
Beräknad tidsåtgång: En timme inkl. diskussion
Material: Anteckningsmateriel

Framtidstro

Genomförande
Övningen syftar till att se om eleven i huvudsak är optimist 
– pessimist och aktiv – passiv.
Läs upp följande meningspar (komplettera gärna med egna 
par efter klassens nivå) och låt eleverna skriva ner bokstaven 
efter den mening de väljer. Beroende på vilken mening de 
väljer får de en eller två bokstäver;  N, S, O, V. (Parentesen 
efter påståendet). Bokstäverna betecknar väderstreck och ska 
användas längre fram då de ska placeras in i koordinatsyste-
met nedan. Be var och en skriva ned sina bokstäver utan att 
förklara vad de ska användas till.

Välj det av de två påståendena som bäst stäm-
mer in på dig och dina åsikter:

1. Jag brukar välja miljövänliga produkter även om de är 
dyrare ex. batterier (N)
Jag tycker politikerna ska se till att inga miljöfarliga produk-
ter säljs (S)

2. Utvecklingen driver jorden mot kollaps, vi kan bara se på  
(S, O)
Vi människor kan genom förnuftiga handlingar förhindra en 
miljökatastrof (N, V)

3. Naturen har en stor läkekraft och är inte så känslig som 
många tror (V)
Människorna har redan skadat naturen så mycket att vissa 
saker aldrig kommer att kunna repareras (O)

4. Eftersom framtiden ser så dyster ut gäller det att påverka 
och förändra så mycket man      kan (N, O)
Det har sett mörkt ut förr i historien, men det brukar ordna 
sig (S, V)

5. Jag tror att den enskilda människan kan påverka utveck-
lingen i rätt väg (N)
Möjligheterna att påverka utvecklingen är mycket små (S)

6. Det kommer att ordna sig med jordens miljö (V)
Det kommer att gå åt skogen med vår planet (O)

Rita av nedanstående koordinatsystem på tavlan. Vänta med 
att fylla i väderstrecken. Fråga eleverna i vilken kvadrant de 
skulle vilja placera sig. Betraktar de sig själva som  aktiva 
eller passiva, optimistiska eller pessimistiska.

Låt eleverna rita av koordinatsystemet och skriva in väder-
strecksbokstäverna de fått från sina val i koordinatsystemet. 
Undersök om resultatet blir detsamma när de jämför var 
kryssen hamnat med deras tidigare uppfattning.


