
Ett ungdomskollektiv bestående av fem ungdomar.
En ensam medelålders man.
En ung svensk familj.
En ensamstående äldre änka.
En turkisk barnfamilj

Ungdomarna är kristna och arbetar på svenska kyrkans rehabilitering för trafikskadade.
Den ensamma medelålders mannen är nyss frigiven från Kumla fängelset.
Den unga svenska barnfamiljen har av ekonomiska skäl tagit barnen ur barnomsorgen. Kvinnan är arbetslös och
mannen studerar musik och komponerar musik hemma.
Ensamstående kvinnan har alkoholproblem och är periodvis mycket depressiv.
Den turkiska barnfamiljen har vuxna barn, kvinnan är läkare och mannen professor i retorik på universitetet.

Del 1
Det är en tom lägenhet i ert hyreshus. Er hyresvärd har därför bett er att hjälpa till att välja vilken av de sökande
som ni vill ha till granne. Diskutera med varandra och kom överens om vilken ordning ni vill sätta de sökande.
Rangordna följande fem sökande och lämna in till hyresvärden:

Del 2
Hyresvärden fick plötsligt in kompletterande uppgifter angående de sökande. Ta en ny diskussion och rangordna
de sökande efter det att ni tagit del av de nya uppgifterna. Rangordna följande fem sökande och lämna in till
hyresvärden.

Höghuset

Instruktioner

20 Minuter

En till en Grupp

Ansvar Anpassningsbarhet Communicatie

Lärdomar
Reflektera över ansvaret du har över dina förutfattade meningar.
Vikten av att inte vara fördomsfull.



Gick det som planerat?
Var övningen värdefull i arbetet med de avsedda mjuka kompetenserna?
Förstod deltagarna uppgiften?
Behöver någonting förändras eller förklaras inför nästa gång du ska göra övningen?

Samla in och dela deltagarnas resultat
Baserat på de diskussioner som förts kan du hjälpa deltagarna reflektera över sina styrkor och områden de vill
utveckla. Detta öppnar för ytterligare diskussioner kring ämnet både i grupp och enskilt tillsammans med dig som
instruktör.

Reflektion och självutvärdering

Övningen är en bra start när du ska introducera unga inför nya situationer. Det är viktigt att ha ett öppet sinne när
vi möter nya personer och försöka att inte döma personer för snabbt. Övningen kan komma att göra det enklare
för deltagarna skapa nya kontakter och vänner. 

Diskutera resultatet i grupper
eller en till en med dina elever

UtvärderingsmetodMaterial som behövs till övningen
Ingen

Anpassningsbarhet, Ansvar, En-till-en aktiviteter, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Korta aktiviteter
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Kan deltagarna relatera till de observationer som gjordes?
Vad avgör hur vi tar på oss olika roller i sådana här situationer?
Vad var den viktigaste lärdomen från denna aktivitet, enligt gruppen?
Vad kan man lära av denna aktivitet?

Steg 1 – Dela in deltagarna I grupper så det blir 5-7 personer i varje grupp, placera dem vid ett bord tillsammans.
Steg 2 – Instruera grupperna att de tävlar om att lösa uppgiften så snabbt som möjligt.
Steg 3 – Instruera grupperna att de har max 40 minuter på sig att lösa uppgiften.
Steg 4 – De kan inte lämna bordet under de 40 minuterna.

Ledaren är observatören och kommer att observera vad som händer i grupperna. (Informera inte deltagarna om
detta!)
Observera: Vem tar ansvar? Vem tycker att detta är tråkigt? Vem tycker det är roligt? Vem deltar? Vem är
ointresserad? Hur visar de olika deltagarna sitt perspektiv på att lösa uppgiften?

Steg 5 – Om det finns fler än 2 bord är det lämpligt att det finns 2 observatörer.
Steg 6 – Om ett eller flera bord blir klara innan de 40 minuterna är slut, kan de ta en paus och återvända när de 40
minuterna är slut.
Steg 7 – Återförening. Ledaren frågar hur deltagarna upplevde aktiviteten och frågar om de såg vad som hände i
deras grupp.
Steg 8 – Ledaren/observatören kan nu dela med sig av sina observationer och bjuda in deltagarna till en diskussion.

Vem Åger Zebran

Instruktioner

50 Minuter

Grupp

Motståndskraft Kommunikation Samarbete

Mål med övningen
Syftet med aktiviteten är att alla deltagare ska få en chans att reflektera
över vikten och svårigheten med samarbete när man tillsammans försöker
lösa en svår uppgift. Speciellt när man har olika perspektiv och intresse för
hur uppgiften ska lösas.
Aktiviteter med få instruktioner kommer att sätta deltagarna på prov och
de kommer att behöva kommunicera och använda sin uthållighet för att
inte ge upp.

Problemlösning



Det som vanligtvis händer är att vissa deltagare verkar vara ledare men efter ett tag tar någon annan över. Någon
kanske är väldigt entusiastisk i början men kanske ger upp efter ett tag. Vissa kan verka passiva men i
verkligheten ligger de lågt och arbetar i tysthet. Vissa vill styra och det kan leda till konflikter. Vissa vill klara
uppgiften tillsammans med andra, medan vissa vill sitta själva osv.

Reflektion och utvärdering
Allmän diskussion kopplad till verkliga upplevelser:
Hur påverkas vi av våra olika sätt att reagera på samma uppgift och hur spelar detta roll i vår vardag?

Utvärderingsmetod
Kopior av “Vem äger zebran” aktiviteten
Lösningen

Gruppaktiviteter, Kommunikation, Lagarbete, Medium aktiviteter, Motståndskraft, Problemlösning

Observation
Gruppdiskussion efter
genomförd aktivitet

Material som behövs
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 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5

nationalitet      

husets färg      

sällskapsdjur      

jobb      

dryck      

Engelsmannen bor i det röda huset
Spanjoren äger hunden
Kaffe dricks i det gröna huset
Ukrainaren dricker te
Det gröna huset ligger omedelbart till höger om det vita huset
Snickaren äger sniglar
Läraren bor i det gula huset
Mjölk dricks i hus 3
Norrmannen bor i hus 1
Trädgårdsmästaren bor i huset bredvid mannen med räven
Läraren bor bredvid huset där hästen hålls
Läkaren dricker apelsinjuice
The Bager är japansk
Norrmannen bor bredvid det blå huset

Vem Äger Zebran
Det finns fem hus i rad, numrerade från vänster till höger. Varje hus har en annan färg och bebos av
människor av olika nationaliteter, med olika husdjur, drycker och jobb. Du får följande ledtrådar:

Du måste räkna ut vem som äger zebran och vem som dricker vattnet



 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Hus 5

nationalitet norsk ukrainska engelsk spanska japansk

husets färg gul blå röd vit grön

sällskapsdjur räven hästen sniglarna hunden zebran

jobb lärare trädgårdsmästare Snickare läkare bagere

dryck vatten te mjölk apelsinjuice kaffee

Engelsmannen bor i det röda huset
Spanjoren äger hunden
Kaffe dricks i det gröna huset
Ukrainaren dricker te
Det gröna huset ligger omedelbart till höger om det vita huset
Snickaren äger sniglar
Läraren bor i det gula huset
Mjölk dricks i hus 3
Norrmannen bor i hus 1
Trädgårdsmästaren bor i huset bredvid mannen med räven
Läraren bor bredvid huset där hästen hålls
Läkaren dricker apelsinjuice
Bageren är japansk
Norrmannen bor bredvid det blå huset

Vem Äger Zebran
Det finns fem hus i rad, numrerade från vänster till höger. Varje hus har en annan färg och bebos av
människor av olika nationaliteter, med olika husdjur, drycker och jobb. Du får följande ledtrådar:

Du måste räkna ut vem som äger zebran och vem som dricker vattnet



Vad är en oskriven regel?
Hur påverkar de oss?
Kan vi ändra dem?
Vem informerar oss om dem?
Hur får vi informationen?

Vem/vad lär oss de oskrivna reglerna och i vilken situation?
Hur påverkar de oskrivna reglerna oss?
Hur kan vi hjälpa någon som inte har fått lära sig dessa regler?

Runt omkring oss har vi oskrivna regler. De är till för att göra det lättare för oss att navigera i en socialkontext.
Oskrivna regler gör det lättare för grupper att fungera.

De oskrivna reglerna reglerar vad vi ska göra eller hur vi ska bete oss mot varandra. De kan variera beroende på
situation och personer i gruppen. Vi följer oskrivna regler varje dag, vi är medvetna om vissa och omedvetna om
andra. Vi förväntar oss att andra ska bete sig på ett visst sätt i vissa situationer. Vad händer om vi bryter mot de
oskrivna reglerna? I slutändan kan detta leda till problem i gruppen.

