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Lärarhandledning till: Serien Lifvet – Depression 

 

 

Introducera programmet Lifvet - Depression 
 
Börja med att prata om programseriens övergripande titel Lifvet så att eleverna förstår att 
det handlar om livet. 
 
Arbeta med programmets ordlista genom att t ex: 

 Låt eleverna läsa igenom ordlistan och stryka under de ord som är nya. Diskutera 
utifrån deras understrykningar. 

 Ge eleverna ordlistan utan förklaringar och låt dem diskutera och förklara orden i 
par eller i grupp med hjälp av ordbok. 

 Skilj orden från förklaringarna och låt eleverna para ihop dem. 

 Dela upp orden efter vilken ordklass de tillhör.  
 
Arbetet med ordlistan kan också passa efter att ni sett programmet.  
 
 
Ordlista 
 
depression – väldigt ledsen under en längre tid 

deprimerad – väldigt ledsen 

psykolog – person som arbetar med att förstå människans själ och hjälper till att lösa 

problem 

förlust – när man förlorar något 

förlora – här: att inte längre ha kvar något 

bete sig – göra något på ett visst sätt 

passiv – att inte vilja göra någonting, motsats till aktiv 

torftigt – fattigt i betydelsen enkelt 

vara låg – inte vara glad 

värdelös – mycket dålig, utan värde 

deppig – talspråk för deprimerad 
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vara nere – inte vara glad  

stötta – hjälpa till 

bry sig – intressera sig för  

reagera – visa intresse för något man upplever 

isolera sig – vilja vara ensam, inte träffa någon 

respektera – uppskatta 

besviken – det man känner när något inte blivit som man trodde 

situationen – händelse, tillstånd 

bryta ihop – inte orka med 

erfarenhet – vad man upplevt eller varit med om 

adrenalin – ämne i kroppen som bildas vid t ex stress eller hård träning 

fysiskt – kroppsligt, motsats till psykiskt – själsligt  

ångestkänsla/ångest - stark rädsla eller oro som känns i hela kroppen 

ta sig uttryck – visa sig på ett visst sätt 

usel - mycket dålig  

djupingen – någon som tänker ”djupt” 

djupa tankar – tankar som handlar om livet och döden, t ex varför vi lever, meningen med 

livet 

bubbla – här: att känna sig som i en egen värld 

balans – att ha jämvikt  

erkänner – medger 

ta sig för – göra 

snedsteg - misstag 

empati – att förstå hur andra människor känner sig 

tvinga sig själv – göra något även om man inte vill 

åstadkommit – gjort 

 

Att arbeta med när ni sett programmet Lifvet - Depression 
  
Frågorna kan även användas som förarbete till programmet. Låt eleverna fundera och 
skriva lite korta anteckningar kring följande frågor: 
 

1. När är du glad? 

Hur känns det?  

Vad blir du glad av? 

2. När är du ledsen?  
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Hur känns det?  

Vad blir du ledsen av? 

3. Känner du någon, kanske någon kompis eller släkting, som varit ledsen eller haft 

det svårt under en längre tid? 

Hur märktes det i så fall? 

4. Hur kan det kännas om man är deprimerad? 

5. Hur kan man hjälpa någon som är deprimerad? 

 
 
Låt eleverna därefter i mindre grupper eller i helklass diskutera sina svar och tankar. 
Diskussionen blir en utgångspunkt för läraren att fördjupa programmets innehåll och t ex 
förklara skillnaden i att vara sjuk fysiskt eller psykiskt och ta upp begrepp som kroppsligt 
och själsligt och skillnaden på en läkare och en psykolog. Här kan det vara på sin plats att 
ta upp var man kan vända sig om man behöver hjälp. Se nedan eller www.ur.se/lifvet för 
mer information.  
 

 Ungdomsmottagningen på nätet: www.umo.se  
 

 BUP betyder barn- och ungdomspsykiatri:  www.bup.nu  
 

 Bris betyder barns rätt i samhället, telefon: 116 111, www.bris.se  
 

 Jourhavande kompis, telefon: 020-22 24 44  
 

 Nationella hjälplinjen, telefon: 020-22 00 60, www.hjalplinjen.se  
 

 UR:s frågelåda:  www.ur.se/ramp  
 

 På vårdcentralen kan en läkare hjälpa dig med var du ska vända dig för att få 
specialisthjälp. 

 

 Om det är riktigt akut ringer du 112. 
 
 
 
Programmet om depression väcker säkert flera tankar hos eleverna och ett sätt att 
sammanfatta och bearbeta dessa kan vara genom en längre skrivuppgift. I inledningen 
säger programledaren: ”Livet är inte enkelt.” Använd citatet och låt eleverna skriva under 
rubriken: 
 
Livet är inte enkelt, eller vad tycker du? Vad är det i livet som kan vara ”inte enkelt”?   
 
 

Författare: Rebecka Waldén, lärare i svenska och svenska som andraspråk. 
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