Känsla av kontroll över livet
Nedan följer ett antal påståenden om varierande ämnen. Där finns inga korrekta eller fel svar i
detta frågeformulär. Var vänlig och markera om Ni instämmer eller ej vid varje påstående
som följer:
Samtycker Samtycker Samtycker Samtycker
absolut ej.
ej.
delvis.
helt.




1. Jag läser ledaren i tidningar oavsett
om jag håller med dem eller inte.
2.

Krig mellan länder verkar
ofrånkomligt trots försök att
förhindra det.









3.

Regeringen borde uppmuntra unga
att göra karriär inom vetenskapen.









4.

Det är vanligtvis sant att
framgångsrika människor oftare
upplever framgång än motgång.









5.

Måttfullhet är nyckeln till lycka.









6.

Jag känner många gånger att man
lika gärna skulle kunna singla slant
när man ska bestämma sig.









7.

Jag ogillar flickor som röker på
offentliga ställen.









8.

Andra människors handlingar mot
mig gör mig ofta förvirrad.









9.

Det är mycket viktigare för en
person att trivas på sitt jobb än att
tjäna pengar på det.









10. Att få ett bra jobb verkar mest
handla om att ha turen att vara på
rätt plats vid rätt tillfälle.









11. Det är inte vad du vet utan vem du
känner som verkligen räknas när
man vill komma framåt.









12. Mycket av det som händer mig är
förmodligen bara en slump.









13. Människor spenderar för mycket tid
till att titta på TV nu för tiden.









14. Jag känner att jag i liten
utsträckning kan påverka hur
människor beter sig.

Samtycker Samtycker Samtycker Samtycker
delvis.
absolut ej.
ej.
helt.





15. Det är svårt att hålla sig informerad
om utländska affärer.









16. Många gånger verkar framtiden
osäker för mig.









17. Jag anser att världen idag är mycket
mer instabil än på mina farföräldrars
tid.









18. En del verkar födas att misslyckas
medan andra verkar födas till att
lyckas med allt, vad de än gör.









19. Jag anser att det borde vara mindre
tonvikt på att titta på sport och mer
på att själv deltaga i idrott.









20. Vanliga människor kan ej ha
kontroll över vad politiker gör.









21. Dagdrömmeri är slöseri med tid.









22. Många människor är offer av
händelser utom deras kontroll.









23. Film idag är inte lika bra som förr.









24. Betygen i skolan är mer beroende på
lärarens infall än på vad den
studerande verkligen kan.









25. Pengar borde inte vara den främsta
faktorn när man ska söka jobb.









26. Det är inte lönt att planera långt i
förväg då det mesta visar sig vara en
fråga om tur eller otur.









27. En gång i tiden ville jag bli
tidningsreporter.









28. Jag kan inte förstå hur det är möjligt
att förutspå andra människors
beteende









29. Jag tycker om att röka och tänker
fortsätta att vara en rökare.
.









Samtycker Samtycker Samtycker Samtycker

absolut ej .


ej.


delvis.


helt.


31. Staten har tagit över för mycket av
den privata verksamheten.









32. Det är inte lönt att försöka förutse
frågorna på ett prov i t ex skolan.









33. Jag får bra idéer genom att prata
med andra.









34. Folk förstår inte i vilken
utsträckning deras liv kontrolleras
av samhället.









35. Jag har velat bli skådespelare en
gång i tiden.









36. Jag har lärt mig att det som sker,
sker hur jag än handlar.









37. Livet i en småstad erbjuder mer
tillfredsställelse än livet i en
storstad.









38. De flesta av besvikelserna i mitt liv
har förorsakats av ren otur.









39. Jag skulle hellre vara en
framgångsrik lärare än en
framgångsrik affärsman.









40. En person kan ej ta kontrollen över
sitt öde.









41. Matematik är lättare att studera än
litteratur.









42. Framgång beror mestadels på att
vara på rätt plats vid rätt tillfälle.









43. Det är viktigare att bli respekterad
än omtyckt av folk.









44. Folk kan ej kontrollera händelser
världen.









30. När det går bra för mig anser jag det
bero på tur.

Samtycker Samtycker Samtycker Samtycker
absolut ej.
ej.
delvis.
helt.

45. Jag anser att vårt land borde ta en
mer aktiv roll i världens affärer.









46. Folk kan inte ta ansvar för sina
handlingar då de inte fått bestämma
var de skulle födas eller uppfostras.









47. Jag gillar att lösa andras problem.









48. Ofta verkar folks reaktioner ske av
en slump.









49. Jag förlorar sällan vid kortspel.









50. Det finns ingen anledning att oroa
sig för saker.









51. Alla borde tillhöra någon kyrka.









52. Framgång i att handskas med andra
människor verkar bero på deras
humör snarare än på mina
handlingar.









53. Man ska inte lita för mycket på
reportage i tidningar.









54. Livet är ett spel.









55. Har jag bestämt mig för något, ger
jag mig inte.









56. Många gånger känns det som om jag
inte kan påverka saker som händer
mig.









57. Jag gillar populärmusik bättre än
klassisk musik.









58. Ibland har jag ej kontroll över i
vilken riktning mitt liv bär.









59. Ibland jobbar jag med svåra saker
alldeles för länge fast jag vet att de
är hopplösa.









60. Livet är fullt av osäkerhet.









