
I  be-rät-tel-sen  be-hövs 
ock-så  din  hjälp.

Vi  kan  hjäl-pa  
till-sam-mans!

Detta uppgiftshäfte är planerat för barn i 4-9 
års åldern. Den kan läsas tillsammans med 

en vuxen eller ensam. Berättelsen och
uppgifterna ger barnet möjlighet till att

fundera på sina egna känslor. Den vuxna 
lyssnar på barnet och kan hjälpa med att 

känna igen känslor som bekymret och
rädslan har orsakat. Fundera tillsammans 
hur man skulle kunna prata om bekymmer 

och rädsla och hitta på sätt hur man kan 
hjälpa sig själv och andra att känna sig 

bättre. Det är viktigt för barn att lära sig att 
alla känslor är viktiga och att man kan prata 

om dem.

KIP-BE-SÄ�-NING-EN 
TAR HAND OM 
BE-KYM-MER



So-ca,  Waa-ba,  Tu-ka  och  Ma-co  be-rät-tar 
om  hur  de  kän-ner  sig  då  de  är 

be-kym-ra-de  el-ler  då  de  kän-ner  sig  
jät-te  då-li-ga  ö-ver  nå-got.
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Be-kym-ren  är  all-tid  i 
mi-na  tan-kar.

Det  känns  som  att  jag 
har  fjä-ri-lar  i  ma-gen.

Mitt  hjär-ta  bul-tar  och  jag 
kän-ner  mig  gråt-fär  dig 

el-ler  ils-ken.

Det  känns  svårt  att 
le-ka  el-ler  gö-ra 

mi-na  läx-or.

I-bland  har  jag 
svårt  att  som-na.

3 

Vi  för-be-re-der  oss  för  att  hjäl-pa 
Kip-be-sätt-ning-en.  Fö-re  vi  bör-jar,  tänk 

vil-ka  sa-ker  i-bland be-kym-rar  dig.

Skriv  el-ler  ri-ta  om  det  på  den  här  si-dan. 
Du  kan  ri-ta  en  sak  som  be-kym-rar  dig 

el-ler  fle-ra.



So-ca  hör  sorg-li-ga  ny-he-ter.
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Oj  nej,  vad  hän-der  nu?
Är  jag  i  fa-ra?

Det  är  svårt  att  som-na.  So-ca  lä-ser 
me-ra  be-kym-ran-de  ny-het-er.
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Jag  kän-ner 
mig  jät-te 

led-sen.

Bra  att  du 
be-rät-tade  om 

det,  vi  kan 
till-sam-mans 

hit-ta  en lös-ning.

So-ca  be-stäm-mer  sig  för  att  be-rät-ta  för  Tu-ka  om 
hur  hen  kän-ner  sig.  Ge-nom  att  be-rät-ta  kan  man 

känna  sig  bätt-re.  Nu  fun-de-rar  de  till-sam-mans  vad 
man  kan  gö-ra  för  att  mins-ka  be-kym-ret.

So-ca  läm-nar  sin  te-le-fon  i  mo-bil-par-ker-ing-en.  Hen 
går  ut  och  le-ker  med  si-na  kom-pi-sar.

Det  är  ro-ligt  att
le-ka  med  si-na 

kom-pi-sar.



Tu-ka  mo-tio-ne-rar.  Då 
för-svin-ner  be-kym-ren  ur 
Tu-kas  kropp.

I-bland  känns  Tu-kas 
hem-läng-tan  jät-te  il-la.
Då  kra-mar  Tu-ka  i
han-den  smyck-et  som
hen  fått  från  sin  mor-mor.

So-ca  för-änd-rar  den 
be-kym-ran-de  tan-ken  till 
regn-båg-ens  fär-ger  i  si-na 
tan-kar.  So-ca  tän-ker
sig  ock-så  be-kym-ret  som  jät-te 
li-tet.  Då  mins-kar  be-kym-ret.
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I-bland  kan  en  kram  hjäl-pa. 
El-ler  att  sme-ka  sitt 

hus-djur.  Det  känns  ock-så
bra  att  kra-ma  en  dy-na.

Waa-ba  gör  en  and-nings-öv-ning.  Först  blå-ser 
Waa-ba  lugnt  ut  luf-ten  via  mun-nen,  så  som  då
man  blå-ser  ett  ljus.  Sen  drar  Waa-ba  in  luft  via 
nä-san,  så  som  om  hen  skul-le  dof-ta
jord-gub-bar.  Waa-ba  lug-nar  sig  då  hen 
fort-sät-ter  gö-ra  det-ta  ett  tag.

