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FÖRORD 

 
Kära läsare,  
Vad trevligt att du läser just denna bok!  

Om du tror att denna bok är skriven av professor Kalkyl 
eller någon annan professor kan du lägga ifrån dig boken direkt.  
Denna bok är skriven av de verkliga experterna,  
nämligen vi själva, personer med funktionsvariationer.  
För vem är väl mera expert än vi själva på våra liv?  

Boken är en handledning för dig 
som arbetar med personer med funktionsvariationer. 
Du kommer få en massa fina tips 
om hur personal ska vara och inte vara. 
Vi är 10 länder som skrivit boken tillsammans;  
Turkiet, Frankrike, Litauen, Tyskland, Holland, Grekland, Italien, Sverige, 
Polen och Irland.  
 
Bokens tema är: Hur du blir en bättre personal! 

Vi har kommit fram till att genom att utveckla verktyg och kompetens 
hos personer med funktionsvariationer,  
får också personalen en chans att utvecklas. 

För att utveckla både personliga förmågor, verktyg och självkänsla 
hos personer med funktionsvariationer,  
har vi använt oss av en massa olika metoder. 
Vi har diskuterat, haft workshops, lekt lekar och läst. 
När du väl har lärt dig ett verktyg,  
förändras din värld för dig och din omgivning. 
Jag, till exempel, nu när jag har lärt mig att ifrågasätta min personal, 
ser jag det som ett sätt att utveckla deras attityder och sätt att arbeta.  

Min förhoppning är att ni kommer att sträckläsa denna bok och kanske, 
kanske har ni lärt er något som ni inte hade en aning om tidigare 
om personer med funktionsvariationer.  

Ni kommer bland annat få lära er att det inte är okej 
med klapp på huvudet, lägga ord i våra munnar och säga 
”Lilla vän, det där förstår inte du”.  
Och varför inte låta oss ta ett större ansvar,  
som att ta hand om era studiebesök?  
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Jag som skriver detta heter Anders Wieslander. 
Jag är 46 år gammal och har en lindrig funktionsvariation.  
Jag jobbar på en daglig kulturverksamhet, 
Medis 5 där jag har jobbat i 21 år  
och räknar med att få jobba här till jag blir 80.  

På Medis 5 arbetar jag som konferencier, moderator (fast jag är 
socialdemokrat) poet och föredragshållare.  
Jag får även förfrågningar utanför Medis 5.   

“STATERNA SKA VISA ATT PERSONER MED 
FUNKTIONSVARIATIONER KAN GÖRA MYCKET PÅ 
ARBETSPLATSER.” * 

Men vi har också samma skyldigheter  
att se till att arbetet blir bra gjort och att vi håller tidsplanen.    

“STATERNA SKA SE TILL ATT DET FINNS 
UTBILDNINGAR SOM GER MER KUNSKAP OM 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH RÄTTIGHETER.” 
* 

Ja ja på pappret låter det ju bra. Låt oss nu jobba på saken! 
 
(*Artikel 8 i FN’s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning) 

Med vänlig hälsning 
Anders Wieslander 

Stockholm, 19 juni 2018 
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VAD ÄR STELLA? 

STELLA är namnet på ett europeiskt projekt som pågått i två år.  
Tio verksamheter från olika länder ha deltagit.  
STELLA är en förkortning för Staff’s European Lifelong Learning Activities 
(Livslångt lärande för personal i Europa).  

STELLA visar hur människor med funktionsvariationer är aktiva  
och involverade som experter i ett projektarbete.  
De tio verksamheterna har tillsammans skrivit en bok, STELLA handbok. 
Boken erbjuder olika sätt att utveckla olika färdigheter och kompetenser. 

Färdigheter som kan: 
- vara viktiga för en människas självständighet  
och möjlighet att påverka sitt liv 
- underlätta för personer med funktionsvariationer  
att leva mer oberoende av andra och öka möjligheten  
att finna en stimulerande sysselsättning 
 
I boken presenterar vi sex olika färdigheter:  

Ø Att organisera 

Ø Social kompetens 

Ø Lagarbete 

Ø Kritiskt tänkande  

Ø Kommunikation  

Ø Tekniska färdigheter 

Vi testade olika metoder för att lära ut dessa färdigheter. 
Dessa metoder kan du ta del av i boken.  
Vi märkte att i takt med att dessa färdigheter ökade,  
ökade även självförtroendet och självkänslan hos deltagarna.  
Detta spillde också över i alla möjliga situationer i livet.   
 

De bästa metoderna samlades, diskuterades och utvärderades  
under internationella möten där alla partners,  
personer med funktionsvariationer och personal träffades.  
Personer med funktionsvariationer och personal har sida vid sida  
varit involverade i projektets alla delar.  
Resultaten kan överföras och anpassas till de situationer,  
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aktiviteter och projekt som passar er.  
Givetvis presenterar handboken endast ett litet urval av metoder  
och övningar och dessa får ni gärna utveckla och variera efter behov. 
 

Användbara verktyg som passar några av övningarna finns länkade  
i texten. Det finns också mycket material att inspireras av på  
http://www.ella-ella.eu/stella/. 

 

ATT ORGANISERA 

I det här kapitlet ska vi 
arbeta med konsten att 
organisera.  
Personer från Tyskland, 
Italien, Grekland och 
Frankrike har skrivit kapitlet 
där personer med och utan 
funktionsvariationer  
har identifierat vilka 
färdigheter som behövs för 
att organisera något.  
De har sedan testat olika 
metoder för att bäst lära ut 
dessa färdigheter.  

Att kunna organisera är 
viktigt både i privatlivet och 
på arbetet.  

OM PERSONER MED FUNKTIONSVARIATIONER ERBJUDS KUNSKAPER 
I ATT ORGANISERA OCH STRUKTURERA, KAN DE LEVA OCH ARBETA  
MER SJÄLVSTÄNDIGT.  

ATT ORGANISERA, VAD ÄR DET? 

Konsten att organisera inbegriper en mängd personliga och professionella 
färdigheter. I STELLA har vi fokuserat på vad man behöver kunna för att: 

• organisera ett litet event (ett födelsedagskalas) 
• organisera ett större event (en konferens) 
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Att börja med ett litet event är viktigt för att kunna lära sig och 
tillgodogöra sig de färdigheter som är nödvändiga.  
Alla deltagarna uppmuntrades till att tänka kritiskt  
kring alla de steg som ingår i att organisera ett födelsedagskalas.  

Viktigt är också att utvärdera arbetet  
för att kunna göra det ännu bättre nästa gång. 
Nästa steg var att organisera en konferens.  
Här krävdes att deltagarna kunde använda sig av vad de lärt sig  
när de organiserade födelsedagskalaset och utveckla det. 

STELLA’s Experttips!  

Välj ett positivt laddat projekt att organisera. 
Involvera alla deltagare i planering, utförande och utvärdering.  
De deltagare som varit med och arbetat i STELLA’s projektteam  
har alla varit väldigt positiva och berättar att de lärt sig mycket  
under arbetets gång som de kommer att ha nytta av  
även i fortsättningen.  

Personer med funktionsvariationer  
valde vilka projekt de skulle organisera:  

• Ett födelsedagskalas 
• En julkalender 
• En gatufestival 
• En kreativ workshop 
• Att delta i Erasmusdagarna 
• Den nationella STELLA konferensen 
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ATT LÄRA SIG ATT ORGANISERA GENOM ATT ORGANISERA NÅGOT 

Idén är att lära sig organisera med hjälp av klassiska 
organisationsmetoder. Genom att förvärva de 
färdigheter som krävs skapas en förståelse för vad ett 
projekt innebär.  
Här beskriver vi de steg som vi använde  
för att planera ett födelsedagskalas. 

