
Namn  Vilken medarbetare är jag? 

Mål och syfte 

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

o Ökad kännedom om att det finns många olika personligheter på en arbetsplats. 
o Ökad förståelse för vilken slags person man själv är. 

Förslag till ämne Svenska 
Samhällskunskap 

Förslag till årskurs Åk 7-9 

Tidsåtgång 1 lektioner 

Metod 

Förklara för eleverna att de ska fylla i testet individuellt.  
  

De ska ringa in sammanlagt tio egenskaper som de tycker är viktigast. 
 

Låt eleverna räkna ut vilken grupp (färg) som fick flest svar. Därefter läser de vilken slags 
medarbetare som vann. 
  
 

Extra. Skriv ut lika många jobbannonser som antalet elever i klassen från www.ams.se. 
Dela upp klassen i två delar. Hälften ska ”söka jobb” och andra hälften ska vara 
”arbetsgivare”.  
Varje ”arbetsgivare” får en jobbannons var i ca. 5 ex. 
Låt ”arbetsgivarna” ögna igenom annonserna. 
Nu får medarbetarna gå runt och läsa upp sitt resultat. Det kan låta så här: 
Jag är en riktig ledartyp. Jag gillar att stå i centrum och tar gärna ledarrollen i en grupp. 

Jag vet vad jag står för och har alltid ett tydligt mål i sikte. Därför har man ofta respekt  

för mig. Jag trivs bland människor och pratar mer än gärna, även om jag ibland inte har tid. 

-Kan jag få arbeta hos er? 

Arbetsgivarna får fundera en stund om de skulle vilja ha just den medarbetaren på sin 
arbetsplats.  
Om han/hon svarar Ja! så får ”medarbetaren” en annons. Om ”arbetsgivaren svarar Nä! 
får ”medarbetaren” gå vidare. 
När alla sökt arbete hos alla arbetsgivarna byter man roller. 

Efteråt diskuterar ni vilka slags medarbetare som fick flest jobb, vad kan det bero på? 
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Vilken medarbetare är jag? 

Gör testet nedanför och upptäck vilka egenskaper du tycker är 
viktigast hos en bra medarbetare. 
Ringa in de (sammanlagt) tio egenskaper du tycker är viktigast. 

Kreativ 

Idérik 

Rolig 

Öppen 

Framåt 

Pratglad 

Noggrann 

Organiserande 

Pålitlig 

Punktlig 

Ansvarsfull 

Strukturerad 

Allmänbildad 

Påläst 

Lättlärd 

Ekonomisk 

Undersökande 

Trevlig 

Social 

Nyfiken 

Flexibel 

Hjälpsam 

Lyssnande 

Omtänksam 

Ledartyp 

Driven 

Bestämd 

Effektiv 

Fokuserad 

Målinriktad 

Företagssam 

Nytänkande 

Prestigelös 

Självsäker 

Entreprenör 

Seriös 

Räkna ihop hur många egenskaper du ringat in i varje ruta.  
Den bokstav du fått flest av är den medarbetare du representerar. 
Läs mer om personen på nästa sida. 
 
Orange = A 
Gul = B 
Rosa = C 
Blå = D 
Lila = E 
Grön = F 
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Flest A 
Den hungrige medarbetaren 
Jag är en riktig idéspruta. Mycket kreativ och 
ingen vet varifrån jag får dina idéer-bara att de oftast är bra. 
Jag är avslappnad, öppen och omtyckt. Kanske kan jag vara lite slarvig ibland, 
Något som jag ofta skojar om. Jag har lätt för att få folk att skratta. 

Flest B 
Den flitige medarbetaren 
När man ger en uppgift till mig kan vara säker på att den blir slutförd –och i tid dessutom. 
Jag är väldigt noggrann och tycker om att ha ordning och reda.  
Jag har alltid koll på var sker och ting finns och glömmer aldrig  
något jag lovat. Jag är alltid i tid och tar stort ansvar, men kan ha svårt  
att göra något spontant som inte passar in i mitt schema. 

Flest C 
Den kunnige medarbetaren 
Ingen vet riktigt hur, men jag verkar veta det mesta och det jag inte vet tar jag reda på. 
Jag tänker innan jag svarar och tar alla uppgifter på stort allvar. Jag kommer inte alltid med  
nya idéer men är allmänbildad och har superkoll på siffror. Jag är lite tyst men väldigt  
trevlig och uppskattad. 

Flest D 
Den mysiga medarbetaren 
Alla tycker om mig. Jag lyssnar alltid på andra och frågar varje dag hur andra 
mår. Jag tycks veta det mesta om alla vänner och en del kanske tycker att jag 
skvallrar lite, men jag frågar både av omtanke och av nyfikenhet. jag tar gärna tag i saker 
som andra behöver hjälp med och har inget emot att göra sådant som måste göras men 
som ingen annan har tid eller lust med.   

Flest E 
Den centrala medarbetaren 
Jag är en riktig ledartyp. Jag gillar att stå i centrum och tar gärna ledarrollen i en grupp. 
Jag vet vad jag står för och har alltid ett tydligt mål i sikte. Därför har man ofta respekt  
för mig. Jag trivs bland människor och pratar mer än gärna, även om jag ibland inte har tid. 

Flest F 
Den självständiga medarbetaren 
De flesta skulle nog kalla mig en riktig entreprenör. Jag tycks alltid ha en ny idé och tycker  
om att själv fundera och driva igenom mina idéer. Jag tror på mig själv!  
Jag är dessutom väldigt företagssam –jag tar för dig och visar framfötterna. Jag är mycket 
självsäker men tycker även att alla är lika viktiga. 
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