Ma-co  be-rät-tar  om  si-na 
be-kym-mer  för  en  vux-en. 
Ma-co  fun-de-rar  på  vil-ka 
bra  sa-ker  som ock-så 
finns  in-om  si-tu-a-tio-nen,
till  ex-em-pel  hur  and-ra 
hjäl-per  dem  som  är  i fa-ra. 
Den-na  tan-ke  lät-tar  Ma-cos 
o-ro.
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TIPS FRÅN 
KIP-BE-SÄ�-NING-EN



Klipp  ut  fi-gu-rer-na  och  lek  en  så-dan 
käpp-docks-lek  som  får  dem  att  glöm-ma 

si-na be-kym-mer.

Du  kan  ock-så  sät-ta  dock-or-na  och 
fun-de-ra  till-sam-mans  hur  de  kan 

be-hand-la  be-kym-ren.

Kom  i-håg  att  be-rät-ta  för  fi-gu-rer-na  om  
att  al-la  käns-lor  är  vik-ti-ga  och  att det  inte 
lö-nar  sig  att  hind-ra  dem.  Man  kan  lä-ra  sig 

att  pra-ta  om  käns-lor  till-sam-mans. Då  är
det  lät-ta-re  att be-hand-la  trå-ki-ga  käns-lor. 
Det  är  ock-så  fint  att  de-la  med  and-ra  si-na 

trev-li-ga  käns-lor.

Kip-be-sätt-ning-en  öns-kar  al-la  barn 
trev-li-ga  lek-stun-der!
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VI LE-KER 
TILL-SAM-MANS MED 
KIP-BE-SÄ�-NING-EN



DEN  HÄR  MO-BIL-PAR-KER-ING-EN 
ÄR  E�  STÄL-LE  DÄR  DU  KAN 
LÄM-NA  DIN  TE-LE-FON  Ö-VER 

NAT-TEN.  DU  KAN OCK-SÅ LÄM-NA  
DIN  TE-LE-FON  I 

MO-BIL-PAR-KER-ING-EN  PÅ 
DA-GEN,  DÅ  DET  ÄR  BRA  A� 

GÖ-RA  NÅ-GOT  AN-NAT.  OM  DU 
IN-TE  ÄN-NU  HAR  EN  TE-LE-FON 

KAN  DU  GE  DEN-NA 
MO-BIL-PAR-KER-ING  TILL NÅ-GON 

AN-NAN SOM  BE-HÖV-ER  DEN.

DEN  HÄR  MO-BIL-PAR-KER-ING-EN 
ÄR  E�  STÄL-LE  DÄR  DU  KAN 
LÄM-NA  DIN  TE-LE-FON  Ö-VER 

NAT-TEN.  DU  KAN OCK-SÅ LÄM-NA  
DIN  TE-LE-FON  I 

MO-BIL-PAR-KER-ING-EN  PÅ 
DA-GEN,  DÅ  DET  ÄR  BRA  A� 

GÖ-RA  NÅ-GOT  AN-NAT.  OM  DU 
IN-TE  ÄN-NU  HAR  EN  TE-LE-FON 

KAN  DU  GE  DEN-NA 
MO-BIL-PAR-KER-ING  TILL NÅ-GON 

AN-NAN SOM  BE-HÖV-ER  DEN.



Fär-ga  bil-den.  Du  kan  sam-ti-digt
lyss-na  på  lug-nan-de  mu-sik.

Ock-så  fär-gan-de  och  att  lyss-na  på 
lug-nan-de  mu-sik  kan  hjäl-pa  en  att 

mins-ka  si-na  be-kym-mer!



Den  lil-la  va-rel-sen  är  be-kym-rad  och 
rädd.  Ri-ta  el-ler  skriv  ner  hur  man  skul-le 
kun-na  trös-ta  den  li-lla  va-rel-sen  el-ler 
hur  den  skul-le  kun-na  lug-na  ner  sig.  Du 

kan  hit-ta  på  eg-na  sätt  el-ler
väl-ja  en  av  Kip-be-sätt-ning-ens  tips.

NU  BE-HÖVS  DIN  HJÄLP