Före / Under / Efter (Kom ihåg-listor!)  

Förberedelser 

Syftet med att förbereda sig i ett projekt är att skapa 
en projketstruktur. 
I vårt projekt, ett födelsedagskalas, innebar det att 
diskutera olika idéer. 
Det är viktigt att alla känner att alla idéer är lika 
välkomna i det här skedet.   

 

Planeringsfasen 

I planeringsfasen gjorde vi en noggrann och precis planering av projektet. 
Vi utgick från vad vi tillsammans kommit fram till under förberedelserna. 
För vårt födelsedagskalas innebar det: 

• Planeringsmöte 
Datum, tid, antal gäster, plats, budget 

• Hur ska inbjudan se ut, vem ska göra den och hur ska den skickas? 
Ska vi använda en mall, designa själva eller ska vi skicka sms? 
Glöm inte en färdbeskrivning. 
Glöm inte “Osa” (“Om svar anhålles”) så att ni vet hur många som 
kommer. 

• Dekorationer 
Blommor, ballonger, ljus, marschaller, servetter, dukar, godis  

• Vilken mat? Vad kan förberedas? 
Kaffe och kaka 
Grillat 
Meny 
Småplock 
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• Dryck 
Alkohol, ja eller nej 
Alkoholfritt öl 
Läsk/saft 

• Välj tallrikar, glas, skålar, bestick (Kolla antalet gäster!) 

• Köpa – Beställa 
Mat och dryck 
Jämföra priser 
Laga mat och baka själva eller köpa färdigt? 
Ska gästerna ha med sig något? 

• Vad skulle du vilja göra?  
Musik, sånger, lekar, dans, show, film 

• Ha kamera / mobiltelefon redo 
Be någon ta bilder 

• Gör dig själv fin inför kalaset 
Välj kläder 
Håret – behöver du gå till frisören? 
Smink? 

• Informera grannarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utförande 

När man sedan ska utföra projektet gäller det att  
göra det på ett kontrollerat och lättkommunicerat sätt. 
I vårt födelsedagsprojekt innebar det: 

• Dekorera partylokalen, duka, ev ha bordsservering 
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• Köpa/laga mat, dryck, göra kaffe, skära upp kakan 

• Duscha och klä oss inför kalaset 

• Välkomna gäster och skaka hand 

• Underhålla gästerna, visa dem runt och få 
dem att må bra 

• Få presenter och tacka för dem 

• Sjunga sånger, dansa, leka lekar etc 

• Fotografera, ta ett gruppfoto 

• Säga hej då till gästerna  

 

Uppföljning / den sista fasen 

Målet med den sista fasen i att organisera ett födelsedagskalas  
är att sammanfatta hur det har gått och att göra en utvärdering.  
Vi avslutade vårt födelsedagsprojekt med att: 

• Städa (be om hjälp om det behövs) 

• Diska 

• Stoppa resterna i kylen 

• Ta bort dekorationerna 

• Lämna tillbaka lånade saker 

• Titta på bilderna och sammanställa ett 
fotoalbum 

• Njuta av minnena 

 

FEEDBACK 

Deltagarna diskuterade vilka färdigheter de har utvecklat under projektet. 

 

• Att förstå min uppgift och vara alert! 

• Att lita på mig själv! 
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• Att prata inför folk 

• Att identifiera och uttrycka mina känslor 

• Att det är värt mödan att ta 
upp problem och att lösa 
dem 

• Att ha gott om tid till 
förberedelser 
Att göra en tidsplan 

• Under projektets gång:  
At kolla av planeringen och 
uppdatera tidsplanen 

• Att anpassa planeringen 
efter saker som händer 
Jag kan behöva lägga till 
något 
Jag kan behöva utesluta 
något  

• Att jag får hjälp om jag 
frågar 

• Att hålla kontakt med 
varandra ofta! 

• Att byta tips och råd med varandra 

• Att acceptera mina uppgifter 

• Att vara tillgänglig och uppdaterad 

• Att göra ett schema 

• Att ha tid för förklaringar och diskussioner 

• Humor är viktigt. Skratta tillsammans! 
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SOCIAL KOMPETENS 

Detta kapitel handlar om social kompetens. Det inriktar sig särskilt på  
vad som är ett lämpligt beteende i arbetslivet.  
Att ha ett arbete eller att vara praktikant är ett stort steg  
mot ett självständigt liv för personer med funktionsvariationer. 

Arbetsgivare som anställer personer med funktionsvariationer  
förväntar sig att de kan ha ett ansvarsområde  
och utföra arbetsuppgifter på ett uppmärksamt och bra sätt.  
Arbetsgivare uppskattar även färdigheter som:  

- Att komma i tid  
- Att visa samarbetsvillighet och följa de regler som gäller  
- Att kunna hantera den teknologi som används i arbetet  
- Att kunna identifiera och åtgärda fel i den tekniska utrustningen 

 

Personer med funktionsvariation måste få möjlighet  
att förbereda sig för arbetslivet.  
Att lägga tonvikt på ovanstående färdigheter  
under en förberedelsefas kommer att hjälpa  
personer med funktionsvariation att vara framgångsrika  
i arbetslivet och att kunna ha en långvarig anställning.  

GENERELLA RIKTLINJER NÄR MAN ARBETAR MED PERSONER MED 
FUNKTIONSVARIATION 

● Behandla alla kollegor lika, oavsett funktionsvariation eller inte 
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● Be om tillåtelse innan du hjälper till 

● Var försiktig med fysisk kontakt 

● Vänd dig mot personen du talar till 

● Använd enkelt språk med klara korta meningar i samtal 

● Lyssna noga och ge enkla och konkreta förklaringar och exempel 

● Ge hen tillåtelse att uttrycka sina tankar och känslor under era samtal 

● Ha inte förutfattade meningar 

STELLA-teamet har identifierat en lista över sociala färdigheter  
som de har arbetat med i olika workshops.  

 

1.         Att be om hjälp och att ge hjälp 

2.  Att bygga relationer 

3.   Att presentera sig själv 

4.  Att kontrollera sina känslor 

5.  Att hantera problem 
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6.  Att förstå olika roller 

7.  Att ta till sig feed back 

8.  Att följa en arbetsplan 

9.  Att vara artig - Personliga samtal och formella 

         samtal 

10. Att kunna arbeta självständigt 

11. Att respektera andra 

 

 

STELLAS experttips! 

Vi tror starkt på att etablera en relation med 
deltagaren  
innan personalen börjar undervisa i social kompetens.  
Först då kan deltagaren ta till sig personalens tips  
vad det gäller social kompetens. 

HANDBOK FÖR SOCIAL KOMPETENS  

Handboken för social kompetens är till för att guida  
personer med funktionsvariation  
i hur man beter sig i olika sociala situationer. 
Eftersom alla inte kan läsa eller förstå skrivspråk  
har vi även inkluderat piktogram som ett stöd  
för personer med funktionsvariation och deras personal.  
I handboken finns kapitel som beskriver olika situationer  
och vad som kan tänkas uppstå i dessa,  
vad som är lämpligt beteende och vilket beteende som bör undvikas. 
Handboken kan vara ett stöd för  
personer med funktionsvariation i det dagliga livet. 
 

