
KÄNSLODAGBOK 

Att föra Känslodagbok är för vissa av oss ett sätt att stanna upp, uppmärksamma och känna efter 
(SUK i SUKAV – modellen som presenterats). Testa exempelvis att checka in med dig själv varje 
morgon med en hand på hjärtat. Låt andningen gå in genom näsan och ut genom munnen. Håll fokus 
på din kropp och reflektera på ett icke-dömande vis: 

1. Har jag låg eller hög energi nu? 

2. Är det en behaglig känsla i kroppen eller obehaglig? 

Att skriva eller spela in dagboken: Om DU vill kan du börja skriva eller tala in en känslodagbok, ett 
mysigt sätt att börja kartlägga dina känslor. Alla har röstmemo på telefonen eller så har du ett block du 
vill skriva i. DU kan börja med att skriva eller tala in de sensationer du har när du vaknat på morgonen 
eller när som under dagen eller kvällen. Under dagen kan du förstås också notera din kropps signaler 
genom att bjuda in långsamhet och stanna upp: hur känns det i mig just nu?  
Psst. I nästa modul kommer du få tillgång till både Emotionskartan, Emotionshjulet och 
Sensationshjulet för att kunna utveckla din dagbok och din förståelse för det som sker i dig.  

Du kan med enkelhet checka in med hjälp av 4 svarsalternativ:  

Hur känner jag just nu?               Anteckningar  

 

Låg energi men ändå tillfredsställd  

 

 

Förslag: hur hög energi har jag på skala 1-10? Hur obehagligt känns 

det skala 1-10? 
Sensationer – går dom att namnge? Kan jag hitta emotionen? (arg, 
glad, nervös, orolig, nyfiken?) 

 

Låg energi och obehag  

 

 

 

Hög energi och tillfreds 

 

 

 

Hög energi och icke tillfredsställd  

 

 

 

 

Med hjälp av en känslodagbok ökar du din känslonärvaro och kan på sikt lära känna dig själv genom 
dina känsloreaktioner. Dessa reaktioner viskar om behov, stressnivåer och längtan. Vilken underbar 
inbjudan hem till sig själv…  

 

 
 



I nästa modul presenteras hittar du ”Emotionskartan”, ”Sensationshjulet”, ”Emotionshjulet” i sin 
helhet. Den här kan du använda om du vill utveckla din känslodagbok. Förslagsvis kan du 

1. försätta dig i stillhet 
2. checka in med kroppen 
3. notera sensationer 
4. undersöka energin i kroppen 
5. undersöka om känslorna är av obehaglig eller behaglig karaktär  
6. hitta ett namn 
7. validera känslan (se kapitel om validering) 

Genom ovan process lär vi kroppen att det inte är farligt att känna. Att vi kan sitta tryggt och andas 
lugnt trots ett obehag inom oss. Vi överlever helt enkelt. 

Vi främjar nu ett nytt mönster av att vända uppmärksamheten MOT känslan i stället för FRÅN känslan. 
Efter mycket träning kommer det att vara din nya go-to-strategi och autopiloten börjar slutligen att 
jobba för dig i stället för mot dig. Vi kommer därmed också börja se känslor med nya glasögon. Snart 
blir känslor inte heta potatisar utan lärare vi vågar stanna med en stund.  

 

 


