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ler dator. En utomstående kan bara komma åt den text 
eleven matat in om den känner till elevens användar-
namn och lösenord. Uppmana därför eleverna att vara 
varsamma med sina inloggningsuppgifter och att logga 
ut från Klara LIVET när de är färdiga. 

Om någon elev saknar Facebook-konto så är det också 
möjligt att skapa ett användarkonto genom att ange en 
mejladress och ett lösenord.

Relationer, mod och lugn
De olika övningarna är märkta med stjärnor som visar 
vilka färdigheter man tränar på. En stjärna för relatio-
ner betyder att övningen går ut på att stärka banden till 
de personer som man mår bra av att umgås med. En 
stjärna för mod innebär att övningen kan vara lite ex-
tra svår men att den också inger ökat mod. En stjärna 
för lugn visar att övningen minskar stressen och ökar 
lugnet genom att träna upp medvetenhet och positivt 
tänkande.

Profilsidan
På profilsidan listas alla övningar man gjort och man 
kan även läsa hur man svarade senast man gjorde öv-
ningen. De övningar som eleven valt ut som favoriter 
visas högst upp på profilsidan. Vill man radera alla svar 
och information om genomförda övningar, så kan man 
göra det genom att klicka på en knapp längst ned på 
profilsidan.

OM KLARA LIVET
Den mobilanpassade webbplatsen Klara LIVET är ett stöd för 

elever som vill utmana sig själva och träna sig i att må bättre. 

Webbplatsen utvecklades först som ett komplement till pro-

grammen i tv-serien Lifvet, en serie som handlar om ungdo-

mar som mår dåligt. Efter tester i skolan vidareutvecklades 

webbplatsen och den innehåller nu nyproducerade program 

och nya övningar – allt med större fokus på välmående.

Klara LIVET i skolan och utanför
I skolan kan du använda Klara LIVET när ni diskuterar 
grundläggande värderingar och förhållningssätt som 
bygger upp en individ eller inom ämnena Psykologi och 
Mental träning och som ett verktyg i mentorskapet. 

I ämnet psykologi kan Klara LIVET användas när ni ar-
betar med verklighetsuppfattning, stress och självbild. 
Övningarna i Klara LIVET utgår från olika inriktningar 
inom psykologin. De kan sättas in i ett historiskt per-
spektiv när ni studerar den psykologiska vetenskapens 
framväxt och utveckling, när ni granskar, jämför och re-
flekterar kring olika psykologiska perspektivs styrkor 
och svagheter.

Klara LIVET matchar det centrala innehållet i ämnet 
Mental träning, med övningar kring prestation, stress, 
motivation, målfokusering och mentala avslappnings- 
och träningsmetoder.

Uppmana gärna eleverna att använda Klara LIVET även 
utanför skolan. Eleven kan på egen hand testa övning-
arna, hitta favoritövningar och få hjälp att navigera i livet.

Inloggning
Klara LIVET fungerar på mobilen men går lika bra att 
använda på datorn. Eleven använder sitt Facebook-
konto för att logga in, men inget av det man gör i Klara 
LIVET visas på Facebook. Genom att logga in får eleven 
sitt foto och namn på profilsidan inne i Klara LIVET och 
kan spara sina genomförda övningar och titta på sina 
svar igen vid ett senare tillfälle med en annan mobil el-
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NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR
De nio övningarna i Klara LIVET hjälper eleverna att öka sitt välmå-
ende genom att minska oro och stress och öka självkänslan. Läraren 
har en viktig roll i att förklara vitsen med att hitta favoritövningar, 
eftersom man oftast har specifika saker som man behöver öva på. 
Uppmana därför eleven att välja ut en eller några få övningar och se-
dan genomföra dessa i lugn och ro, gärna flera gånger, snarare än att 
göra alla övningar mekaniskt.

klaralivet.se

GUIDE TILL ÖVNINGARNA:

bra-dagbok

Eleven tränar sig i att tänka på sa-
ker som är bra, roliga och som man 
är glad över. Att ägna en stund åt att 
lyfta fram det positiva kan göra en 
gladare i stunden men också ge ökat 
lugn och bättre nattsömn.  