Instruktioner
Steg 1 – Starta en gruppdiskussion om oskrivna regler:

Steg 2 – Dela in i grupper och dela ut övningsbladet.
Steg 3 – Be dem att diskutera frågorna på övningsbladet.
Steg 4 – Be varje grupp redogöra för sina svar.

Återkoppling
Avsluta med en diskussion utifrån följande frågor:

Oskrivna Regler

Instruktioner

30-45 Minuter

En till en Grupp

Anpassningsbarhet Kommunikation

Mål med övningen
Hur man anpassar sig i en socialkontext



Vad skulle du behöva om du kom till en annan kultur eller ett annat land och inte kände till de specifika
oskrivna reglerna kopplade till kulturen eller landet?
Hur tror du att invandrare i ditt land får denna information?
Hur tror du att personer med svårigheter i sociala miljöer får denna information?
Ytterligare feedback?

Kläder?
Köer?
Våra kroppar?
Mellan kvinnor och män?
Hur och när vi använder telefonen?
I familjen?
Mellan vänner?
På jobbet?
I skolan?
På internet?
På restauranger/caféer?
I butiker?
På buss/tåg?
På offentlig plats
När man lyckas med någonting?
I en hiss?
I trafiken?
Om du är sjuk?

Övning
Oskrivna regler är något som påverkar oss alla – på gott och ont. De finns överallt och vi förväntas leva upp till
dem. Men hur vet vi vilka de är? Vad händer när vi inte följer dem?

Här är några ämnen du kan utforska och diskutera och hur de påverkas av oskrivna regler. Om du kommer på
andra ämnen, prata gärna om dem.

Vilka oskrivna regler är kopplade till…

Samla in och dela erfarenheter från övningen
Instruktören kommer att göra anteckningar under diskussionen. Ge feedback tillsammans och/eller individuellt
efter övningen.



Diskussion

UtvärderingsmetodMaterial som behövs
Inget material behövs

Anpassningsbarhet, En-till-en aktiviteter, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Medium aktiviteter

Reflektion
Var övningen värdefull för att arbeta med den specifika mjuka kompetensen/färdigheten?
Förstod deltagarna uppgiften?
Behöver något ändras/förklaras till nästa gång?
Många av de unga som vi möter har under en längre tid befunnit sig utanför sociala sammanhang. Det betyder att
de kan behöva arbeta med sina sociala färdigheter. De oskrivna reglerna är väldigt viktiga för att kunna navigera i
alla typer av sociala sammanhang.
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Be gruppen att stå upp.
Förklara att från och med nu får de inte prata eller göra ljud ifrån sig. Tyst kommunikation har börjat.
Förklara att du vill att gruppen ska stå på led och att de ska arrangera sig i den ordning du anger.
Den första ordningen de ska stå i: Från längst till kortast. (Detta är oftast lätt)
Du som ledare ska kolla att de har arrangerat sig korrekt, och ge beröm om de har lyckats utan att prata.
Fortsätt genom att be gruppen arrangera sig i följande ordningar:

Äldst till yngst
Längst till kortast hår (var uppmärksam om du har deltagare som täcker sitt hår)
Enligt födelsemånad (januari till december)
Skostorlek, minst till störst
Eget alternativ

När gruppen kommunicerar utan att prata kommer du att se följande:
Vem tar en ledande roll?
Vem är mer passiv och låter andra leda?
Vem försöker vara kreativ genom att använda kroppen, händer etc.
Vem försöker använda hjälpmedel såsom att skriva, texta etc. (Om du tillåter detta är upp till dig att avgöra)

När gruppen har gjort klart kommunikationsövningen, ge dem tid för reflektion. Först individuellt och sedan
som grupp.
Fråga gruppen om det var lätt eller svårt? Diskutera varför. Vilka typer av kommunikation såg du i gruppen när
de inte fick prata med varandra? Vilka roller såg du andra ta i gruppen? Vilken roll tog du i gruppen? Andra
reflektioner.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Samla in och dela deltagarnas resultat
Gruppdiskussion efter övningen, se nr 9 ovan.
Ledaren kan också ta anteckningar som kan användas vid de individuella utvärderingarna senare.

Tyst kommunikation

Instruktioner

20-30 Minuter

Grupp

Kommunikation Samarbete

Mål med övningen
Att lära känna varandra i gruppen
Kommunicera utan att prata
Arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål



Diskussion i grupp eller
individuellt med deltagarna

BedömningsmetoderMaterial
Inget material behövs

Gruppaktiviteter, Kommunikation, Korta aktiviteter, Samarbete

Gick det som planerat?
Var övningen värdefull?
Fungerade övningen i arbetet med denna specifika mjuka kompetens?
Förstod deltagarna uppgiften?
Behövs något ändras i hur man förklarar till nästa gång?

Reflektion/Självskattning

Övningen är till för att hjälpa deltagarna att förstå vikten av icke-verbal kommunikation. Förmågan att se och
förstå saker som inte är uttalade kommer hjälpa deltagarna att förstå dynamiken på en arbetsplats eller i ett
klassrum. De kommer förstå att det är viktigt att observera andra för att inte missa viktig information om vad
som händer i sin omgivning.
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Märk kuverten A, B, C, D, E.
Lägg i kuvert A: Bitarna I, H, E.
Lägg i kuvert B: Bitarna A, A, A, C.
Lägg i kuvert C: Bitarna A, J.
Lägg i kuvert D: Bitarna D, F.
Lägg i kuvert E: Bitarna G, B, F, C.

Övningen fokuserar både på problemlösning och samarbete. Icke-verbal kommunikation är viktigt för att lösa
pusslet.

Du kommer att starta övningen med lite information i förväg.

Steg 1
Att förbereda: Du behöver en pussel-uppsättning till varje grupp. Denna görs i samma färg. Förslagsvis använd
styvt papper och klipp ut bitarna noggrant. När du klipper ut dem, skriv bokstavsmarkeringar svagt och linjer med
blyertspenna. Klipp ut dem efter de linjer du ritat. Alla bitar med markering A ska alltså vara precis lika stora.

Du kommer senare att dela ut ett (1) kuvert till varje medlem i gruppen. Förklara att bokstaven på kuvertet inte
har något att göra med att lösa pusslet.

Steg 2
Deltagarna delas upp i grupper med fem personer i varje. Om det blir fler än fem i någon av grupperna, får dessa
vara observatörer. Förklara för deltagarna att övningen är till för att öva på problemlösning och samarbete.

Grupp

Anpassningsbarhet KommunikationProblemlösning

Pusslet

Instruktioner

30 Minuter Mål med övningen
Att lösa ett problem tillsammans i grupp samtidigt som man försöker prata
så lite som möjligt

Samarbete



Varje grupp har till uppgift att forma 5 lika stora kvadrater av de bitar som finns i kuverten.
Man får inte prata med varandra.
Man får inte heller ta bitar från varandra, man måste vänta tills dessa överlämnas.
OBSERVATÖRER: Får ett anteckningsblock där de under tystnad skriver ner iakttagelser som de gör under
processen. Efter avslutad uppgift delger observatörerna sina observationer.

Följer alla reglerna?
Är det någon som är passiv?
Är det någon som är ledare?
Är det någon som har sett lösningen men inte kan kommunicera den till de övriga?
Börjar deltagarna ta kort från varandra efter ett tag, istället för att vänta på att få?
Övriga observationer

Vad var det som gjorde att du valde att följa/inte följa reglerna?
Vad var det som gjorde att du valde att vara aktiv/passiv under övningen?
Tog någon en ledande roll? Varför tror du det blev så?
Såg någon lösningen men valde att inte kommunicera det med resten av gruppen? Varför tror du det blev så?
Vad kunde du ha gjort annorlunda?
Började deltagarna ta delar av varandra efter ett tag istället för att vänta på att få dem? Varför tror du det
blev så? Vad betyder det för grupprocessen?

Steg 3
Grupperna samlas vid varsitt bord.

Steg 4
Ge varje deltagare i gruppen ett kuvert. Ge instruktion att de måste vänta med att öppna kuvertet tills de fått
följande instruktion.

Checklista för observatör/dig som ledare:

Steg 5
När övningen är klar ges utrymme att prata med varandra igen.

Feedback: Diskutera övningen baserat på anteckningarna som observatörerna gjort:



Gick det som förväntat?
Var övningen användbar för att arbeta med denna mjuka kompetens?
Förstod deltagarna uppgiften?
Behöver något förändras eller förklaras till nästa gång?

