Livsformer
Lønmodtagerlivsformen:
Dem der arbejder for at få indtægt. De tager ikke arbejdet med hjem, og de overarbejder
medmindre de får løn for det. De ligger stor vægt på fritid og familiehygge.
Den karrierebundne livsform:
Dem der ser deres job som en livstil. De elsker sit job, og tager med hjem og i weekenden.
Deres fritid bruges på arbejde. Hvis de er færdige med dagens arbejde, vil de hellere have
noget nyt at lave, end at bare slappe af. Det kan være lærer som har en forskellig indstilling til
jobbet. AMALIE FRA PARADISE.
Den selvstændige livsform:
Dem der er uafhængige af en chef. De er chef over dem selv, typisk liberale. De styrer selv at alt
går som det skal, og derfor bliver nødt til at tage arbejdet med hjem, arbejde og fritid flyder
sammen.
BONDERØVEN.
2.
FIGUR 1: De arbejder halvdelen af tiden, og har fritid uden at tænke bare en smule på arbejde.
De har arbejde for at få penge til deres mål, nemlig fritiden. Arbejdet er et middel til at nå
målet.
FIGUR 2: De bruger deres fritid til, enten til at koble af, så de er klar til mere arbejde, eller de
spiller golf med deres arbejdsforbindelser. De bruger fritiden til at forbedre deres
arbejdsmuligheder.
FIGUR 3: De styrer selv deres arbejdstider, og drager deres familie ind i det. Fx en landmand
skal malke osv. og de har ikke nogen fast arbejdstider. Deres mål og middel flyder sammen.
3.
Livsstil: Det handler om hvordan man lever og hvordan man er og hvad man går op i.
Livform: Handler om hvilket job man har, og hvor meget man går op i det, og hvilken
indstilling man har til det.
4.
lønmodtagere ser på karrierebundne som, hvordan har de tid til det, og hvorfor vil de bruge
(næsten) alt deres fritid og energi på arbejdet. Hvordan kan de holde til det og hvor de får
overskuddet fra.
Og omvendt hvordan kan de få et arbejde som de ikke går op i. Det vil virke unaturligt at de
ikke vil arbejde hårdt for en bedre stilling.
Lønarbejder ser den selvstændige som, hvorfor vil du tage jobbet med overalt.
Det er forskelligt fra klasserne. Fx lærer, nogle går meget op i deres job, møder til
aftenarrangementer, og andre arbejder det de får løn for, og ikke et sekund mere.

5.

overdrevne typer fx at grøn er dem der sorterer deres skrald, går
meget op i miljøet. Blå er de succesfulde folk der spiser sushi og drikker champagne. Violette
er dem der vil ligne de blå.. de lever usundt og tror de er noget. De rosa er de traditionelle.
Gamle mennesker der laver frikadeller med brun sovs.
Eller at det er sådan typerne er, set med overdrevne øjne.
6.
Min mor passer ind i den selvstændige livsform. Hun forpagter en kantine. Hun bestemmer
selv hvornår hun møder, hvornår hun har fri og hvor meget hun skal have i løn. Det er hendes
eget ansvar at få lavet tingene til tiden. Hun tager arbejdet med hjem, og er klar på mobilen.
Min far er lønmodtager livsformen. Han arbejder det han skal, og helst ikke mere.
7.
Vi tror den selvstændige livsform vil blive mere set med tiden. Der er ikke så meget arbejde, og
meget kan gøres med elektroniske hjælpemidler. Så folk kan blive nødt til at starte sit eget og
dermed er de selvstændige.
8.
lønmodtager livsformen: Violette, rosa
Den karrierebundne livsform: blå
Den selvstændige livsform: Rosa
Grøn kan være det hele.