Övningen kommer från den positiva 
psykologin. 

våga tänka färdigt

Uppmanar till att tänka igenom hur 
det skulle vara att genomföra nå-
got som känns lockande men alltför 
otäckt. Att våga tänka färdigt kan 
dämpa oro och stärka självkänslan. 

Övningen kommer från den kogni-
tiva psykologin.

tänk din framtid

Uppmuntrar eleven till att fantisera 
kring en avlägsen drömframtid. Det 
kan bli en lugn stund som man mår 
bra av. Att sätta ord på drömmarna 
kan också ge mod att ta sig själv på 
allvar.

Övningen kommer från den positiva 
psykologin.

jag gillar dig…
Utmanar eleven till att berätta för 
någon varför man gillar att vara med 
just henne eller honom. Att våga for-
mulera exakt vad man uppskattar 
kan stärka ens relationer och själv-
känsla. 

Övningen kommer från den positiva 
psykologin. 

våga göra

Uppmuntrar till att göra det där man 
verkligen vill men aldrig kommer till 
skott med. Det kräver mod, men när 
en sak väl är gjord är det troligt att 
man fått mod att göra mer.

Övningen kommer från beteendete-
rapin.  

vara här och nu

Innehåller ett ljudspår där man 
tränar på att vara mer närvarande. 
Genom att känna efter före och ef-
ter kan man bli mer medveten om 
känslan av lugn och hur den känns i 
kroppen.

Övningen kommer från mindfulness.

testa att ge

Uppmanar till att ge någon en gåva. 
Den ska vara gratis eller kosta tio-
tjugo kronor. Att visa omtanke och ge 
bort något leder i regel till både ökat 
välbefinnande och stärkta relationer. 

Övningen kommer från den positiva 
psykologin.

sänk kraven

Riktar sig till dem som lider av per-
fektionism. Här utmanas man att 
tänka igenom vilka krav som stres-
sar och hur man skulle kunna sänka 
dem, genom att göra färre saker, 
mindre bra eller mindre ofta. 

Övningen kommer från kognitiv och 
beteendeterapeutisk behandling av 
perfektionistiskt drag. 

dina relationer

Hjälper till att tänka igenom vilken 
sorts vänskap som man mår bäst av 
och vilka personer som man trivs 
bäst med. Att tänka igenom det här 
kan stärka relationerna och öka väl-
befinnandet.

Övningen kommer från den positiva 
psykologin.
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FILMER
På ur.se ligger alla filmer och applikationen 
ur.se/klara-livet
Filmerna ligger också på Youtube: 
youtube.com/playlist?list=PLSHcVfKvOzQPLDEw8r5u
9J4zte_kDnKvr

•	 när	mår	du	bra?	
En kort film med må bra-tips och vad man kan göra när 
man har jobbiga tankar.

•	 jag	vill	vara	bäst	i	allt
En berättelse om att känna stress varje dag för att man vill 
vara bäst i allt. Blir man verkligen lycklig av att vara bäst? 

•	 vi	är	som	en	enda	turbograbb
Ett reportage om hur långt man är beredd att gå för att 
få uppmärksamhet.

•	 hon	är	inte	kär	tillbaka	
En berättelse om att inte våga visa sina känslor och vil-
ka tankar man kan ha om hur man ska vara. 

•	 jag	är	avundsjuk	på	de	blyga	tjejerna
En berättelse om att inte vara så självsäker som man 
verkar. Om att vara tuff på ytan, men med jobbiga tan-
kar och osäkerhet inuti.

 
Att använda klara livet i undervisningen

PSYKOLOGI 1
ARBETSMOMENT: ”MÅ BRA”, ”PSYKISK HÄLSA”

Att utveckla
• Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och  
 tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt  
 förmåga att relatera dessa kunskaper till egna 
 erfarenheter.
• Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera  
 över olika psykologiska perspektivs styrkor och  
 svagheter.
• Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för 
 individens psykologiska utveckling, livsvillkor och 
 hälsa.

Centralt innehåll att behandla
• Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur  
 människan uppfattar och förstår sin omvärld och  
 sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan  
 tar emot och bearbetar information.
• Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur  
 människan förstås utifrån fysiska förklaringar av  
 tänkande, känslor och beteende.

• Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de  
 påverkas och formas.
• Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress  
 och stresshantering samt kriser och krishantering.