Samla in och dela deltagarnas resultat
Gruppdiskussion efter övningen. Instruktörer kan ta anteckningar som kan användas vid individuella samtal med
deltagarna vid ett senare tillfälle.

Reflektion och Självskattning

Övningen är ett bra sätt att börja prata om grupprocessen och förstå sin egen roll i den. Det kan hjälpa deltagarna
att förstå vilken roll de vanligtvis tar. Om de vill förändra sin egen inställning, är det viktigt att de förstår sin egen
utgångspunkt.

Anpassningsbarhet, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Medium aktiviteter, Problemlösning, Samarbete

Diskussion

BedömningsmetoderMaterial per grupp
1 utskriven version av pusslet 

5 kuvert
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Vi ställer frågor och använder reglerna för en pro-aktiv cirkel
prata om trygghetscirkel innan övningen

Hur pålitlig tror du att du är?
Gruppen måste svara på frågan genom finger-skattning (hålla upp ett visst antal fingrar samtidigt som de
andra).
Ett finger är det längsta (jag är inte pålitlig alls) och fem fingrar är det högsta (du kan lita på mig).
3-2-1 Fingerskatta!

Du visar en råttfälla och frågar: Vem vet vad det här är? Gruppen svarar.
Vi skickar runt råttfällan. Vad tänker du på? Vad känner du när du tänker på uppgiften?

Vi skickar runt råttfällan nu, den är inte laddad än, den är inaktiv.

Hur kändes det?
Hur kände du när du rörde vid råttfällan? (Comfort/Stretch/Panic)
Var det svårt eller inte? Vad kände du?

Starta med enPro-Aktiv Cirkel:

Del 1 
Frågor:

1.
2.

Reflektion:
1.
2.
3.

Grupp

Pålitlighet Motivation

Råttfällan

Instruktioner

30 Minuter Mål med övningen
Säg vad du menar och mena vad du säger
Att vara pålitlig i sina handlingar och i sin kommunikation
Att övertyga andra människor om att du är pålitlig
Övertyga andra människor att vidga sina fysiska och mentala vyer
(comfort/stretch/panic)
Hur mycket litar du på dig själv?

https://independentpeople.site/wp/sv/2022/06/23/proaktiv-cirkel/
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Kändes det annorlunda eller kändes det samma?
Vad behöver du från din granne för att vara engagerad i den här övningen? (Pålitlighet och verbala
instruktioner?)
Fortsätt skicka runt råttfällan under frågestunden.

Hur kändes det?
Hur upplevde du det?
Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Kändes det annorlunda eller kändes det samma?
Vad behöver du från gruppen för att lyckas med övningen? Vi säkerställer att uppgiften funkar för alla. Vi är
lyhörda för vad som händer i gruppen (behöver du sitta bredvid någon annan eller vill du observera/inte delta
etc.) Vi ställer mycket frågor så att de kan anpassa sig och känna att det är en trygg miljö. Råttfällan skickas
fortsatt runt och en person bär ögonbindel.

Hur kändes det?
Hur upplevde du det?
Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Deltagarna står i par (de kan välja själv eller så väljer ledaren ut paren)
En av deltagarna måste ta av sina skor och bära ögonbindel.
Den andra deltagaren guidar personen genom stigen av råttfällor.

Del 2:
Vi ska försöka igen, men nu är råttfällan laddad. Akta fingrarna!

Frågor:
1.
2.

3.

Reflektion:
1.
2.
3.

Del 3:
Vi ska försöka igen, men nu laddar vi råttfällan, och en person kommer ha ögonbindel.

Frågor:
1.
2.

Reflektion:
1.
2.
3.

Del 4:
Innan övningen börjar: Ledaren gör en stig av oladdade råttfällor på golvet.

1.
2.
3.

Det är viktigt att paret diskuterar vilka roller de har i den här aktiviteten. Vad behöver de av varandra för att
känna sig trygga? (Alternativ: De kan inte prata med varandra när de förklarar sina behov, använda kroppsspråk)



Hur kändes det?
Hur upplevde du det?
Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Reflektion:

Koppla samman övningen till pålitlighet. Avsluta med en pro-aktiv cirkel: vi ställer frågor och använder reglerna
för en pro-aktiv cirkel. Hur pålitlig känner du att du var under aktiviteten? Gruppen måste svara genom att
använda finger-skattning (se förklaring ovan)

Anpassningsbarhet, Gruppaktiviteter, Pålitlighet

Material
Råttfällor
Ögonbindlar
Andra saker att lägga ut när man går
rått-fällebanan

Var aktiviteten framgångsrik?
Reflektion

Bedömningsmetoder
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1 vedträ (torr) (MÅL / HINDER.
1 yxa (ANSTRÄNGNING/ARBETE)
1 tändsticksask (ENERGIN du har)
1 plats utomhus där du kan göra upp eld, säkerhetsåtgärder/instruktioner: du ger en yxa till ett barn!

Steg 1: förberedelser

Steg 2 förklara uppgiften:
Du förklarar att de kommer att få en uppgift som är ganska svår. Det är inte omöjligt men de kommer att behöva
anstränga sig för att klara den. Målet är att tända vedträt och få det att brinna upp helt. Det enda de kan använda
för den här uppgiften är yxan, vedträt och tändsticksasken. Om de använder något annat misslyckas de med
uppgiften. Alla får sin egen yxa, vedträ och tändsticksask.

Steg 3 observera:
Håll ett öga på hur de försöker lösa problemet. Det är viktigt att ge feedback till barnen om hur du såg dem
arbeta med uppgiften. Var uppmärksam för att undvika farliga situationer.

Steg 4: aktiv granskning:
Under normala omständigheter kommer eleverna att göra allt utom att tända eld på hela vedträt. Det tar lite tid
att få vedträt i tillräckligt små bitar för att sätta eld på det. Det är också mycket roligare att använda många
tändstickor och se om det tar eld. Vanligtvis fungerar dock inget av detta för att helt elda upp vedträt.
Elever som lyckas att elda upp vedträt på första försöket är en värdefull tillgång för din grupp eftersom de senare
kan förklara för de andra eleverna hur de gjorde det.

Motivation

En till en Grupp

Ansvar

Hugga Ved

Instruktioner

2 timmat totalt Mål med uppgiften
Träna på problemlösning
Det du har framför dig är ibland lite oklart beroende på hur långt du har att
nå ditt/dina mål
Hur man snabbt gör upp en eld
Vikten av delmål när man ska hantera stora hinder/utmaningar.
Att dela upp något omöjligt till flera mindre utmaningar.

Problemlösning



Vad kämpade du med?
Hur långt kom du?
Vad gick bra?
När lyckades du nästan?
Vad krävs för att lyckas?
Finns det andra situationer i ditt liv när du kämpat för att nå ett mål?
Vad gjorde du I den situationen?
Vad kan du göra för att göra upp en liten eld?
När tog elden fäste? Hur kan du göra mer av detta?

Frågor: 

Steg 5: Eld!
Lösningen för denna aktivitet ligger i förberedelserna. Ditt vedträ (objektivt / hinder) måste huggas i små bitar.
Väldigt små. Detta tar ganska lång tid med bara en yxa (ANSTRÄVNING/ARBETE). Om de har använt många
tändstickor (ENERGY) genom att bara hålla dem nära vedträt, kommer deras ask att vara nästan tom. Slutsatsen
här är att om du spenderar din energi på fel sätt är det lätt att du tappar tron på de mål du sätter upp för dig.

Detta är vanligtvis ett bra tillfälle att fråga om de behöver hjälp. Genom att ta ditt eget vedträ och hugga det i
några mycket små bitar, bryta upp dem med händerna och sätta eld på en liten bit. Det är ok att visa dem
lösningen, men tänd inte eld på deras vedträ. Att göra upp en liten eld är en sak, om de inte förberedde resten av
sitt vedträ för den lilla elden, kommer den att slockna ganska snabbt och uppgiften kommer inte att kunna
slutföras.

Hjälp dem anpassat utifrån deras kunskaper.

Steg 6: Koppla övningen till en utmaning i deras vardag.
Medan elden brinner tar ni en paus vid den. De har gjort upp eld och nu kan de njuta av den. En marshmallow att
grilla är en god belöning för ansträngningen som lagts ner på aktiviteten.

Förklara vad aktiviteten betyder från ditt perspektiv. Koppla aktiviteten till ett mål som de har kämpat med. Fråga
dem om det finns saker de kämpar med. Hur tog de sig an det. Finns det saker de har gjort med vedträt som de
kan använda för att ta sig an sina mål.

