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Diskutera beredskap
Sätt ett värde 1–5 (1=väldigt låg beredskap, 5 = väldig hög beredskap). 

Medvetenhet om 
Behov av  Engagemang till alternativ och Stöd från andra/ 

förändring förändring omgivning Självmedv etenhet personlig närhet



Beredskapsprofil 
Deltagare:
Professionell:____________________________________ 
Datum:

______________________________________ 

_______________ 

Profil:______________________________________________

5

4

3

2

1

Nivå/ Medvetenhet 
Beredskaps- Behov av Engagemang om Själv Personlig 

faktorer förändring att förändras omgivningen medvetenhet närhet

Analys av beredskapsprofil:



Undersökningsplan

Vad vill personen Vilka frågor 
undersöka/ behöver personen Hur ska personen få Vem frågar och När ska detta 
utveckla? få svar på? svar på detta? vem ska till frågas? vara klart?



Analysera tidigare skolerfarenhet

Människor:

Specifika särdrag: Känslor: (Gillade/ gillade inte) Anledning:

Platser:

Aktiviteter:



Skapa personliga kriterier via tidigare erfarenhet

Människor

Platser 

Aktiviteter

Nuvarande (gillande och ogillande) Personliga kriterier 



Värdera personliga kriterier
Värdera personliga kriterier mellan 1–10 (1 = låg prioritet och 10 = hög 
prioritet) eller genom att ange Hög (H), Medium (M), Låg (L) prioritet.

Personliga kriterier Vikt



Värderingskartläggning
De värderingar som är viktiga för denna person är markerade med en röd bock. 

ANPASSNINGSFÖRMÅGA ENGAGEMANG FRI SEXUALITET GLÄDJE 

ANSVARSTAGANDE FAMILJEN FRIHET HARMONI

BERÖM FRAMGÅNG FRÄLSNING HJÄLPSAMHET

DEMOKRATI FRAMTIDSTRO FÖRLÅTELSE HÄLSA

DUGLIGHET FRED FÖRSTÅELSE INTEGRATION

EKONOMISK TRYGGHET KUNSKAP FÖRTROLIGHET JÄMLIKHET

KAMRATSKAP KVALITET GEMENSKAP JÄMSTÄLLDHET

KARRIÄR KÄRLEK GENEROSITET NJUTNING

KLOKHET LEK MAKT NÃRHET

KONTROLL LOJALITET MEDKÄNSLA NÖJE

KORREKTHET LUGN MILJÖMEDVETENHET OBEROENDE

KREATIVITET LYCKA MÅNGSIDIGHET ORDNING

PLIKT LYDNAD SÄKERHET PERSONLIG INTEGRITET

PRESTATION SJÄLVFÖRTROENDE TILLFÖRLITLIGHET PERSONLIG UTVECKLING

PUNKTLIGHET SJÄLVKONTROLL TILLFÖRSIKT VÄLBEFINNANDE

PÅLITLIGHET SJÄLVKÄNSLA TILLIT VÄNSKAP

RESPEKT SJÄLVRESPEKT TILLTRO ÄRLIGHET

RESULTAT SJÄLVSTÄNDIGHET TOLERANS ÄVENTYR

RIKEDOM SKÖNHET TROHET UTMANING

RÄTTSKÄNSLA SOLIDARITET TRYGGHET UTVECKLING

RÄTTVISA SPÄNNING UPPSKATTNING

SAMVARO SEKULARISERING UTBILDNING

SEX SANNING

 

 

 

De fem viktigaste värderingarna är: (Skriv i rutan)

Prioriteringen av de fem viktigaste värderingarna presenteras 
i nedan stående prioriteringslista: (Skriv i rutan)



Specificera alternativa miljöer

Undersökningsriktlinje Alternativa utbildningsmiljöer



Utvärdering av utbildningsmiljö
Sätt in värdet på personliga kriterier angående prioritet och därefter värderar ni 
utbildningsalternativen mellan 1–10 (1=inte så bra och 10= Väldigt bra). 
Slutligen så räknar ni ut det totala omdömet för varje utbildningsalternativ 

Personliga kriterier Vikt Val A Val B Val C

TOTALT: 

Förstahandsval: 



Analys av tabellen:

Ange värde Hög, Medium eller Låg gällande vilken mängd stöd som kommer 
kunna finnas hos olika stödpersoner om deltagaren skulle börja studera. 

