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Hej! 
Vad roligt att du ska jobba med Choice och Brainy tillsammans med elevgruppen!
Boken riktar sig främst till årskurs fem och sex, men kan även användas för yngre och äldre elever. 
I den här handledningen får du tips om hur du kan arbeta med boken, kapitel för kapitel. Den 
är enkel att följa men också fri att forma utifrån elevgruppen, som du känner bäst. På sidorna 3 
och 4 finns en förankring till de rådande styrdokumenten. 

Bakgrund
Boken baseras på min erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och på vetenskapliga  
karriärutvecklingsteorier.

Handledningens disposition 
Varje kapitel har en egen del i denna pedagogiska handledning.  
Varje del innehåller:
– Syfte 
– Förslag på lektionsplanering  
– Diskussionsfrågor
– Förslag på kreativ övning
– Hemuppgifter
– Diskussionsfrågor efter hemuppgiften 
– Sammanfattning

Ditt arbetssätt 
Bokens åtta kapitel kan du förslagsvis jobba med en gång i veckan under 
en åttaveckors period, eller som du själv tycker passar bäst. Fortsätt 
gärna återkoppla till Choice och Brainy i de olika ämnena fortsättnings-
vis. Det är viktigt att tänka att det är en läroprocess.

Uppdragen i boken finns även med i denna handledning, tillsammans 
med fördjupande frågor och övningar. Känn själv i vilken ordning du 
lägger upp övningarna och vilken nivå som passar eleverna.

Varje kapitel i boken avslutas med ”Din sida”. Här kan eleverna  
jobba med hemuppgifterna som är angivna i handledningen 
eller med något annat som du tycker passar dina elever.

Du som pedagog väljer själv om du vill läsa texten högt för 
eleverna, om eleverna läser individuellt eller tillsammans i mindre 
grupper.

Lycka till!

Detta är ett komplement till boken ”Choice och Brainy möter framtiden”.
Text: Linn Andergren. Illustrationer: Love Nordmark. Copyright Tremedia 2017.
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Läraren bör i undervisningen:
Ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha  
betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie-  
och yrkesval.
Choice får i uppdrag att ta reda på varför man läser matematik i skolan. Genom att fundera på 
och komma till insikt i varför matte finns med som ämne i skolan blir både hon och hennes 
klasskompisar mer medvetna och motivationen har möjlighet att öka. 

Utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om  
kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida  
studie- och yrkesval, samt ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper  
om hur arbetslivet fungerar
Brainy utmanar Choice och hennes tankesätt. Utan nya tankar kan man inte agera på nya sätt. 
Choice får uppleva traditionella föreställningar om hur arbetslivet fungerar. Genom att arbeta 
med boken och uppdragen väcks frågor om den ständigt föränderliga arbetsmarknaden och den 
egna framtida arbetsmarknaden. 

Lärare och studie- och yrkesvägledare bör:
Ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av studier och  
jobb.
Att börja väcka dessa tankar redan innan högstadietiden ger eleven möjlighet att göra friare och 
väl underbyggda val. 

Förankring i Skolverkets  
allmänna råd
Arbete med Studie- och yrkesvägledning (2013, s.25)
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Förankring i läroplanen Lgr11, reviderad 2016 (s. 14,17).
Skolans mål är att varje elev kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning  
och yrkesinriktning.
Brainy uppmärksammar Choice på vad det är som påverkar henne i vardagen. Choice upptäcker då 
att hon gör många val utan att vara medveten om det. För att kunna göra ett väl underbyggt val måste 
man vara medveten om vem man själv är och vad som påverkar en. Brainy tycker det är viktigt att 
börja fundera på detta tidigt i livet, därför söker Brainy upp Choice och öppnar hennes ögon för fram-
tiden.

Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning  
till frågor som rör den egna framtiden.
Brainy lär Choice att se vad hon har att välja mellan men även se det som hon har valt bort. I det bort-
valda kan de framtida möjligheterna finnas; bara man blir medveten om dem. 

Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-,  
förenings- och kulturliv.
Choice får i uppdrag att leta jobb, hon öppnar då ögonen och ser jobb hon aldrig tänkt på. Hon för-
står också att alla inte har möjlighet att se samma jobb, eftersom man lever på olika platser och under 
olika förutsättningar. 

Skolans mål är att varje elev har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i  
Sverige och i andra länder. 
Brainy visar Choice på de många möjligheter till utbildning som faktiskt finns. Att veta vad som finns 
men också att veta vad som krävs för att bli antagen är lika viktigt. 

Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med kultur- och  
arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter som kan berika den lärande miljön.
Ett av bokens syften är att introducera unga till arbetslivet. 

Alla som arbetar i skolan skall bidra till att elevens studie- och yrkesval inte  
begränsas av kön eller av social- eller kulturell bakgrund.
Boken vänder sig till all personal i skolan som på olika sätt kan bidra till att stödja ett friare studie- och 
yrkesval. Brainy berättar för Choice att hon påverkas av kön, social och kulturell bakgrund när hon 
väljer utbildning och jobb. Choice blir även medveten om att hon redan valt bort mer än hälften av 
alla jobb pga. sitt kön, klass och kulturell bakgrund. Detta ger Choice möjligheten att välja bland alla 
utbildningar och jobb eftersom hon då förstår att hon kan göra ett mer medvetet val. 

Läraren skall bidra med underlag för varje elevs fortsatta utbildning och medverka till att  
utöka kontakten med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som  
kan berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 
Boken utmanar eleverna att fundera på egenskaper kopplat till olika jobb. Boken bidrar till att eleverna 
får en ökad förståelse för hur skolan är kopplad till det omgivande samhället. 

Förankring i läroplanen
samt kommentarer till hur boken bidrar till att uppnå målen
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Teorianknytning
Karriärutvecklingsteorierna försöker förklara samma sak; hur människor agerar i livet. De har olika 
utgångspunkter och ibland överlappar de varandra. Här följer de mest relevanta förklaringsteorierna 
för varje kapitel. 