Här är en länk till handboken: 
(Handboken är på lättläst engelska.) 
http://pjdc.lt/stella-social-behavior-handbook/  

 
STELLA’s handbok för social kompetens beskriver hur man beter sig i 
följande situationer: 

- På bussen 
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- På gatan 

- På jobbet 

- På lunchen/kafferasten 

- I kafeterian 

- I omklädningsrummet 

- På toaletten 

- På stan 

- I affären 

- När du besöker en kompis 

- På födelsedagskalaset 

- På teatern 

- På biografen 

- I simhallen 

 

ÖVNINGAR FÖR ATT STÄRKA DEN SOCIALA KOMPETENSEN  

1. Namn: Följa John 

2. Syfte: Att lära sig att förstå regler och följa 
instruktioner  

3. Material: Inga material behövs 

4. Vad vi lär oss: Vi förstår reglerna genom att titta 
på och följa ledaren. Vi lär oss reglerna genom att 
praktisera dem. 

Hur går övningen till: Någon börjar som ledare/John.  
De andra placerar sig i en enkel rad bakom John  
och härmar dennes rörelser.  
(Hoppar, pratar med en annan dialekt, dansar etc.)  
Efter en stund ställer sig John längst bak och  
den som står längst fram i raden blir nu John och börjar göra rörelser  
som de andra följer och härmar.  
Alla bör få agera ledare minst en gång. 
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1. Namn: Vad händer på fotot?  
2. Syfte: Att lära sig att hjälpa andra och att be om 
hjälp 

3. Material: Foton som föreställer olika situationer 

4. Vad vi lär oss: Vi stärker vår förmåga att 
kommunicera  
och uttrycka oss verbalt.  

Vi lär oss att tänka rationellt när det gäller att erbjuda hjälp,  
be om hjälp och vidta rätt åtgärd genom att  
se på en situation ur olika perspektiv. 
Hur går övningen till?  
Visa ett foto av en situation  
där någon antingen hjälper en annan person eller ber någon om hjälp.  
Fråga sedan vad som händer på bilden  
och låt deltagarna uttrycka sig fritt och avslappnat.  
Uppmuntra deltagarna att identifiera olika människor  
och andra detaljer på bilden.  
Fråga vad som kan ha hänt precis innan bilden togs  
och vad som kan hända härnäst. 
Ge gärna verbala ledtrådar för att underlätta 
för deltagarna att se situationen ur olika perspektiv. 
  

 
1. Namn: En dag på jobbet 

2. Syfte: Att respektera varandra,  
särskilt kollegor som arbetar med annat än vad vi själva 
arbetar med.  
3. Material: Valfritt 

4. Vad vi lär oss: Vi lär oss att vara respektfulla  
när vi kommunicerar med varandra på jobbet. 

Hur går övningen till: 
Övningen fokuserar på talad kommunikation mellan kollegor  
i olika situationer på jobbet. Övningen är avslutad när  
alla i gruppen har deltagit i minst en av dessa situationer: 

Att be städpersonalen om något: En person spelar städpersonal,  
en annan person ber städpersonalen om en tjänst,  
till exempel att tömma papperskorgarna.  

Att be en kollega om något: Spela upp en scen där en kollega  
frågar en annan kollega om hen kan hämta något.  
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Att be chefen om något: Denna gång spelar en person chef,  
medan en annan person ber om att få en dag ledigt. 

 
Avsluta övningen med en runda där alla deltagare får säga vad de tyckte, 
deras känslor och observationer.  

 
1. Namn: Berätta en hemlighet  

2. Syfte: Att ta emot feedback 

3. Material: Papper, penna och påse 
4. Vad vi lär oss: Vi lär oss att ta emot och utvärdera 

feedback 
angående en situation. 

Hur övningen går till: 
Först får alla deltagare varsin papperslapp. Var och en skriver ner  
en svår situation eller ett problem hen inte kan lösa.  
Sedan läggs alla papperslapparna i en påse där de blandas.  
Därefter drar deltagarna en lapp från påsen.  
Om man drar sin egen lägger man tillbaka den och drar en ny.  
Deltagarna fortsätter tills alla har varsitt problem som de inte själva  
har skrivit. Sedan går en i taget fram och läser upp vad som står på 
pappret som hen dragit och presenterar en lösning på problemet.  
Som avslutning kan den som vill, berätta om sitt problem  
och hur det kändes att ta emot feedback. 

 

Kamrathandledd undervisning  
Syftet med denna övning är att utveckla sociala och praktiska färdigheter 
genom att en individ lär ut någonting som den behärskar  
till en annan individ. 
Den kamrathandledda undervisningen består av fem steg: 
1. Välj vad som ska läras ut 
2. Utbilda den som ska leda undervisningen 
3. Planera undervisningen 
4. Genomför undervisningsplanen 
5. Utvärdera effektiviteten 
 
Kreativt drama 
Kreativt drama är en övning där deltagarna improviserar. 
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Syftet är inte att skapa en föreställning utan att arbeta i en process.  
Deltagarna guidas av en ledare till att fantisera,  
spela upp och reflektera kring upplevelser, antingen verkliga eller fiktiva. 
 
När man arbetar med drama har deltagaren en aktiv roll i träningen.  
Det gäller att vara uttrycksfull, kreativ och använda alla sinnen. 
Man bör vara nyfiken och ha en undersökande attityd. 
 
Huvudsyftet med att använda drama är att stimulera språklig  
och social utveckling. Drama ger deltagaren möjlighet  
att vara delaktig i en grupp, att bidra till gruppen  
och bli accepterad för det hen bidrar med.  
Genom drama kan personer med funktionsvariation  
utveckla fantasi- och språkförmåga, social kompetens,  
bättre koncentration och ökat självförtroende. 
 
 
Kärnkvaliteter - en metod (The Core Quadrant Game) 

Det här är en metod för att få insikt i dina grundläggande kvaliteter och 
utmaningar. Metoden går till så att du ritar upp en fyrkant, (“kvadrant”), 
där du placerar en av dina styrkor.  
Du skriver också in en “fallgrop” och en “allergi”/aversion.  
En fallgrop är inte motsatsen till en kvalitet utan snarare  
en kärnkvalitet som har gått till överdrift. Till exempel kan en fallgrop  
för en strukturerad person vara att hen blir rigid  
i förhållande till andra människor.  
En utmaning är den positiva motsatsen till egenskapen i fråga.  
För en person som är strukturerad kan det till exempel vara  
en lämplig utmaning att bli mer flexibel.  
En allergi står för en egenskap som personen inte står ut med.  
En allergi för den som är strukturerad kan  
till exempel vara kaos, eller människor som agerar spontant.   

När du har förståelse för din egen kvadrant  
kan du förutse hur du kommer att bete dig i yrkesmässiga situationer.  
Du känner då till vilka utmaningar du har i olika sociala situationer. 
Genom att diskutera dessa utmaningar med dina kollegor  
skapar du möjlighet att få verktyg och insikter från en utomstående. 

 

Så här arbetar ni med kvadranten. 

När man gör den här övningen är det lämpligt att utse en ledare  
som kan överse processen. Det är lagom att vara fyra personer inklusive 
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ledaren. Ledaren ställer frågor till deltagarna och uppmuntrar till diskussion. 
Här följer några frågor som kan ställas för att tydliggöra för deltagarna  
vilka kvaliteter, fallgropar, utmaningar och allergier de har: 

 

Kvaliteter: 

1. Vad tycker jag om med mig själv? 

2. Vad tycker andra om mig? 

3. Vad förväntar jag mig från andra?  

 

Fallgropar: 
1. Hur beter jag mig när jag är stressed? 

2. Vad tycker andra är mindre bra med mig? 

 
Utmaningar: 
1. Vilka kvaliteter vill jag utveckla? 

