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Identifiera personliga kriterier
Att identifiera personliga kriterier handlar om att stödja deltagaren att
bestämma den personliga standard som ska användas för att bedöma och
jämföra olika utbildningsalternativ och miljöer. Beroende på graden av
personligt insikter och medvetenhet kan fasen upplevas som en utmaning
för vissa deltagare. För att identifiera personliga kriterier kommer vi att
analysera en tidigare skolerfarenhet, specificera framtida preferenser samt
genomföra en värderingskartläggning.29

Övning 4: Analysera tidigare skolerfarenhet
Deltagaren kan via stöd och vägledning analysera en tidigare erfarenhet för
att bestämma vad denne gillar och inte gillar för att på detta sätt få redskap
som kan vägleda denne i framtida beslut. Denna övning går ut på att analysera
tidigare personer, platser och aktiviteter i en skola deltagaren har gått i för att
kunna omformulera erfarenheten till personliga kriterier. För att genomföra
övningen så kan du ställa följande frågor till deltagaren:
1. Nämn cirka tre personer som du förknippar med den aktuella skolan
(exempelvis lärare, klasskompisar, föräldrar, annan personal) och fundera
hur dina känslor kring dessa personer (gillar/ogillar) ser ut. Beskriv
slutligen anledningen till dina känslor.
2. Nämn cirka tre miljöer som du förknippar med den aktuella skolan
(exempelvis matsal, korridor, vilorum, grupprum, klassrum etc.), och
fundera över hur dina känslor kring miljöerna (gillar/ogillar) ser ut.
Beskriv slutligen anledningen till dina känslor.
3. Nämn cirka tre aktiviteter som du förknippar med den aktuella skolan
(lektioner, rast, friluftsdagar, läxor, prov etc.) och fundera över dina
känslor kring miljöerna (gillar/ogillar). Beskriv slutligen anledningen till
dina känslor.
Ett exempel på övningen ser du på nästkommande sida.
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Specifika särdrag

Känslor (Gillade/ gillade inte)

Anledning

Karin (lärare)

Gillade

Stöttade mig mycket och vi hade en bra
relation

Linnea (klasskamrat)

Gillade inte

Fick mig alltid att känna mig utanför och för
löjligade mig inför gruppen

David (klasskamrat)

Gillade

Vi pluggade ofta bra ihop och var med
varandra efter skolan

Korridor

Gillade

Jag kunde sitta och observera andra och
välja om jag ville vara själv eller inte

Klassrum

Gillade inte

Det var stökigt och dålig studiero

Grupprum

Gillade

Var bra för mig att kunna gå undan ibland

Grupparbete

Gillade inte

Var olika människor som jag inte kände så
väl

Prov

Gillade

Var individanpassade efter mina behov

Lunch

Gillade

Jag hade ett visst bord jag brukade sitta vid
som skapade trygghet

Människor:

Platser:

Aktiviteter:
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Övning 5: Skapa personliga kriterier via tidigare erfarenhet
När ni analyserat tidigare erfarenheter gällande människor, platser och
aktiviteter så kan du som SEd-coach tillsammans med deltagaren försöka
skapa personliga kriterier utifrån respektive erfarenhet. Se exemplet nedan.
Nuvarande (gillande och ogillande)

Personliga kriterier

Människor
Karin, Linnea & David

• God relation till personal/lärare
• God relation till klasskamrater
• Att ha en klasskamrat att plugga med

Platser
Korridor, Klassrum & Grupprum

• En plats där jag kan gå undan om jag vill

Aktiviteter
Grupprum, prov & lunch

• Samarbeta med personer jag litar på

• Mindre grupp att studera i

• Individanpassade prov
• En plats där jag kan gå undan om jag vill

Genom att omformulera erfarenheter till personliga kriterier så kan man
använda erfarenheterna som lärdomar för att lättare få fatt i vad som är viktigt
för deltagaren. Det är du som professionell tillsammans med deltagaren som
diskuterar fram vilka personliga kriterier som ska anges. Det viktigaste är
att de personliga kriterierna överensstämmer med deltagarens syn på den
specifika situationen.
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Övning 6: Värdera personliga kriterier
När man kommit fram till personliga kriterier så kan man göra en värdering
av dessa. Man kan värdera dessa mellan 1–10 (1=låg prioritet och 10= hög
prioritet) eller genom att ange Hög (H), Medium (M), Låg (L) prioritet. Om
vi fortsätter med exemplet från föregående övning så skulle tabellen kunna
se ut som nedanstående tabell.
Personliga kriterier

Vikt

God relation till personal/lärare

H alt 10

God relation till klasskamrater

H alt 9

Att ha en klasskamrat att plugga med

M alt 5

En plats där jag kan gå undan om jag vill

H alt 9

Mindre grupp att studera i

M alt 4

Samarbeta med personer jag litar på

H alt 10

Individanpassade prov

L alt 2

Övning 7: Värderingskartläggning
Ett annat sätt för att komma fram till personliga kriterier är att göra en
värderingskartläggning. En värdering är en grundläggande uppfattning
om önskvärdheten hos ett visst tillstånd, tillvägagångssätt eller resultat.30
Värderingarna kan komplettera de personliga kriterierna som ni tidigare
kommit fram till. Övningen kan genomföras på följande sätt:
1. Be personen kryssa i de värderingar denne tycker stämmer in på sig själv
2. Be personen att välja ut de fem viktigaste värderingarna
3. Låt personen få prioritera från en skala 1–5 där värde 1 motsvarar högst
prioritet och värde 5 motsvarar lägst prioritet. På detta sätt får personen
välja vad som är viktigast för denne.
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Nedan följer ett exempel:

1. De värderingar som är viktiga för denna person är angivet i lila.
2. De fem viktigaste värderingarna är: Glädje, Personlig utveckling, hälsa,
hjälpsamhet och oberoende
3. Prioriteringen av de fem viktigaste värderingarna presenteras i nedan
stående prioriteringslista:
• Hälsa (1)
• Glädje (2)
• Hjälpsamhet (3)
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• Personlig utveckling (4)
• Oberoende (5)
Efter att värderingskartläggningen är klar så kan dessa värderingar användas
till framtida preferenser som leder er till personens personliga kriterier
(övning 6). Då skulle en sådan översikt kunna se ut på följande sätt:
Personliga kriterier

Vikt

God relation till personal/lärare

H alt 10

God relation till klasskamrater

H alt 9

Främjar hälsan

H alt 8

En plats där jag kan gå undan om jag vill

H alt 7

Att ha roligt

H alt 6

Samarbeta med personer jag litar på

H alt 8

Mindre grupp att studera i

M alt 5