Samla in och dela erfarenheter från övningen
Lyssna noga när du gör kopplingen från vedträt till livsmål. Hjälp dem att formulera hur de tidigare tacklat ett
hinder och hur de kan göra det i framtiden.

Låt dem skriva ner vilket mål de skulle vilja uppnå, skriv ner det och bränn målet i elden de gjorde.



När vedträt har brunnit upp är det dags att anstränga sig lite till. Ta de mål de har satt upp och hjälp dem att bryta
ner det i hanterbara delmål. Detta kan göras med SMART (specifik, mätbar, acceptabel, realistisk, tidsbunden)
eller någon annan metod som du är bekväm med.

Be dem skriva ner detta och göra en plan för hur de ska uppnå målet. Övningen med vedträt kommer sedan att
fungera som referens och visualisering av uppgiften.

Ansvar, En-till-en aktiviteter, Gruppaktiviteter, Långa aktiviteter, Motivering, Problemlösning

Reflektion

UtvärderingsmetodMaterial du behöver
Vedträ
Yxa
Tändsticksask
Marshmallows
Papper, Penna - dator

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


Vad händer med flaskorna? Vad ser du/ni? Vad hör du/ni? Hur känns de?
Du/ni ser bubblor
Du/ni hör ett rosslande ljud
Du/ni märker att flaskan känns hårdare (högre tryck)

Jämför flaskorna med känslor som du/ni möter i din/er vardag. I vilka situationer känner du frustration som
får dig att känna dig som en skakad flaska full av bubblor som vill ut.

Be deltagaren/deltagarna öppna flaskan. Korken sitter fast så den går inte att öppna.
Allt innehåll (bubblorna, trycket) förblir kvar inuti flaskan.

Vad tror du/ni skulle hända om du/ni gjorde på detta sätt ofta? Tycker du/ni att personer som agerar på detta
sätt har respekt för sig själva?

Du behöver tre flaskor med cola till denna övning. En av flaskornas kapsyl ska limmas eller tejpas fast så att den
inte går att öppna.

Denna övning kan göras i olika steg.

Steg 1 – Skaka
Du ger deltagaren/deltagarna i uppgift att skaka flaskorna. Låt dem roa sig med detta en stund.
Reflektera tillsammans:

Steg 2 – Öppna
Flaskan med den limmade/tejpade kapsylen – hålla känslor inom sig.

Reflektera tillsammans:
Det är mycket som händer inom dig/er, men känslorna och frustrationen stannar kvar inom dig/er.

Kommunikation

En till en Grupp

Motståndskraft

Coca-Cola

Instruktioner

30 minuter Mål med övningen
Denna övning kan användas för att starta en diskussion kring temat
“kommunikation”.
Visar på olika sätt att respondera i olika situationer.
Visar på olika sätt att reagera i olika situationer.
Visar på skillnader mellan att hålla känslor inom sig, kunna kommunicera
känslor på ett bra sätt (med respekt för sig själv och andra) och
utåtagerande beteende.
Denna övning ger deltagaren insikter om olika kommunikationsstrategier
som kan omsättas till handlingsplan.



Hur märks det när människor exploderar så som flaskan gjorde?
Tycker du/ni att en person som agerar på detta sätt har respekt för andra?

Vad tror du/ni skulle hända om du/ni gjorde på detta sätt ofta? Tycker du/ni att personer som agerar på detta
sätt har respekt för sig själva?

Tycker du/ni att en person som agerar på detta sätt har respekt för sig själv?

Om en person inte gör något med sina känslor och sin frustration utan bara stänger dem inne så byggs det upp
ett stort tryck inombords, vilket ofta inte känns bra för personen.

Så varför agerar personer på detta sätt? Kanske vill de inte skada andra? Kanske vill de inte vara till besvär?
Kanske vet de inte hur de ska berätta om sina känslor och sin frustration? Kanske tycker de inte att de är
tillräckligt viktiga?

Om ingen vet hur du mår: Hur ska de då kunna hjälpa eller förstå dig? De kan då inte heller veta vad de kan ändra
på eller göra annorlunda.

Flaska nummer två – explosionen – den utåtagerande
Efter att flaskan skakats lite till så ber du deltagaren/deltagarna att öppna flaska i en enda stor rörelse.
Colan kommer nu att spruta ut ur flaskan. Jämför detta med hur känslor kan visa sig när någon släpper ut dem
okontrollerat.

Reflektera tillsammans:
Det fanns många känslor och frustration inuti flaskan, men efter att colan fått explodera ut så lättade trycket och
spänningarna försvann.

När personer “exploderar” ut sina känslor kan de skada andra (t.ex. genom skrik, svärord, slag, ha sönder saker)
och liksom colan fastnar den på de som finns i närheten när den öppnas. Människor blir ”nedsmutsade” av
explosionen och kanske väljer att ta avstånd.

Här kan svaret vara både ja och nej. Ja, om det är en person som står upp för sig själv och det är viktigt att tydligt
markera att något är fel och att personen inte håller med.

Nej, om känslor hanteras på ett utåtagerande och oproportionerligt sätt så kommer personen att ”tömmas”
(liksom flaskan) på frustration, men efteråt kommer andra känslor såsom skuld och skam över den skada som
agerandet lett till.

Tredje flaskan – “pssssttttt” – att kunna kommunicera känslor på ett bra sätt (med respekt för sig själv och andra)
Be deltagaren/deltagarna att skaka flaskan lite till. Be dem sedan öppna flaskan, men be dem att göra det
försiktigt så att ingen cola spills ur flaskan.

Reflektera tillsammans:
Det fans många känslor och frustration inuti flaskan, men efter att colan fått pysa ut, på ett kontrollerat sätt, så
lättade trycket och spänningarna försvann, utan att någon cola spilldes ur flaskan.



Tycker du/ni att en person som agerar på detta sätt har respekt för andra?

I vilken flaska känner du mest igen dig själv?
Ge exempel på situationer när du agerat som någon av flaskorna.
Hur kan vi agera mer som den tredje flaskan?
Vad hjälper dig att ta bort spänningar och ”pysa”?

J a, om personen med sitt ”pysande agerande” ändå står upp för sig själv och tydligt markerar sin känsla eller att
hen inte håller med.

Ja, om personen står upp för sig själv och säger vad som är fel utan att skada andra. Genom att agera på detta sätt
öppnar personen också upp för en diskussion med personerna det berör. Behandla andra på det sätt du själv vill
bli behandlad.

Övergripande reflektion:
Efter denna övning kan ni prata om kommunikation i allmänhet.
Exempelvis:

En-till-en aktiviteter, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Medium aktiviteter, Motståndskraft

Reflektion

UtvärderingsmetodMaterial som behövs till övningen

Tre colaflaskor varav den ena flaskans kork ska
limmas eller tejpas fast.

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


Barry försov sig (blås en gång)
Barry åt inte frukost (blås en gång)
Eftersom, så missade han skolbussen (blås två gånger)
Han kommer in I klassrummet och läraren är arg (blås två gånger)
Under rasten pratar och skrattar Barry med sina kompisar ( låt lite luft pysa ur ballongen) …

Vad lade du märke till? (Du exploderar inte omedelbart, inte allt är lika illa, ibland händer saker som får
spänningar att släppa)
Vilka saker gör dig frustrerad? Kan du sätta in dem på en skala på 1-10? (Du kan också använda emojis istället
för skala med siffror).
Vad kan du göra och vad kan andra göra för att minska/ta bort dina spänningar? Du kan använda en lista med
exempel och verktyg för att underlätta konversationen.

Steg 1
Blås upp en ballong tills den exploderar.

Reflektion: – Vad lade du märke till? När exploderade ballongen? – Vad lade du märke till hos dig själv? (glädje,
rädsla, …?)

Steg 2  
Berätta en historia om en dag för en ungdom. Varje gång något händer blåser du lite luft i ballongen. Till exempel:

Du fortsätter historien tills ballongen exploderar.

Du kan också använda detta i en berättelse kring en händelse som en deltagare varit med om. Du kan då be
deltagaren berätta för dig hur många gånger du ska blåsa vid varje händelse. Fortsätt berättelsen tills ballongen
exploderar.

Reflektion:

Kommunikation

En till en Grupp

Motståndskraft

Frustrationsballongen

Instruktioner

30 minuter Mål med övningen
Hur ett emotionellt utbrott ser ut.
Konsekvenser av eskalering
Vilka är signalerna före någon exploderar?
Vad kan du/ni göra för att minska spänningar?
Påvisar vilka olika faktorer som påverkar (situationens allvar, hur länge
situationen pågår, vilka som är involverade, humör, ….)



Varför tror du/ni att den kommer att explodera?
Hur märker du/ni det?

