
Kursdagbok LEVA
Din personliga dagbok för medveten 
närvaro, eftertanke och reflektion.

Kropp - Tanke - Känsla - Handling - Acceptans



LEVA – en kurs för 
barncanceröverlevare

För att hjälpa dig som barncanceröverlevare att 
återskapa kontakten med din kropp och dina 
känslor på ett varsamt och tryggt sätt har 
Barncancerfonden utvecklat kursen Leva. Genom 
kursen vill vi erbjuda enkla verktyg för att sätta 
kroppen i rörelse, få möjlighet att utforska 
medveten närvaro samt utveckla en mer 
accepterande och vänlig kroppsuppfattning.  

Barncancerfonden arbetar för att varje barn och 
familj ska kunna leva ett gott och långt liv. Vi ska 
bekämpa barncancer och dess konsekvenser för 
den som drabbas idag och i framtiden. Vi lämnar 
ingen ensam. Vi vet att behov av stöd kvarstår 
även efter avslutad behandling. 

Idag finns cirka 11 000 barncanceröverlevare i 
Sverige och lika många upplevelser om hur livet 
utvecklats efter sjukdomen och behandlingen. 
Ungefär 70 procent av alla som överlever 
barncancer drabbas av någon form av sena 
komplikationer. Du kanske själv upplever fysiska 
problem med hormoner, nedsatt rörlighet eller 
kognitiva svårigheter som nedsatt minnesförmåga 
och hjärntrötthet? Många barncanceröverlevare 
drabbas också av psykisk ohälsa som kan handla om 
ångest, oro och identitetsförlust. 

Det är inte ovanligt att en traumatisk upplevelse 
kan lagras i kroppen, vilket i sin tur kan leda till att 
känslor och sinnen skruvas upp, men även tvärtom 
- att man stänger ned och känner mindre. En 
förlust av en kroppslig funktion, som ibland är 
fallet efter till exempel en cancerbehandling, kan 
leda till en minskad självkänsla och försämrat 
självförtroende. För en del leder detta till ett 
starkt kroppsförakt.



Varför skriva 
dagbok?

Välkommen dagbok! 
En viktig del av kursens syfte är att ge dig tid 
och möjlighet att reflektera på egen hand för 
att öka din egen medvetenhet. I den här 
dagboken ges du möjlighet att efter varje 
lektion och utifrån dagens tema svara på frågor 
och reflektera utifrån tanke, känsla och handling.  

Alltid öppet 
De dagliga lektionerna och meditationerna hittar 
du alltid på Barncancerfondens YouTube-kanal 
och kan göras när som helst under dagen. Ett 
perfekt sätt att introducera medveten närvaro 
när det passar dig som bäst!

Egen reflektion skapar insikter som 
påverkar oss på djupet. Till varje 
lektionstema finner du 
reflektionsuppgifter utifrån känsla, 
tanke, handling och acceptans. 



I denna lektion kommer du att lära dig 
tillämpad avslappning och skillnaden av hur 
det känns i kroppen när vi är stressade 
eller helt avslappnade. 

Del 1

Kroppen 



Reflektionsövning 1
Vi har bara en kropp och det är den vi ska 
leva tillsammans med under ett helt liv. 
Kroppen är starkt sammankopplad med 
våra känslor och tankar.

1. Känsla 
Kände du någon skillnad i kroppen efter att du hade 
gjort avslappningsövningen? Var det någon särskild 
kroppsdel som kändes mer avslappnad eller stel? 
Upplevde du smärta någonstans?  

2. Tanke 
Var det lätt eller svårt att låta tankarna vandra fritt 
utan att de störde dig? Var det nån särskild tanke som 
fastnade hos dig? Skriv ned den. 

3. Handling  
Ger du din kropp den avslappning och återhämtning 
som den behöver? Hur skulle du kunna få in mer 
avslappning på ett naturligt sätt i din vardag? 

4. Acceptans 
Vi är alla olika och vår kropp och sinne skiftar från dag 
till dag. Att lyssna till sin kropp är att ge oss själva 
precis det vi behöver här och nu. Reflektera fritt!

Dagens affirmation 
”Jag litar till min kropp. Min kropp kan lita på mig” 



I denna lektion kommer du att lära dig att 
känna in ditt andetag och hur det hänger 
ihop med vår kropp och våra känslor. 