Nivå av stödet 

Föräldrar

Lärare/stödperson i skolan

Psykolog

SEdcoach



Att sätta ett tydligt utbildningsmål
För att sätta goda mål är ”SMARTa mål” ett bra verktyg att använda sig av. 
SMART är en förkortning av följande egenskaper: 

• Specifika – tydligt avgränsade och utpekade

• Mätbara – det går att följa upp och mäta på något vis

• Accepterade – av alla parter

• Realistiska och relevanta, går målet att nå?

• Tidsbegränsade – deadline anges

Definierat mål: 

MÅL

Steg 1: idag



Färdighetsinventering

Miljöfärdigheter Kan göra Behöver hjälp Förklaring

Ta sig till skolan

Röra sig på skolan

Använda administrativ service

Ansöka om studiemedel

Välja kurser

Registrera sig på kursen

Akademiska färdigheter Kan göra Behöver hjälp Förklaring

Nyttja resurser (bibliotek, 
lärcentrum etc.)

Tydliggöra uppgifter

Hantera tid: schemaläggning

Hantera tid: följa scheman

Ta anteckningar

Avsluta uppgifter

Förbereda prov

Göra prov

Delta på lektioner: ställa frågor

Delta på lektioner: besvara frågor 

Delta på lektioner: arbeta i små 
grupper (i klassrummet)

Delta på lektioner: arbeta i små 
grupper (utanför klassrummet)

Delta på lektioner: hantera inre 
distraktioner

Möta lärare och annan personal

Emotionella färdigheter Kan göra Behöver hjälp Förklaring

Hantera känslor

Besvara känslor

Copingstrategier

Hantera feedback



Sociala färdigheter Kan göra Behöver hjälp Förklaring

Möta människor 

Småprata

Lyssna

Visa förståelse

Hantera fritid på skolan

Delta i grupper på skolan

Använda skolans sociala miljöer

Sociala aktiviteter 

Att klara sig själv Kan göra Behöver hjälp Förklaring

Att ta medicin

Att minnas

Använda stöd

Använda resurser

Tydliggöra gränser

Att bo i studentkorridor Kan göra Behöver hjälp Förklaring

Dela bostad

Koordinera schema med 
rumskamrater

Lösa konflikter

Delta i gemensamma boendeansvar

Vara tyst under sena tider 



Färdighetsbedömning

Mål när Stöd
det gäller Avgörande Aktiviteter Indika-
färdigheter färdigheter och plats tioner Professionell Deltagare Utvärdering  



Resursinventering

Personer Behövs Tillgängliga Förklaring

Lärare

SEd-coach

Kurskamrat

Syskon

Vän

Studievägledare

Föräldrar 

Släkt 

Kurator

Psykolog 

Administratör

Peer support-grupp

Speciallärare

Specialpedagog

Elevassistent

Rektor

Läxhjälp-personal

Skolsköterska

Platser Behövs Tillgängliga Förklaring 

Öppet lärandecenter

Förening (idrott, hälsa etc.)

Bibliotek

Klassrum

Kafeteria

Skolgård

Grupprum 

Sociala medier

Läroplattform

Kyrkan



Aktiviteter Behövs Tillgängliga Förklaring

Möten

Diskussion

Rollspel

Raster

Coaching

Studieteknik

Stresshantering

Schemalägga tid

Hämta information från 
internet 

Tydliggöra instruktioner

Saker Behövs Tillgängliga Förklaring

Miniräknare

Kurslitteratur

Anteckningsblock

Studiemedel

Dator

Studiestöd

Diktafon

Skrivbord

Alarmklocka

Påminnelse-app

Dricka

Resekostnader



Resursbedömningstabell

Nödvändig resurs Resursanvändning  Tillgänglighet
eller stöd

Behövd Nuvarande Alternativ resurs
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