KAPITEL 1: Kom vi letar jobb!
Bokens första kapitel baseras på karriärutvecklingsteorin Careership (Hodkinson & Sparkes). Begreppen 
habitus, kapital och möjlighetshorisont (Bourdieu) är centrala då Brainy berättar för Choice att hon känner 
till de jobb hon känner till beroende på var hon befinner sig, framför allt geografiskt. Vi känner till 
olika jobb beroende på var i världen vi bor (Sociogeografisk plats). 

Genom att prata med andra och lyssna på deras erfarenheter så lär man sig mer om omvärlden, detta 
är ett exempel på det sociala kapitalet. Ju mer socialt kapital man har desto större chanser har man. 
Brainy vill att Choice och läsaren förstår att om man håller ögonen öppna och tar hjälp av andra så 
upptäcker man jobb man aldrig tidigare sett. 

KAPITEL 2: Testa nya saker
Detta kapitel inspireras av karriärutvecklingsteorin Happenstance Learning Theory (Mitchell & Krumboltz). 
Brainy uppmanar Choice att testa nya saker för att upptäcka nya saker om sig själv och sin omvärld. 
Teorin förklarar att om man agerar på ett annat sätt än man brukar så ökar man sina möjligheter. 
Vidare vill jag i detta kapitel betona vikten av att titta framåt, att agera eftersom oändliga möjligheter 
finns i framtiden. Om man nöjer sig med det man redan känner till begränsar man sina möjligheter.

KAPITEL 3: Din superkraft
Detta kapitel handlar om den ständigt föränderliga arbetsmarknaden och om värderingar. Karriärut-
vecklingsteorin Positive Uncertainty (Gelatt & Gelatt) är central. Teorin konstaterar att allt är osäkert vil-
ket betyder att allt kan hända, det är positivt. Detta kopplas här till arbetsmarknaden och teorin säger 
att om man agerar nyfiket, flexibelt, optimistiskt och tar risker ökas sannolikheten att oväntade och 
oplanerade möjligheter kan dyka upp och då kan man dra nytta av dem. Teorin pratar om tre möjliga 
framtida scenarion; det troliga, det önskvärda och det tänkbara. Vanligtvis brukar man bara ta hän-
syn till de två första men superkrafterna finns i den tänkbara framtiden vilket öppnar nya perspektiv. 

KAPITEL 4: Varför?
Detta kapitel handlar om kopplingen mellan styrdokumenten och verkligheten, specifikt elevernas 
framtid och studie- och yrkesvägledning i bred bemärkelse (hela skolans ansvar). Genom att börja 
tänka på sig själv och sin framtid tidigt kan nutiden bli mer begriplig men framförallt göra att sko-
lan blir begriplig. Därför är varför världens bästa fråga, som Brainy säger. Karriärutvecklingsteorin 
Theory of  Vocational Development (Regnbågsteorin, Super) presenterar olika utvecklingsstadier i människans 
liv. Choice befinner sig i uppväxt/utforskandestadiet där hon vill få livet förståeligt. Ett bra sätt för 
att få det är att ställa frågan varför, som Brainy uppmuntrar henne till att göra. 
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KAPITEL 5: Vad gör du om 20 år?
Kapitlet baseras på karriärutvecklingsteorin The Theory of  Circumscription and Compromise (Linda Gott-
fredson). Choice reflekterar över hur hon tänker. Brainy får henne att inse att hon inte ser och vet allt 
utan att hon är begränsad av kön, klass och sina tankar om sig själv och sin egen förmåga. Ett cen-
tralt begrepp i kapitlet är det Existentialistiska Axiomet (Watzlawick) som innebär att om du blir med-
veten om de normer som begränsar dig så kan du agera mer fritt. Exempelvis när Choice inser att 
hon väljer bort hälften av alla jobb för att hon är tjej, kan hon välja bland alla jobb. 

KAPITEL 6: Alla dessa val
I detta kapitel blir Choice medveten om hur många val hon gör varje dag. De medvetna valen kopp-
las till karriärutvecklingsteorin Cognitive Information Process (CIP, Sampson m.fl) som beskriver hur man 
väljer (valkompetens). De omedvetna valen kopplas till karriärutvecklingsteorin Kaosteorin (Bright & 
Prior) där begreppet Attractor är centralt som beskriver olika beteendemönster hos människor. Det 
handlar om vanor och teorin handlar bland annat om Pointattractor som innebär att man alltid gör 
samma sak i en valsituation (omedvetna val). Ett sådan agerande är inte gynnsamt i en värld som är 
föränderlig. Kapitlet influeras också av Parsons grundläggande vägledningsteori som innebär förhållandet 
mellan kunskap om sig själv och kunskap om omvärlden och ett sunt resonerande med en annan 
person om detta. 

KAPITEL 7: Hisspitch
Karriärutvecklingsteorin Social Cognitive Career Theory (SCCT, Lent m.fl) och framförallt begreppet self- 
efficacy (upplevd självförmåga) är centralt. Den upplevda självförmågan bygger på de lärandeerfa-
renheter man har gjort i livet. Hisspitchen syftar till att beskriva den egna positiva uppfattningen av 
sig själv. Teorin menar att självbilden påverkas av hur andra upplever ens beteende och prestation. 
En positiv självuppfattning leder ofta till ett ökat intresse och en högre kompetens inom området. 
Brainy pratar om att Choice ska kämpa och klara av gymnasiet senare i livet. Det vetenskapliga stö-
det för detta är begreppet Grit (Duckworth) som bland annat innebär att ihärdighet besegrar talang. 