Del 2

Andetaget



Reflektionsövning 2
Dagens affirmation 

”Jag andas,  jag lever.   
Jag är här och nu.” 

Andetaget är ett av våra viktigaste 
verktyg för att balansera vårt aktiva 
(sympatiska) och lugnande 
(parasympatiska) nervsystem. 

1. Känsla 
Hur kändes det att andas hela vägen från magen? Var 
det lätt eller svårt?  

2. Tanke 
Uppmärksammade du något särskilt i din kropp när du 
gjorde kroppscanningen? Beskriv.   

3. Handling  
När brukar du känna dig som allra mest avslappnad? 
Prova nästa gång du känner dig stressad att ligga ner 
och placera händerna på magen och andas hela vägen 
från diafragman.  

4. Acceptans 
Andetaget är högst personligt. Acceptera dess 
gränser och värna om din egen kraft och källa till 
livsenergi. Den är bara din och inte värd att uppoffra 
för något eller någon annan. Reflektera fritt! 



I denna lektion kommer du att lära dig att 
notera nuet genom att enbart vara i och 
med din kropp fri från tankar om dåtid 
eller framtid. 

Del 3 

Nuet



Reflektionsövning 3
Dagens affirmation 

”Jag är inte före. Jag är  inte efter, 
jag är nu. Idag är min dag.”  

1. Känsla 
Var det någon särskild meditationsposition som 
fungerade bättre för dig? Våga prova olika för att hitta 
din favorit.  

2. Tanke 
Är det mest tankar om framtiden eller det förflutna 
som gör dig orolig? I vilka situationer brukar du känna 
dig mest närvarande i nuet?  

3. Handling  
Prova under din nästa promenad att sakta ned tempot 
och gå riktigt sakta och notera allt det som händer i dig 
och omkring dig. Finns det någon speciell plats i naturen 
där du brukar känna dig mer närvarande? 

4. Acceptans 
Oavsett hur stressade vi är så kan vi acceptera 
situationen och välja att för en stund vända oss inåt för 
att finna ro och stillhet.  Reflektera fritt!

Det är när vi uppmärksammar och lever i 
nuet som vi frigör oss från stress och 
negativa tankar. 



I denna lektion kommer du att få upptäcka 
din egen trygga plats. En plats av stillhet 
och lugn dit du alltid kan återvända så 
snart du behöver. 

Del 4 

Trygg plats 



Reflektionsövning 4
Dagens affirmation 

”Det här är min tid, min stund, min plats.”  

1. Känsla 
Upptäckte du din ”trygga plats” under meditationen? 
Kan du se platsen framför dig? Var det någon särskild 
detalj som du lade märke till på just din plats?  

2. Tanke 
Kan du visualisera några tillfällen där du verkligen känt 
dig trygg? Har de stunderna någon eller något 
gemensamt med varandra? 

3. Handling  
Vad skulle du behöva mer av i ditt liv för att känna 
större trygghet? Finns det något du skulle kunna göra 
för att öka din egen trygghet? 

4. Acceptans 
När vi accepterar oss själva för dem vi verkligen är med 
både styrkor och svagheter så blir vi  tryggare både i 
oss själva och tillsammans med andra. Reflektera fritt!  

När vi kan visualisera en trygg plats inom 
oss själva så kan vi alltid återvända dit för 
att ladda våra batterier. En stilla plats 
som ingen kan ta ifrån oss. 



I denna lektion kommer du att få prova 
olika övningar som kan vara hjälpsamma 
för att känna dig mer stöttad. 

Del 5 

Support



Reflektionsövning 5
Dagens affirmation 

”Jag är är hållen. Jag är stöttad. Jag är trygg.”  

1. Känsla 
Hur kändes det i kroppen att bli fysiskt stöttad på 
olika sätt? 

2. Tanke 
Finns det något mer du skulle kunna göra för dig själv 
just nu för att känna dig mer stöttad?  

3. Handling  
Ibland kan det kännas skönt att få luta sig mot någon 
annan. Prova att luta dig i 5 minuter mot nån som du 
känner dig riktigt trygg med. Hur kändes det? 

4. Acceptans 
Alla människor har en sund vuxen som bor i oss. Vår 
sunda vuxna vill oss alltid väl. Genom att omfamna den 
sidan av oss själva finner vi större trygghet och 
stöttning inifrån. Reflektera fritt!

