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Jag siktar mot mina drömmar!

För högstadiet

 

NAMN:...............................................................................................
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Värderingsbyrån

Tänk dig en byrå med lådor. Om du vill ha ordning på dina 
kläder så lägger du alla byxor i en låda och alla tröjor i en 
annan. Då går det snabbare för dig när du ska hitta bland 
dina kläder, eftersom du vet vilken låda du ska leta i. På 
samma sätt vill hjärnan ha kontroll och vara effektiv. För 
att få en bild av hur hjärnan jobbar kan du tänka dig att det 
finns en liten byrå inne i din hjärna. I byrån finns det en låda 
för varje värdering och erfarenhet. Hjärnan sorterar in allt 
du upplever i olika lådor i hjärnans ”Värderingsbyrå” precis 
som du sorterar in dina kläder. Detta sker automatiskt utan 
att du tänker på det. 

Det kan till exempel vara så att du väcks av väckarklockan och ska till skolan. Du är jättetrött och det 
känns tungt. Men så kommer du på att det är fredag. Din hjärna öppnar då din ”fredagslåda” i din ”Värde-
ringsbyrå” och ut kommer ett stort leende. Din värdering av fredagar är att det är lite bättre dagar än till 
exempel torsdagar, eftersom det snart är helg. Även om du fortfarande behöver gå upp och gå till skolan 
så går det nu lite lättare.

Ju större kunskap du har om dina egna värderingar, desto mer kontroll och större möjligheter har du att 
själv kontrollera och uppdatera innehållet i din “värderingsbyrå”.  Det vore ju synd att gå miste om en ny 
erfarenhet (kanske en ny vänskap) för att du har glömt att uppdatera en viss byrålåda, eller hur?

Några av mina byrålådor

Avsluta meningarna och fundera över hur du värderar orden. Motivera varför du tycker och tänker som         
      du gör, så får du bättre koll på dina värderingar.

Att komma i tid för mig är…

Konflikt för mig är…

Vänskap för mig är…

Kritik för mig är….

Möte med nya människor är för mig...
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Vilket yrke skulle du kunna tänka dig att ha i framtiden. Vad är det som verkar intressant och kul 
       med detta yrke?

Vilka egenskaper krävs och vilka skulle vara bra att ha för detta yrke? 

Egenskaper går att utveckla. Om du inte har dessa egenskaper som krävs för detta yrke, vad kan 
      du göra för att träna och utveckla dem?

Drömyrke och egenskaper

Kryssa alla egenskaper som du tycker stämmer in på dig:

 empatisk   tålmodig    humoristisk   känslosam

 självständig  flitig     livlig    ärlig

 glad   glädjespridare   schysst   frågvis

 ordningsam  aktiv     lugn    trygg

 punktlig   rolig     teknisk   pålitlig 

 hälsosam   händig    ambitiös   ansvarsfull

 kärleksfull   samarbetsvillig    kreativ   modig  

 social   lyssnande    nyfiken   beslutsam 

Välj ut tre egenskaper som du är mest stolt över och som du till exempel skulle kunna ha med i ett CV när du  
       söker sommarjobb.

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 
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Skattkistan
Vad är rikedom?
Tänk dig en skattkista full med pengar. Det är kanske en av våra tydligaste symboler för rikedom. Varför 
önskar då många av oss att vi vore rika? Jo, helt enkelt för att kunna påverka våra liv åt det håll vi vill. 

Känslan av att vi kan påverka våra liv får oss att må bra
När det gäller hur vi mår är just känslan av att kunna påverka vår situation väldigt viktig. Om vi upplever 
att alla beslut tas av någon annan och att det inte spelar någon roll vad vi gör, då mår vi sämre. Om vi 
däremot själva får vara med och bestämma och påverka, ökar vår självkänsla och tilltro till oss själva.

Detta är därför det viktigaste vi har i vår skattkista, till och med viktigare än pengar. Skattkistan är ett 
verktyg som hjälper oss att skilja mellan det vi KAN PÅVERKA och det vi INTE KAN PÅVERKA. När vi 
klarar det, kan vi lägga vårt fokus och energi på det vi kan göra någonting åt, i stället för att slösa energi 
i onödan.

Acceptans – lämna det du inte kan göra något åt
Att acceptera det som inte går att ändra på är inte lätt, men om du lyckas så hjälper det dig att må 
bättre och orka med det som är jobbigt. Ett dåligt provresultat, en diagnos som glutenintolerant eller 
ett misstag kan kännas tufft och göra dig ledsen. I slutändan tjänar du dock på att lägga din energi på 
det som går att förändra, till exempel att välja din inställning till situationen. När du accepterat hur det 
är, kan du dra slutsatser och bestämma dig för hur du vill göra i framtiden. Kom ihåg att acceptans inte 
betyder att du måste gilla att något är på ett visst sätt.
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“Allting är svårt innan det är enkelt”
Detta är ett citat från J.W. von Goethe. För att saker och ting ska bli enkla och bli en vana  måste vi träna. Precis 
som golfaren måste svinga klubban många tusen gånger innan svingen blir en rutin, så måste vi även träna vårt 
sätt att tänka. 
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Jag behöver acceptera...

Min skattkista

Här ser du några utmaningar som kan upplevas svåra. Vilka av dessa kan du hitta en lösning på? Placera dessa   
       i din skattkista genom att dra ett streck från dessa utmaningar  till bilden av skattkistan. Skriv de du inte kan   
       förändra i anteckningsblocket, under rubriken “Jag behöver acceptera att…”

...jag vet inte vilka sidor i SO-boken jag har i läxa

...alla andra har de senaste mobiltelefonerna, 

men inte jag

...min bästa kompis har flyttat till en annan stad

...vi har läxa, men jag glömde engelskboken i skolan

...jag är allergisk mot gluten

...jag tycker det är jobbigt med grupparbete

...jag är trött