KAPITEL 8: Vi ses!
Sista kapitlet knyter ihop boken och inspireras av Systemteorin (Patton & McMahon) som på ett tydligt 
sätt illustrerar relationen mellan allt som påverkar individen i livet. I teorin diskuteras slumpfaktorer 
och ofta relateras dessa till omvärldshändelser. En slumpfaktor är vem man möter i livet och dessa 
människor kan ha stor betydelse för en. Denna person kan exempelvis vara en klasslärare eller en 
vägledare. I boken möter Choice Brainy. 
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KAPITEL 1: Kom vi letar jobb!
Syfte kapitel 1
Syftet är att eleverna ska få kunskap och insikt i att det finns många olika jobb. Eleverna ska upp-
täcka att klasskompisarna känner till andra jobb eftersom deras föräldrar, grannar och personer de 
känner jobbar med andra saker.

Begreppet sociogeografisk plats är centralt i detta kapitel. Det innebär att man känner till det man kän-
ner till beroende på vilken omgivning man lever i.

Förslag på lektionsplanering 
Läs texten högt för klassen samtidigt som eleverna följer med i boken själva och kan titta på  
bilderna. 

Be eleverna skriva ner alla olika jobb de känner till på listan i boken på sidan 15.  
De kan antingen sitta enskilt eller i små grupper. (OBS! Detta görs utan mobiltelefoner/datorer).

Om eleverna behöver hjälp att komma på jobb så påminn om hur Choice gjorde för att komma på jobb. 
Påminn om att tänka på de jobb som finns i deras närhet: Föräldrar, grannar, vänner till familjen men 
också vilka jobb som finns i närområdet, på väg till skolan, till affären och på andra ställen där de rör sig.

Låt eleverna sedan berätta vilka jobb de kommit på. Skriv upp alla olika jobb på tavlan. Bestäm 
om du själv skriver upp alla jobben eller om eleverna själva ska skriva på tavlan. Hur många blev 
det totalt?

TIPS! Fota tavlan så du som lärare har kvar alla jobb ni skrivit upp.  
Roligt att göra samma övning igen om X månader/år med samma klass för att se  för att se vilka och hur många jobb 
de kan då.

Diskussionsfrågor
Prata om jobben som står på tavlan och vad de innebär: 
(OBS övningen kräver enbart allmänna kunskaper om jobben, ingen specialistkunskap krävs). 
– Var har de sett någon jobba med det jobbet?  
– Vilka arbetsuppgifter finns i jobbet?  
– Vad ska man vara bra på för att jobba med det?  
– Hur ska man vara för att trivas på det jobbet?  
– Vad är ett bra jobb? Varför/varför inte? Vem bestämmer det? 

Prata om att vi alla är olika, som Choice säger i början. Det är så bra, för senare i livet när man 
ska välja utbildning och jobb så vill man ju olika. Tänk vilken tur att det finns människor som 
vill jobba med det som man själv inte vill jobba med. Någons drömjobb kan vara den andres 
mardrömsjobb. Vi både gillar och passar för olika saker och jobb!

Be eleverna sitta enskilt eller i smågrupper och svara på följande frågor i boken:  
Choice mamma jobbar som läkare. Men vilka fler jobb finns på ett sjukhus?  
Choice pappa jobbar som kock på en restaurang. Vilka fler jobb finns på hans arbetsplats? 
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Berätta att man ofta förknippar en viss arbetsplats med ett visst jobb, men att det nästan alltid 
finns fler jobb där också. Diskutera detta! Finns det samma jobb på olika arbetsplatser, eller? 
Exempelvis kock, på vilka fler arbetsplatser kan man hitta en kock?

 

Fråga eleverna om de tror en skolklass på en skola i Finland eller Irak skulle ha annorlunda jobb 
uppskrivna på tavlan? Varför?  

Förslag på kreativa övningar
Vilka jobb finns det som vi knappt märker? Ta med ett par tomma mjölkpaket, konservburkar 
eller andra förpackningar. Dela upp eleverna i små grupper och ge grupperna olika förpack-
ningar. 

Låt de fundera på: Vilka olika jobb är involverade i framställningen av förpackningen? Vem gör 
designen? Vem har tillverkat materialet på förpackningen? Vem trycker texten? Vem bestämmer 
vad det ska stå på texten? Vem fixar fram mjölken/tomaterna/majsen o.s.v.? Vem är det som ser 
till att produkten alltid finns i butiken? Vilka jobb har alla dessa personer? 

Vilka fler jobb kom ni på efter denna övning? Skriv upp på tavlan. 

Denna övning är kapitlets sista uppdrag som står med i boken. Du kan välja att ha den som en 
ytterligare hemuppgift eller göra den i klassrummet, bestäm vad som passar bäst.

Be varje elev välja ett av de jobb de vet minst om. De ska nu ta reda på mer om detta jobb, 
exempelvis: Vad gör man på dagarna? Vad ska man tycka är roligt för att trivas med det jobbet? 
Vad ska man vara bra på? 
– Nu ska de måla/rita sig själva eller någon annan som jobbar med just det valda jobbet.  
– Vad har man på sig? Har man några redskap/verktyg? Jobbar man själv eller med andra? 

Låt eleverna använda sin fantasi och kreativitet. Roligt om ni tejpar ihop papper så de blir lika 
stora som de själva, som riktiga människor. Kanske kan ni göra en yrkesutställning!

Ta med olika typer av tidningar och dela upp eleverna i mindre grupper. Låt dem leta efter jobb 
i tidningarna, det kan vara både i texten och i bilderna.

Hemuppgift
Eleverna ska helst göra som Choice och dubbla jobben de skrivit upp till nästa gång.

Ge eleverna i uppgift att ta med boken hem och prata med vuxna i sin närhet om vilka andra 
jobb som finns utöver de som de redan skrivit upp på sidan 15 i boken. Be dem leta efter jobb 
när de ser på TV/är och handlar/tränar/spelar dator/läser m.m. Be eleverna skriva upp alla nya 
jobb de hittar. Målet är att hitta dubbelt så många!

