sin situation? Uppmuntra 
dem att skriva en liknande påminnelse oftare än denna enda gång för att kunna avgöra hur det förhåller 
sig med deras tidsanvändning. Om kvinnorna känner att dagens timmar inte räcker till är det skäl att 
de tar reda på varför det är så. 

Det skulle vara bra att göra en sådan här påminnelse med jämna mellanrum för att få en överblick 
över allt vad livet innehåller och som en behöver handskas med. En påminnelse behöver betraktas och 
tas lärdom av. Om allt är utmärkt med ett A har vi ett antingen-eller-tillstånd. Antingen har vi det så 
stressigt att vi inte förmår flytta något till en annan kategori eller så förmår vi inte prioritera. Vi upplever 
att alla saker har hög prioritet och att vi inte kan ta det lugnt innan vi har fått allt klart. Om stressen 
verkligen är så påtaglig behöver vi hitta sätt att minska stressen. Ibland har vi saker utanför hemmet, på 
jobbet och i det sociala livet som vi prioriterar högt, andra gånger är det hemsysslorna som får företräde. 
Vi kan inte göra allt samtidigt. Om vi ännu inte kan prioritera måste vi lära oss det. 

2. Hemuppgift – en påminnelse för varje dag

Be deltagarna att skriva en minneslista för en typisk dag. Därefter ska de placera saker i viktighetsordning 
och märka ut alla moment i listan med A, B eller C. Uppmuntra dem att göra detta oftare än denna 
enda gång för att få en bättre överblick över hur de använder sin tid. 
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Informativt stoff

 - Vi behöver kunna prioritera
 - Det är nödvändigt att också kunna säga Nej
 - Vi reflekterar kring vad som på riktigt är viktigt för oss

Tiden är dyrbar. Vi behöver veta vad vi prioriterar för att veta hur vi använder vår tid till det som är 
viktigt för oss. Vad måste jag göra och vad kan jag låta bli? Använder jag för mycket tid till att hjälpa 
andra på bekostnad av vad jag själv borde få gjort? Kan jag avböja, kan jag säga det lilla men viktiga 
ordet NEJ? Ibland säger vi ja innan vi vet varför vi säger så, fastän vi inte vill eller kan göra det som vi 
ombeds att göra. Ett bra sätt att gå tillväga är att säga: ”Jag ska tänka på saken och återkomma med ett 
svar när jag vet om det är möjligt.”

Ibland använder vi mycket tid på det som är mindre viktigt för oss. Vi använder t.ex. för mycket tid 
på att städa och alldeles för lite tid på att vara tillsammans med de människor som står oss nära och att 
ta hand om dem. Låt oss använda mer tid på det som är viktigt för oss! Låt oss leka med barnen, ägna 
oss åt våra hobbyn, be vänner på besök eller vad det än är vi skulle vilja göra. Vi har bara en viss tid till 
vårt förfogande. Låt oss använda den tiden på bästa möjliga sätt. 

3. Uppmuntran

Upprepa till slut orden som finns skrivna på pappret: Du är unik och värdefull. Du har ansvar för dig själv, 
dina känslor och ditt välmående. Gynna din inre tillväxt; sök det som gör dig gott. Låt dig själv blomstra. 

Hålla tal – Mina framtidsdrömmar

Vår uppgift är att låta kvinnorna öva sig i att stå inför en grupp och tala, samtidigt som de reflekterar 
över vartåt de är på väg i sina liv. 

1. Att hålla tal – några tips
2. Individuell övning – att hålla tal om dina drömmar
3. Avslutning

1. Att hålla tal – några tips

Alla är inte vana vid att hålla tal framför en grupp. Någon kanske aldrig har hållit tal. I början har alla 
svårt att tala inför andra människor. Ingen föds till talare. Människor som är vana vid att uppträda 
verkar ha lätt för det, men inte heller de är alltid säkra på sig själva. De har lärt sig genom att öva och 
övervunnit sin blyghet och rädsla. Om vi vill lära oss att tala inför människor måste vi helt enkelt börja 
göra det. Därför är det en fördel att öva i en grupp som denna där vi kan känna stödet från de andra. 