SÅ KAN DU ANVÄNDA KLARA LIVETS ÖVNINGAR 

Område: stress 
• Introducera Bra-dagbok på en gång och låt eleverna  
 reflektera i loggen en gång i veckan alternativt 
 berätta i smågrupper.
• Introducera stressbegreppet. Vad är det? Hur 
 upplevs stress? När blir man stressad och varför?
• Stresshantering – allmänt men även utifrån grup- 
 pens erfarenheter Sänk kraven kan göras individu- 
 ellt men även ventileras i gupp
• Biologisk psykologi 
• Vara här och nu – här kan man även beröra 
 mindfulness
• Tänk din framtid – beröra det som är värdefullt på  
 lång sikt
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Självbild
• Kognitiv psykologi – hur vi formar vår självbild  
 utifrån våra tankar och föreställningar om vår 
 omvärld och oss själva Våga tänka färdigt, Tänk din  
 framtid
• Självkänsla och självförtroende Våga göra
• Biologisk psykologi 

Motivation
• Yttre och inre motivation Bra-dagbok, Våga göra
• Målbild Tänk din framtid

Övningarna kan fungera som ett komplement eller för-
stärkning till undervisningen och teorin. Eleverna kan 
arbeta med dem både individuellt och i grupp.

ARBETSMOMENT – ”PSYKOLOGINS FRAMVÄXT”

Att utveckla
• Kunskaper om den psykologiska vetenskapens  
 framväxt och utveckling. Förståelse av relationen  
 mellan psykologins utveckling och samhällsutveck- 
 lingen.
• Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och  
 tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt  
 förmåga att relatera dessa kunskaper till egna 
 erfarenheter.
• Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera  
 över olika psykologiska perspektivs styrkor och  
 svagheter.
• Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för indi- 
 videns psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.

Centralt innehåll att behandla
• Psykologins historiska framväxt. I samband med det  
 behandlas psykoanalysens och behaviorismens 
 tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor  
 och tankar.
• Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur  
 människan uppfattar och förstår sin omvärld och  
 sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan  
 tar emot och bearbetar information.
• Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur  
 människan förstås utifrån fysiska förklaringar av  
 tänkande, känslor och beteende.

SÅ KAN DU ANVÄNDA KLARA LIVETS ÖVNINGAR
Genomgång av psykologiska perspektiv med utgångs-
punkt i psykoanalys, behaviorism, humanistisk psyko-
logi, kognitiv psykologi, biologisk psykologi. I och med 
detta kan man beröra dess olika behandlingsformer 
och  man lyfta in olika övningar från Klara Livet såsom 
Bra-dagbok, Sänk kraven, Våga tänka färdigt, Tänk din  
framtid för att visa på olika metoder. 

Presentation av positiv psykologi i förhållande till psy-
kologi som ämne.  

HÄLSA/MENTAL TRÄNING
Kursen mental träning ingår i ämnet Hälsa. 

CENTRALT INNEHÅLL ATT BEHANDLA

• Psykologiska faktorer i relation till prestation.
• Olika stressorer i vardagen.
• Teoretiska modeller för stresshantering.
• Aktuell forskning inom området.
• Motivation och målfokusering.
• Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till  
 exempel mindfulness.
• Pedagogiska modeller för instruktion och hand-
 ledning.

Innehållet kan kopplas direkt till det centrala innehållet 
eftersom eleven studerar teorier och testar dem prak-
tiskt. Det kan användas som ett komplement som stär-
ker undervisningsinnehållet, men som inte har någon 
förpliktelse till kunskapsutvärdering, precis som med 
Psykologi 1.

Inom ämnet MT ska eleven lära sig om hur hennes och 
andras prestationsförmåga påverkas av olika aspek-
ter – det kan vara på individ- grupp och samhällsnivå.  
Stress är ett begrepp som lyfts fram, likaså motivation 
och målfokusering. Hela ämnet genomsyras av den po-
sitiva psykologin vilket ligger tillgrund för en stor del av 
innehållet.
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MENTORSKAP
Cirka 25 min i veckan för halv- eller helklass.