2. Vad har jag för drömmar om mig själv? 

3. Vad tycker andra att jag kan utveckla? 

4. Vad beundrar jag hos andra? 

 

Allergier/aversioner: 

1. Vad irriterar mig hos andra människor? 

2. Vad irriterar jag mig på hos mig själv? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärnkvalitet   Fallgrop 

Medkänsla   Offer 
 
 
 

 

Allergy   Utmaning 

Hjärtlös   Aktsamhet  
  

Kärnkvalitet 
Medkänsla 

Fallgrop 
Offer 

Allergi 
Hjärtlösa 

 
Utmaning 
Aktsamhet 
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Det finns också mycket information om “The Core Quadrant Game”  
att hämta på internet. 
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LAGARBETE  

Det här kapitlet handlar om lagarbete. Vi tittar närmare på vad det 
innebär att arbeta i ett team och vilka kvaliteter som behövs  
för att vara en god lagarbetare.  
 

Deltagarna börjar med att enas om en definition av begreppet lagarbete: 
Att ha förmågan och kompetensen  
att bidra till ett gemensamt och samordnat arbete  
där gruppen samarbetar mot ett gemensamt mål.  

ATT SKAPA ETT TEAM 

Vi börjar med att identifiera olika kvaliteter som är viktiga  
när man arbetar i ett team och som gör dig till en bra lagarbetare: 

- Att ha goda relationer med varandra 
- Att arbeta i en trygg miljö 
- Att lyssna och tala med varandra 
- Att vara närvarande 
- Att passa tider 
- Att dela idéer, material och verktyg 
- Att vara pålitlig 
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- Att respektera varandra 
- Att kontrollera dina känslor 
- Att vara hjälpsam och be om hjälp 

 

När en person blir bättre och bättre på dessa färdigheter,  
spiller den nya kompetensen över på många andra plan:  

På ett personligt plan:  

Du får bättre självförtroende 

Du får bättre självkänsla 

På ett socialt plan:  

Du är en del i en grupp 

Du känner att du är till nytta 

På ett professionellt plan:  

Du blir mer effektiv 

Du kan erövra nya roller 

Du kan få nya karriärmöjligheter 

 

STELLA’s experttips  

Att identifiera och utveckla en persons individuella 
kvaliteter  
och uppmuntra till nya färdigheter är nyckeln till allt!  

Alla människor har olika styrkor.  
En person kan till exempel tala inför en publik,  
medan en annan är bra på att använda appar.  

Alla människor bör få möjlighet att utveckla sina färdigheter  
i ett livslångt lärande. Det gör det möjligt att lättare byta sysselsättning 
och arbete. Att utveckla förmågan till lagarbete är en viktig del  
i att hitta en ny plats i livet och att ha en positiv syn på sin framtid.  

METODER OCH ÖVNINGAR 
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Gruppdiskussioner används främst för att 
identifiera färdigheter  
inom teamet. Metoden stärker även teamkänslan 
och hjälper oss  
att vara mer effektiva. Senare, när vi blivit lite 
säkrare,  

använder vi oss av gruppdiskussioner för att ringa in våra svagheter  
och styrkor och vad vi kan förbättra.  
Till exempel kan teamet använda post-it-lappar,  
där man skriver en styrka/svaghet eller förbättring/idé per lapp.  
Här kan man givetvis också använda bilder. 

Teamet kan även använda sig av gruppdiskussioner  
för att analysera olika situationer. 

Rollspel. Teamet kan ställa frågan “Varför är det bra 
med lagarbete?”  
Hitta på situationer där någon arbetar ensam  
och där någon arbetar i ett team. Alla situationer 
filmas och redigeras  
för att gruppen ska kunna analysera när det är bra 
att vara ett team,  
vilka svårigheter som finns och hur man kan 
överkomma dessa.  

Filmen är något teamet kan återvända till  
och som kan användas av andra medarbetare. 
 

Experttips! Kom ihåg: Allvarliga saker är lättare att lära sig  
genom lekar och övningar. 

Man kan använda olika lekar som utvecklar förmågan 
till samarbete.  
Varje lek utvärderas. Teamet diskuterar de färdigheter 
de har använt sig av i lekarna och hur de skulle kunna 
användas i yrkeslivet.  
 

MINFÄLTSLEKEN 

Teamet består av minst två personer, en guide och en minletare  
som har ögonbindel. Guiden hjälper minletaren att undvika “minor”  
som  placerats på golvet genom att säga “stopp”,  
“gå rakt fram”, “höger”, “vänster”.  
Den här leken rekommenderas för att träna färdigheter som: 
 

- Att lyssna på varandra 
- Att be om hjälp och att hjälpa till 
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- Att lita på sig själv 
- Att dela med sig av tips 
- Att vara empatisk 

Man kan försöka hitta konkreta situationer på jobbet  
där dessa färdigheter kan användas för att förbättra något,  
förebygga risker och skapa en medvetenhet kring solidaritet. 

 

SPAGETTI OCH MARSHMALLOWLEKEN 

Det här är en teambuildinglek med enkla material. Med marshmallows och 
spaghetti, bygger små team så höga konstruktioner de kan  
på en utsatt tid. Övningen kan filmas  
och användas när ni diskuterar styrkor och svagheter i teamet. 

 

DEN PERFEKTA KVADRATEN 

Lag: 1 ledare och 4 medarbetare 
Utrustning: Ett rep (10 m) 
Mål: Att skapa en perfekt kvadrat med repet. 
Svårighet: Alla (utom ledaren) har ögonbindel. 
 

 
 
Leken visar egenskaper som: 
Ledarskap 
Medarbetarnas olika strategier 
Vilka roller deltagarna tar i ett lag 
Hur deltagarna lyssnar på varandra 
Hur deltagarna löser en uppgift tillsammans 
 
Leken kan varieras på många olika sätt och anpassas till olika nivåer. 
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FEEDBACK 

- Jag upptäckte hur svårt jag hade att passa tider. Det är så viktigt 
att komma i tid om man vill vara en god lagkamrat. 

- Film var ett bra sätt att lära sig saker på och att komma ihåg dem. 
Jag fick också spela olika roller. 

- Jag lärde mig att komunicera bättre med andra.  
- Nu kan jag hjälpa andra som behöver hjälp. 
- Jag spelade The Core Quadrant Game och lärde 

mig jättemycket om mig själv, att se mina bra 
och mindre bra sidor på jobbet och i mitt sociala 
liv. 

- Efter att ha jobbat med övningarna har vi tagit 
kontakt med olika företag där vi kan praktisera. 

- Vi lärde känna varandra och oss själva bättre. 
- Oftast arbetar vi ensamma. Här hade vi möjlighet att arbeta 

tillsammans. Det gillade jag. 
- Vi upptäckte varandras styrkor. 
- Att arbeta i ett team gjorde att jag var tvungen att tänka mer.  

Vi var tvungna att fokusera och tömma huvudet. Jag blev mer 
tolerant mot andra. Jag lärde mig att lita på andra. 

- Jag lärde mig tålamod. Vi delade idéer och åsikter. 
- I början var vi bara en grupp. På slutet var vi ett team! 
- I ett team kunde vi lösa saker bättre än om vi varit ensamma. 
- Jag lärde mig att komma över min rädsla för att tala inför 

människor. 
- Jag lärde mig att ta ansvar i en grupp. 
- Jag lärde mig att tänka efter innan jag gjorde något.  
- Vi utvecklade våra färdigheter, nu har vi mer erfarenhet och 

kunskap. 
- Tillsammans kan vi göra fantastiska saker. Till och med utan 

personalen!  

 
Resultat 

Efter att ha arbetat med teamövningar och diskussioner,  
märkte vi en stor skillnad bland deltagarna i våra verksamheter. 
 