Gå sedan över till att ge tips kring att hålla tal. Tipsen finns på det papper som kursdeltagarna fått 
under det förra passet. 
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Be inte om ursäkt

Börja inte med att be om ursäkt – det indikerar att det du har att säga är trivialt. Jag har egentligen inget 
att säga, jag är ingen stor talare, jag har inte haft tid att… o.s.v. Börja alltså ditt tal utan att be om ursäkt!

Sådant som väcker uppmärksamhet

Börja inte ditt tal förrän du stigit upp i talarstolen eller står vid podiet. Låt bli att ständigt flytta tyng-
den från det ena benet till det andra! Låt dina händer vila naturligt på bordet, håll inte krampaktigt i 
talarstolen. Vänta tills det blir lugnt och tyst i salen innan du börjar.

Ögonkontakt

Titta rakt fram genom rummet och låt din blick finnas just ovanför ögonhöjd hos dem i publiken. På 
det här sättet undviker du risken att rådda bort dig – något som annars kan ske om du ser in i männ-
iskors ögon.

Hur du håller själva talet

Tala med en klar röst som hörs. Om det känns som om rösten bryts, andas in djupt. Ge dig själv till-
räckligt med tid, ha inte bråttom.

Påminn kursdeltagarna om att trots att det kan kännas som om alla ser ens nervositet förhåller det 
sig inte så. Även om vi skulle darra inombords syns det inte lika lätt utåt.

2. Individuell övning – att hålla tal om dina drömmar

 - Det är inte lätt att tala om drömmar
 - Vi behöver gå ett steg längre än vi vågar 
 - För att du ska kunna förverkliga dina drömmar måste du känna till dem

Berätta för deltagarna att vi har kommit fram till den sista och mest spännande delen av kursen där vi 
kan berätta våra drömmar för varandra. Det är inte lätt att tala om ens framtidsdrömmar. Det är mycket 
lättare att tala om uppfostran eller om vädret! Men för att hjälpa vår inre människa att växa behöver vi 
gå ett steg längre än vi egentligen skulle våga. Därför ska vi tala om något som är både kärt för oss och 
som ibland är svårt att dela med andra. Det finns också en annan orsak. Det är viktigt att känna till 
sina drömmar och veta vad en siktar mot. Då vi förstår vad vi vill finns det flera möjligheter med vars 
hjälp vi kan förverkliga drömmarna. 

Välj någon som ska börja. Efter henne kommer var och en i tur och ordning och håller sitt tal. Be 
kvinnorna att i början säga sitt namn och sedan berätta om sina drömmar. Efter varje tal applåderar du 
och gruppen. Som gruppens ledare tackar du talaren innan nästa tar vid. 

Om någon saknar mod att göra det här och hon har meddelat om det i förväg ska du försöka upp-
muntra henne ännu en gång. Be henne att komma fram och säga sitt namn även om hon inte skulle göra 
annat än det. Oftast blir det några fler ord ifall man gör på det här sättet. Om någon trots allt definitivt 
säger nej ska du förstås respektera det. 
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3. Avslutning

 - Uttryck ditt uppriktiga tack till kvinnorna
 - Använd alla möjligheter att försöka uttrycka er själva
 - Ta era drömmar på allvar och skapa en god jordmån för dem

När alla kvinnor har sagt vad de har att säga, tacka dem uppriktigt. De har tagit ett stort steg och som 
ledare uppmanar du dem att fortsätta att ta motsvarande steg och att tala om och uttrycka sina åsikter 
när helst de får chans. Vi skulle ofta vilja uttrycka oss själva under möten och konferenser, men vi saknar 
mod, vilket kan synas i tankar som: ”Någon annan kan säga det här”. Men vår röst är viktig. Vad vi säger 
är viktigt. Låt oss därför använda varje chans att få uttrycka oss själva, om det sedan gäller diskussioner 
där hemma kring vardagssaker, på föräldrakvällar eller något annat, och med tiden blir det allt enklare. 

