
När?
När ni ska dela upp ert arbete, och vill fundera på hur man kan dela upp arbete.

Vad?
Läs en av de två korta berättelserna nedan. Sedan följer reflektionsfrågor som ni kan diskutera 
tillsammans.

Varför?
Det är lätt att en person av olika skäl tar på sig mycket. Och det är lätt att det fortsätter så eftersom 
personen redan är den som har koll eller den som kan. Syftet med denna övning är att reflektera lite 
över vad som kan hända om en person får för mycket.

Dela mera!



Berättelse I.
Anna ska anordna en konsert med Erik och Johan. Anna har anordnat en konsert i skolan och 
vet därför hur de kan göra. När de andra undrar hur de kan göra en tidsplan, säger Anna att hon 
vet så hon kan fixa det. Hon tycker det känns lättare än att förklara. Under dagen för arrange-
manget är det Anna som sätter upp ljuset rätt och ställer högtalarna så att det inte ska pipa i 
dem under konserten. Anna vet att hon gör mest, men det känns lättast så, det skulle ta så lång 
tid att förklara. 

Samtidigt vill Erik och Johan lära sig mer om att arrangera konserter. Om ljud och ljus och plane-
ring. Men Anna hinner inte förklara, hon har så många saker att göra.
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Berättelse II.
Kalle ska planera en filmvisning med Eva och Jonna. Eftersom Kalles mamma på ett kulturhus 
så blir det Kalle som fixar lokal. Eftersom Kalle känner mammas kollegor blir det också Kalle 
som har koll på tekniken.
Det är lättast så, eftersom det redan är Kalle som har kontakterna. Och mammas kollegor litar 
bara på Kalle, så det är han som får nyckeln. De vill också att Kalle ska ansvara för att det är 
städat efteråt.

Eva och Jonna målar affischer, men det är Kalle som får hjälp av mamma att scanna in dem, 
och det är Kalle som printar ut dem. Eftersom han ändå träffar mamma på kulturhuset är det 
han som affischerar.
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Reflektionsfrågor

Vad var det som blev knasigt i planeringen?
Hur hade de kunnat göra annorlunda?

Behöver det alltid vara dåligt med ojämn fördelning?


