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AKTIVITET

Tio saker innan jag fyller...

SYFTE: För att kunna sätta upp mål och målbilder i livet behöver vi först träna på att hitta våra drömmar. Sedan kan vi 
konkretisera våra drömmar och sätta upp mål. 

GENOMFÖRANDE: Introducera uppgiften för eleverna  och låt dem sedan arbeta enskilt. Uppmana dem att tänka först 
en stund innan de börjar skriva.

UTVÄRDERING: Sammanfatta för eleverna att vi behöver våra egna drömmar för att kunna ha en riktning i våra liv. 
Om vi inte har några egna drömmar kommer vi i stället att följa andras önskningar. Här kan du hämta information till 
diskussionen genom faktatexten på föregående sidor.

AKTIVITET

Mitt livspussel

SYFTE: Att tydliggöra för eleverna att allt hänger ihop, att vi behöver “ha drömmar på flera plan” och hitta en balans i 
livet för att må bra. 

GENOMFÖRANDE: Ha en kort diskussion med eleverna om att man inte kan prestera i skolan om man inte har sovit 
tillräckligt och ätit en bra frukost. På samma sätt hänger det ihop i hela livet, vi behöver några nära relationer och en 
god hälsa för att kunna må bra och prestera på ett jobb. Flera av dessa saker tar vi för givet, men som taletsättet lyder: 
Som frisk har man tusen önskningar, som sjuk har man bara en.

 På samma sätt som vi tar vår hälsa för given kan vi ocskå ta vår familj och våra vänner för givna.  Prata om att våra 
drömmar ofta handlar om karriär eller saker som vi vill göra när vi har lov/semester. Större delen av våra liv består 
dock av vardag (även om den kan se väldigt olika ut för olika personer), och be eleverna att också beskriva vad de har 
för drömmar om sin vardag när de är 50 år. Hur ser en vanlig dag ut för dem då?

Läs instruktionerna för eleverna och be dem sortera in sina drömmar från den förra övningen. Se om de har pusselbi-
tar som är tomma och ta upp det till diskussion i utvärderingen. 

UTVÄRDERING: Fråga eleverna vad de gjorde för reflektioner när de sorterade och fyllde på med drömmar. Repetera 
syftet med aktiviteten.

HANDLEDNING  MODUL 1           Värderingar och målbilder   



AKTIVITET 

Beslut, beslut, beslut

SYFTE: Övnigen har olika syften beroende på vad man väljer ut och vad man betonar.  Syftet är delvis att skapa inspi-
ration och öka tryggheten i gruppen genom att eleverna på ett lustfyllt sätt får göra några snabba val. De får också 
genom att ta ställning till olika moraliska dilemman chans att få koll på sina egna och andras värderingar och repetera 
det faktum att våra värderingar styr våra åsikter och vårt agerande, alltså våra beslut. 

GENOMFÖRANDE: 
1. Eleverna får ta ställning till olika påståenden som du som pedagog läser upp. Vänta en stund med att berätta syftet 
med övningen, kör bara i gång med att be dem ställa sig på ett led mitt i klassrummet.
2. Läs upp påståenden i ganska snabbt tempo och peka åt vilket håll (höger/vänster) de ska gå på de olika alternativen. 
Du kan välja ur exemplen nedan eller komma på egna, kanske något som har anknytning till något skolämne. Låt någon 
elev motivera sitt ställningstagande emellanåt.
3. Fortsätt med påståenden ur en annan kategori nedan, antingen på samma sätt eller genom att de får stå kvar men 
du parar nu ihop dem två och två. När du läst upp ett dilemma får de parvis berätta för varandra vad de väljer samt 
motivera varför. Be något par berätta om sin diskussion emellan varje dilemma. (Du kan använda denna övning som 
start på ett annat pass, och då eventuellt med dilemman som dina elever har hittat på.) 

 4. Diskutera tillsammans:
• Var något påstående extra svårt att ta ställning till och varför det var så? Det kan handla om att det var en situation 
som de inte varit med om/tänkt kring och därför inte hade någon klar värdering kring.
• Ändrade ni åsikt i och med diskussionen efteråt? Många av våra beslut sker utifrån tidigare erfarenheter men vi be-
höver vara uppmärksamma på om vi fortfarande har samma åsikt eller behöver uppdatera våra värderingar.

5. Eleverna arbetar sedan vidare med nedanstående sidor i elevboken. Titta först igenom sidorna tillsammans, börja 
med inledningstexten på s.23, kring Del 2, “Förmågan att ta beslut”, om ni inte läst det tidigare.

 Att göra val och ta beslut 
 Ambivalens
 Du tar cirka 2500-10 000 beslut varje dag
 Beslut som handlar om liv och död! 

UTVÄRDERING:  
Denna övning syftar bland annat till att förstå att vi tar många beslut per dag och att en del är lätta en del är svåra men 
framför allt att vi påverkas, mer eller mindre, av tidigare erfarenheter och människor i vår omgivning. Det kan också 
vara bra att få med att ju tryggare vi är i en grupp desto lättare är det att ta “rätt” beslut.

Förslag på påståenden:

Vad väljer du?
Strand  eller  klippor
Skog eller  stad
Sporta  eller  slappa
Julafton  eller  midsommarafton
Sushi  eller  pizza
Snacks  eller  godis/godsaker
Sovmorgon eller  sluta tidigt
Jorden runt eller upp i rymden
Bo i Sverige eller  i något annat land

Moraliska dilemman
• Hjälpa 100 personer och alla får reda på det eller hjälpa 2000 personer men 
   ingen vet att det är du som gjort det.
• Komma ihåg allt du lär dig men ha låga betyg eller glömma bort allt du lär dig 
   och ha höga betyg.
• Såra någon annan varje dag eller själv bli sårad varje dag.
• Hoppa in i en bil där föraren verkar vara berusad eller sno åt sig nyckeln och 
   kasta bort den.
• Du hittar 5000kr på gatan, lämna in dem till polisen eller behålla dem själv.

“Pest eller kolera”
• Aldrig mer få äta något sött eller aldrig mer få titta på film/serier
• Hitta din drömpartner eller få 2 miljoner
• Få ditt drömjobb men bo kvar hemma hos din familj hela livet eller få en 
  drömlägenhet men ett jobb som du hatar hela livet.
• I ett års tid alltid börja dina meningar med: “Först och främst vill jag säga 
   att jag är bäst...” eller med: “Först och främst vill jag säga att du är bäst...”
• Inte få prata på ett år eller att allt man äter smakar illa (bajs) under ett år

HANDLEDNING  MODUL 3        Vilja och beslut 


