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Namn  Värderingsövning -Isberget  
Mål och syfte  Ökad insikt angående sina egna 

värderingar. 

 Bidra till att eleverna får lättare 
att prioritera. 

 Bidra till att eleverna får något 
konkret att navigera efter. 

 Bidra till en ökad möjlighet att 
snabbare komma till önskad 
situation eller önskat mål. 

 En ökad förståelse angående egna 
val och handlingar. 

 
Förslag till åk 8-9 
Förslag till ämne SO, språk 
Tidsåtgång 1-2 timmar 
Metod 
Övningen ska göras enskilt och ingen ska behöva visa för kompisarna vad de fyllt i 
om de inte vill. 
Diskutera 

 Börja med en öppen fråga angående vilka öppna värderingar som är vanligast. 

 Vilka dolda värderingar tror eleverna att människor har? 

 Varför är det viktigt att vara medveten om sina värderingar? 

 Hur kan värderingar påverka våra val och handlingar? 
 
Instruera eleverna att rangordna sina värderingar från 1-10. Där 1 är oviktigt och 10 
är mycket viktigt. 
Innan de fyller i siffror ska de läsa igenom alla värderingar noga. 
De får lov att använda samma siffra flera gånger men de ska tänka till om 
värderingarna är lika viktiga för dem. 
 
Där det står intresse kan de fylla i om de har några särskilda intressen som t.ex. 
fotboll, spela gitarr, baka, samla på gamla mynt o.s.v. 
 
När de fyllt i en siffra vid varje värdering tar de en linjal och drar streck från X till X. 
Nu har de gjort sitt egna isberg och fått en insikt hur de själv värderar saker. Var 
finns topparna? Vad är viktigt och vad är mindre viktigt? 
Se exempel på hur det kan se ut på sista sidan. 
 
Diskutera kring resultaten utan att gå en på vad de svarat. Fick de någon 
tankeställare? Kan man omvärdera saker i livet genom nya insikter? 
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-värderingar påverkar våra  
val och handlingar 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ÖPPNA VÄRDERINGAR -ovanför ytan 

De vi kan sätta ord på, värderingar vi vet om att vi har. 

DOLDA VÄRDERINGAR -under ytan 

De är osynliga för omvärlden och ibland även för oss själva. 

Kan vara lika starka som de öppna, styr också vårt beteende. 
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VÄRDERINGAR 
Vad värderar du högt? Vad är allra viktigast för dig?  
Ta tid på dig att fundera, läs igenom alla påståenden  
och väg dem mot varandra utifrån hur viktiga de är för dig. 
Sätt sedan ett kryss under en siffra  
där 1 är lägst och 10 är högst värdering. 
Du får lov att använda samma siffra flera gånger men försök att tänka till om de är lika viktiga för dig. 
Genom att dra ett streck från x – x bildar du ditt egna personliga isberg.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Familjen           
Många kompisar/ingå i en större grupp kompisar           
Motion/träning           
God mat           
Resor/semester           
Vara i naturen/vara ute mycket           
Utbilda mig/lära mig nya saker           
Få uppmärksamhet/beröm för jag är duktig i skolan           
Att det alltid finns någon jag känner när jag börjar med något nytt           
Få men pålitliga vänner           
Få höga betyg           
Få uppmärksamhet för jag är rolig           
Att alltid göra mitt bästa           
Snygga kläder           
Vara omtyckt           
Vara ärlig och pålitlig           
Jämlikhet och rättvisa           
Valfrihet           
Att få uppmärksamhet för att jag är snäll och hjälpsam           
Pengar           
Hälsa/att få vara frisk           
Delta i någon förening/fritidsaktivitet           
Att ha kul i skolan           
Passa tider           
Kunna ha märkeskläder och/eller prylar (t.ex. Iphone m.m.)           
Att känna mig trygg           
Intresse ex.______________________________________           
Intresse ex._____________________________________           
Intresse ex._____________________________________           
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Exempel på hur ett isberg kan se ut. 
 
                                                   

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Familjen          x 
Många kompisar/ingå i en större grupp kompisar      x     
Motion/träning        x   
God mat    x       
Resor/semester    x       
Vara i naturen/vara ute mycket  x         
Utbilda mig/lära mig nya saker       x    
Få uppmärksamhet/beröm för jag är duktig i skolan         x  
Att det alltid finns någon jag känner när jag börjar med något nytt       x    
Få men pålitliga vänner          x 
Få höga betyg        x   
Få uppmärksamhet för jag är rolig  x         
Att alltid göra mitt bästa        x   
Snygga kläder     x      
Vara omtyckt           
Vara ärlig och pålitlig         x  
Jämlikhet och rättvisa           
Valfrihet     x      
Att få uppmärksamhet för att jag är snäll och hjälpsam         x  
Pengar       x    
Hälsa/att få vara frisk         x  
Delta i någon förening/fritidsaktivitet        x   
Att ha kul i skolan           
Passa tider        x   
Kunna ha märkeskläder och/eller prylar (t.ex. Iphone m.m.)      x     
Att känna mig trygg         x  
Intresse Spela gitarr     x      
Intresse Dansa       x    
Intresse            


