
 
 

Avdelningsmöte, äventyrsscout 

Problemanalys 
Denna aktivitet kommer ifrån Scouternas aktivitetspaket för äventyrare, tema 

”samhällsengagemang” 

 

För att förbättra samhället krävs något att förbättra. Därför är första 

steget för scouter som vill förbättra samhället att hitta ett 

samhällsproblem att lösa. 

 

Ett samhällsproblem kan verka svårt att få grepp om, så det kan vara bra att 

börja med något som man som scout lätt relaterar till, t.ex. arbetsmiljön i skolan 

eller något problem scoutkåren har. Ett samhälle behöver ju inte innebära en hel 

stad utan kan även vara ett mindre sammanhang. 

 

Vad? I denna övning beskriver scouterna sitt samhälle och vad de vill förändra 

med skisser och förklaringar.  

Varför? Scouterna får utrymme för sin fantasi och kreativa uttryck, uttryck till 

att identifiera möjliga mål för samhällsutveckling.  

Hur? Dela ut varsitt tomt papper till scouterna och pennor att rita med – 

färgpennor kan höja kreativiteten och engagemanget i gruppen. Ge scouterna tio 

minuter till att rita en bild av dagens samhälle utefter sina egna perspektiv.  

 

Exempel på frågor att tänka på kan vara: 

• Vad prioriteras i dagens samhälle?  

• Vilka problem möter vi?  

• Hur ser livet ut?  

• Vad har vi för förutsättningar?  

• Vad är vi duktiga på och vad behöver vi förbättra?  

 

Efter tio minuter turas patrullmedlemmarna om att visa upp sin teckning för de 

övriga patrullmedlemmarna och förklarar hur de tänkt. Därefter ska patrullen 

gemensamt rita en bild på hur de anser att dagens samhälle ser ut. Ta tillvara på 

de olika perspektiven och åsikterna som patrullmedlemmarna har och anser vara 

viktiga. Ge tid åt uppgiften och låt kreativiteten flöda. Patrullerna visar sedan  

 



 
 

upp sina bilder för varandra och berättar om sina val och hur de tänkt. Spara 

gärna bilderna, de kan vara roliga att återknyta till längre fram.  

 

Nu ska scouterna alltså hitta problem, inte bara ett, utan flera. Med hjälp av de 

teckningar som scouterna ritat ska de nu identifiera saker som de tycker är 

problematiska. Låt de först skriva ner problem som de själva ser på post-its, för 

att sedan diskutera tillsammans och hitta än fler gemensamt. Därefter får 

scouterna i uppgift att prioritera problemen, från väldigt viktiga till lite mindre 

viktiga.  

 

Gör gärna något kreativt av rangordningen, kanske kan ni göra ett konstverk på 

scoutlokalens vägg av Post-It lappar? Det enda måstet är att man ska kunna 

urskilja de viktiga problemen från de mindre viktiga. Ett sätt att göra 

uppdelningen på att rita upp en skala där en lodrätt linje får representera ”från 

viktigt till väldigt viktigt” och en vågrätt axel får representera ”från inte så troligt 

till troligt”. När lapparna sätts upp i diagrammet hamnar de saker som scouterna 

tycker är viktigast, och bedömer som troliga att de sker, uppe i högra hörnet. 

Precis som med teckningarna från patrullerna sedan presentera sina 

prioriteringar för varandra. Nu har ni på avdelningen tillsammans massor av 

problem som ni identifierat som viktiga.  

 

 

Det finns olika sätt att hitta sådant i samhället som kan behöva utvecklas. Utöver 

att scouterna utgår ifrån sina egna åsikter kan de även fråga bekanta eller 

obekanta människor. Genom att läsa insändare i lokaltidningar kan man också få 

idéer på vad andra tycker borde förändras. 

 

 

 

Var: Inomhus eller utomhus  

Antal deltagare: Minst en patrull  

Tidsåtgång: 20 minuter – 30 minuter  

Målspår: Förståelse för omvärlden, aktiv i samhället, Egna värderingar  

Ni behöver: Papper att rita på och pennor. 

 


