
1. Inledande lek 

Målgrupp: vargungar – äventyrsscouter – spejarscouter – explorerscouter – roverscouter 

Tema: ensamhet, likheter 

Den här leken lämpar sig bra som inledning för dagens programpunkt och för att dela in 

deltagarna i patruller. Med hjälp av leken får deltagarna bekanta sig med varandra genom 

positiva erfarenheter. 

Lekledaren instruerar deltagarna att ställa sig i kö enligt en viss regel. Regeln kan variera 

beroende på deltagarnas ålder och utgångsläge. Exempel på regler är födelsemånad, första 

bokstaven i efternamnet, färg på ytterjacka, favoritbakelse, favoritlek, mönstret på de lakan 

som man har i sin säng där hemma, favoritmat, drömyrke eller färg på tandborste. Lekledaren 

instruerar i vilken ordning kön bildas. 

Lekledarens uppgift är att se till att reglerna inte förstärker stereotyper eller tvingar deltagarna 

att öppet visa sådana saker som kan kännas jobbiga eller obekväma. Exempel på sådana 

instruktioner är regler som baserar sig på deltagarnas utseende, t.ex. längd, vikt och hudfärg 

eller frågor som berör familj. 

När deltagarna ställt sig i rätt ordning får var och en berätta sitt svar åt de som står i samma 

kategori. Syftet är att alla ska få berätta något så neutralt som möjligt om sig själv, och att 

deltagarna på det sättet kan känna igen sig i de andra utan att någon behöver avslöja något 

väldigt personligt. 

Tips för att anpassa aktiviteten till olika grupper: 

 Leken lämpar sig bra som stöd för att dela in deltagarna i mindre grupper. Grupperna 

som formas har något gemensamt och de blir till som en följd av en lek, på så sätt 

behöver ingen bli ledsen över att hen inte fått vara i samma grupp som bästisen. 

 Köerna kan bildas helt utan att prata. Det här lyckas bäst med grupper som består av 

spejarscouter eller äldre. 

 Om deltagarna är väldigt många kan de delas in i lag på 10-20 pers. Då kan lagen tävla 

sinsemellan om vem som snabbast lyckas ställa sig i rätt ordning i kö. I den här 

versionen kan alla deltagare som valt samma kategori dela med sig av sina svar efter 

de olika omgångarna. Alternativt kan deltagarna i de olika lagen dela med sig av svaren 

inom det egna laget. 