De uttryckte lättare sina åsikter och tankar 
De tyckte att omgivningen lyssnade mer till vad de sa 
De sa att de vågade ställa fler frågor 
De kände en större tillhörighet i gruppen 
De kände en större delaktighet i arbetet 
De kände en större delaktighet i de beslut som fattas 
De umgicks mer med varandra på fritiden 
De kände sig jämlika med varandra i teamet 
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De kände sig bekväma med att ta ansvar och risker 
De kunde stötta varandra 

 

KRITISKT TÄNKANDE 

I detta kapitel 
kommer vi att 
diskutera vikten av 
konstruktiv kritik  
och analytiskt 
tänkande. Hur du ger 
och tar emot kritik 
och använder det som 
ett redskap för att 
utvecklas. Konstruktiv 
kritik kan vara ett 
verktyg för att skapa 
en framgångsrik 
arbetsplats där alla 
har möjlighet att 
bidra. 

Texten har vuxit fram 
ur diskussioner och 
workshops  
med deltagarna i 
STELLA-teamen.  

Du kommer att ta del 
av: 
- Metoder i att undervisa och lära dig kritiskt tänkande 
- Texter skrivna av personer med intellektuella funktionsvariationer  
som handlar om kritiskt tänkande och med tips till personal 

NÄR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATIONER 
KAN GE KRITIK, 
TA PLATS OCH SÄGA SIN ÅSIKT 
KAN DE KRITISERA SIN PERSONAL 
OCH PÅ SÅ SÄTT  
KAN PERSONALEN BLI BÄTTRE. 

Detta vill vi säga till alla deltagare 
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Här kommer du att lära dig 
hur du kan gå från en situation 
där du inte har mycket att säga till om 
när det gäller ditt liv,  
ditt jobb  
och din fritid, 
till en situation där du talar om  

för personalen hur du vill ha det. 

METODER 

Förberedelser 
 
Personer med funktionsvariationer och personal har diskuterat,  
individuellt och i grupp, kritiskt tänkande och ledarskap.  

Ämnen att diskutera  

- Vad är konstruktiv kritik?  
- Varför använder vi det? 
- Vad får man och vad får man inte 

göra när man ger kritik? 
- Kritiskt tänkande, vad är det? 
- Vad innebär det att vara en bra 

ledare? 
 
Inspirerade av diskussionerna skrev 
deltagarna texter om: 

• Vad du ska tänka på när du ger kritik 
• Hur ni gör en utvärdering i ert team 
• Hur man är en bra ledare 

STELLA’s experttips! 

- Var respektfull 
- Ha kunskap om det du pratar om 
- Öva dig i att prata inför folk 
- Ha konstruktiva idéer om du vill ha en förändring 
 

FYRA VIKTIGA “V” 

Deltagarna i det franska STELLA-teamet läste dagstidningar  
och koncentrerade sig på “V”-frågor i varje nyhet.  

Vad? Vem? Var? Varför?  
 
Mottot var “Innan du kritiserar, ha kunskap om det du pratar om!” 
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När vi använde dessa frågor var det lättare för deltagarna att  
dela åsikter med varandra. Genom att känna till lite om 
bakgrunden  
till en nyhet och placera den i ett sammanhang,  
berikades deltagarnas åsikter och det kritiska tänkandet 

förbättrades. 

Därefter vände vi på rollerna och övade på att förse någon annan  
med information (som en journalist) genom att  
använda samma “V”-frågor. Målet var att förstärka  
det objektiva tänkandet samtidigt som du får eller ger vidare information.  

Nu var det dags att bolla idéer och tillsammans identifiera  
några nödvändiga egenskaper för att kunna tänka kritiskt: 

- Var nyfiken och öppen 
- Ha ett gott minne, analysera och anteckna 
- Skilj sant från falskt med hjälp av bevis 
- Våga dela med dig av dina åsikter och diskutera andras åsikter 
- Lär dig att förklara och argumentera 

 

Praktiska övningar 

Teamet analyserade franska dagsnyheter genom att använda “V”-
frågorna. 

Ämne: Översvämningarna i Paris 

(Vad?) “Översvämningar i Paris.” (Vem? Var?) Invånarna utmed Seine. 
(När? (På engelska:”When”)) I januari. (Varför?) På grund av vädret 
svämmade floden över. 

Ämne: Människor som är hemlösa 

(Vad?) “Hemlösa människor.” (Vem? Var?) Fattiga människor som lever 
på gatorna. (När?) Året runt. (Varför?) Arbetslöshet, brist på boenden, 
brist på pengar, inget socialt nät. 

 

Sammanfattning  

Med mer information är det lättare att både förstå och skapa sig en åsikt. 
Vi vet då mer vad vi pratar om och vår förmåga till kritiskt tänkande ökar. 

FÖR ELLER EMOT? 

Nästa steg var att formulera olika argument  
för att uppmuntra till reflektion och att formulera en åsikt. 

Vi lämnade ett något förenklat sätt att tänka  
för att istället se på situationen från flera perspektiv.  
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I övningen använde vi oss av hypotetiska situationer  
som skulle kunna inträffa hemma eller på jobbet.  

Situation: En deltagare vägrar att göra det personalen ber om,  
till exempel att placera skruvar i små fack hela dagarna. 

Fråga: Håller du med deltagaren eller personalen? 

Skapa två läger, “För” och “Emot”, genom att placera ett rep på golvet. 

Det finns en regel i övningen: 
Du måste välja ett läger, “för” eller “emot”,  
och vänta på att varje deltagare väljer sitt läger.  
Slutligen står ni mittemot varandra, på varsin sida om repet.  
Några kanske har svårt att välja sida och vill stå på repet. 

Därefter fick deltagarna kort med ny information  
om motståndarna och deras situation.  
Deltagarna kunde då välja att byta sida 
om de tyckte att den nya informationen fick dem att ändra åsikt. 

Senare introducerade vi en jury som bestod av tre domare. 
Deras roll var att lyssna till allas argument, diskutera dessa  
och finna en lösning på problemet. 

Sammanfattning 

Deltagarna upplevde att det var lättare att utveckla ett kritiskt tänkande 
om de fick mer information om ett ämne. 
Även om det var frustrerande att börja med ett enda argument,  
såg vi en intressant process då övningen synliggjorde, steg för steg,  
en utveckling av analytiskt och kritiskt tänkande.   
I början kunde många deltagare endast använda sig av ett argument. 
Efter övningarna, där de fick testa verktyg för att tänka analytiskt,  
kunde de laborera med olika hypoteser, sammanfattningar och slutligen 
kunde de omfamna hela processen och presentera konstruktiv kritik. 

DOMSTOLEN 

I rollspelet “Domstolen” uppmuntras deltagarna till att ställa 
frågor, formulera hypoteser och komma fram till ett beslut.  
“Domstolen” visade sig vara ett idealiskt forum för deltagarna  
att utrycka och dela åsikter. 

Vi började med enkla “fall” och fortsatte med allt mer 
komplicerade situationer som krävde ett större analytiskt tänkande.  
Varje deltagare fick möjlighet att formulera och utveckla sina argument. 
Som “fall” använde deltagarna situationer de själva varit med om eller  
sett på arbetsplatsen, hemma eller på stan. 

STELLA’s experttips! 
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- Använd situationer deltagarna varit med om i rollspelen. Om 
deltagarna kan relatera till situationerna ökar motivationen till 
engagemang och inlärning.  
Föreslagna ämnen:  

- Otrevliga kommentarer från okänsliga människor 
- Störande grannar  
- Om man ser någon bli illa behandlad på bussen/tunnelbanan 

FEEDBACK 

R.E.S.P.E.K.T. - Den viktigaste ingrediensen i konstruktiv kritik 

 
OM KRITIK SKA FUNGERA KONSTRUKTIVT OCH LEDA TILL EN FÖRBÄTTRING MÅSTE DEN FRAMFÖRAS 

MED RESPEKT.  