Diskussionsfrågor efter hemuppgiften:
Efter hemuppgiften kan ni tillsammans gå igenom diskussionsfrågorna på föregående sida igen. 
Peppa eleverna och säg att de varit grymma på att hitta nya jobb och att det verkar som om de 
öppnat ögonen av jobbletandet!
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Hitta ännu fler jobb
Nu ska ni gemensamt hitta fler jobb att skriva upp på sidan 15.  
Här är två förslag på hur man kan göra:

Låt eleverna sitta i smågrupper och se om de kan komma på ännu fler jobb tillsammans. Kanske 
ska klassen gemensamt dubbla jobben som står på tavlan under dagen eller tills en annan dag. 
Bestäm om de får använda sig av dator eller om de bara ska sitta och klura ut fler.

Ni kan tillsammans ge er ut för att leta efter fler i området/ta er till city/shoppinggallerian eller 
ett annat område (vilket såklart kräver förberedelser). 

Sammanfattning
Prata om att man oftast bara känner till de jobb som finns i ens närhet. Kanske just det som ens 
föräldrar, släkt, vänner eller grannar jobbar med eller jobb som visas i serier/filmer man tittar på, 
i affärer man besöker och där ens intressen finns. Förklara att en person i samma ålder som bor i 
exempelvis New York eller Lagos i Nigeria troligtvis känner till helt andra jobb eftersom det finns 
andra jobb i deras närhet och miljö.

Ett av bokens syften är att skapa nyfikenhet att utvidga sin ”vanliga värld” där man rör sig för att lära 
sig mer om jobb, omvärlden och sig själv. 
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KAPITEL 2: Testa nya saker
Syfte kapitel 2
Ofta gör vi människor som vi alltid har gjort. Vi  har fasta rutiner, vanor och mönster. Syftet med 
detta kapitel är att förstå att om vi bland bryter våra mönster och testar något nytt lär vi känna nya 
sidor hos oss själva, men också att vi upptäcker och lär oss mer om omvärlden. Mod och nyfikenhet 
är oftast något bra.

Förslag på lektionsplanering
Läs texten högt för klassen samtidigt som eleverna följer med i boken själva och kan titta på  
bilderna. 

Presentera dig själv med ditt namn baklänges och be eleverna att skriva sitt namn baklänges i 
boken. Låt eleverna säga sina namn baklänges högt för klassen. Från och med nu är de sina nya 
namn för ett tag. Då ska de testa nya saker, precis som Choice. 

Låt eleverna skriva ner första uppdraget i boken:  
Nu ska du vara modig som Choice! Kom på tre saker, som du inte brukar göra eller aldrig har 
gjort. 

Alternativt utförande
Om du tycker att något av följande förslag passar eleverna bättre som uppdrag så väljer du det istället:

Dela upp klassen i små grupper.  
Grupperna får gemensamt komma på tre nya saker som var och en ska testa.

Varje elev sitter enskilt och funderar på vilka nya saker var och en vill testa att göra.

Tillsammans med klassen kommer ni tillsammans på tre saker som alla ska testa. 

Förslag på nya saker att göra:
Äta med fel hand, hälsa på alla du möter, prata med någon du inte brukar prata med, besöka en 
ny plats, titta uppåt på alla husen när du går hem, bli glad när det börjar regna, lära dig ett nytt ord 
på ett nytt språk, ge någon en komplimang, sitta på en ny plats, säga en snäll sak till dig själv, fråga 
någon vuxen varför den jobbar med det den gör, prata högt med dig själv.

Diskussionsfrågor
Vilka nya saker kom eleverna på? Skriv upp på tavlan!  
Har någon annan testat det någon gång? 

När alla elever skrivit upp tre nya saker de ska testa i boken på sidan 28 så bestämmer du  
till vilken dag detta ska vara klart. Önska eleverna lycka till med de saker de ska testa!

Förslag på kreativ övning
Be alla elever komma på varsin ny sak man kan testa. Nu ska var och en skriva upp den saken på 
en lapp. Samla in alla lapparna och lägg i en låda. Låt eleverna dra varsin lapp där de ser vilket 
uppdrag de ska testa. 

*OBS! Det som står på lapparna måste vara enbart positiva och rimliga saker, som alla skulle kunna tänka sig 
att göra.
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Diskussionsfrågor ”Att våga”
Be eleverna svara på följande frågor i boken: Choice vågade räcka upp handen och svara fast 
hon inte var säker på rätt svar. Vad kan vara bra med att göra fel? Vad vågade du senast som du 
inte trodde du skulle våga?

Prata vidare om att vi alla är olika och tycker olika saker är jobbiga eller lätta. Alla är vi rädda för 
något. Många tycker det är jobbigt att göra bort sig. Vad det nu innebär. Fråga klassen: 
– Vad är att göra fel för dig?  
– Är det okej att misslyckas? 

Diskussionsfrågor ”Civilkurage” 
Fråga klassen om någon vet vad civilkurage är!  
– Har du något exempel på när du visade prov på civilkurage? Vill du berätta det för klassen?  
– Prata om texten när Choice sa till Agnes om fläcken på byxorna. 

Har någon varit i liknande situation som Choice när hon såg fläcken på Agnes byxor?  
– Fråga vad personen gjorde?  
– Fråga vad eleverna tänker att de skulle vilja göra i en sådan situation! 
– Varför är det viktigt med civilkurage? 

Hemuppgift
Be eleverna fråga sina föräldrar, andra vuxna och syskon att också prova nya saker. Vad skulle de 
välja då? Be eleven vara med när personen testar sin nya sak! Hur var det? Ska man kanske testa 
nya saker oftare? Efteråt kan de prata om vad de upptäckt om sig själv och omvärlden.

Elevernas andra hemuppgift är kapitlets sista uppdrag i boken: att göra något snällt för någon. 
Vad skulle det kunna vara? Choice blev så glad av att få höra så många schyssta ord om sig själv 
från Brainy. Be eleverna skriva ner vad och för vem de ska göra. 

