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Nr 49: Fatta beslut 

 
1. Tänk på vilket problem som du måste fatta beslut om. 

2. Tänk på olika beslut som du skulle kunna fatta. 

3. Samla information om de beslut som är möjliga. 

4. Tänk på det som du kommit fram till. 

5. Gör det beslut som är bäst för dig. 
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Fatta beslut 
 

 
När kan du pröva detta under nästa vecka?________________________________________________________________ 
Med vem kan du träna detta?___________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                   Ja    Nej 
 
Hälsade du på den du ville prata med?                         
 
Började du prata om enkla saker?                                                        
                           
Lyssnade den du pratade med?                    
 
Avslutade du samtalet i tid?                                                                           
 
 
Detta kan jag göra bättre: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Bedöm själv hur bra du använde färdigheten: 
          
Utmärkt  Godkänt        Dåligt  Vet inte 
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