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Namn  Arbete – vad är viktigast 
Mål och syfte 

o Eleverna får ställa sina egna värderingar mot andras och reflektera över 
vad som är viktgast. 

o Ge eleverna en ökad förståelse för varför vi måste arbeta, ur ett 
samhällsperspektiv etc. 

Förslag till ämne Studie- och yrkesorientering, Svenska 
(förslagsvis översätter man 
svarsalternativen och kan använda 
övningen i övriga språk), 
Samhällskunskap. 

Förslag till årskurs Åk 4-9 
Tidsåtgång 1-2 lektioner 
Metod 
Arbeta i halvklass eller dela upp klassen i mindre grupper. 
 
Till denna övning delas vars ett papper med svarsalternativen ut. Eleverna får klippa 
ut de alternativ de väljer (läraren kan ha förberett detta). 
 
Eleverna väljer ut tre alternativ och rangordnar dem (dessa visas inte för de andra). 
Därefter visar eleverna sina val, man börjar med det sista valet. När alla visat sitt 
tredje hands val börjar man med andra o.s.v. 
 
Viktigt! Inget svar är rätt eller fel. Det viktiga i denna övning är att eleverna själv får 
tänker till. Låt gärna eleverna  berätta hur de har resonerat. 
 

Övningen följs upp med: Varför arbetar vi? 
Diskutera olika anledningar till varför man arbetar. Brainstorma och skriv upp det ni 
kommer fram till på tavlan. Här kan eleverna behöva hjälp att komma igång. 
Arbetar man bara för att tjäna pengar? 
Viktigt! Inget svar är rätt eller fel, men diskutera konsekvenserna av hur samhäller 
skulle se ut om vi inte arbetade. 
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 Det är viktigt att jag får vara ute mycket 

 

 Det är viktigt att man lär sig nya saker hela tiden 

 

 Det är viktigt att arbetet är nära där jag bor 

 

 Det är viktigt att arbetsuppgifterna är roliga 

 

 Det är viktigt att jag får röra på mig mycket  

 

 Det är viktigt med bra arbetskamrater 

 

 Det är viktigt att jag inte blir smutsig när jag arbetar 

 

 Det är viktigt att jag tjänar mycket pengar på mitt arbete 
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 Det är viktigt att jag inte arbetar på natten eller på helger 

 

 Det är viktigt att arbetet är inomhus 

 

 Det är viktigt att jag får bestämma saker på egen hand 

 

 Det är viktigt att jag har många olika arbetsuppgifter 

 

 Det är viktigt att mitt arbete är spännande 

 

 Det är viktigt att jag får träffa många människor när jag 

arbetar 

 

  Mitt egna alternativ:____________________________ 

 

___________________________________________________ 