Diskussionsfrågor efter hemuppgiften:
– Hur var det att testa nya saker? 
– Var det lätt/svårt att komma på nya saker att testa? 
– Håller du med Brainy om att man ofta gör samma saker? 
– Vad lärde du dig om dig själv när du testade de nya sakerna? 
– Vad lärde du dig om omvärlden när du testade de nya sakerna? 
– Vad kan du komma på för fler nya saker att testa?

Sammanfattning
Om vi testar nya saker kanske vi kan hitta något som vi tycker mycket om, som vi aldrig hade hit-
tat om vi inte vågat testa. Man kan faktiskt hitta något nytt, som kan bli ens nya intresse! Vi kan inte 
vara intresserade av något vi inte känner till. Därför är det bra att våga testa nya saker, prata med nya 
människor och våga utmana oss. Då kommer vi lära oss mer om oss själva och om omvärlden.
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KAPITEL 3: Din superkraft
Syfte kapitel 3
Som Brainy säger så kommer Choice (och eleverna framför dig) i snitt byta jobb sju gånger och fem 
av de jobben finns inte idag. Syftet med detta kapitel är att eleverna ska förstå att arbetsmarknaden 
ständigt förändras. Eleverna ska börja reflektera kring egenskaper, att olika jobb har varierande krav 
på vad man kan/ska vara bra på. 

Förslag på lektionsplanering
Läs texten högt för klassen samtidigt som eleverna följer med i boken själva och kan titta på  
bilderna.

Be eleverna sitta enskilt och fundera över vilken superkraft de skulle vilja ha och anteckna sina 
tankar i boken på sidan 38.

Låt de sedan prata två och två eller i smågrupper om vilka superkrafter de skulle välja. 

– I grupperna ska de nu börja fundera på i vilket nytt jobb man kan använda denna superkraft. 
Ge eleverna den tid de behöver och låt deras kreativitet flöda. Kanske behöver du gå runt och 
stimulera deras tankar.

– Prata sedan med eleverna om vilka superkrafter de har valt och vilka jobb de har kommit på. 
Skriv upp superkrafter och jobb på tavlan.

Choice valde att kunna stanna tiden så hon kunde rädda människor. Detta visar att hon är 
omtänksam, kreativ och modig! Prata med eleverna om varför de valde just den superkraften 
de valde? Vad säger det om var och en? Stärk eleverna och ta hjälp av hela klassen för att belysa 
olika egenskaper utifrån de valda jobben och superkrafterna.

Säg att olika jobb har olika saker som man ska vara bra på och kunna. Nu ska eleverna välja ut 
några av jobben som de skrev upp i kapitel 1. Eleverna kan sitta enskilt eller i grupp. Nu ska de 
tänka ut vad man ska vara bra på för att ha de jobben. Be eleverna skriva ner sina svar i boken 
och diskutera tillsammans vad de kommit fram till. 

Diskussionsfrågor
Förklara att en väckare, som Brainy pratar om var ett jobb som fanns förr i tiden. Nu har tekniken 
ersatt jobbet. Alltså människan som väckte har blivit en väckarklocka eller mobil med alarm. Samma 
sak gäller i framtiden. Många jobb som finns nu kommer försvinna. Och många nya jobb kommer 
att skapas. Det enda vi vet är att vi inte vet vilken arbetsmarknad som kommer.  
– Vilket är det viktigaste jobbet som finns? Varför?  
– Vad är bra att kunna oavsett vad man ska jobba med?  
– Vilka är de bästa egenskaperna att ha oavsett vad som händer i framtiden?

Dela in eleverna i mindre grupper och låt dem tillsammans jobba med bokens nästa två upp-
drag: Brainy säger att många jobb inte kommer finnas i framtiden. Vilka jobb tror du kommer 
att försvinna? Vilka jobb tror du kommer att finnas i framtiden? Hur blir det istället? Prata sedan 
tillsammans om hur eleverna tror att framtiden kommer att se ut. Beröm eleverna för deras 
kreativitet!  
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Förslag på kreativ övning 
Nu ska eleverna jobba som serietecknare. Varje elev ska göra en serie som handlar om super-
kraften och det nya jobbet! Ett förslag är att göra fyra eller sex rutor på ett A4papper för att 
göra sin serie. Låt eleverna vara en redaktion och tillverka en väggtidning av alla serier de gjort. 
Denna kan ställas ut i något offentligt utrymme i skolan!

Hemuppgift
Ta reda på vilka jobb förfäder i din släkt har haft?  Vad gjorde man på det jobbet? Hur såg man 
ut? Använde man redskap/verktyg? Behövde man någon utbildning för att bli det? Vilken? 
Finns jobbet kvar idag? 

Diskussionsfrågor efter hemuppgiften 
Låt eleverna berätta vad de fått reda på när de gjorde hemuppgiften. Låt alla elever svara och 
skriv upp vilka jobb förfäder i elevernas släkt har haft. Prata kring jobben utifrån frågorna elev-
erna fick i hemuppgiften.

Sammanfatta gärna diskussionerna ni haft kring dåtid, nutid och framtid.

Sammanfattning
Precis som Choice sa så vet vi en sak: Vi vet inte hur framtiden i yrkesvärlden kommer att se ut. Då 
är det bra att fortsätta att vara kreativ, påhittig, nyfiken och öppen! Låt eleverna titta på sina serie-
teckningar och göra en High Five till sig själva och säg ett ord som kännetecknar superkraften!
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KAPITEL 4: Varför?
Syfte kapitel 4
Syftet är kopplat till de allmänna råden; att utveckla en förståelse för hur kunskaper i de olika skol-
ämnena kan ha betydelse i arbetslivet. Samt att förstå meningen med att ställa frågan ”Varför?”. 

Förslag på lektionsplanering
Läs texten högt för klassen samtidigt som eleverna följer med i boken själva och kan titta på  
bilderna.

Dela in klassen i grupper och ge varje grupp två ämnen som ni läser i skolan, så att alla ämnena 
kommer med.

