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ATT GÅ VIDARE 

Med hjälp av det här avsnittet kan du: 

 Testa om du lärt dig något 

 Förbättra den här utbildningen 

 Planera för ännu mer förändring 

TESTA DIG SJÄLV: VAD HAR DU LÄRT DIG? 

Har du gått igenom studiematerialet?  

Välj tio av frågorna nedan och försök svara på dem. De rätta svaren hittar du 
längst bak i det här avsnittet. 

Om du hade mindre än 6 rätt, kanske det finns bitar av utbildningsmaterialet som 
du vill gå igenom igen? 

1. Vilket påstående stämmer mest? 

A. Om man har bra självförtroende, har man automatiskt bra självkänsla 

B. Självkänsla är att veta hur man mår fysiskt 

C. Självkänsla är att känna att man duger som man är 

2. Kan personer med psykiska funktionshinder få anpassad 
utbildning? 

A. Bara på Komvux 

B. Bara i studiecirklar 

C. Ja, på Komvux, folkhögskola och universitet 

3. Finns det tips på hur man förbereder möten i det här 
utbildningsmaterialet? 

A. Nej 

B. Ja 

C. Vet ej 

4. Hur vet man om man verkligen vill något? 

A. Man kan aldrig vara säker på vad man vill 

B. När någon annan säger åt en att man vill något 

C. Man kan ställa några frågor till sig själv för att se om man är motiverad 
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5. Om man ringer en person på en myndighet och inte får tag på 
honom/henne… 

A. Behöver man aldrig någonsin försöka ringa igen 

B. Kan man lämna ett meddelande om att man ringt, och försöka igen senare 

C. Kan man utgå från att man inte kommer att få någon hjälp 

6. En SIUS-konsulent är en person som… 

A. Siar Om Underjordiska Strömmar 

B. Hjälper dig som vill börja jobba 

C. Gör opinionsundersökningar 

7. Hur gör man om man är rädd för att förändra sitt liv? 

A. Man ska låta rädslan styra sitt liv 

B. Det känns bara skönt om det aldrig mer händer mig något spännande 

C. Ta rädslan på allvar, utforska den, ta reda på mer – och utmana rädslan lagom 
mycket 

8. Är det sant att det finns minst 13 organisationer som jobbar för 
personer med psykisk ohälsa? 

A. Ja, men alla andra organisationer jobbar emot oss 

B. Ja. Har du tagit kontakt med någon av dem? 

C. Jag är skeptisk 

9. Stämmer det att man själv kan förändra sitt liv? 

A. Andra kan det, men inte jag 

B. Jag vill inte förändra något 

C. Alla kan förändra sitt liv på något sätt 

10. Verklighetsförankrade drömmar… 

A. Kan man använda för att förändra sitt liv 

B. Jag drömmer bara om overkliga saker 

C. Låter tråkigt 

11. Det jag inte vet… 

A. Vet någon annan. Fråga! 

B. Är inte värt att veta 

C. Går det inte heller att få reda på 
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12. Kan man förbättra sin självkänsla? 

A. Ja, men man måste öva ofta och länge 

B. Nej, den är medfödd 

C. Jag kan inte själv förbättra min självkänsla 

13. En lista över vad du ska köpa i livsmedelsaffären är också… 

A. En plan över vad du ska göra i affären, planer finns för nästan allt 

B. Bara en lista över vad jag ska köpa 

C. Något jag ofta glömmer hemma 

14. Varför är det viktigt att misslyckas? 

A. Det är ett steg på vägen mot att lyckas 

B. Det viktiga är att undvika misslyckanden till varje pris 

C. Det spelar ingen roll om man misslyckas eller lyckas 

15. Stämmer det att alla myndigheter motarbetar personer med 
psykisk ohälsa? 

A. O ja, de är skyldiga att göra det 

B. I 99 % av fallen, ja 

C. Det stämmer inte, även om det kan kännas så ibland 


