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ATT GÅ VIDARE 

Har du gått igenom hela utbildningen?  

Bra! Då är du redo att sätta igång och förbättra ditt liv direkt! Om du har fått nya 
kunskaper av utbildningen, använd dem så fort du kan. Då har du kvar kunskapen 
och fördjupar den.  

Det viktigaste svaret på frågan: Hur går jag vidare? är: Gör det! Låt inte bli! Du kan 
använda olika delar av utbildningen även i fortsättningen: 

Avsnittet “Grundutrustning för din egen makt” kan du använda för att hämta den 
kraft du behöver för att kunna förbättra ditt liv. Påminn dig själv om att du är bra, 
fast allting kanske inte går bra hela tiden. Se till att göra saker som gör dig glad! 

Avsnittet “Drömma, vilja, planera, testa” kan du använda för att göra dina 
drömmar tydligare och verkligare.  

Gör planer för allt möjligt som du vill göra. Testa varje plan i små, små steg. Och 
ha roligt under tiden!  

Avsnittet “Säg vad du vill” kan du använda när du träffar andra människor i 
arbetet med att förbättra ditt liv.  

Avsnittet “Nyttiga saker från A till Ö” kan du använda när du behöver hjälp med 
något, men inte vet vart du ska vända dig. 

Titta i listan för att se om det finns någon form av stöd, ersättning eller hjälp som 
kan förbättra ditt liv! 

Avsnittet, “Hur går det sen?" kan du använda för att hantera hinder eller lösa 
problem som kan uppstå när du förbättrar ditt liv. Alla får problem någon gång, 
det viktiga är att inte ge upp! 

NÄR DU BEHÖVER MER 

Du som vill ha mer inspiration och kunskap kan söka det på många olika ställen. I 
utbildningsavsnittet “Hur går det sen?” hittar du en lista på böcker, organisationer 
och webbsajter som kan ge dig mer kunskap.  

Tre exempel på hur man kan söka kunskap: 

1. Fråga andra människor hur de har blivit inspirerade, vilken kunskap de har 
haft nytta av, och hur de fick den. Ju mer man frågar, desto fler svar får 
man 

2. Biblioteket är fullt med kunskap i böcker, och där kan man också bläddra i 
en trevlig tidning. Men det bästa är bibliotekarierna, som vet hur man tar 
reda på nästan allt! 

3. Internet är en oändlig källa till kunskap, gemenskap, nytta och nöje. Lär 
dig mer om att använda Internet hos ett studieförbund eller en 
organisation för personer med psykisk ohälsa 
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HUR VILL NI GÅ VIDARE? 

Ni som gått utbildningen kan gemensamt diskutera hur ni vill gå vidare med det ni 
lärt er. Om alla t.ex. skriver sitt namn och sin email-adress eller sitt 
telefonnummer på en lista, har ni möjlighet att fortsätta hålla kontakt efter att 
utbildningen avslutats. De som vill kan komma överens om att fortsätta träffas. 
Eller så går ni vidare var och en på sitt sätt, åt sitt håll. Det är upp till er! 

 

 

DE RÄTTA SVAREN PÅ FRÅGORNA: 

01: C, 02: C, 03: B, 04: C, 05: B, 06: B, 07: C, 08: B, 09: C, 10: A, 11: A, 12: A, 13: A, 
14: A, 15: C, 16: C, 17: A, 18: A, 19: B, 20: C, 21: A, 22: B, 23: A, 24: B, 25: B, 26: A, 
27: C, 28: B, 29: A, 30: C 

 

 