Sedan, precis som det står i boken, ska eleverna skriva ner så många jobb som  
möjligt där man behöver kunskaper från dessa ämnen. Alltså VARFÖR läser man dessa ämnen?
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Diskussionsfrågor 
Låt varje grupp presentera vilka jobb de kommit på kopplat till vilket ämne. Skriv upp ämnena 
på tavlan och alla jobb eleverna kommit på. Försök gemensamt komma på fler när ni har alla 
ämnena uppskrivna. Finns det något skolämne man behöver kunna i alla jobb som finns?

Fråga eleverna vilka insikter de fått av den här diskussionsfrågan! 

Prata om varför ”Varför-frågor” är så bra frågor. Varför tycker Choice och Brainy det? Vad har 
eleverna lärt sig idag som de inte visste innan, med hjälp av en ”Varför-fråga”? 

Förslag på kreativ övning
Be eleverna svara på frågorna i boken: Choice säger att hon tror man kan bli bra på vad som 
helst om man bara tränar mycket på det.  
– Vad skulle du vilja bli bra på?  
– Hur skulle du kunna göra för att bli bra på det?  
Nöj dig inte med svaret ”träna”. Hjälp eleverna att utveckla en plan och vara specifika i sitt svar. 

Låt eleverna skriva ner svaren i boken på sidan 49. Sedan delar du upp eleverna två och två (eller 
på annat sätt men så att ingen hamnar utanför). Nu ska de skriva om varandra.  
Vad är din kompis bra på? Ett tips är att be eleverna skriva i varandras böcker.  

Hemuppgift
Be varje elev fråga en vuxen de känner varför de jobbar med det de jobbar med?  
Hade de planerat att jobba med det eller blev det bara så? Hur visste de vad de ville? 

Diskussionsfrågor efter hemuppgiften
Be eleverna berätta högt för klassen eller för varandra i små grupper vilket svar på hemuppgiften 
de fick. Diskutera utifrån de svar eleverna fått, hur man ska kunna veta vad man vill?  
Vad svarade de tillfrågade vuxna?

Sammanfattning
Som Brainy säger är skolan en lång förfest till livet och då är det viktigt att förstå varför man gör det 
man gör i skolan. Om man förstår varför kan saker bli mer meningsfulla och roliga. Berätta för elev-
erna att alla människor växer och blir bättre av att få höra positiva ord om sig själva. Fortsätt med 
det och peppa eleverna till att berätta för varandra när någon gör något bra, oväntat eller härligt!
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KAPITEL 5: Vad gör du om 20 år?
Syfte kapitel 5
Syftet är att börja fundera på framtiden och fantisera om var man själv befinner sig om 20 år. Att 
förstå att arbetsmarknaden i nuläget är könsuppdelad men att vi själva kan påverka vad vi vill jobba 
med och att vi har möjligheten att välja bland alla jobb! 

Förslag på lektionsplanering
Läs texten högt för klassen samtidigt som eleverna följer med i boken själva och kan titta på  
bilderna.

Fråga eleverna hur gamla de är om 20 år. Be sedan eleverna svara på frågorna på sidan 57 i 
boken om vad de gör om 20 år. 

Hur var det att tänka på sig själv om 20 år? Fråga eleverna om vad de tror det är som avgör vad 
de gör om 20 år? Varför tror eleverna att de gör just det de skrev i boken? 

Förslag på kreativ övning
Dela in eleverna i två led. Be de två eleverna som står främst gå fram och ta varandra i hand och 
presentera sig för varandra, med namn och sin ålder om 20 år. Be eleverna berätta för varandra 
vad de jobbar med och varför. Berätta för varandra vad de gör på fritiden och hur och med 
vem/vilka de lever. Detta blir en rolig dramaövning! 

Diskussionsfrågor
Dela upp klassen i små grupper och be eleverna svara på frågorna i boken om varför så många 
män jobbar inom byggbranschen samt skriva jobb i listan på typiskt manliga och typiskt kvinn-
liga jobb. 
– Prata om varför det finns vissa jobb som är typiskt kvinnliga och typiskt manliga?  
– Diskutera om exempelvis undersköterska och snickare: Är det jobb en man/kvinna inte skul-
le klara av? Varför är dessa jobb så könsuppdelade?

Dela in eleverna i små grupper och be de välja ett av jobben de har på sin lista över mans- eller 
kvinnodominerade jobb. Nu ska de ta reda på mer fakta om det valda jobbet. Hur många % 
eller andelar kvinnor/män har det jobbet? Vad tjänar en kvinna/man? Be eleverna fundera över 
varför de tror det ser ut som det gör idag? Och hur det kommer se ut i framtiden?

Vilken information har eleverna fått fram? Skriv upp jobben på tavlan. Hur stora är könsskill-
naderna inom olika jobb och hur mycket skiljer lönen? Vad tycker eleverna om att det är olika 
löner för samma jobb? Nu i den kreativa övningen har eleverna chansen att förändra! 

Hemuppgift
Elevernas hemuppgift är att välja ett jobb från sin lista i boken, som är antingen mans- eller kvin-
nodominerat. Nu ska de göra detta jobb mer jämställt. Hur kan man göra reklam för detta jobb så 
att det inte längre är så könsuppdelat? Nu ska kreativiteten flöda. Kanske kan man döpa om job-
bet? Hur kan man marknadsföra jobbet? Nya arbetskläder och verktyg? Rita denna person och gör 
en logga för jobbet. Be även eleverna skriva sina kreativa tankar i boken och låt de tänka fritt. 
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Diskussion efter hemuppgiften
Hur var det att tänka såhär? Vad kändes svårt? Lätt? 

Sitt i helklass eller i små grupper och be varje elev presentera jobbet och visa målningen och 
loggan. Diskutera vilka idéer eleverna har kommit på för att marknadsföra jobbet så att fler ser 
det som möjligt. 

Sammanfattning
Berätta att Sverige är ett av de länderna i världen som har flest kvinnor i arbetslivet. Vi har också en 
arbetsmarknad som är mest tydligt uppdelad mellan män och kvinnor i olika jobb. 

