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Bakgrund

Denna rapport har skapats utifrån dina svar i din personanalys.

Som datainsamlanginsmetod har vi använt tvingande val där respondenten skapat preferenser mellan olika yttre stimuli.

Rapporten beskriver ditt naturliga beteende som kräver minst energi och koncentration. Generellt använder vi det naturliga
beteendet om inte yttre faktorer kräver annat.

Rapporten är baserat på den beteendevetenskapliga teorin som utvecklades av Carl G. Jung på 1920-talet. Jung skapade grunden
till DISC-systemet i sin bok  "Die Psychologische Typen" (1921) där han definierade en fyrdelad beteendekarta.

Den ursprungliga DISC teorin bygger på följande verk: Carl C. Jung, Die Psychologische Typen, 1921, och William Moulton Marston,
Emotions of Normal People, 1928.

DISC teorin bygger på det faktum att människor reagerar på olika sätt. Individens beteende är, utan yttre påverkan, konsekvent och
förutsägbart.

DISC teorin grundades på fyra beteendemässiga axlar (Jung):

Sensing – Intuition
Thinking – Feeling
Extrovert – Introvert
Judging – Perceiving

DISC teorin idag kombinerar de fyra axlarna i fyra kvadrant modellen (Marston):

D - Dominance
I  - Inducement (Influence)
S - Submission (Steadiness)
C - Compliance (w ith existing rules and standards)

Teorin kvalif icerar inte människor i goda eller dåliga kategorier. Inte heller begränsar den en persons förmåga att utvecklas i någon
riktning. Teorin beskriver personens naturliga beteendestil i olika situationer. Det ger personen en bättre förmåga att förstå sitt eget
beteende och dess effekter på sin omgivning.
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Allmänt

Utbildningsrapport analyserar och belyser din naturliga beteendestil. Den är baserad på DISC-modellen som hjälper dig med
självutveckling och att utveckla din kommunikation med andra. Den hjälper dig också att förstå, respektera och värdesätta
individuella skillnader.

Syftet med rapporten är att skapa insikter, ge ytterligare information som kommer att hjälpa dig att förstå ditt eget beteende samt
stödja din personliga utveckling.

Utbildningsrapport fokuserar på att identif iera naturliga styrkor och drivkrafter.

Den är avsedd för alla som vill förstå sin naturliga beteendestil bättre och dess inverkan på lärandet. Den hjälper också till i framtida
karriärval.

Det är viktigt att notera att detta inte är ett test. Rapporten speglar din naturliga beteendestil och tar inte hänsyn till dina erfarenheter,
kunskaper eller färdigheter.

Rapportens struktur

Del 1: Min naturliga beteendestil –hjälper dig att förstå ditt naturliga beteende

Del 2: Min inlärningsstil –stödjer dig att hitta det bästa sättet för inlärning

Del 3: Min Framtid –hjälper dig i dina framtida karriärsval

Del 4: Slutsatser –  idéer för min framtid

Användning av rapporten

Syftet med uppgifterna i rapporten är att hjälpa dig att tolka informationen och att använda den i vardagliga situationer.

Steg 1: Granska först rapporten genom att läsa  samtliga sidor och gör sedan uppgifterna på respektive sida
Steg 2: Gå igenom dina obseravtioner och fundera på hur de påverkar dina studier och din framtid
Steg 3: Reflektera över dina observationer och skriv ned dem för framtida användning

Erfarenheten har visat att det är bra att då och då, med stöd av rapporten, reflektera över sina egna handlingar för att f inna nya
insikter.
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Del 1: Min naturliga beteendestil

Det här avsnittet hjälper dig att ta fram, för dig och din situation, de mest betydelsefulla naturliga beteenden och dess inverkan på
dina dagliga aktiviteter.

Adjektiv

Social, angenäm, sällskaplig, omsorgsfull, systematisk, målinriktad, framåtsträvande, självständig, känslomässigt orubblig,
lättillgänglig, människoinriktad.

Försöker undvika

En människa som han gillar inte strikta anvisningar eller bojor, som gör hans arbete alltför enformigt eller avgränsat. Sam gillar inte
överdriven småpetighet eller viktigpettrar överhuvudtaget. Människor, som inte kan ha roligt eller njuta av andras sällskap, anser han
vara svårtillgängliga.

Kommunikationsstil

Man har någon gång beskrivit en person som han som människonära, men ändå målinriktad, då han diskuterar. Han borde ha
förmågan att entusiasmera och sporra andra, ta sin grupp i betraktande och driva dess intressen samt dirigera gruppen i riktning
mot målen. Han är kanske inte en så deltagande lyssnare som man i början kan tro.

Beslutsfattande

Inom sin egen bransch är han säkert en mycket bra beslutsfattare som beaktar alla parter. I nya frågor kan han ibland stif ta litet
ytligt bekantskap med dem och i någon mån lita på sin egen intuition. Man kan också någon gång bluffa honom med tilläggskryddor,
som ansluter sig till ämnet men som vädjar till känslorna.

Uppgift: Ta fram fem saker från ovanstående text som enligt dig beskriver dig mest:

1
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Naturligt flexibilitetsområde

De färgade områdena i diamanten illustrerar de områden som är naturliga för dig. Det tar inte extra energi för dig att utföra
arbetsuppgifter som kräver att du befinner dig inom detta område. Det är också troligt att när du möter människor vars naturliga stil
är inom det området, kan du tycka att det är lättare att förstå den andra personen och kommunicera med honom eller henne.

