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16. 1200 kronor mer i månaden låter som… 

A. En ouppnåelig dröm 

B. Alldeles för lite för att bry sig om 

C. Handikappersättning, prova att söka idag! 

17. Hur ska man lösa problem som kan uppstå när man vill förändra 
sitt liv? 

A. Ringa in problemet, ta reda på mer, hitta lösningar, testa 

B. Man ska ge upp så snabbt man kan 

C. Finns problemet kvar har man alltid något att skylla på 

18. Om man vill sola och det snöar, kan man… 

A. Välja mellan att gå till solariet eller bygga en snögubbe i stället 

B. Inse att man inte har råd att resa till solen 

C. Sluta tänka på vad man vill och göra något tråkigt i stället 

19. Om jag säger att jag har den perfekta planen, så säger du…  

A. Det tror jag inte på 

B. Ut och testa den då! Ingen plan är perfekt om den inte är testad… 

C. Jaså 

20. Om man tycker att den här utbildningen är hemsk kan man…  

A. Inte säga något och vara missnöjd i tysthet 

B. Slå sönder något stort och dyrbart 

C. Säga som det är, berätta varför, och bidra till en bättre utbildning 

21. Om man tillsammans med andra övar på möten… 

A. Blir man bättre på att genomföra dem 

B. Blir det så pinsamt att man ger upp 

C. Blir mötena så tråkiga att man somnar 

22. Det är viktigt att göra roliga saker för att…  

A. Då kan man undvika att ta tag i sina problem 

B. Då får man mer kraft och ork att ta tag i det som inte är roligt, men nödvändigt 

C. Det är inte viktigt att göra roliga saker 
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23. Måste man ha kontakt med myndighetspersoner man inte gillar? 

A. Ibland, men man kan själv göra kontakten bättre 

B. Aldrig. Hellre leva utan all hjälp i ett tält i skogen 

C. Så ofta det går 

24. Kan man verkligen planera allt? 

A. Man kan inte planera något, ödet styr våra liv 

B. Kanske inte, men det mesta blir bättre om man planerar 

C. Att planera är så bra att man aldrig behöver göra något annat 

25. Att ta med någon du litar på till ett viktigt möte…  

A. Bör undvikas 

B. Är smart 

C. Är att göra allting ännu mer förvirrat 

26. En person som utan kostnad jobbar för mig, på mina villkor, är…  

A. Ett personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder  

B. Slaveri, vilket är olagligt 

C. En robot! Var kan man köpa dem? 

27. Att följa upp ett möte efteråt… 

A. Är alltid onödigt 

B. Går inte, eftersom jag är för upptagen med att vara arg och ledsen 

C. Är nästan lika viktigt som att förbereda sig 

28. Svaret på vad som kommer att hända, vem som ska hjälpa dig, 
och andra frågor, finns… 

A. I dagens horoskop 

B. I min individuella plan, som kommunen kan hjälpa mig göra 

C. Hos en gubbe som det kostar 19.90 i minuten att ringa till 

29. Hur vet man att tipsen i det här materialet funkar? 

A. Det vet man inte förrän man själv testat dem 

B. Inget funkar på mig 

C. Jag såg inga tips 
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30. Vad gör man med hinder? 

A. Man låter dem hindra en. Det är vad de är till för 

B. Jag är mitt eget största hinder och så ska det förbli 

C. Man kan gå över dem, runt dem, eller skaffa hjälpmedel som tar bort dem 