Fråga eleverna varför det tror det är så? 

Berätta att Sverige är ett välfärdssamhälle och jobb inom vård- och barnomsorg var tidigare obetalda 
jobb som kvinnan skötte i hemmet. Men i takt med att välfärdssamhället byggdes upp så blev dessa 
sysslor betalda jobb för kvinnan. Berätta också att nu när eleverna känner till att det ser ut som det gör 
och varför så har de faktiskt chansen att själva välja bland ALLA jobb och ALLA gymnasieprogram 
sen när det är dags för det. För om man inte är medveten kan man inte heller påverka, men nu kan de 
det! Hurra vad bra! 
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KAPITEL 6: Alla dessa val
Syfte kapitel 6
Syftet är att bli uppmärksammad på att vi alla gör många val varje dag, medvetna och omedvetna 
samt att förstå att vi påverkas av annat och andra i allt vi gör. Därför är det bra att börja fundera på 
vem man är och bli stärkt i det. Att bli medveten om fördomar. Att vi alla har fördomar men inte 
bör döma någon för att de ser ut eller är på ett visst sätt. Alla är olika!

Förslag på lektionsplanering
Läs texten högt för klassen samtidigt som eleverna följer med i boken själva och kan titta på  
bilderna.

Låt eleverna svara på frågorna i boken:  
– Brainy säger att val är typ det vanligaste som finns. Skriv några val som du gör varje dag? 
– Vissa av dessa val är omedvetna och betyder att du inte ens tänker på att du gör ett val. Vad 
kan det vara?

Diskussionsfrågor
Känner de igen sig i Choice som säger att hon inte har tänkt på hur många val hon faktiskt gör 
varje dag? 

Diskutera med eleverna om vilka val de gör varje dag och vilka som påverkar dem i sina val? Låt 
eleverna svara på frågan i boken: Eftersom vi alla påverkas av andra så är det bra att ha koll på 
vem man själv är och vad man tycker är viktigt så man inte bara gör som andra gör jämt. Vem 
påverkar dig i dina val? Hjälp eleverna att tänka till och utveckla sina svar.
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Diskussionsfrågor fördomar
Fråga eleverna vad en fördom är?

Prata om varför man har fördomar? 
Be eleverna svara på frågorna i boken: Vilka fördomar har du?  
Varför har du just dessa fördomar? Diskutera svaren tillsammans i klassen. 

Som Brainy säger så kan vi ha fördomar om saker vi inte känner till, kanske det vi till och med är 
rädda för. Var kommer deras fördomar ifrån?

Förslag på kreativ övning
Nu ska eleverna få göra massor med val. Vad skulle de heta om de hade ett annat namn?  
Låt alla elever komma på en ny person och göra en massa olika val åt den påhittade personen. 

Skriv gärna en liten berättelse på en A4, exempelvis:  
– Vem är den påhittade personen 
– Vad gillar den att göra och vad gör den på dagarna?  
– Vad gillar den att äta?  
– Hur gammal är den?  
– Vad kommer den jobba med i framtiden?  
– Har den någon speciell talang?  
Ja! Vad som helst! Hur många val gjorde eleven åt sin nya person? Läs gärna upp någons  
berättelse högt om du får tillåtelse eller låt eleverna få läsa varandras berättelse. 

Be eleverna använda sin allra kreativaste sida och rita av sig själva när de möter Brainy. Låt alla 
elever visa sin bild och berätta om hur det gick till när de mötte Brainy. Visa gärna en bild på ditt 
möte med Brainy du också!

Hemuppgift
Hemuppgiften är att prata med någon vuxen om fördomar. Vilka fördomar har de? Varför har 
de den fördomen? Skriv upp! Kom gemensamt på ett knep för att inte ha den fördomen mer. 
Och glöm inte att alla har fördomar, som Brainy säger!

Diskussionsfrågor efter hemuppgiften 
Vilka fördomar fanns bland de vuxna som eleverna pratat med?  
Vilka knep har de tillsammans kommit på för att bli av med den fördomen? 

Sammanfattning
Eftersom vi nu är mer medvetna om att vi påverkas av olika saker som vänner och andra människor 
i vår omgivning, sociala medier, nyheter och förebilder o.s.v. så kan vi också medvetet välja utifrån 
oss själva, vad vi själva vill och önskar. Ibland kan det vara svårt att veta vad man vill. Att påverkas 
behöver inte vara något negativt men att lära känna sig själv och hur man själv vill ha det för att tri-
vas är alltid något positivt! Vi är nu också mer medvetna om våra fördomar vilket gör att vi är mer 
öppna inför nya människor och nya möjligheter. 
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KAPITEL 7: Hisspitch 
Syfte kapitel 7
Syftet är att eleverna ska ha hört och förhoppningsvis kommer ihåg att det finns massor med möj-
ligheter att plugga som vuxen eller att börja jobba direkt efter gymnasiet, och att det oftast är gratis 
med utbildning i Sverige. Syftet med hisspitchen är att eleverna ska bli stärkta i sig själva och fundera 
på vilka de är och vad som kännetecknar dem och vara stolta över det. 

Förslag på lektionsplanering
Läs texten högt för klassen samtidigt som eleverna följer med i boken själva och kan titta på  
bilderna.

Vill du som pedagog komma på en hisspitch om dig och läsa upp för klassen? Det skulle säkert 
uppskattas! Vem är du och vad gillar du? Vad är viktigt för dig och vad kännetecknar just dig?

Be sedan eleverna sitta enskilt och skriva sina hisspitchar i boken, kanske behöver du gå runt 
och hjälpa till. Ta gärna inspiration av Brainy, Choice och Omars hisspitchar i texten. 

OBS! Som det står i boken ska en hisspitch vara kort och ta MAX 30 sekunder att säga. 

