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HUR GÅR DET SEN? 

Med hjälp av det här avsnittet kan du: 

 Få hjälp med hinder och svårigheter 

 Öva mer på det som är viktigast 

 Lägga till något viktigt  

HUR GÅR DET SEN, NÄR MAN STÖTER PÅ ETT HINDER? 

Vi kan förändra mycket mer än vi tror. Ofta är det vi själva som är det största 
hindret.  

Kanske går man och tänker på något man vill göra, och som går att göra, men man 
gör det ändå inte. Hindret blir att man själv inte försöker, eller kanske bara 
försöker en gång.  

Det kan också vara så att man försöker genomföra en förändring flera gånger utan 
att det går. Något är i vägen, något hindrar. 

Vilka hinder mot förändring ser ni som de största idag? 

Kan det t.ex. vara: 

 Vanor man själv har fastnat i 

 Rädsla för förändring 

 Att man inte orkar förändra 

 Sjukdom eller funktionshinder 

 Osäkerhet (man vet inte hur det kommer att gå) 

 Myndigheter som hindrar den förändring man vill ha 

 Okunskap (att man inte vet hur man förändrar) 

 Andra personer som inte vill att man ska förändra 

Vilka vägar runt de här hindren ser ni? 

På nästa sida finns en metod för att lösa problem som hindrar dig från att 
förändra ditt liv.  

Under rubriken Utbildningsmaterialet som problemlösare hittar du några tips på 
andra vägar runt hinder. 

SÅ KAN DU KOMMA FÖRBI HINDER 

Har du stött på ett hinder? Vet du inte hur du ska komma vidare? Du kan försöka 
hitta en lösning på problemet så här: 

RINGA IN PROBLEMET 

Se till att du vet precis vad som är problemet eller hindret. Skriv gärna ner det på 
en lapp. Jobba med ett problem i taget. 

Om du vill kan du undersöka problemet och ta reda på mer, men det räcker med 
att du kan tala om vad problemet är när någon frågar dig. Hoppa inte över den här 
delen! Om du ringar in problemet så att du vet säkert vad det är, kommer din 
hjärna att börja hitta lösningar utan att du märker det. 

SAMLA HJÄLP 

Sedan gäller det att samla in saker som kan hjälpa till att lösa problemet.  
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Har du varit med om något liknande tidigare?  

Eller har du hört talas om något som liknar detta?  

Hur gick det då?  

Vad fanns det för lösningar då?  

Finns det någon eller några som kan hjälpa dig att lösa problemet? 

Ta hjälp av dem i så fall. Samla gärna in mer kunskap om pro-blemet. Fråga någon 
som kan mycket om den sortens problem, läs om problemet och sök information 
på Internet.  

Skriv gärna upp alla lösningar du kommer på, vare sig de är bra eller dåliga. Släng 
inte bort någon lösning – allt kan bli användbart. Samla kunskap och möjliga 
lösningar länge. Låt det ta tid.  

Om du inte kommer på någonting, kan du fundera över det här:  

Finns det andra sätt att nå dit du vill, fast det här hindret finns kvar? 

Kan du göra något annat som blir en förbättring, fast du inte löser det här 
problemet? 

TESTA LÖSNINGAR 

Titta på allting du har samlat in (gärna flera gånger):  

Kan du se en eller flera lösningar som verkar bra?  

Testa dem! Ibland är lösningen svår att genomföra. Då kan du behöva göra en 
plan för att genomföra lösningen innan du testar den. Läs mer om det i avsnittet 
”Drömma, vilja, planera, testa”. 

UTVÄRDERA OCH GÖR OM  

Har du försökt lösa problemet?  

Bra! Då har du fått mer kunskap, vare sig du lyckades lösa pro-blemet eller inte. 
Om problemet blev löst är det bara att fortsätta förändra! Om problemet inte blev 
löst, ställ frågor till dig själv:  

Kunde du genomföra lösningen som du hade tänkt dig?  

Om svaret är nej, försök genomföra lösningen igen.  

Verkar lösningen fortfarande vara den rätta för det här problemet?  

Om svaret är nej, försök hitta och testa en annan lösning. 

Kan det vara så att du behöver försöka flera gånger för att lösa 
problemet?  

Har problemet förändrats?  

Om svaret är ja, måste du ringa in problemet igen. Har du fortfarande svårt att 
lösa problemet är det dags att ta hjälp av någon. Om du vill kan du titta i ”Nyttiga 
saker från A till Ö”. 

Hur går det med ert eget testande? 

Har ni testat att genomföra förändringar i era egna liv medan ni går den 
här utbildningen?  

Nu kan ni berätta för varandra hur det har gått.  
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Vad testade ni? Hur gick det? 

Om det gick bra – grattis! Fortsätt testa! 

Om något inte gick som ni ville, kan ni diskutera hur man kan göra för att öka 
chanserna att nästa test går bra. 

UTBILDNINGSMATERIALET SOM PROBLEMLÖSARE 

Så här kan ni använda utbildningsmaterialet för att försöka lösa problem ni stöter 
på:  

I avsnittet ”Grundutrustning för din egen makt” finns en övning för att stärka 
självkänslan. Att stärka självkänslan kan vara bra för den som känner rädsla eller 
osäkerhet inför att förändra sitt liv. I avsnittet finns också exempel på hur man 
kan hämta kraft och orka mer genom att göra roliga saker. Ibland är det jobbigt 
att förändra sitt liv, och då behöver man all kraft man kan få. 

I avsnittet ”Drömma, vilja, planera, testa” finns en metod för att hitta det du vill 
göra, planera för det och göra det. Om man har en plan att följa känner man sig 
tryggare, man vet vad man ska göra, och det är lättare att bryta vanor.  

I avsnittet ”Säg vad du vill” finns exempel på hur man kan förbättra sina kontakter 
och möten. Om man förbereder sig är det lättare att genomföra det man tänkt, 
trots att andra inte hjälper till. Om du följer upp dina möten och kontakter kan du 
förbättra dem t.ex. genom att undvika att göra samma misstag flera gånger.  

I avsnittet ”Nyttiga saker från A till Ö” finns en lista på saker som kan göra det 
lättare för dig att förbättra ditt liv. I listan får du tips om vem du kan kontakta om 
du stöter på problem du inte kan lösa, saker som kan förbättra din ekonomi och 
olika former av hjälp som du kanske behöver. 

I det här avsnittet, ”Hur går det sen?”, finns en metod för allmän problemlösning, 
och några tips på var du kan hitta mer kunskap. 

 

 

 