Var medveten om att du som personal genom din yrkesroll har stor 
makt. 
Genom att arbeta med deltagande, kollektiva metoder  
kan deltagarna steg för steg ta större ansvar  
för sitt arbete och för sin arbetssituation.  
Övning ger färdighet.  
Möt varje deltagare där hen befinner sig och arbeta därifrån. 

 
Verktyg som kan underlätta ett utvecklande klimat på 
arbetsplatsen: 
Personalen erbjuder deltagarna ett forum  
för möjligheten att framföra kritik. 
Forumet ska återkomma regelbundet.  
I forumet är vanliga maktstrukturer upplösta. Alla är jämlika. 
Det är personalens uppgift att  
få deltagaren att känna sig trygg med att säga vad den vill.  
Det är personalens ansvar att lära ut de grundläggande formerna  
och verktygen för konstruktiv kritik. 
Personal och deltagare gör en gemensam överenskommelse om att den 
kritik som framförs är tydligt relaterad till verksamheten. 
 

För att kunna framföra kritik är det viktigt att du:  
Känner dig trygg på din arbetsplats 
Vet ditt värde (URWorthy!)  
Vet vad du jobbar med 
Vet vad du har för rättigheter 
Vet vad du har för skyldigheter 
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Vet hur du gör om du vill framföra din åsikt 
Vet hur du kan säga ”nej” 

Metod 
Att demokrati ska eftersträvas i teamet 
Att alla ska ha samma möjligheter att kunna ge varandra konstruktiv 
kritik 
Att även personal ska kunna få kritik från de övriga i teamet 

Väldigt viktigt 
Att noggrant gå igenom grunderna för hur man framför sin kritik 
Att alla ska kunna känna sig trygga med varandra i teamet 
Att endast de i teamet deltar på mötet 

Fällor 
Stormöten! 
Det finns en stor risk för att stormöten kan urarta till direkta 
personangrepp. 
Vid särskilda tillfällen kan man bjuda in utomstående att ge synpunkter,  
men detta är något som noggrant måste förberedas innan. 

 

ATT ARBETA MED KRITISKT TÄNKANDE I PRAKTIKEN ENLIGT TEATER SURRA 

Den svenska kulturverksamheten Medis 5 är en av STELLA’s partners.  
Där finns Teater Surra som arbetat tillsammans i över tio år.  
Tre av skådespelarna hade ett samtal om kritiskt tänkande  
och deras erfarenheter av konstruktiv kritik.  
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“Vi har jobbat med konstruktiv kritik i ca tio år”, berättar Erik. 
 “I början funkade det inte alls, folk grinade och sprang ut.  
Nu kan vi säga vad vi tycker är bra och vad som är dåligt.”  
“Det är en bra grupp. Vi litar på varandra.”  
“Vi vågar ge varandra kritik för att vi alla ska bli bättre”, säger Ulrika. 
“Man ser ofta om nån är bra kompis med någon”, säger Rolf.  
“Då vågar de inte ge varandra kritik.  
Eller så vågar en ge kritik, men inte den andra.  
Det är bra om kritiken är formulerad som små tips.” 
“Kritiken behöver inte vara jobbig att få.  
Det kan till och med kännas bra.  
Den gör att man blir bättre”, säger Ulrika. 
“Det är viktigt att man lyssnar på kritiken”, påpekar Erik. 

 

Hur informerar ni nya i gruppen om hur ni arbetar med kritik? 

“Vi säger att det är bra att få och ge kritik”, säger Ulrika.  
“Då lär man sig att bli bättre.  
Men det är svårt att både ge och få kritik på ett bra sätt.” 
“De som aldrig har fått kritik kan heller inte ge kritik”, menar Erik.  
“Då kan de säga vad som helst, som inte har med saken att göra.  
Därför är det viktigt att ha en genomgång  
om hur det går till och vilka regler som gäller.“ 
 

Ensemblen kan även ta kritik från personer utanför gruppen  
under förutsättning att det är en roll eller scen  
de har arbetat med ett tag.  
Men när rollen är färsk och ännu oformad och inte riktigt bottnar  
är det viktigt att vänta med att visa upp scener för en utomstående publik 
innan de är relativt färdigrepeterade.  

Alla är viktiga för att vi ska nå vårt mål.  
Alla fel vi gör kommer vi att ha nytta av. 
Skådespelarna får inte vara rädda för att göra fel på scen  
och inte vara rädda för att säga till när någon annan gör fel.  
Men säga det med respekt. (Utdrag ur boken Teater Surra – från intryck 
till uttryck, A Celis, M Jonols ) 
 
 

TEATER SURRAS TIPS 

Att tänka på när du ger kritik 
Var ärlig. 
Bortse från den personliga relation du har till den person du ger kritik. 
Bara för att ni är kompisar så måste du ändå  
kunna se kritiskt på hennes/hans prestation. 
Försök att verkligen SE, med öppna ögon, vad som kan bli bättre. 
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Var precis. 
Ge gärna ett förslag.  
Tänk på att det kan vara jobbigt att få kritik.  
Alltså är det viktigt att du är vänlig. 
Välj rätt ord. Säg inte ”Du, din skithög…” 
Istället kan man säga ”Jo, du skulle kunna tänka på det här…” 

Att tänka på när du får kritik 
”Inga ursäkter!” 
De allra vanligaste orden deltagarna i ensemblen får höra  
när de arbetar med konstruktiv kritik är ”Inga ursäkter!”. 
Här bryr vi oss inte om några ursäkter. 
Här är det bara ett bättre resultat som räknas.  
Det kan ta tid och mod att våga ta till sig kritik. 
 
Så här kan ni göra en utvärdering 
Sitt i en cirkel. 
En mötesledare utses. 
Se till att det är en avspänd och trevlig atmosfär. 
En i taget pratar. De andra får inte avbryta. 
(Det kan vara extra svårt för den person som får kritik.) 
Om det blir rörigt får mötesledaren rycka in. 
Utvärderingen inleds med att man att går varvet runt och 
alla får säga något, medan de andra lyssnar. 
Sedan börjar en gemensam diskussion.   
Det ska vara en konstruktiv diskussion om vad som kan bli bättre  
och hur man kan nå dit. 
Exempel: Någon pratar för tyst.  
Någon vevar med armarna för mycket när hen pratar inför publik. 
Tillsammans kommer man fram till verktyg  
för att tala högre och veva mindre med armarna. 
Gruppens och individernas resultat  
blir bättre tack vare ett kollektivt skapande arbete. 

Nyckelord 
Lita på varandra. 
Håll dig till reglerna. 
Var noga med hur du uttrycker dig. 
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ATT KOMMUNICERA  

I det här kapitlet kommer vi att diskutera vikten av god kommunikation, 
med fokus på arbetsplatsen. 
Texten har vuxit fram ur 
diskussioner  
och workshops med 
personer med 
funktionsvariationer och 
personal.  
Målet är att presentera hur 
en god kommunikation kan 
se ut  
och hur en sådan 
kompetens kan vara bra att 
ha i många av livets skeden.   

NÄR PERSONER MED 
FUNKTIONSVARIATIONER ERBJUDS REDSKAP I HUR MAN KAN 
KOMMUNICERA ÖKAR MÖJLIGHETERNA TILL ATT FÅ ETT ARBETE DE 
TRIVS MED.  