Vilka känslor fanns inombords? (negativa tankar, känslor,…)
Vilka fysiska signaler fanns? (hjärtklappning, knöt näven, svettades, fick black-out,…) 

Steg 3- Sökandet efter “punkten utan återvändo”
Ge deltagaren/deltagarna i uppgift att blåsa upp ballongen så mycket att de tror att den kommer att explodera
om de blåser en gång till. 

Reflektion:

Det är viktigt att känna till när du själv eller andra kommit till denna punkt. Om du passerar punkten, om du
fortsätter känna på detta sätt, så kommer du att passera en punkt där det inte finns någon återvändo. När
ballongen har exploderat kan du inte backa. Tänk tillbaka på en situation när du nästan exploderat:

(Du kan skapa en lista med exempel för att underlätta konversationen.) Om du känner igen dina signaler, så kan
du fokusera på att hitta saker som minskar spänningen, så att du inte passerar “punkten utan återvändo”. Om du
lär dig att känna igen liknande signaler hos andra så kan du kanske också hjälpa dem.

En-till-en aktiviteter, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Motståndskraft

Rekvisita som behövs till övningen
Ballonger
Papper

Fråga deltagaren om de fått
bättre insikt i hur de ska nå
sina mål.
Utvärdera efter några veckor
vad som har gjorts. Vid behov
lägg till insatser.

Utvärderingsmetod
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Runda 1. Moderatorn säger namnet på en annan deltagare. Den personen säger namnet på en annan person,
och så vidare. Varje deltagares namn kan bara användas en gång. Namnet på moderator ska vara det sista
namnet. Prova denna omgång 2-3 gånger.
Runda 2. Moderatorn kastar en boll till en annan deltagare. Deltagaren kastar bollen till en annan deltagare,
och så vidare. Varje deltagare kan bara ta emot bollen en gång. Moderatorn ska vara den sista personen som
tar emot bollen.

Runda 3: Moderatorn säger ett namn på en stad till en annan deltagare. Den deltagaren säger en annan stad
till en annan deltagare, och så vidare. Varje deltagare kan bara säga en ny stad till en ny deltagare.
Moderatorn ska vara den sista som får en stad.

2 moderatorer

Dela in i grupper om 6-12 personer. Gruppen ställer sig i en cirkel, cirka 50 cm mellan varje person.

Varje moderator förklarar övningen:

Moderatorn startar varje runda, och varje runda avslutas där den startade; hos moderatorn.

Prova denna omgång 1-2 gånger.

Kombinera runda 1 och 2: Moderatorn startar runda 1 och (efter några deltagare) starta runda 2.

Prova denna omgång 1-2 gånger

Kombinera runda 1, 2 och 3. Moderatorn startar runda 1 och (efter ett par deltagare) starta runda 2 och (efter ett
par deltagare) starta runda 3.

Kommunikation

Grupp

Samarbete

Mönster

Instructioner

30 minuter Läromål
Individuellt: Fokus, koncentration
Grupp: Kommunikation, arbeta tillsammans
Få överblick

Ansvar



Bedömning av denna övning händer under övningens gång, och även efter avslutad övning.

Under tiden övningen pågår; deltagarna lär sig förstå övningen OCH lär känna varandra. De ser vad som fungerar
och vad som går fel, och kan börja hjälpa varandra.

Efter övningen; prata kort om vad som man lärde sig i denna övning. Övningen ska mestadels hjälpa deltagarna
att bli en grupp, att inte döma varandra, vara glada när målet nåddes.

Communication, Group Activities, Medium Activities, Responsibility, Teamwork

Disskussion

BedömningsmetodResurser som behövs
Boll
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Ta mig till en plats som är ett behagligt minne
Ta mig till en plats som är ett dåligt minne

Ta mig till en plats som du älskar att vara på
Ta mig till en plats som du helst undviker

Om du tar bra beslut, var kommer du att vara i framtiden? Vad är din dröm?
Om du tar dåliga beslut, var kommer du att vara i framtiden? Vad är din rädsla?

Du ber din klient/deltagare att ta med dig till flera olika platser. Om avståndet emellan dem är långt kan ni ta
cykeln, bilen eller bussen. Platserna ska benämnas i tre olika grupper: dåtiden, nutiden och framtiden. Varje grupp
har en ”bra” plats och en ”dålig” plats. På varje plats tar du ett foto. 

Dåtiden

Nutiden

Framtiden

Du har flera olika möjlighet, när ni ska prata om bilderna efter promenaden. Man kan också prata om platserna
när man är på platsen, eller om man föredrar att prata om dem efteråt, eller både ock. Ni går igenom
bilderna/platserna och pratar om varför personen valde dessa platser.

Fotopromenad

Instructioner

1+ timmar

En-till-en

Motivation Motståndskraft

Learning Objective(s)
Genom att gå till viktiga platser tillsammans med din klient kan du ha ett
samtal efteråt och försöka ta reda på hur din klient kan visa motståndskraft
för att undvika flera fällor. Ni båda kan leta efter den motivation som
behövs för att nå vissa mål.

Ansvar



Ansvar, En-till-en aktiviteter, Långa aktiviteter, Motivation, Motståndskraft

Individuellt samtal efter
uppdraget

BedömningsmetodResurser som behövs
Kamera
Gå-skor
Cykel
Bil
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Ditt förflutna
Din nutid
Dina tankar om framtiden

Introduktion
Jag vill att vi pratar om din livshistoria. Och jag skulle vilja att du delar upp ditt liv i olika kapitel.

Jag kommer att fråga dig om viktiga händelser och personer. Jag kommer att fråga dig om dina förväntningar för
framtiden och människor som du kommer att behöva inom de förväntningarna. Målet med vårt samtal är att
förstå din historia, din bakgrund.

Dela upp ditt liv i olika kapitel
Vi kan se på din livshistoria som en bok. Vi kan dela upp det i olika kapitel. Vi försöker göra mellan 2 och 5 kapitel.
Vad är det för titel på de kapitlen? Om du ser tillbaka på ditt liv, vilka kapitel ser du?

Fylla kapitlen med innehåll
Vem var viktig för dig i dina kapitel? Det kan också finnas förebilder/hjältar som var inspirerande för dig vid den
tidpunkten. Vad var det för höjdpunkter och låga perioder i det kapitlet? Och hur påverkade det ditt beteende?
Vad lärde du dig? Hur kände du dig i de perioderna? Hur påverkade dina känslor ditt beteende? När gick det bra i
ditt liv? Vad fanns det för anledning till det? Vad gjorde du? Hur kan du använda dessa förmågor i framtiden?

Anpassningsbarhet Motivation

Livlinan

Instructioner

Beror på din deltagare Läromål
Kartlägga vad din deltagare har varit med om i livet och vad personen har
lärt sig av det.
Kartlägga deltagarens livsmål. Vad vill din deltagare uppnå i livet?
Få kunskap om tidigare hinder som deltagaren har tagit sig förbi och få
insikt i vilka förmågor som krävdes för detProblemlösning

Motståndskraft

En-till-en



Vision for framtiden
Hur kommer din framtid se ut? Vad har du för drömmar, förväntningar och planer? Vilka områden i livet kommer
att vara viktiga för dig? Relationer, arbete, ekonomi, boende… När kommer du vara nöjd med din framtid? Vilken
titel skulle du sätta på ditt framtidskapitel? Var kommer du att hämta stöd? Vad har du lärt dig från dina tidigare
kapitel som kommer att vara till hjälp i dina framtida kapitel? Vilka förmågor var användbara och vilket beteende
var inte till nytta för dig?

Sammafatta upplevelsen
För arbetskonsulenten: Sammanfatta deltagarens kapitel och formulera öppna mål och förväntningar för att
arbeta vidare med din deltagare.

Anpassningsbarhet, En-till-en aktiviteter, Motivation, Motståndskraft, Problemlösning

Material
Ett stort vitt papper, pennor,
alternativt en whiteboard

Självreflektion
Livslinje ritad av deltagaren

Bedömningsmetoder
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Målet är att bygga ett torn av muggar genom att samarbeta i gruppen!
Dela gruppen i två lag.
Ge varje lag ett elastiskt gummiband med ett snöre för varje deltagare. Knyt fast snörena i bandet.
Varje deltagare måste hålla i ett av snörena som sitter fast i det elastiska gummibandet.
Deltagarna får inte röra vid muggarna med sina händer eller med någon annan del av kroppen (inte ens om en
mugg välter).
Plocka upp muggarna och placera dem ovanpå varandra.
Om tiden tillåter, ge grupperna flera försök att stapla muggarna. Pröva att sätta muggarna uppåt andra
gången.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Stapla Muggar

Instruktioner

10-40 Minuter

Grupp

Samarbete Kommunikation

Mål med övningen
I denna övning ska ni arbeta som ett team för att, med hjälp av de resurser
ni fått, stapla ett torn av muggar utan att röra vid dem med någon del av
kroppen.

