
Träffa en vän en 
gång i veckan!3.Se till att du får återhämtning 

genom sömn och hjärnvila! 2.Bli andfådd varje dag!1.

Följ ditt hjärta!4.
De flesta vet att det är bra för kroppen att äta frukt och grönsaker. Kanske inte alla vet att 
det finns knep även för psykisk hälsa. 

Psykisk hälsa är när du mår bra inuti, i dina tankar och känslor, och trivs med livet de allra 
flesta dagarna. En god psykisk hälsa gör att även om det ibland är kämpigt så tar du dig 
igenom vardagens upp- och nedgångar och kan komma igen på ett bra sätt.

En huskur beskriver hur du kan stärka dig själv med enkla knep, utan att gå till läkare. 
Det finns massor av forskning om hur vi människor kan må bättre. Forskningen har 
visat att de här knepen verkligen fungerar. Alla behöver få veta bra sätt att påverka sitt 
välmående.

Om du inte känner dig trygg hemma eller i skolan, då räcker det inte med huskurer. Då 
behöver du berätta för en vuxen som du känner förtroende för så du får hjälp. Du kan 
också hitta tips på vart du kan vända dig på: www.stodlistan.se 

Ett av de bästa sätten att stärka din psykiska hälsa och må 
bättre är att röra på dig. All rörelse räknas!

Du behöver:

·       rörelsepaus – inte sitta stilla för länge

·       en timmes rörelse varje dag 

·       intensivare rörelse tre gånger i veckan

Precis som blommor behöver vattnas för att inte vissna så 
behöver vi ta hand om våra vänner. Forskning visar att du 
själv mår bättre då du hjälper någon annan att må bättre.

 

Tro inte på allt du tänker!5.
Tankar och känslor kommer och går, ungefär som vädret. 
Fokusera på saker som är viktiga för dig och testa att bara låta 
negativa tankar vara. 

Träna på att vara lite vänligare mot dig själv. 
Säg till dig själv på kvällen att du är nöjd 
med att du gjort det bästa du kunnat.

Hitta bra rutiner för sömn och skärmfri tid. 

En vanlig dag är som ett tufft träningspass för din hjärna. 
Skärmfri tid och att sova gott låter hjärnan få den vila och 
återhämtning den behöver.  

Ibland bryr vi oss för mycket om vad vi tror att andra tänker 
och tycker om det vi gör. Ditt liv ska kännas rätt för dig! Gör 
mer av det som gör just dig glad.

Fem huskurer 
för psykisk hälsa 
- Viktiga knep för att må bra inuti.  
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