
2. Värderingsauktion 

Målgrupp: spejarscouter – explorerscouter – roverscouter 

Tema: mindre bemedlade, värderingar 

Material: Laminerade lappar över de saker som är till salu. Ledaren tillverkar olika mycket 

lekpengar åt varje deltagare. 

Den här aktiviteten hjälper de unga att förstå att ekonomiska resurser inte är jämnt fördelade 

i vår värld, inte ens i Finland. I samband med aktiviteten får deltagarna reflektera över sina 

egna värderingar. 

Aktiviteten kan genomföras i en upp till 20 personers grupp, den lämpar sig alltså som en 

gemensam programpunkt för flera. 

Del 1: Auktion (reservera minst 15 min tid) 

Aktiviteten inleds med en auktion av varor som är både materiella och immateriella. Före 

auktionen inleds är det viktigt att alla deltagare har möjlighet att bekanta sig med alla varor 

som är till salu. Listan över varor kan t.ex. projiceras på en vägg med hjälp av en projektor eller 

skrivas upp på en tavla. Dela ut pengarna åt deltagarna på så sätt att vissa har mycket pengar 

medan andra endast får en liten summa. 

Auktionen börjar med att mäklaren (ledaren) börjar sälja varor. Mäklaren presenterar varan som 

är till salu och den som känner för att köpa varan ropar ut sitt bud, t.ex. 300€. De andra kan 

höja på summan genom att ge ett nytt bud. Då inga fler bud ropas upp konstaterar mäklaren 

det högsta budet och räknar ”första, andra, tredje gången” och dunkar handen i bordet. ”Såld, 

till xxx för xxx€”. Köparen får sin vara (den laminerade lappen) mot summan som hen bjudit. 

Auktionen tar slut då alla varor är genomgångna. Alla varor blir inte nödvändigtvis sålda. 

Del 2: Genomgång 

Om gruppen är väldigt stor lönar det sig att dela in deltagarna i mindre grupper på 3-4 pers. 

Var och en presenterar för de andra vad hen köpt. 

Diskussionsunderlag: 

 Hur kändes det då vissa hade mycket mer pengar än andra? 

 Köper folk hellre något konkret än investerar i något immateriellt, allmännyttigt? 

 Reflekterar folk över hur konsumtionsvanorna påverkar framtiden? 

 Är konsumtion en garanti för välfärd? 

 Är saker förknippade med lycka? 



Varor till salu (finns även som skilda lappar) 

 jämställdhet mellan könen 

 att klimatförändringen stannar upp 

 ett säsongskort till en nöjespark 

 middag i en fin restaurang 

 en stuga i en koloniträdgård 

 läskunnighet till alla världens människor 

 huvudvinst i ett lotteri 

 att fattigdom inte längre fanns 

 rent dricksvatten åt alla 

 en skoter 

 ett års medlemskap till gymmet 

 en bubbelpool för två 

 kläder för 2000€ 

 att ingen längre skulle utnyttja barnarbetskraft 

 en ny bärbar dator 

 att hungersnöd inte längre fanns 

 bra skolframgång åt dig själv 

 presentkort till frissan 

 en lägenhet med havsutsikt 

 en ny iPhone 

 ren natur 

 fred på jorden 

 en månads resa till Thailand 

 en veckas resa till New York 