Det finns många olika möjligheter att använda Klara li-
vets webbplats på mentorstiden. Oavsett vad man job-
bar med så är det bra att introducera övningarna för 
eleverna med hjälp av bakgrundsfakta, så berätta vad 
övningen handlar om och vad den har för positiva ef-
fekter. Dessutom kan det vara bra att på något sätt följa 
upp elevernas övningar genom att de får skriva logg-
bok eller sitta i smågrupper och berätta om hur det har 
känts. Det kan leda till en bättre sammanhållning och 
ett tryggare klassrumsklimat när man delar med sig till 
varandra. 

Man kan tillsammans i helklass, halvklass eller i mindre 
grupper också arbeta med olika teman såsom exempel-
vis stress, självkänsla, motivation, att våga eller normer. 

Flera av filmerna  i Klara Livet tar upp situationer som 
beskriver hur det kan kännas när man inte kan styra 
över sitt beteende eller sina tankar. Filmerna kan an-
vändas som underlag för diskussioner i klassrummet 
och som introduktioner till övningarna. 

Exempel normer
Vad är normer? Ge exempel på olika normer i vårt sam-
hälle. Ge exempel på normer i klassen, i de informella 
grupperna, på skolan i jämförelse med andra skolor. 
Kan man bryta mot normer? Vad händer då? Vem bry-
ter mot normer? Ge exempel på när man har brutit mot 
normer och vilka konsekvenserna blev.

Här kan man använda övningen Våga göra för att visa 
att man inte behöver följa normen alternativt att man 
kan bryta sina egna invanda mönster. Man kan även 
göra Mina relationer för att reflektera över vänskap. Ett 
annat exempel är Sänka kraven för att igen fundera på 
vilka normer man följer. 

Fler övningar som passar är Testa att ge och Tänk din 
framtid. Flera av filmerna tar upp situationer som med 
hjälp av övningarna blir lättare att hantera.

Dessa kan man följa upp lite senare, kanske i grupp, 
men även genom att låta eleverna skriva loggbok.

Exempel motivation
Prata om vad motivation är och om yttre och inre moti-
vation. Hur ser elevernas motivation ut i skolan, på friti-
den, tidigare jämfört med nu? 

Bra-dagbok för att uppmärksamma sin omgivning. Kan-
ske finns det något som motiverar att komma iväg till 
skolan på morgonen (goda frukostflingor, favorittröjan 
som är nytvättad).

Andra övningar att arbeta med är Tänk din framtid, Tes-
ta att ge, Jag gillar dig, Dina relationer, Vara här och nu 
och Våga göra. Alla dessa övningar berör motivationen 
på något sätt, allt från att fundera på vad som är viktigt 
i tillvaron till att våga ta plats. 

Exempel självkänsla
Låt eleverna själva resonera kring begreppet självkänsla 
kanske i jämförelse med självförtroende. Ta hjälp av till 
exempel Ungdomsmottagningens webbplats umo.se.
Här passar de flesta av övningarna in. 

NÄR KLARA LIVET 
INTE RÄCKER TILL
Med stor sannolikhet finns en eller ett par elever i varje 
klass som inte mår bra av att på egen hand arbeta med 
övningarna i Klara Livet. Tvärtom kan de komma att 
känna sig än mer stressade och ångestfyllda av att upp-
leva sig misslyckas med uppgiften att må bättre. 

Det finns elever som har så pass allvarlig psykisk ohälsa 
att de behöver nära stöd både från vuxna i sitt privata 
nätverk och professionella vuxna för att kunna tillgo-
dogöra sig det som är stärkande med övningarna i Kla-
ra Livet.  Under vissa omständigheter och situationer 
i livet är det dessutom helt adekvat att känna oro och 
stress. Fokus måste då istället ligga på att förändra det i 
omgivningen som påverkar eleven negativt.

En tonåring som behöver stöd för psykiska problem 
och bekymmer kan själv vända sig till Ungdomsmot-
tagningen i sin kommun. Mer info finns på www.umo.se

När familjens och elevvårdens resurser inte längre 
räcker till kan tonåringen och dennes föräldrar också 
ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Mer 
info finns på www.bup.se

Klara LIVET är en mobilanpassad sajt från UR som rik-
tar sig till ungdomar. Den är framtagen av lärare, elever, 
UMO, BUP Stockholm och Psykologifabriken.