När du befinner dig i det vita området ökar energiförbrukningen och du koncentrerar dig mer. Det känns inte lika naturligt som det
kändes i de färgade områdena och du blir sannolikt trött och börjar göra misstag snabbare än om du skulle befinna sig i det färgade
området. Det f inns också ytterligare ett krav när du kommunicerar med människor i det vita området för att lära dig att förstå deras
"språk", deras sätt att uttrycka saker.

 

D

IS

C Fakta, Basinformation, Analys, System, Kritik, Skapande, Utveckling, Mål, Resultat, Snabbhet

H
å
rd

a
 v

ä
rd

e
n
, B

e
slu

t, Fö
rä

n
d
rin

g
, Te

m
p
o

, A
k
tiv

ite
t, In

sp
ira

tio
n
, A

tm
o
sfä

r, Ö
p
p
e
n
h
e
t, N

ju
tn

in
g

Stabilitet, Pålitlighet, Ansvarstagande, Diskussion, Deltagande, Vänlighet, Enkelhet

E
n
g
a
g
e
m

a
n
g
, 
T
å
la

m
o
d
, 
H

ä
n
sy

n
st

a
g
a
n
d
e
, 
G

ru
n
d
li
g
h
e
t,
 E

x
a
k
th

e
t,
 U

th
å
ll
ig

h
e
t,
 I

n
st

ru
k
ti
o
n
e
r,

 D
e
ta

lj
e
r

Uppgift: Hur påverkar din naturliga beteendestil dina dagliga aktiviteter och dina famtida planer (studerande, karriärplanering,
balans i livet osv.)?
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Motivationsfaktorer

En bra och levande vänskapskrets
En positiv och entusiastisk atmosfär
Fritt utfört ansvar
Människor som kommer med lätt
Öppenhet i kommunikation
Frihet från småpetiga uppgifter
Möjlighet att vara med
Öppna diskussioner
Kreativa idéer och genomförande av dem
Att kunna framföra sin egen åsikt
Nya möjligheter
Ett positivt sätt att föra saker framåt

Uppgift:Välj tre saker från ovanståede lista som motiverar dig mest.

Saker som minskar motivation

Torrhet och tråkighet
Tråkiga rutiner
Att bli åtskild från människor
Att förlora chansen att avancera
Detaljerade instruktioner
Att förlora sin popularitet
Att ens egen grupp splittras
Kyla och hårdhet
Begränsningar
Sakinriktning
Att stå och stampa på samma ställe
Dålig gruppanda

Uppgift: Välj tre saker från ovanstående lista som minskar din motivation mest.
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Naturliga styrkor

Konkurrerar på ett människonära sätt
Kan hålla människor motiverade
Kör inte över sina underordnade på bekostnad av förändringar
Tar känslosaker i beaktande
Kan producera idéer
Ser på saker på lång sikt
Kan sälja sina idéer åt människor
Vågar fungera utan anvisningar
Är stimulerande och positiv
Är positivt inställd även i motgång
Håller på sin grupps bästa
Tycker om människor

Uppgift:Välj tre styrkor från ovanstående lista.

Utvecklingsområden

Gör mindre noggranna uppskattningar
Fungerar ytligt
Påverkas av känslor
Försöker vara till lags för mycket
Handlar inte uppriktigt
Avslöjar inte alltid sin riktiga åsikt
Ute efter popularitet
Spenderar för mycket tid med människor
Gör slarvfel
Ser för mycket på sig själv
Blir ivrig utan att analysera situationen
Vill behålla sina kamrater till alla pris

Uppgift: Välj tre utvecklingsområden som du vill utveckla från ovanstående lista.
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Del 2: Jag som student

Min naturliga inlärningsstil

Uppgift: Ta fram de beteenden som motiverar dig mest från ovanstående lista i nedanstående situationer

Lärande genom att läsa

Lärande genom att göra

Självständigt lärande

Lärande i grupp

Vara en ivrig elev: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Handlingsorienterad inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

"Trial and error" inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Föredra att lyssna på korta historier: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Experimentell inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Del 3: Jag och min framtid

Denna del hjälper dig att ta fram och känna igen dina viktigaste, naturliga beteenden som påverkar din framtid och dina karriärval. 

Uppgift: Välj 2-3 arbetsuppgifter som intresserar dig och skriv ned dem nedan. Definiera arbetsuppgifterna konkret. Till exempel
kundservice, försäljning B2B, försäljning i en affär, ledarskap, specialist, undervisning, vård etc. Definiera en möjlig bransch.

Fundera sedan på vad som skulle motivera dig i varje arbete och hur dina naturliga styrkor och utvecklingsområden skulle passa i
repektive yrke.

Arbetsuppgift 1:

Min motivation:

Mina styrkor:

Mina utvecklingsområden:
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Arbetsuppgift 2:

Min motivation:

Mina styrkor:

Mina utvecklingsområden:

Arbetsuppgift 3:

Min motivation:

Mina styrkor:

Mina utvecklingsområden:
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Slutsatser

Som en slutsats av föregående övning är jag mest intresserad av följande karriärval:

Alternativ 1:

Argument:

Alternativ 2:

Argument:
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Del 4: Slutsatser – Idéer för min framtid

Uppgift: Reflektera över dina observationer och anteckningar. Skapa utifrån dessa en konkret sammanfattning för din framtid.

Slutsats 1:

Hur påverkar detta mitt dagliga agerande (fördelar/nackdelar):

Utifrån det behöver jag komma ihåg:

Slutsats 2:

Hur påverkar detta mitt dagliga agerande (fördelar/nackdelar):

Utifrån det behöver jag komma ihåg:
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