Anpassningsförmåga, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Lagarbete, Medium aktiviteter, Motståndskraft,
Pålitlighet, Problemlösning

Motståndskraft

Problemlösning Anpassningsbarhet Pålitlighet

Observation
Diskussion
Reflektion

Assessment MethodsMaterial som behövs till övningen
6, 10 elelr 15 plastmuggar
Snören, sax
Elastiska gummiband
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En deltagare sitter vid enheten (ex. dator, spelkonsoll, mobiltelefon eller liknande) och ser ett “bombpussel”
som hen måste desarmera genom att följa specifika instruktioner (deltagaren måste göra detta ensam).
En annan deltagare eller en grupp deltagare får ett häfte med instruktioner som bekriver hur bomben kan
desarmeras.
De två arbetsgrupperna måste nu kommunicera med varandra kring hur de ska lösa problemet.
Deltagaren som sitter vid enheten får inte se instruktionerna som finns i häftet och deltagarna som har
instruktionerna får inte se vad deltagaren ser på sin enhet.
Spelets svårighetsgrad, antal ledtrådar som måste lösas och tidsbegränsningen kan varieras för att öka eller
minska svårighetsgraden. Övningen går också att genomföra i stora grupper, men endast en deltagare kan få
titta på enheten och lösa uppgifterna.
Resten av deltagarna får intruktioner att kommunicera.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Detta kan stundvis bli lite kaotiskt, men om arbetsgruppen med instruktionshäftet fördelar roller och
kommunicerar effektivt så blir uppgiften mycket enklare. Här är länken till hemsidan där du hittar videos som
förklarar spelet https://keeptalkinggame.com. Ni kan skapa en topplista om deltagarna vill tävla eller för att öka
motivationen i övningen.

Kommunikation Samarbete

Fortsätt att prata så kommer
ingen att explodera

Instruktioner

30+ Minuter Lärande mål
Övningen uppmuntrar deltagare att kommunicera effektivt för att klara en
uppgift som ska utföras under press och tidsbegränsning

Ansvar

Motståndskraft Problemlösning

Grupp

https://keeptalkinggame.com/


Insamling och spridning av deltagarresultat
Deltagarna reflekterar och ger feed-back utifrån hur de tycker att övningen gick. Deltagarna kan se värdet av
effektiv kommunikation och prövas i sin samarbets-, kommunikations- och problemlösningsförmåga, liksom i sin
uthållighet när de ska lösa pusslet.

Gruppen får efter varje försök ge varandra feedback och får möjlighet till ett nytt försök för att öka sina
färdigheter, bli mer skickliga och förbättra sin tid.

Arbetsblad/blankett med diskussioner och feedback.

Ansvar, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Lagarbete, Medium aktiviteter, Motståndskraft, Problemlösning

Observation
Diskussion
Reflektion
Feedback-blad

UtvärderingsmetodRekvisita som behövs till övningen
Utskriven instruktion (Bomb Defusion Manual)
Enhet (dator, mobil eller liknande) som har spelet
installerat

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/
https://www.bombmanual.com/print/KeepTalkingAndNobodyExplodes-BombDefusalManual-v1.pdf
https://keeptalkinggame.com/


Motståndskra
ft

Anpassningsbarhet

Anpassningsbarhet, En-till-en aktiviteter, Gruppaktiviteter, Korta aktiviteter, Motståndskraft, Problemlösning

Problemlösning

En till en Grupp

Endast en skiva kan flyttas åt gången.
Ingen skiva kan placeras ovanpå en mindre skiva

Syftet med pusslet är att flytta stapeln till en annan pinne enligt dessa regler.

Insamling och delning av erfarenheter
Observera deltagarnas beteende och process för att lösa uppgiften. En diskussion och reflektion över aktiviteten
efter den är avslutad

Tornen i Hanoi

Instruktioner

10-30 Minuter Mål med övningen
Målet med spelet är att stapla skivorna på en av pinnarna i storleksordning

Observation
Diskussion

UtvärderingsmetoderMaterial som behövs
Tornen i Hanoi speluppsättning

Tower of Hanoi består av tre pinnar eller torn med 5 skivor i olika storlekar
staplade över en av pinnarna. Skivorna är staplade i storleksordning, med
den största längst ner och den minsta överst.

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


Motståndskraft Anpassningsbarhet

Anpassningsbarhet, En-till-en aktiviteter, Korta aktiviteter, Motståndskraft, Problemlösning

Problemlösning

En-till-en Grupp

Du har en höna en räv och en påse korn som du behöver för att komma över floden.
Du har en båt men den är bara tillräckligt stor för dig och ETT annat föremål.
Din uppgift är att räkna ut hur du får alla föremål över floden en i taget och avsluta med alla föremål på andra
sidan floden.

Du kan inte lämna hönan med räven – räven kommer att ha en kycklingmiddag!
Du kan inte lämna hönan med spannmålen – hönan kommer att äta spannmålen!
De kommer inte att äta varandra när du är där, bara när du lämnar dem tillsammans.

1.
2.
3.

Samla in och dela deltagarresultaten
Deltagarna skriver ner steg för steg instruktioner och presenterar sin lösning /försök för gruppen. Diskussion kan
föras för reflektion.

Hönan, Räven och Korn problemet

Instructioner

10-20 Minuter Läromål
Deltagarna får möjlighet visa problemlösningsförmåga samt använda sin
beslutsamhet.
Det finns bara ett sätt att slutföra pusslet och de flesta kommer att se rätt
ordning genom att göra ett misstag. Det här är helt okej, det är ett bra
inlärningsverktyg att lära oss av våra egna misstag och det främjar
motståndskraft.

Kalkylblad
Observation
Diskussion
Reflektion

BedömningsmetoderResurser som behövs
Papper och pennor ELLER
En "flod" i rummet, med en representation av en
höna, räv och spannmål (mjuka leksaker eller
tryckta utskärningar)
Instruktionsblad
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kycklingen med räven 

säden med kycklingen

Du har en kyckling, en räv och en påse säd
som du behöver för att ta dig över en flod.

Du har en båt, men den är bara tillräckligt
stor för dig och ett annat föremål.

Prata med din grupp om det bästa sättet att
ta allt över floden. Vi kommer att dela allas
svar.

Kom ihåg att du inte kan lämna:

       eller

Problemet med kycklingen, räven och säden



Förklara för deltagarna att ni ska utforska realistiska mål och att ni ska utforma en plan för att nå dessa.
Förklara vad GOOD-metoden (se nedan) är och arbeta er igenom frågorna i varje specifikt mål.
Mål (Goals) – Definiera de viktigare målen som deltagaren vill arbeta mot
Alternativ (Options) – utforska vilka alternativa vägar som kan föra deltagaren närmare hens mål.
Hinder (Obstacles) – lista hinder som kanske kan komma i vägen för deltagaren på hens väg.
Göra (Do) – lista vad deltagaren ska göra och när.
För att bygga på stegen i GOOD-modellen finns några frågor nedan som du kan ställa i de olika faserna. Gör
detta under tiden som du visar empati, aktivt lyssnande och agerar stöttande.

Vilket mål vill du fokusera på?
När du nått framgång kring detta mål, hur kommer det då att visa sig?
Varför är detta mål viktigt för dig?
Hur passar detta mål in i din framtida vision?
När du nått dit du önska komma, hur kommer det då att kännas?
Vilken förändring skulle göra ditt liv ännu bättre?

Hur skulle du kunna nå ditt mål?
Berätta om en gång när du åstadkommit något liknande.
På vilka olika sätt har du sett andra ta sig an liknande uppgift?
Vad kan du göra för att nå ditt mål?
Om du väljer att inte göra någon av dessa saker, vad får det då för konsekvenser?

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Mål-fasen:

Alternativ-fasen:

Motivation Anpassningsbarhet

Instruktioner

20-60 Minuter Lärande mål
Denna övning ger ett strukturerat förhållningssätt till att sätta mål och att
utforska olika alternativa åtgärder/sätt att agera och ansvarstagande.

Ansvar

GOOD Motivation

En till en Grupp



Vad hindrar/kan hindra dig på din väg mot ditt mål?
Vilka yttre omständigheter kan påverka och hindra?
Vilka inre omständigheter (hos dig själv) kan påverka och hindra?
Hos vem/vilka kan du få stöd?

