
Det här vill 
jag berätta

Namn 

Ålder 

Adress

För att skydda dig och andra så kanske vi 
måste berätta för andra vuxna om det du 
säger. Dina tankar och känslor är väldigt 
viktiga och vi hoppas att du vill berätta för 
oss om viktiga saker som har hänt i ditt liv. 



Om mig 

Mitt/mina hem och 
de som bor där 

Människor som 
INTE bor med 

mig men som ändå 
är viktiga



Hjälp till min familj 
Finns det någon som hjälper dig eller din familj? Kanske 
någon som följer dig till skolan eller är med dig hemma? 

Ringa in det som stämmer för dig, eller skriv något eget här 
nedanför. 

Hur hjälper de här personerna till? 

Faster 

Vänner 

Finns det någon annan sorts hjälp som du skulle vilja ha? 

Mormor 

Morbror 



Mitt liv 

Saker jag 
gillar med mitt liv 

just nu

Saker jag gillar 
med mig själv 

Saker jag är ledsen 
för i mitt liv just nu 



Saker som... 
Du kan skriva eller rita något 
under varje rubrik. 

gör mig glad 

gör mig ledsen 

gör mig orolig 

får mig att må bra 

gör mig arg 

får mig att må dåligt 



Mina starka sidor 

Vilka är dina starka sidor?

1 

2 

3 

Fundera också på vänner som har 
hjälpt dig, eller fritidsintressen 
och aktiviteter som du gillar. 

Hur har dina starka sidor 
hjälpt dig i ditt liv? 

Alla behöver lite magi i livet. 
Om du fick önska dig tre saker, 
vad skulle du önska dig?



Min resa 
Livet är som en resa. Vilka viktiga saker har hänt 
dig under din resa? 

Finns det något som har gjort 
dig rädd, orolig eller ledsen? 



Mina bekymmer 
Är du orolig för något som händer 
just nu eller något som ska hända 
i framtiden? 

Situationen hemma? 

Något annat? 

Var du bor? 

Kontakt med familj och 
vänner ... (vem då)? 

Finns det någon du kan prata med 
om  hur du känner dig? 

JA  NEJ 

Om JA, vem är det? 

Utanför hemmet, 
skolan eller området 
där du bor? 

Husdjur – vad kan hända med dem? 



Vad får dig 
att känna 
dig trygg? 

När känner 
du dig inte 

trygg? 

Att känna sig trygg 



Om min familj 

Vad händer när någon 
i familjen blir ledsen, 
orolig eller arg? 

Kan familjen reda ut det? 

JA  NEJ  Vet inte 

Om JA, hur går det till? 

Om NEJ: hur känns det för dig när familjen inte kan reda ut det? 

Blir du orolig för vad som ska hända? 

JA NEJ Ibland  Vet inte 

Oroar du dig för det här när du inte är hemma, till 
exempel när du är i skolan? 

JA NEJ Ibland  Vet inte 



Mina drömmar 
om framtiden 

Ibland kan det vara svårt att 
veta vad som ska hända i 
framtiden, men  här kan du 
fundera på vad du vill ska hända. 

vänner? 

skolan? 

familj? 



DOMARE

Reda ut saker 
och ting 

Finns det något stort beslut 
som du vill att domstolen ska 
fatta åt dig? 

Vill du att socialsekreteraren hjälper dig att berätta för dina föräldrar om vad du vill? 

Vet dina föräldrar om vad som oroar dig? 

Finns det något annat som du 

vill berätta? 



Min värld 
Det här är din egen värld, där 
du kan rita eller skriva om dina 
känslor och  andra saker som är 
viktiga för dig. 



Orometer 
Använd den här orometern 
när du behöver förklara hur 
du känner dig Väldigt 

orolig 
och 
rädd

Mycket 
orolig

orolig

Ganska 
orolig 

Lite 
orolig
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