Vikten av kommunikation 

Kommunikation är grunden i mänsklig samvaro.  
Vi har alla behov av att höras.  
Vi har alla behov av att uttrycka oss själva.  
Vi vill känna att vi är en del i ett större sammanhang.  
Därför är det viktigt att vi kan kommunicera. 

Det finns en känd vetenskapsman, Doctor Merahbian.  
Han kom på att kommunikation är: 

• Ord - 7% 
• Kroppspråk - 55% 
• Tonläge - 38% 

Att kunna kommunicera är en viktig del av att känna sig inkluderad.  

Att kunna uttrycka dina behov, tala för dig själv, men också att kunna 
lyssna på andra är viktigt för dig som person, men också i ditt arbete. 
Företag anställer gärna människor som är bra på att kommunicera.  

Olika typer av typer av kommunikation 

Du kan kommunicera på så många olika sätt. Här är några exempel:   

• Verbal kommunikation – Hur du pratar  
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• Teckenspråk – Hur du kan prata med dina händer 
• Braille – Punktskrift som används av synskadade personer  
• Kroppspråk – Vad vi kommunicerar utan ord (gester, ansiktsuttryck, 

ögonkontakt etc.)   
• Gester – Hand- eller armrörelser   
• Ögonkontakt – Att hålla ögonkontakt när man kommunicerar är 

viktigt 
• Position – Hur vi sitter, står eller håller våra armar   
• Skriven kommunikation – Till exempel när du skriver och skickar 

sms, skriver mejl eller berättelser 
 
Det finns olika sätt att lära sig kommunicera på.  
STELLA teamen har valt tre olika sätt: 

• Att sammanställa en 
kommunikationsguide för arbetsplatsen 

• Att göra en sång 
• Att göra videointervjuer 

Vi har brainstormat, haft gruppdiskussioner 
och gjort rollspel  
för att lära oss kommunicera. Vi har också haft workshops  
där vi fokuserat på någon speciell färdighet. 

METODER & WORKSHOPS 

Kommunikationsguide - Övning 1:  

I tur och ordning presenterar alla deltagare sig själva inför gruppen.  
Före presentationen drar alla en varsin lapp där det står om de ska göra 
en fantastisk presentation eller en riktigt usel presentation.  
Beroende på vilken sorts presentation deltagaren ska göra,  
måste hen komma ihåg vad vi lärt oss och utforma presentationen  
utifrån detta. Övningen avslutas med att publiken (de andra i gruppen) 
kommenterar presentationen och gissar vilken lapp presentatören dragit.  

Kommunikationsguide - Övning 2:  

När vi tog fotografier till kommunikationsguiden,  
delade vi in deltagarna i två grupper: regissörer och skådespelare. 
Regissörerna ansvarade för att skapa scener och ge skådespelarna 
instruktioner i hur de skulle agera.  
Skådespelarna ansvarade för att följa regissörernas anvisningar  
så att varje foto skulle ge en tydlig bild av en komunikationssituation. 
Skådespelare och regissörer bytte roller  
så att varje deltagare fick pröva båda rollerna.  



 36 

STELLAS experttips!  

Om ett ämne eller en uppgift är väldigt komplex,  
bryt ner den i mindre delar. Det är lättare att förstå  
och greppa en mindre, tydligt avgränsad del av arbetet.  
På så sätt kan deltagarna steg för steg ta in hela bilden 
och bidra till den.    
 

   ETT ORD I TAGET 

I den här improvistationsövningen deltar minst två eller tre personer,  
men ju fler desto bättre. Det finns bara en regel i övningen  
och det är att berätta en historia där varje deltagare bara får säga ett ord 
i taget.  

Till exempel: En – Dag – Rymde – Vår - Katt – Och – Fastnade – I – Ett – 
Träd osv 

Vad lär vi oss? 

- kreativt tänkande  
- lagarbete  
- verbal kommunikation  

Varje deltagare spelar en roll i den kreativa processen,  
och ingen kan ta åt sig äran för den hela historien. 

KUDDEN 

I den här övningen deltar minst två eller tre deltagare. Två deltagare delar 
på en kudde. Experimentera med olika sätt att ge och få kudden,  
utan att använda ord.  

- Kudden är väldigt ömtålig och värdefull.   
- Kudden är riktigt äcklig.   
- Kudden är jättetung. Jättelätt. Taggig. Låtsas att det är en tickande 

bomb. En skadad katt. En het tallrik. Ett nyfött barn.  
Osv. 

Vad lär vi oss?  

- Icke-verbal kommunikation 
- Kroppspråk  

 

SLOW MOTION 
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I den här gruppövningen spelar gruppen upp några scenarier i slow 
motion; till  exempel, att fira ett fotbollsmål, att laga en omelett,  
att måla ett porträtt, att göra en jobbintervju etc. 

Vad lär vi oss?  

- Icke verbal kommunikation 
- Kroppspråk  
- Fysiska presentationsfärdigheter 

 

ATT FÅ IHOP DET 

Dela in din grupp i par.  
En person i varje par har en ögonbindel.  
Personen med ögonbindel  
ska plocka vissa föremål som ligger innanför en cirkel  
som är markerad på golvet. Den andra personen i paret  
ger personen med ögonbindel ledtrådar. Övningen kan verka enkel,  
men den blir lite mer komplicerad när fler personer  
kommer in i cirkeln för att försöka hitta föremål.  
Diskutera sedan metoderna människor använde för att stänga ute  
de andra deltagarnas prat och förvirring och fokusera på sitt team.    

Vad lär vi oss? 

- verbal kommunikation  
- att lyssna 
- att känna igen en röst  
- att utveckla tillit  

PRODUCERA EN VIDEO 

När ni gör en video kan ni använda denna kom ihåg-lista: 

• Välj en person ni vill intervjua 
• Välj vilka frågor ni vill ställa 
• Skapa en passande inspelningsmiljö 
• Involvera alla i teamet (en person ställer frågor, en person filmar,  

en person ordnar med ljussättning etc) 
• Presentera videon i en workshop, på en konferens eller på YouTube 

etc 

 

Att tänka på! 

- Förklara anledningen till intervjun 
- Be om tillåtelse att få spela in intervjun  
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- Ställ öppna frågor  
- Föreslå inte svar  
- Ställ en fråga i taget  
- Lyssna noga 
- Avbryt inte 
- Avsluta intervjun med att säga “Tack!” 

 

RADIOWORKSHOPS 

En radiostation är en spännande arbetsplats där mycket händer.  
Ett STELLA-team hade workshops på den lokala radiostationen.  
Varje workshop hade olika teman. 

- En grundläggande introduktion i radio 
(teknik, inspelningsstudio, låtlistor, 
streaming) 
- Mikrofon (olika typer, funktion, hur 
man använder den) 
- Inspelning  
- En första övningsintervju (att göra en 
intervju, förbereda ämne  
och intervjuperson - någon som 
deltagaren känner sig bekväm med) 
- Lyssna och lära (lyssna på bra 
exempel) 
- Reflektera och utvärdera  

  

Förberedelser inför inspelning?? 

- att lära sig kameran 

- att lära sig tekniken (ljud, ljus och 
mikrofon) 

- att välja intervjupersoner  

- att skriva intervjufrågor  

- att tänka ut ett bra scenario och en 
inspelningsplats  

- att träna verbal kommunikation genom att ställa frågor och lyssna 
på svar  

- att göra intervjun (tillsammans med de andra i teamet;  
journalisten, kameramannen/kvinnan, ljusansvarig) 
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- att redigera filmen  

- att utvärdera intervjun (Vad fungerade bra?  
Vad kan vi göra bättre nästa gång?)  