Vilka strategier kan du tänka dig att ta till för att nå ditt mål?
Specificera vad ska du göra och när.
Hur vet du att du är på rätt väg?
Vilken är den första, direkta åtgärden som du kan göra, och när?
Hur lång tid kommer det att ta, när kommer du att ha nått fram?

Hinder-fasen:

Göra-fasen:

Insamling och spridning av deltagarresultat
Samla in vad deltagaren skrivit och återberätta det för dem med jämna intervall för att hjälpa dem att bibehålla
motivation på deras väg mot uppsatta mål.

Anpassningsförmåga, Ansvar, Gruppaktiviteter, Medium aktiviteter, Motivering

Rekvisita som behövs till övningen
Papper och penna eller dator Arbetsblad (det nedskrivna)

Synliggör framsteg mot
uppsatta mål med bestämda
interval

Utvärderingsmetod

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/


Till att börja med, dela upp gruppen i två lika stora lag (eller ungefär lika stora).
Instruera en spelare från varje lag att lämna rummet i en minut och komma på ett föremål som kan hittas på
de flesta kontor (t.ex. en häftapparat, en skrivare eller en whiteboard).
När denna person kommer tillbaka så ska lagkamraterna försöka gissa vad föremålet är genom att bara ställa
’’ja eller nej’’-frågor (det vill säga frågor som bara kan besvaras med ’’ja’’ eller ’’nej’’). Lagkamraterna kan ställa
så många frågor som de behöver för att ta reda på föremålet, men påminn dem om att de konkurrerar med
det andra laget. Om det finns tid så kan man lägga till fler omgångar för ökad konkurrens mellan lagen.
Ta de sista 10 minuterna för att diskutera. Använd följande punkter som vägledning:

Berätta för gruppen att det tog tid att ta reda på föremålet i varje omgång, men tänk om vi inte hade tid
och bara fick ställa en fråga för att ta reda på föremålet, vad skulle den frågan vara?
Frågan skulle vara ‘’Vad är föremålet?’’ vilket är en öppen fråga.
Öppna frågor är ett utmärkt sätt att spara tid och energi och kan hjälpa dig att snabbt få den information
du behöver. Stängda frågor kan också vara användbara i vissa fall för att exempelvis bekräfta.

1.
2.

3.

4.

Samla in och dela resultatet
Deltagarnas diskussion kommer att observeras. Detta tillsammans med ett arbetsblad för att kunna beskriva
betydelsen av och användningen av öppna frågor samt exempel på effektiva frågor.

Kommunikation Pålitlighet

Instructioner

30-60 Minuter Lärandemål
Öka kommunikationsförmågan och visa betydelsen och användbarheten av
öppna frågor. Snarare än ’’ja’’ eller ’’nej’’-frågor (stängda frågor).
Öka förtroendet i att kommunicera.
Bygga relationer och öppenhet.

Motståndskraft

Gissningsleken

Grupp

Problemlösning Samarbete



Gruppaktiviteter, Kommunikation, Medium aktiviteter, Motståndskraft, Pålitlighet, Problemlösning,
Samarbete

Vad som behövs
Annteckningsbok Observation

Diskussion
Arbetsblad

Bedömningsmetoder
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Berätta för deltagarna att du ska ge dem en rad instruktioner och att du vill att de ska följa dem så snabbt de
kan.
Ge dem följande instruktioner:

Lägg handen på näsan.
Klappa händerna.
Stå upp.
Rör vid din axel.
Sitt ner.
Stampa med foten.
Korsa armarna.
Lägg handen mot munnen (men när du säger den här, lägg handen mot näsan).

Observera hur många deltagare som kopierade det du gjorde istället för det du sa. Dela denna observation
med din grupp och för en diskussion om hur kroppsspråk kan påverka vår förståelse och våra reaktioner. Det
kan förstärka det vi hör eller det kan störa den verbala kommunikationen. Ju mer medvetna vi är om denna
möjlighet, desto bättre kommunikatörer blir vi. Det är viktigt att ha ditt eget kroppsspråk i åtanke, precis som
det är viktigt att lägga märke till och förstå andras kroppsspråk.

1.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

3.

Samla in och dela erfarenheter
Gruppdiskussion med feedback och exempel på effektivt och icke effektivt kroppsspråk (öppet och slutet
kroppsspråk).

Detta görs som en gruppdiskussion under övningen och en tid efter för att prata om olika exempel och dela bästa
praxis.

Kommunikation Anpassningsbarhet

Instructioner

5-10 Minuter Mål med övningen
Det här är en övning som visar hur stor betydelse kroppspråket har I vår
kommunikation.

Kroppsspråkets betydelse

Grupp



Anpassningsbarhet, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Korta aktiviteter

Material som behövs
Inget Observation

Diskussion

Utvärderingsmetod
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Ge alla deltagare varsitt papper (A4).
Berätta för deltagarna att du kommer ge dem instruktioner steg för steg om hur de ska vika sitt papper till en
origamifigur.
Berätta för deltagarna att de måste blunda och vara tysta när de följer intruktionerna. Deltagarna får inte titta
på pappret eller ställa frågor om hur de ska göra.
Ge deltagarna instruktioner om hur de ska vika sitt papper till något du valt (t.ex. ett pappersflygplan).
När alla instruktioner har lämnats ut och deltagarna har vikt sina papper kan de öppna ögonen och få jämföra
sina vikta figurer. Ni kommer att se att de flesta figurer ser lite olika ut! För att återkoppla diskussionen till
övningens tema så kan följande frågor ställas:

Påvisa att alla vikta figurer ser lite olika ut, trots att de alla fått samma instruktioner. Vad beror det på?
Fråga Gruppen om de tror att resultatet hade blivit annorlunda om de hade fått ha sina ögon öppna och
om de fått ställa frågor under tiden.
Kommunikation är uppenbarligen inte så lätt. Vi tolkar alla informationen vi får på olika sätt. Det är därför
det är så viktigt att ställa frågor och säkerställa att det budskap som kommuniserats inte blir misstolkat
eller förvridet.

1.
2.

3.

4.
5.

Samla in och dela erfarenheter från övningen
Färdigställd Origami, observation, diskussion och övningspapper kring effektiv kommunikation.

Kommunikation Motståndskraft

Grupp

Anpassningsbarhet

Instructioner

5-20 Minuter Mål med övningen
Denna övning kan användas för att synliggöra att vi hör och tolkar saker på
olika sätt, även om vi alla får samma information.

Kommunikations-origami



Anpassningsbarhet, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Korta aktiviteter, Motståndskraft

Material som behövs
A4 papper Observation

Reflektion

Utvärderingsmetod
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Kommunikation Ansvar

Adaptability, Communication, Group Activities, Medium Activities, Responsibility

Anpassningsbar
het

Grupp

Spela upp scenariot eller läs det högt (med stöd om det behövs)
Gruppen gissar vilket beteende personen agerar utifrån
Gruppen diskuterar om detta beteende ger ett bra/dåligt första intryck
Gruppen diskuterar kring vilka positiva/negativa effekter/konsekvenser detta kan få i vardagen

Varje deltagare tar ett “beteendekort” och agerar utifrån detta beteende eller scenario. Gruppen ska sedan
försöka gissa vilket beteende som deltagaren uppvisar och diskutera om det är ett bra beteende utifrån ett första
intryck av en person. Gruppen diskuterar också de positiva/negativa effekterna sådant beteende kan få i
vardagen.

1.
2.
3.
4.

Samla in och dela erfarenheter från övningen
Görs genom gruppdiskussioner och reflektionsaktiviteter. Synliggör gärna dynamiken, beteendena och rollerna
som framkommer i övningen.

Övningen ger personal inblick i deltagarnas beteenden samtidigt som deltagarna kan öka sin egen förståelse kring
olika beteendens betydelse och göra medvetna val baserat på detta.

Kortspel om första intrycket

Instructioner

30+Minuter Mål med övningen
Denna aktivitet visar på effekten av hur positiva/negativa intryck påverkar
oss i det vardagliga livet.

Observation
Diskussion

UtvärderingsmetodMaterial som behövs
Beteende-kort (Finns att köpa eller kan göras själv)
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Dela upp gruppen i lag om 3-4 personer. Ge varje lag ett ägg, 30-40 sugrör, 1 meter tejp och andra material
som listas nedan instruktionerna nedan.
Förklara reglerna för aktiviteten. Berätta att målet är att designa och bygga en månlandare som gör att ägget
landar säkert från hög höjd.
Lagen får 15 minuter på sig att bygga månlandaren. Om mer än 1 lag vinner (ägget håller när man släpper från
hög höjd) så vinner det lag som använde minst antal sugrör i konstruktionen. Placera lagen så långt ifrån
varandra som möjligt i lokalen, för att förhindra att de kopierar varandras idéer.
Säg Klara – Färdiga – Gå, och ge lagen 15 minuter att bygga sin konstruktion med ägget inuti.

