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Vem är vad?
Den här övningen är rolig att göra för att 
testa vilken symbol som passar bäst in på 
varje enskild elev. 

Penna, skiftnyckel, telefon, ordförandeklubba eller glödlampa. 

Låt eleverna svara på frågorna för att se vilka styrkor de har.

Gör så här: 

Sätt ett kryss vid de påståenden som du tycker passar bäst in 

på dig på nästa sida.  Sätt max 10 kryss.

Gruppuppgift:  
Gör ett frågeformulär eller en intervjuguide.
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1. Jag tycker det är kul att ringa upp och ta kontakt med nya människor

2. Det känns viktigt att ha ordning och reda bland mina papper i skolan

3. Jag är bra på att komma på lösningar på problem

4. Jag gillar att jobba mot ett mål

5. Jag är en person med mycket åsikter och tror på det jag gör

6. Mina kompisar brukar lyssna på vad jag säger

7. Jag tycker att det är kul att knacka dörr och sälja saker

8. Jag tycker om att planera och känna att jag har kontroll över saker

9. Jag är den i klassen som ofta kommer med idéer

10. Jag är nyfiken och tycker om att experimentera

11. Jag är en person som bryr mig om vad jag gör med mina pengar

12. Jag tycker om praktiska uppgifter och att arbeta med mina händer

13. Jag känner inget större obehag av att prata inför en grupp

14. Jag tycker att de teoretiska ämnena är roliga i skolan

15. Jag slarvar inte då jag gör någonting, det är resultatet som räknas

16. Jag har ett äkta intresse för människor

17. Jag ser ofta ett problem som en möjlighet

18. När jag köper saker letar jag efter bästa pris och kvalitet

19. Jag tycker om praktiska ämnen i skolan

20. Jag bryr mig om hur mina kompisar mår

 

 



www.framtidsfron.se

Vilka arbetsuppgifter skulle passa dig?

Räkna ihop hur många kryss du har fyllt i för varje 

symbol.  Har du t ex. kryssat fråga 7, 8 och 14 sätter 

du en tvåa vid pennan och en etta vid telefonen.

Fråga 2, 8, 11, 14 Antal kryss ............

Fråga 12, 15, 18, 19 Antal kryss ............

Fråga 1, 7, 13, 16 Antal kryss ............

Fråga 4, 5, 6, 20  Antal kryss ............

Fråga 3, 9, 10, 17 Antal kryss ............

Av din lärare får du veta vad som står för den symbol 

som fått flest kryss. Fundera över om du tycker att det 

stämmer någorlunda på dig. Diskutera också med dina 

kompisar om de tycker att det stämmer. Kanske har 

du lika många kryss vid två av symbolerna, välj då den 

som du tycker passar in bäst.

Gruppuppgift:  
Gör ett frågeformulär eller en intervjuguide.
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Gruppindelning – Vem är vad?

Flest pennor: Du är den ordningsamma typen som man vågar lita på. Du trivs 

med att sköta pappersarbetet, ekonomi och hålla ordning på allt material som 

gruppen kommer att behöva.

Flest skiftnycklar: Du är riktigt intresserad av hur en produktion sköts eller 

hur en produkt tillverkas. Vilket material används och hur mycket? Du är den i 

gruppen som bör ansvara för att ni får veta så mycket som möjligt om produkter 

och tillverkning.

Flest telefoner: Du kan sälja sand i Sahara! Marknadsföring och försäljning är 

något som borde intressera dig. Du är den i gruppen som bör ansvara för att ni 

får veta så mycket som möjligt om kunder och försäljning.

Flest ordförandeklubbor: Du vet vad du vill och kan göra så att dina 

medarbetare känner likadant! Sjunker skeppet är du den siste att hoppa. Du 

lyckas få alla att dra åt samma håll och du är en bra gruppledare.

Flest glödlampor: Du är ett riktigt ljushuvud! Du kommer ofta på bra idéer, är 

nyfiken, kreativ och snabb på att hitta lösningar. Du är en

äkta idéspruta, en sådan som du behövs i gruppen när det är idétorka.

När övningen är gjord och alla vet vilken figur man tillhör är det dags att dela in 

grupperna. Varje grupp bör ha minst en person från varje symbol.

 

 