När vi kommer i kontakt med vår sunda 
vuxna så kommer vi också i kontakt med 
vårt ”trygga och hjälpsamma” jag.



I denna lektion kommer du få prova på en 
icke-dömande inställning till dig själv 
genom att utforska autentisk rörelse. 

Del 6 

Acceptans



Reflektionsövning 6 Dagens affirmation 
”Jag gör mitt bästa med allt det 

jag har. Allt är precis som det 
ska vara.”  

1. Känsla 
Hur kändes det att utforska din kropp genom 
autentisk rörelse? 

2. Tanke 
Hur kan du göra för att tänka mer snälla tankar om dig 
själv? I vilka situationer upplever du att det är svårast 
att utöva acceptans mot dig själv, andra och till  livet i 
stort? 

3. Handling  
Prova under en hel vecka att varje morgon säga orden 
högt till dig själv i badrumsspegeln; Jag tycker om mig 
själv och jag gör mitt bästa med allt det jag har”.  

4. Acceptans  
Acceptans är något vi kan öva på och med tiden 
förbättra. Genom att praktisera det varje dag mot dig 
själv och människor du möter kan också du bli en sann 
mästare i acceptans. Reflektera fritt!

Acceptans handlar om att inta en mer 
accepterande hållning till våra tankar, 
känslor och handlingar. 



I denna lektion kommer du att få möjlighet 
att uppmärksamma din egen energikropp.

Del 7 

Livsenergi 



Reflektionsövning 7

1. Känsla 
Hur kändes det att andas med rörelserna och stretcha 
kroppen? Var det spänt i någon särskild kroppsdel? 
Var kändes det mest energifyllt?  

2. Tanke 
Vad ger dig energi? Vad tar din energi? Och hur ser 
balansen ut mellan dessa två?  

3. Handling  
Vad kan du göra/sluta göra för att behålla mer energi? 
Och vad skulle du behöva tillföra för att få mer energi?  

4. Acceptans 
Vi har alla bra och dåliga dagar. Att vila är att ge 
kroppen återhämtning. När vi aktiverar oss själva så 
får vi energi. Inget är bättre eller mer värt än det 
andra, båda är lika viktiga för vårt totala välbefinnande 
och balans. Reflektera fritt!

Livsenergi strömmar ständigt genom 
våra kroppar. Genom att bli mer 
medvetna om vår egen energikropp så 
blir vi också mer medvetet närvarande.

Dagens affirmation 
”Jag är hel, jag har allt jag behöver inom mig. 

Jag förstår mig själv.” 



I denna lektion kommer du att lära dig att 
uttrycka tacksamhet mot dig själv och din 
kropp. 

Del 8 

Tacksamhet 



Reflektionsövning 8
Dagens affirmation 

”Jag är tacksam för allt det jag är 
och allt det som finns omkring mig.”  

1. Känsla 
Hur kändes det i kroppen att ge dig själv en värmande 
hand? Fanns det plants på kroppen det kändes extra 
mycket? 

2. Tanke 
Vad med dig själv känner du störst tacksamhet inför? 
Kan du känna tacksamhet inför andra människor 
omkring dig? Finns det andra saker omkring dig som gör 
dig tacksam?  

3. Handling  
Att uttrycka tacksamhet är en färdighet och något vi 
kan öva oss på. Prova att skriva tacksamhetsdagbok 
genom att skriva ned tre saker varje kväll som du 
känner dig tacksam för just idag.  

4. Acceptans 
Ibland kan också svagheter vara anledningar till 
tacksamhet om vi bara väljer att se på dem med värme 
och självmedkänsla. Reflektera fritt! 

Tacksamhet är något vi kan lära oss. Ni vi 
praktiserar tacksamhet blir vi både 
gladare och lyckligare. 



I denna lektion kommer du att vända 
blicken inåt för att ge dig själv kärlek, 
omtanke och självmedkänsla. Självkärlek är 
roten inom dig från vilket allt växer. 

Del 9 

Självmedkänsla



Reflektionsövning 9
Dagens affirmation 

”Jag är här för dig och jag älskar dig.”  