1.

2.

3.

4.

Att vinna leken
När tiden är ute, samla ihop alla lag. Släpp månlandarna på samma sätt och från samma höjd. Efter att man släppt
alla, öppnar man dem och kollar om ägget är helt. Det vinnande laget har ett ägg som är okrossat.

Samla in och utvärdera deltagarnas resultat
Genom reflektion och gruppdiskussion. Man kan också observera dynamik i gruppen, beteende och vilka roller
som deltagarna tar i gruppen. 

Reflektera kring upplevelsen och effektiviteten i laget. Diskutera anpassningsbarheten som grupp – hur lätt eller
svårt det är att anpassa sig efter gruppens önskemål och tankar i en ny situation där man har ett gemensamt mål.
Diskutera om man ändrade sin design-idé under arbetets gång och varför i så fall? Diskutera egenskaper som har
med ledarskap och samarbete att göra, och hur man bidrog på olika sätt i aktiviteten. Diskutera vad de skulle ha
gjort annorlunda till nästa gång.

Anpassningsbarhet Kommunikation

Instructioner

15-30 Minuter Mål med övningen
Att ge deltagarna möjlighet att träna på sin anpassningsförmåga till ett
problem eller en situation.
Övningen bygger också gemenskap i gruppen, samarbete,
kommunikationsförmåga och kreativt tänkande.

Grupp

Månlandaren

Samarbete

Problemlösning Ansvar



Anpassningsbarhet, Ansvar, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Korta aktiviteter, Problemlösning, Samarbete

Bedömningsmetoder
Observation
Diskussion
Återkoppling
Feedback forms

Material
1 Ägg per lag
Kartong/wellpapp
Tejp
Sugrör, ca 30 per lag
En plats att släppa månlandaren från
Servetter för att städa upp!
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Göm alla föremålskort på olika platser i rummet när eleverna inte är där. Lägg sedan med hjälp av ett snöre ut
en båtform på golvet.
Berätta för gruppen att de kommer att delta i ett sjunkande skeppscenario.
Läs upp scenariot om sjunkande skepp.
Eleverna ger sig iväg en i taget för att hitta ett föremål och ta tillbaka det till gruppen. Gruppen kommer sedan
att bestämma om det är ett värdefullt överlevnadsföremål och behålla eller kassera det. (när det väl har
kasserats kan du inte få tillbaka det).
Påminn gruppen om att de måste hitta alla föremål och bestämma vilka 5 de ska behålla. De har 20 minuter
på sig. Påminn dem om att alla måste komma överens om vad de ska ta innan de går vidare.

1.

2.
3.
4.

5.

Scenario:
Du och dina besättningskamrater har njutit av en lugn kryssning genom Filippinerna, när fartyget helt plötsligt kör
på några dolda stenar. Kaptenen får panik och kallar hela besättningen till livbåten för att överge skeppet. Han
förklarar snabbt att det finns en ö i närheten som man skulle kunna överleva på. Du minns att du passerade den
här ön för några dagar sedan, då du märkte att det inte fanns några tecken på civilisation, men du såg några vilda
djur dricka vid en liten bäck. Han skickar dig och de andra besättningsmedlemmarna för att samla föremål som
kan hjälpa er att överleva på ön; ni vet inte hur länge ni kommer att vara där. Kaptenen uppskattar att ni endast
kommer att kunna ta med er 5 föremål i livbåten. Till sist säger han till er att alla måste vara på båten med de
föremål ni vill ha med inom 20 minuter.

Lycka till

Samarbete Anpassningsbarhet

Instruktioner

15-90 Minuter Mål med övningen
Att främja effektiv kommunikation, anpassningsförmåga, lagarbete och
debattförmåga.
Målet är att som lag hitta de mest användbara överlevnadsstategierna.

Grupp

Sjunkande Skepp

Kommunikation

Ansvar



Anpassningsbarhet, Ansvar, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Medium aktiviteter, Samarbete

Observation
Diskussion
Reflektion

UtvärderingsmetodMaterial som behövs
Ett rum för att dölja objekt
(kort med bilder på)
listan över objekt
Sträng, pennor och papper

Samla in och dela erfarenheter från övningen
Eleverna kommer sedan att skriva en användning för varje objekt de räddade tillsammans med att beställa
dem till en lista över viktigast till minst viktiga.

https://independentpeople.site/wp/tag/adaptability/
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Vattenreningstablet
ter

Gummiring

Vatten

Signalpistol

Mat

Tändstickor

Tält



Pistol
toalettpappersrulle

Jerry Kan

Kniv

Medicinskt kit
Rock



Tändare

Regnrock

Yxa

Plastskivor

Hatt

Kastruller
Walkie Talkies



Pålitlighet Samarbete

Gruppaktiviteter, Kommunikation, Korta aktiviteter, Pålitlighet, Problemlösning, Samarbete

Kommunikation

Grupp

Är du nöjd med resultatet?
Fungerade det?
Vad gjorde DU för att uppgiften skulle lyckas?
Vad behövde du för att lyckas?
Vad missade du?
Vad kunde gå bättre?
Hur kommunicerade du?

Definiera ett område på golvet som är ”den giftiga floden”. Gruppen måste korsa den giftiga floden med hjälp av
trä-brädor (modell större). Gruppen måste gå från punkt A till punkt B som är den säkra zonen. Man får inte sätta
ner fötterna i ”vattnet”. Om en person sätter foten i vattnet, måste den personen börja om och gå till punkt A
igen. Det enda sättet att korsa floden är att gå på trä-brädorna. Uppgiften är klar när alla är säkra på andra sidan.
Aktivitetsledaren är den enda personen som får stå i vattnet. Om det finns en trä-bräda som ingen står på så får
aktivitetsledaren ta bort den. Om någon ramlar i vattnet, tar aktivitetsledaren med den till punkt A.

Samla in och utvärdera deltagarnas resultat

Den giftiga floden

Instruktioner

30 Minuter Mål med övningen
Deltagarna lär sig att lyssna
Deltagarna kommunicerar med varandra
Deltagarna lär sig att planera
Deltagarna arbetar tillsammans
Deltagarna kan anpassa sig till nya situationer

Reflektion

UtvärderingsmetodMaterial som behövs
Trä-brädor (dubbelt så många trä-brädor som
deltagare + 1 extra)

Problemlösning
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Alla tar ett rep och håller i en hand. Om det inte är tillräckligt många personer, kan vissa behöva hålla i två
rep.
Syftet med aktiviteten är att balansera brädan med en vattenmugg på genom att dra i repen. Man kan öva
genom att höja och sänka brädan tillsammans och genom att gå i en cirkel. När det fungerar, kan man gå
vidare och beskriva uppgiften för gruppen.
Alla måste gå igenom ett cykeldäck, samtidigt som man ser till att vattenmuggen inte välter ner från brädan.
Om det inte fungerar, kan du ge dessa tips:

Försäkra dig om att däcket har en väg in och en väg ut, och är vänd på samma sätt under hela aktiviteten.
Dela upp gruppen i två där ena gruppen står tätt tillsammans och den andra gruppen håller brädan i
balans.
Om den första gruppen gick igenom däcket, måste den andra gruppen börja med att föra däcket över
brädan med muggen.

Fungerade aktiviteten?
Vad fungerade bra, vad fungerade dåligt?
Vad var syftet med aktiviteten?
Vad kan hjälpa när du startar aktiviteten?
Vad behvöer du göra mer av?
Vad behöver du göra mindre av?
Vem tar ledarrollen?
Sa någon en bra idé som inte blev lyssnad på?
Hade ni en plan?

1.

2.

3.
4.

Samla in och utvärdera deltagarnas resultat
Gruppdiskussion om alla deltagares insats i aktiviteten. Frågor man kan ställa: 

Pålitlighet Kommunikation

Instructioner

20 -30 Minuter Läromål
Samarbete i gruppen
Att kunna fokusera
Deltagarna lär sig att kommunicera
Att planera tillsammans

Grupp

Plankan

Samarbete

Ansvar



Ansvar, Gruppaktiviteter, Kommunikation, Korta aktiviteter, Pålitlighet, Samarbete

Bedömningsmetoder
Reflektion

Material
Bräda med rep i (borra hål och knyt fast
lämpligt antal rep i en bräda)
Mugg
Vatten
Innerslang till cykeldäck
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