Antingen samma dag eller till en annan dag: låt eleverna läsa upp sina hisspitchar för varandra i 
klassen eller i små grupper. En annan idé är att använda iMovie eller annat program och låta alla 
få filma sin hisspitch, sedan redigerar ni det så det blir en klass-film med hisspitchar!

Diskussionsfrågor 
Fråga eleverna hur det var att skriva en hisspitch om sig själv? Vad var lätt? Vad var svårt?  
Vad kan de ha för användning av sin hisspitch nu och i framtiden?

Förslag på kreativ övning
Be eleverna skriva en dröm-hisspitch om sig själva. Alltså en hisspitch där de får drömma helt 
fritt! Sen kan de få fundera över vad som skulle krävas av dem för att drömmen ska bli verklig, 
delvis eller fullt ut. Bestäm om de ska få illustrera sina drömmar på något sätt/skriva ner eller 
skapa på annat sätt! Kreativiteten ska flöda!

Hemuppgift
Nästa uppdrag som står i boken blir elevernas hemuppgift; att skriva en hisspitch om någon de 
tycker om, kanske en vän, släkting eller en förebild. Eller väljer du att dela in klassen två och två, 
så får de i hemuppgift att skriva om varandra. Bestäm du vad som passar bäst! 

OBS! Endast positiva saker får skrivas! 
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Diskussionsfrågor efter hemuppgiften 
Låt eleverna läsa upp sin hisspitch så ska de andra i klassrummet gissa vem den handlar om. 
Bestäm om detta ska ske i helklass, smågrupper eller två och två. 

Sammanfattning
Nu har eleverna hört att det är bra att klara av gymnasiet, att få betyg och en utbildning. Upprepa för 
eleverna det Brainy säger: att vissa lär sig snabbt och vissa behöver mer tid på sig. Men alla kan! Och 
det finns hur många olika vägar som helst! 

Det är en bra grej att kunna prata om sig själv, kunna presentera sig och veta vad man är bra på  
och vad man tycker är viktigt. Beröm eleverna hur grymma de varit som skrivit sina alldeles egna  
hisspitchar! 
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KAPITEL 8: Vi ses!
Syfte kapitel 8
Syftet med sista kapitlet är att sammanfatta hela boken, att förstå budskapet i det stora hela och fundera 
på vad man själv tar med sig från arbetet med Choice och Brainy. 

Förslag på lektionsplanering
Läs texten högt för klassen samtidigt som eleverna följer med i boken själva och kan titta på  
bilderna. Stoppa högläsningen efter varje skylt med citat som Brainy läser upp för Choice.  
Innan du berättar vad Choice svarar fråga eleverna vilket uppdrag Brainy syftar på. 

Nu får varje elev sitta enskilt och svara på frågan i boken; Vad tycker du är de tre viktigaste 
sakerna du har lärt dig när du har hängt med Choice och Brainy? Eleverna kan gärna bläddra i 
boken och gå igenom vad de skrivit under tidigare uppdrag.

Diskussionsfrågor
Gå igenom vad eleverna skrivit upp som lärdomar av boken. En reflektion kan vara att alla/
många har lärt sig olika saker, vilket är helt naturligt eftersom vi alla är olika. Det är det som är 
det fina som Choice säger!
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Förslag på kreativ övning
Eleverna är nu en grupp journalister och ska skriva en recension om boken Choice och Brainy 
som de jobbat med. Jobba i helklass eller dela in klassen i små grupper och låt alla grupper prata 
ihop sig om vad de tyckt om boken? Exempelvis: Vad har varit bra? Roligt? Viktigt? Vad har de 
lärt sig om sig själva? Vad har de lärt sig om omvärlden? Vad hade kunnat vara ännu bättre? Vad 
tycker de om Choice? Och om Brainy? 

Skriv sedan upp allt på tavlan och prata om det tillsammans.

Hemuppgift
Sista hemuppgiften blir att berätta för någon om ett kapitel i boken, en förälder eller annan vux-
en/syskon/granne. Berätta om något du själv lärt dig från arbetet med boken. 

Här är exempel: Berätta om en ”Varför-fråga” du ställde och vilket svar du fick? Eller varför 
det är bra att testa nya saker och vad du testade. Vilken superkraft du valde och vad syftet med 
superkrafterna var. Om godisskålen och om vi alltid väljer bland alla jobb som finns eller enbart 
bland de vi känner till för tillfället? Be eleverna välja ut någonting som de lärt sig. Deras hem-
uppgift blir att lära någon annan detta! 

Diskussionsfrågor efter hemuppgiften 
Fråga eleverna; Vad valde du att berätta och lära ut? Hur var reaktionen hos den som fick lära 
sig något nytt av dig?

Sammanfattning
Ni har redan gjort er egen sammanfattning genom att göra bokens sista uppdrag. Uppmana eleverna 
till att fortsätta tänka i Brainy-tankar. Fortsätta leta efter nya jobb, ställa varför-frågor, fortsätta testa 
nya saker, fortsätta göra och säga schyssta saker till andra, fortsätta tänka på nya sätt, vara kreativa 
och nyfikna, fortsätta göra ”fel” och lära sig massor av det, fortsätta träna och kämpa och  fortsätt 
vara den de är!
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Den är utformad för att på bästa sätt vara ett stöd för dig  
som håller i arbetet i klassen och för att du som pedagog ska 

kunna fördjupa och jobba långsiktigt med konceptet som  
handlar om studie- och yrkesvägledning.  

Du kan följa handledningen precis som den är eller välja  
att anpassa undervisningen efter elevgruppen. 

LYCKA TILL!

 

CHOICE & BRAINY
MÖTER FRAMTIDEN

HANDLEDNINGEN ÄR ETT KOMPLEMENT TILL BOKEN

C
op

yr
ig

ht
 T

re
m

ed
ia

 2
01

7.
 T

ex
t: 

Lin
n 

A
nd

er
gr

en
. I

llu
str

at
io

ne
r: 

Lo
ve

 N
or

dm
ar

k.
 