Avsluta kursen

Målet är att peka på metoder som kan bidra till stärkande av självet och till avslappning samt betona att 
Gud vill hjälpa oss att förverkliga våra drömmar. 

1. Sammanfattning
2. Vad händer efter kursen?
3. Avslappning och bön

1. Sammanfattning

Summera kort vad som gjorts under kursens gång och det fält som kursen spänt sig över. Uppmuntra 
deltagarna att fortsätta att arbeta med det inre självet och att bereda plats för sina drömmar. Redan nu 
har ett viktigt steg tagits då deltagarna framför kvinnogruppen berättat om något som de ditintill hållit 
för sig själva. De följande stegen är också viktiga. Uppmana deltagarna att låta drömmarna uppfyllas.

2. Vad händer efter kursen?

Uppmana deltagarna att hålla kontakt med varandra. Dela ut papper med ytterligare lästips och berätta 
för deltagarna om verksamheter i församlingar eller organisationer som kunde vara till nytta för dem. 
Det kan handla om t.ex. tysta retreater, mamma-barngrupper, 12 stegs-program eller andra kurser och 
tillfällen. Kvinnorna vill vanligen ha något mer efter att ha gått en sådan här kurs, därför är det viktigt 
att erbjuda dem möjligheter att träffas på nytt. Det skulle också vara bra om man kunde erbjuda en 
fortsättning på denna kurs efter en viss tid. Det är t.ex. möjligt att bilda en grupp som kunde träffas 
regelbundet och diskutera ämnen som intresserar kvinnorna. Även om det här skulle ske bara en gång 
kan det vara viktigt att få träffas igen och uppmuntra varandra att växa vidare.

3. Avslappning och bön

Dämpa belysningen i rummet. Tänd ljus och be deltagarna att sitta bekvämt. Sätt ljusen i cirkelns mitt. 
Det här är en stund för avslappning. Be kvinnorna att ta ett djupt andetag och föreställa sig hur de 
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andas ut stress och trötthet ur sina kroppar. Upprepa några gånger. Be dem sluta sina ögon eller se in i 
ljusskenet. Läs ett uppbyggligt bibelställe, t.ex. Ps. 20:1–6 och upprepa den sista meningen: ”Må Herren 
ge dig allt du ber om.” Förändra verserna så att de passar kvinnor, för detta är en kurs för kvinnor. 

Be därefter en kort bön utgående från psalmens innehåll och de teman som behandlats under kursen. 
Be för alla deltagare i kursen och deras familjer. Be slutligen bönen Fader Vår tillsammans. Ge ännu lite 
tid för avslappning. När du känner att det är dags att sluta, tacka kvinnorna för deras deltagande och 
för att de varit tillsammans med dig. På detta sätt är kursen avslutad.
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BILAGA A

Att bilda en grupp 
Det är klokt att starta med en lek som blandar om deltagarna i gruppen. Om vi tillbringar mer tid 
tillsammans än två träffar borde det finnas fler lekar till hands. Delta själv när gruppen blandas om och 
ta tillräckligt med tid för lekarna. Nedan finns exempel på några lekar som visat sig vara bra. Kom ihåg 
att bara använda en lek åt gången.

Namnlek
Till den här leken behövs en boll. Alla sitter i en ring på golvet. Den som håller i bollen startar med att 
säga sitt namn och sin favoritmaträtt, varefter hon slänger vidare bollen till nästa o.s.v. Alternativt kan 
man också nämna sin favoritskådespelare, -sångare, -film o.s.v.

Att sitta i bokstavsordning 
Be kvinnorna att sätta sig i bokstavsordning. Det här betyder att deltagarna berättar vad de heter, rör sig 
omkring i rummet och söker sig fram till rätt sittordning. Den här metoden fungerar bra då det gäller 
att blanda om gruppen. 

