
 
 

Avdelningsmöte, äventyrsscout 

Perspektiv på olikheter och likheter 
Denna aktivitet kommer ifrån Scouternas aktivitetspaket för äventyrsscouter, tema 

”samhällsengagemang” 

 

Vi beter oss alla både väldigt olika och lika. Och vi förväntar oss ofta att 

andra ska bete sig på ett visst sätt. I den här övningen möter ni era egna 

och andras fördomar och förväntningar genom att spela ut olika 

beteenden och reflektera över vad som händer. 

 

Varför? Aktiviteten ger scouterna tillfälle att öka sin förstå- else för sociala 

beteenden, hur vi agerar och vad vi förväntar oss av varandra samt 

uppmärksamma vad som händer när vi bryter mot de förväntningar och normer 

vi har. 

 

Hur? Tala om att scouterna ska representera olika sätt att vara på, genom att få 

olika beteenden. Dela ut lappar med dessa beteenden (se sida 2). 

 

-Beteendena är hemliga, dvs. ingen skall titta på någon annans lapp.  

-Ge scouterna ett ämne att tala om, t.ex. vad de har gjort idag.  

-De ska nu mingla och prata några minuter med så många som möjligt.  

-När ni gjort det, reflektera och diskutera tillsammans med hjälp av frågorna.  

 

Förslag till diskussionsfrågor efter rollspelet  

• Vad tror ni det stod på de andras lappar?  

• Hur kändes det att agera så? 

• Hur kändes det att alla agerade på sätt som kanske inte är som de brukar 

agera annars, eller som vi vanligtvis inte gör när vi möts i sociala sammanhang?  

• Påminde det om någon situation från livet?  

• Varför tror ni att vi gjorde övningen?  

• Hur tror du att andra uppfattar dig i vanliga fall?  

• Vad skulle kunna vara ett neutralt beteende?  

• Finns det i samhället i form av normer?  

• Var går gränsen mellan kulturella företeelser och per sonliga egenskaper?  

• Hur mycket måste/bör vi acceptera?  



 
 

Olika beteenden att dela ut till scouterna  

 

Du kommer ifrån en kultur där man visar intresse och engagemang i en 

konversation genom att aldrig låta det bli tyst. När du pratar med någon visa 

intresse i konversationen genom att börja prata innan personen har pratat till 

punkt.  

 

Du kommer ifrån en kultur där det anses oartigt att avbryta någon som talar. För 

att visa intresse och respekt för den som talar låt personen tala till punkt. När 

personen inte säger något räkna tyst till 5 innan du säger något för att vara 

säker på att personen har talat klart.  

 

Du kommer ifrån en kultur där det anses oartigt att tala innan man har fått hela 

gruppens uppmärksamhet. Innan du säger det du vill säga kalla till dig hela 

gruppens uppmärksamhet. Tala högt så att alla kan höra.  

 

Du kommer ifrån en kultur där det anses respektlöst att tala högt. Tala tyst och 

höj aldrig rösten.  

 

Du kommer ifrån en kultur där man visar intresse och respekt genom att ge hela 

sin uppmärksamhet till en person. Tala aldrig med mer än en person åt gången 

utan låt den personen som du talar med få hela din uppmärksamhet.  

 

Du kommer ifrån en kultur där man visar intresse och engagemang i ett samtal 

med hjälp av fysisk kontakt. Försök att visa engagemang genom att stå nära 

personen som du talar med och försök att till exempel skaka hand, ge personen 

en klapp på axeln eller armen eller ha någon annan liknande fysisk beröring för 

att visa intresse i samtalet.  

 

Du kommer ifrån en kultur där det är viktigt att bevara integriteten. När du talar 

med någon var noga med att inte tränga dig på. Stå minst 1 meter ifrån 

personen du talar med.  

 

Du kommer ifrån en kultur där det anses respektlöst att titta någon i ögonen. 

När du talar med någon titta aldrig dem i ögonen. Titta i golvet eller på 

personens fötter.  

 



 
 

 

Var: Inomhus eller utomhus  

Antal deltagare: Minst tre  

Tidsåtgång: 10-15 minuter  

Målspår: aktiv i gruppen, förståelse för omvärlden, relationer  

Ni behöver: En uppsättning lappar med de beteenden som scouterna ska ha.  

 

Tips: Om du har en liten grupp välj gärna ut beteenden som kommer att få svårt 

att kommunicera med varandra. 

 


