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FÅR EJ KOPIERAS

 

För högstadiet

Ett utbildningsprogram för att stärka skolans främjande och förebyggande 
arbete och elevers motivation, självledarskap samt förmåga till reflektion 

kring sig själv och sin omgivning

LÄRARHANDLEDNING
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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, så det sorterar in allt vi upplever med 
hjälp av våra tidigare erfarenheter och värderingar. 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 ”Värderingsbyrå” 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?

Värderingsbyrå    
Syfte: Att eleverna får en förståelse för att allt de är med om värderas av deras hjärna och sorteras in i en låda i deras 
”Värderingsbyrå”. Hur de reagerar på det som händer beror på de värderingar och attityder de har sedan tidigare. 

Genomförande: 
1. I varje ny situation letar vi efter ”rätt” värdering i vår byrå. Det beror på att hjärnan strävar efter att vara effektiv. 
Hur vi reagerar på det som händer beror alltså på de värderingar och attityder vi har sedan tidigare. Läs igenom fakta-
rutan ovan (finns även i elevernas bok) och diskutera innebörden av ”Värderingsbyrån” med eleverna. 
2. Välj ett av dessa påståenden och skriv upp det på tavlan.
• Lycka för mig är…
• Sociala medier betyder för mig…
• Ett spännande resmål för mig är…
• Frihet för mig är…
Gör en mindmap och skriv till exempel ”Ett spännande resmål för mig är...” i mitten och ge ett exempel från ditt liv. Låt 
eleverna få fylla på med sina exempel. 

3. Dela in klassen i grupper om 3–4 personer och be dem fortsätta diskutera utifrån ett annat av förslagen ovan. På-
minn eleverna om att det är viktigt att alla kommer till tals och att de lyssnar på varandra. Finns det något exempel där 
gruppen kan enas? 
4. Sammanfatta gruppsamtalen i en gemensam diskussion. 
5. Eleverna får arbeta enskilt med att avsluta meningarna i sin bok, Några av mina byrålådor. 

Utvärdering: Poängtera att det är viktigt för processen att man skriver ner sina värderingar själv och får möjlighet att 
revidera och reflektera över dem i lugn och ro. Genom att vi medvetandegör oss sjäva om våra värderingar får vi dels 
koll på vilka värderingar vi har och får dessutom chans att ändra de värderingar som vi inte tycker stämmer längre. När 
vi på det här sättet får fundera, diskutera och skriva ner våra värderingar ökar vi våra chanser att göra medvetna val 
och inte bara gå på ”autopilot” när vi hamnar i nya situationer eller möter nya människor. 
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Egenskaper  

1. Drömyrke  
Syfte: Ett av skolans mål är att varje elev kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. I den-
na övning får eleverna fundera på vilka yrken de tycker är intressanta och vilka egenskaper som behövs för detta yrke. 
Det ger också en möjlighet att fundera på vilka yrken som finns.

Genomförande: Som introduktion kan ni titta på en film om ett yrke på yrmis.se eller bjuda in en vuxen som kommer 
till klassen och berättar om sitt yrkesval. Ge exempel och presentera olika yrken i samarbete med SYV. Fråga och funde-
ra på vilka drömyrken och möjligheter som finns för de elever du jobbar med. Be eleverna att fundera på (under tiden 
de ser filmen eller under besöket), vilka egenskaper som är bra att ha för det specifika yrket. Efter filmen eller besöket 
skriver du upp egenskaperna på tavlan. En egenskap skulle kunna vara noggrann eller stresstålig. Fråga eleverna om de 
tror att man kan lära sig dessa egenskaper? Hur vi kan lära oss, utveckla och förbättra dem? Hur kan vi träna oss på att 
på att vara noggranna eller stresståliga?
Eleverna får skriva ner i sin bok något/några yrken som de skulle kunna tänka sig i framtiden. De fortsätter att skriva 
vilka egenskaper som skulle vara meriterande att ha, och vilka egenskaper som är ett måste, om de ska kunna klara av 
arbetsuppgifterna. (Eleverna svarar endast på de tre översta uppgifterna, resten kommer i samband med ”Mina egen-
skaper” nedan.)

Utvärdering: Gör en sammanställning på alla yrken ni har pratat om och samma sak med egenskaperna. Ha en dis-
kussion kring hur ni kan träna på dessa egenskaper. Välj en eller ett par egenskaper som eleverna får träna på under 
veckan som kommer. Återkoppla vid nästa ML lektion.

2. Mina egenskaper  
Syfte: Eleverna får individuellt fundera över hur de är som personer och hur de vill vara, hur de vill uppfattas. De får se 
många olika egenskaper och träna på att se egenskaper som de är stolta över. 

Genomförande: Gå igenom alla ord och förklara dem. De kan användas i svenska som veckans ord och tränas genom 
att göra en ”sista minuten”. I sista minuten jobbar eleverna i par eller mindre grupper. De står mitt emot varandra där 
den ena ser vad som står på tavlan. Du skriver en egenskap på tavlan och eleverna ska beskriva ordet och de andra får 
gissa. När de är klara byter de plats. Du bestämmer hur lång tid de får på sig, 10 sekunder eller 20 sekunder. De kan 
också gestalta orden genom bilder, filmer, för att förtydliga och förankra kunskaperna och göra det på ett roligt sätt. 
Sedan får de arbeta enskilt i sin bok.

Utvärdering: Samtal kring egenskaper med fokus på att vara stolt över sig själv.
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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 förän-
dra, 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.

Skattkistan
Syfte: Följande fyra övningar syftar till att skapa en förståelse för vad vi själva kan påverka och vad vi behöver acceptera 
och lägga åt sidan samt att träna på att hitta konstruktiva lösningar på sina problem.

Att träna på att hitta lösningar.
1. Skattkistan
Ta fram en skattkista (gärna en ”fysisk låda” eller en plansch) med ett antal post-it lappar där du skriver upp dessa 
exempel: en person som du har svårt för, uppgifterna i ett matteprov, mitt humör på morgonen, var du är född, vem
som är din mamma och pappa, vem som styr Sverige. Sätt upp lapparna på tavlan. Ta en lapp i taget och fråga 
klassen om du ska lägga lappen i skattkistan(påverkbart) eller att lappen ska vara utanför skattkistan (opåverkbart).

2. Min skattkista  
I elevboken finns uppgiften Min skattkista. Där finns exempel på hinder som kan upplevas svåra för ungdomar. Vilka
av dessa hinder kan ni hitta en lösning på? Eleverna får placera dessa i sin skattkista genom att dra ett streck från
dessa hinder till bilden av skattkistan. De hinder de inte kan förändra får de skriva i anteckningsblocket, under 
rubriken “Jag behöver acceptera att.…”

När de är klara får de fundera ut egna personliga exempel som de antingen kan påverka eller inte påverka.