Wc-pappersrullen
Låt en wc-pappersrulle gå runt och be att varje person river åt sig så många ark hon vill. Då alla har 
papper i sina händer, säg att var och en ska berätta så många saker om sig själv som antalet pappersark 
en håller i handen. Här kan en berätta t.ex. sitt namn, hur många syskon en har, vad en tycker om eller 
vad en tycker är tråkigt. Kursledaren kan vara den som startar för att de andra ska få en modell.

Bildbank
När gruppen samlas till andra verkstaden är meningen att ni startar med bildbanken. Uppgiften kan 
genomföras på många sätt. Det är önskvärt att det blir en meningsfull och positiv erfarenhet att använda 
bilderna.

Att skapa en bildbank 
Man kan använda bilder från dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, fotografier, postkort o.s.v. Gra-
tiskort kan fås från flygplatser, caféer m.m. Bildsamlingar att använda för sådana här övningar brukar 
också finnas att köpa i bokhandlar. Det är viktigt att det finns variation i bilderna: bilder av människor 
i olika miljöer, i naturen, städer, bilder av olika föremål eller annat motsvarande. Bilderna får dock inte 
innehålla text.
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Bildspråk
Bildsamlingar kan också beställas från Sverige. De är gjorda särskilt med tanke på användning i kristna 
sammanhang och en användningsmanual medföljer. Bilderna är varierande, t.ex. bilder av kvinnor, män, 
unga o.s.v. 
www.ordbruket.se 

http://www.ordbruket.se
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BILAGA B
Kopieringsunderlag för övningarna

Lära känna varandra

Grupparbete: Intervjua varandra och skriv ner några punkter
• Vem är du?
• Har du just nu på dig något som är karakteristiskt för dig? 
• Vilka förväntningar har du på kursen?
• Vilka regler önskar du att ska följas under kursen?
• Kom ihåg att vara finkänslig 

Val

Marta och Maria 
Bibelberättelse enligt Lukas 10: 38–42

Individuellt arbete 
• Är du i vardagen mera Marta eller Maria? 
• Vem av de två skulle du hellre vara? 

Arbete i grupp
• Diskutera berättelsen i grupper och berätta vad ni anser om den. 
• Berätta för gruppen om du i din vardag påminner mera om Marta eller om Maria.

Goda egenskaper och den inre rösten

Individuellt arbete 
• Skriv ner tre goda egenskaper som du har. 

Din inre röst
• Hur talar du till dig själv? 
• Tycker du att du talar positivt eller negativt till dig själv? 
• Du är unik och värdefull.  
• Du har ansvar för dig själv, dina känslor och ditt välmående. 
• Gynna din inre tillväxt; sök det som gör dig gott. 
• Låt dig själv blomstra. 

Min barndomsfamilj och jag 
• Bibelberättelse enligt Markus 10:42–45

Individuell övning
• Teckna en bild av den familj där du växte upp. 
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• Använd färger. 
• Rita en cirkel runt den person som var starkast och mest dominerande. 
• Hur kändes det att vara dotter i den här familjen? 
• Tänk på en person som gjorde intryck på dig när du var liten. 
• Vilka egenskaper hos den här personen fascinerade dig? 

Grupparbete
• Visa för gruppen den teckning du gjorde och berätta om din familj. 
• Berätta hur det kändes att växa upp som dotter i den här familjen. 
• Gör en runda. 
• Berätta för gruppen vilken person som gjorde störst intryck på dig när du var liten och vilka 

egenskaper hos hen som fascinerade. 

Hinder

Den krokryggiga kvinnan
Bibelberättelse enligt Lukas 13:10–17

Individuell övning 
• Vad har sårat dig? 
• Vad är ditt största hinder? 
• Trycker dina skuldkänslor ner dig så att du blir krokig?

Grupparbete
• Berätta för de andra om dina fynd och diskutera vad som hindrar dig att vara den person du 

önskar vara.
• Låt oss be för varandra, stöda och stärka varandra. 