1. Känsla 
Hur kändes det att klappa och smeka din kropp på ett 
kärleksfullt sätt?  

2. Tanke 
Var det några särskilda tankar som kom till dig under 
dagens övning?  

3. Handling  
Hur skulle du kunna ge dig själv mer av det du behöver?  
Upprepa dagens affirmation till dig själv i spegeln.  

4. Acceptans 
När vi lärt oss att älska oss själva så finner vi också 
större förmåga att älska andra. Acceptera dig själv för 
den du är och var snäll mot dig själv.  Det finns bara en 
av dig och du är unik. Reflektera fritt!

Det är först när vi kan uttrycka kärlek till 
oss själva som vi kan sprida det till andra. 
Sann kärlek är villkorslös och oändlig. 



I denna lektion kommer du att få lätta din 
kropp ifrån onödigt bagage genom att 
släppa taget om motstånd och det som 
inte längre tjänar dig. 

Del 10 

Släpp taget



Reflektionsövning 10
Dagens affirmation 
”Andas ut, slappna av,  

släpp taget.”  

1. Känsla 
Hur kändes dagens olika övningar? Var det någon särskild 
övning där du kände att du fick släppa taget? 

2. Tanke 
Ibland är det svårt att släppa taget även om sådant som 
inte är bra för oss. Vad skulle du behöva släppa taget om? 
Vad håller dig tillbaka från att leva det liv du vill leva?  

3. Handling  
Om du fick önska dig vad du vill? Vad skulle du då göra för 
att få känna dig fullkomligt fri? Om du skulle lätta på en 
vikt idag som inte längre tjänar dig, vilken vikt skulle du då 
kasta loss?  

4. Acceptans 
Släpp kontrollen och få kontroll. Paradoxalt upplever vi 
ökad frihet när vi ger efter och accepterar att vi bara kan 
kontrollera en bråkdel av det livet utsätter oss för. 
Reflektera fritt!

Att släppa taget handlar om att ge 
utrymme för kroppslig expansion och 
frigöra oss från stress och spänningar. 



Del 11 

Frihet
I denna lektion kommer du få utforska 
känslan av frihet med hjälp av frigörande 
dans. Tillåt din kropp att ta dig dit den vill 
genom att följa elementens olika toner 
och tempon.   



Reflektionsövning 11
Dagens affirmation 

”Jag är fri att välja vad jag vill - när jag vill.”  

1. Känsla 
Skriv ned vilka känslor du fick när du tillät kroppen att 
dansa till musiken. Förändrades känslorna? Kunde du 
urskilja om de kunde bli mer intensiva eller mer 
nedtonade?  

2. Tanke 
Vad är frihet för dig? Vad fick du för tankar när du 
lyssnade till dikten Romanska bågar? 

3. Handling  
Vad vill du göra mer av för att känna dig fri? Hur kan 
du manifestera din frihet genom handling? Kan du 
inspireras av någon annans frihetshandlingar?  

4. Acceptans 
Det är ofta våra tankar som begränsar oss och leder 
till att vi känner oss låsta och begränsade. Genom ett 
öppet och flexibelt sinne kan vi också känna och 
uppleva ökad frihet. Reflektera fritt!

Fullkomlig frihet handlar om att skapa 
utrymme inom oss för barnets 
frihetskänsla genom lust och lek. 



I denna lektion kommer du att få utforska 
vad som händer när när vi kopplar samman 
kroppen med hjärnan och det skrivna 
ordet. 

Del 12 

Vilja



Reflektionsövning 12
Dagens affirmation 

”Jag kan, jag vill  

och jag ska.”  

Skrivövning: 80-årsdagen! 
Det har blivit dags att fira din 80-årsdag. 2-3 personer 
som du tycker väldigt mycket om vill hålla ett 
tacksamhetstal till dig.  

Du ska nu få möjlighet att skriva ned vad dessa 
personer har att säga till dig och vill tacka dig för. Hur 
skulle de beskriva dig som person och vilken roll har du 
spelat  i deras liv? 

Skriv ned allt det som kommer till dig. 

Viljan handlar om att komma i kontakt med 
vår inre styrka och personliga drivkrafter. 



Kursen LEVA är utvecklad av Reine Walfridsson 
för Barncancerfonden. 

Kursen LEVA - 12 kurstillfällen (12h)

Kroppsmedvetenhet, 
acceptans, mindfulness 
och självmedkänsla
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