FEEDBACK 

“Jag tyckte om när vi jobbade med musik  
och när vi sjöng i inspelningsstudion.” 

“Jag gillade att spela in låtar så att människor från 
andra länder  
kan höra dem.” 

“Jag gillade att sjunga och vara med vid inspelningarna.  
När jag hörde mig själv blev jag alldeles glad.“ 

“Jag tyckte det var roligt att göra en manual  
för hur man kan hitta ett jobb.” 

“Jag gillade verkligen att göra min egen CV.  
Det var första gången och det var svårt till en början.” 

“Det här projektet gav mig möjlighet att delta i något stort.” 
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TEKNISKA FÄRDIGHETER 

 

Det här kapitlet handlar om teknisk 
kompetens som är viktig för alla  
på en arbetsplats. De tekniska 
färdigheter vi identifierade är: 

• Hantverksskicklighet 
• Att kunna hålla tiden 
• Att kunna hantera pengar 
• Ljud-och bildutrusning  
• Att kunna kommunicera 
• Att kunna presentera sig själv 

och stå på en scen 
• Att kunna arbeta i ett team 

 

TEKNISKA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER KAN HJÄLPA DIG ATT ARBETA 
MER EFFEKTIVT, HÖJA DIN SJÄLVKÄNSLA OCH GÖRA DIG TILL EN 
ATTRAKTIV PERSON PÅ ARBETSMARKNADEN.   

 
STELLAS Experttips!  

Ta ett steg i taget! 
Gör små förändringar! 
Tillämpa nya färdigheter du lärt dig i din vardag! 

 

Många tekniska färdigheter är lätta att ta till sig om man bara vet  
var man ska börja. Varje diskussion som handlar om  
personer med funktionsvariationer och deras kunskaper  
måste inledas med att vi pratar om styrkor – inte brister. 

 

Att lära sig hålla tiden 

Att vara på rätt plats vid rätt tid är ett nyckelkrav i arbetslivet.  
Lika viktigt är det att kunna utföra en tilldelad uppgift inom en given 
tidsram. 

 

Exempel från projektet 

Den italienska gruppen marknadsförde sitt evenemang  
med utsatt datum och tid. Därför måste deltagarna se till  
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att alla förberedelser var klara i god tid innan evenemangets öppnande. 
Gruppen i Storbritannien hade ett schema att följa  
med tider för repetitioner, filmning, inspelning och föreställningar. 
Likaledes krävdes av den polska gruppen att de var i tid till intervjuer  
med politiker där det var viktigt att passa in i deras hektiska scheman.  

 

STELLAS experttips!  
 
Använd visuella verktyg som att rita en tidslinje på en stor väggkalender  
i ert mötesrum. På så sätt vet ni alltid var ni befinner er i arbetet.  

Förmåga att hantera pengar 

Det här är färdigheter som sträcker sig från att ha kontroll  
över en projektbudget till att hantera pengar från kunder. 
Att känna till hur man hanterar pengar,  
hjälper också personer med funktionshinder att sköta sin egen ekonomi. 

Ljud- och bildutrutrustning 

Att kunna hantera maskiner, elektrisk utrustning  
eller elektroniska apparater är väsentligt inom många arbeten.  

Alla teamen i STELLA-projektet arbetade för att öka  
sina tekniska kunskaper. Den polska gruppen, till exempel,  
använde mikrofoner och kameror  
och man använde internet för att redigera och publicera intervjuer.  

 



 42 

 

Förmåga att kommunicera 

Första intrycket är viktigt! Tydlig kommunikation är avgörande  
om man vill få andra människor att förstå vad man tänker och känner.  
Att göra ett gott intryck är lika viktigt när du söker jobb,  
som när du är på din arbetsplats eller ingår i ett team.  
Personlig hygien, lämplig klädsel och att ge ett välvårdat intryck  
är lika viktigt som motivation, trevlig attityd och god kommunikation.  

Att kunna arbeta i team 

Att arbeta i grupp är en viktig del av arbetslivet. Anställda uppnår 
betydligt mindre när de arbetar isolerade från varandra. 
Att ha förmågan att samarbeta med andra människor för att uppnå 
gemensamma mål är viktigt för alla anställda.   

 

Ett exempel på lagarbete 

Att göra en intervju innebär att många människor 
måste arbeta tillsammans i ett team.  
Teamet, en redaktion, förbereder intervjufrågorna,  
den som ska intervjua, kameramannen/kvinnan  
samt ljud-och ljusansvariga.  
Alla i teamet måste arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.  
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METODER 

 

“LEARNING BY DOING” 

Den italienska gruppen hade redan vana och kunskaper i  
att skapa hantverksprodukter. I projektet hölls då ledarutbildningar. 
Deltagarna tränades i att hålla workshops  
där de lärde ut hantverket till andra.  
Det övergripande målet för den italienska gruppen  
var att tillämpa den här processen på alla produkter  
man tillverkar på centret. 

I det här fallet var lärandet en fråga om att reflektera över 
min egen kunskap för att sedan kunna lära ut den.   
I ledarutbildningarna hölls också gruppdiskussioner och utvärderingar.  
Det handlar alltså om att "lära genom att göra och tänka". 

Alla STELLA-team insåg också att det krävs motivation  
för att denna typ av lärande ska bära frukt.  
Motivation är avgörande  
för att kunna förstå och lära sig nya saker. 

För att kunna reflektera över sitt eget arbete,  
använde sig gruppen av stödjande, aktiva metoder:  

- rollspel  
- visualisering  
- övningar som stärker teamandan  
- övningar som lyfter fram deltagarnas förmågor 
- repetitioner 

Det engelska teamet arbetade med att lära sig texter till låtar.  
Det kräver att man kan läsa, lyssna och memorera.  
Genom att arbeta tillsammans för att producera en konkret produkt 
(en inspelad låt med tillhörande video) kunde gruppen lära genom att 
göra.  

I det polska STELLA-teamet erbjöds deltagarna möjlighet att utbildas 
inom journalistik inklusive allt man behöver kunna för att arbeta med 
yrket. Gruppen började med att lära sig att presentera sig själva  
för att sedan gå vidare med röstteknik och till slut spela in en video. 
Något som var viktigt var att alla i gruppen var involverade i processen.  
Trots att man bara ser en person i filmen som ställer frågor  
så arbetade hela teamet med att komma på frågor och skapa själva 
intervjuscenen. Dessutom var flera inblandade i att filma intervjun med 
hjälp av kamera, ljud och ljus.  
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FEEDBACK 

 “Varje deltagare i teamet har 
en uppgift. När vi sätter 
samman alla uppgifter i rätt 
ordning får vi ett lyckat 
resultat.” 

“Jag är mer medveten om vikten 
av mitt arbete nu. Jag utför 
mina uppgifter på ett mindre 
mekaniskt och mer medvetet 
sätt.”  

“Mitt självförtroende ökade. Jag 
känner mig stolt över mitt 
arbete.” 

“Jag kunde se hur deras 
självkänsla växte. Våra 
deltagare utvecklade en fin 
känsla och uppskattning för de 
resultat de uppnådde.” 

“Alla deltagarna uppskattade 
verkligen upplevelsen vilket 
syntes på deras leenden när de 
stod på scen och visade upp 
resultatet av allt hårt arbete.”  

“Jag tyckte mycket om att 
arbeta som journalist  
och jag vill forsätta med det.” 

“Nu har jag en större förståelse för de tekniska kunskaper som krävs 
av journalister som arbetar på radio, tv och på internet.” 

“Jag lärde mig att arbeta i grupp och hur man stödjer varandra i teamet. 
Det var en speciell upplevelse för mig.” 
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