Att mobba och förminska andra
• Äktenskapsbryterskan, Bibelberättelse enligt Joh 8:3–11

Mobbningsformer
• Osynliggörande
• Förlöjligande
• Undanhållande av information
• Påförande av skuld
• Dubbelbestraffning

Grupparbete
• Diskutera dessa former av mobbning och olika sätt som människor använder för att förminska 

andra på samt fundera om sätten känns bekant. 
• Nämn ett exempel på hur du själv blivit förminskad. 

Individuellt arbete och grupparbete
• Ge ett exempel på en situation eller på människor som har stärkt din självtillit. 
• Gör sedan en runda i gruppen. 
• Berätta om era fynd för varandra.
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• Du är Guds värdefulla skapelse. 
• Varken du eller någon annan får göra något som kan skada dig. 
• Du är Guds tempel.

Hur kommer jag överens med mig själv? 
Mina dåliga egenskaper

Individuell uppgift
• Skriv ner 2–3 dåliga egenskaper. 

Grupparbete
• Berätta om de dåliga egenskaperna som du skrev ner på pappret. 
• Välj en dålig egenskap som du särskilt skulle vilja jobba med och nämn den för gruppen. 
• Diskutera kring detta och ta emot idéer om hur du kunde ta itu med den här egenskapen. 
• Gör en plan och bestäm vad som ska vara nästa steg. 
• Kom ihåg att genom att vandra långsamt blir resultatet gott.

Tidsanvändning

Individuell uppgift
• Skriv en kom-ihåg-lista för en dag. 
• Skriv ner ganska exakt vad du gör en vanlig dag.
• Ordna sedan punkterna i viktighetsordning enligt grupperna A, B och C.
 
 A står för allt som du gör varje dag, så som matlagning, jobb, hämtning av barnen o.s.v. 
 Den tid som du reserverar för dig själv står för det som i viktighetsordningen hör till grupp A.
 
 B står för allt nödvändigt som behöver göras, dock inte varje dag. Hit hör t.ex. att tvätta kläder, 

handla mat, städa o.s.v.
 
 C står för allt som en kan låta vänta en tid. Hit hör storstädning, reparationer o.s.v.
 

Det skulle vara användbart att göra en sådan här lista nu och då för att få en överblick över hur du 
använder din tid. 

Min dröm 

Individuell uppgift
• Skriv ett halvt eller helt ark om en dröm inför framtiden. 
• Låt dina tankar flyga och skriv ner din önskan. 
• För nästa gång ska du förbereda dig på att hålla ett tal inför gruppen om din dröm. 

Hålla tal

Sådant som väcker uppmärksamhet
• Börja inte ditt tal förrän du stigit upp i talarstolen eller står vid podiet. 
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• Stå stadigt på båda fötterna och flytta in tyngdpunkten från den ena till den andra foten. 
• Låt dina händer vila naturligt på bordet, håll inte krampaktigt fast i talarstolen. 
• Vänta tills det blir lugnt och stilla, först då är det dags att börja ditt tal. 

Be inte om ursäkt
• Börja inte med att be om ursäkt – det indikerar att det du har att säga är av mindre betydelse. 

”Jag har egentligen inget att säga, jag är ingen stor talare, jag har inte haft tid att…” o.s.v. 
• Börja alltså ditt tal utan att be om ursäkt!

Ögonkontakt
• Titta rakt fram genom rummet med blicken något ovanför ögonhöjd hos publiken. 
• På det här sättet undviker du risken att blanda bort dig om du ser in i människors ögon. 

Hur håller du själva talet? 
• Tala med klar och ljudlig röst. 
• Ge dig själv tillräckligt med tid under själva talet.
• Om det verkar som om rösten bryts, ta ett djupt andetag innan du börjar. 
• Låt inte stressen vinna och kom ihåg att för utomstående märks det knappast hur du känner 

dig inombords.
• Ta alla chanser att tala offentligt. 
• Övning ger färdighet. 
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BILAGA C
En kastrull som kokar över
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BILAGA D
Utmattning
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