Mitt framtida livspussel

Max 2 A4

Har du funderat över hur ditt framtida livspussel kommer att se ut? Livspussel kallas
fördelningen mellan arbete och fritid, yrkesliv och familjeliv. Hur tror du att ditt liv kommer
att se ut om 15 år? Skriv max två A4 som beskriver hur din vardag ser ut i framtiden. Du kan
till exempel skriva i dagboksform. Som stöd får du kategorierna nedan som på något sätt ska
finnas med i texten. Skriv inte med rubriker utan försök väva in beskrivningarna i din text.
- mina närmaste
- mitt hem
- en vanlig dag
- en rolig händelse
- vad jag drömmer om (tänk som du om 15 år)
- vägen hit (exempel på hur du blev den du blev)

Kära jag!

Ett brev

Många röster talar om för dig hur du ska tänka, planera och välja inför gymnasiet. Men har du
pratat med dig själv? Tänk dig in i att du om cirka 15 år sitter och tänker tillbaka på din
högstadietid och det stundande gymnasievalet. Vad tycker ditt 30-åriga jag har varit viktigt i
livet? Vilka röster och uppmaningar tycker 30-åringen att du kan tänka bort inför valet? Skriv
ett brev till ditt högstadie-jag från ditt 30-åriga om hur hen tycker att du ska tänka inför
gymnasievalet.

Tack för mig!

Max ett halvt A4

Tänk dig in i följande framtidsscenario:
Du ska gå i pension i slutet av månaden efter långt liv på arbetsmarknaden. På jobbet ska du
bli avtackad och du vet att din chef bjudit in några av dina närmsta samt några tidigare
kollegor. Skriv ett kort tacktal som blickar tillbaka på ditt yrkesliv som lett fram till där du är
idag.
Vad har arbetet betytt för dig?
Vilka vill du tacka? Verkliga eller påhittade personer
Vad har varit viktigt i ditt liv som du vill lyfta fram i ditt tacktal?

Lycka till!
pedagogerna på Arbetets museum

