
4. Kupékompis 

Målgrupp: spejarscouter – explorerscouter – roverscouter 

Tema: fördomar 

Material: Laminerade personlappar. 

Med hjälp av den här aktiviteten kan deltagarna reflektera över sina egna fördomar och deras 

orsaker och inverkan. 

Ledaren inleder med att berätta för deltagarna att de ska bege sig ut på en tågresa. De reser 

med nattåg och var och en övernattar i en kupé med tre okända personer. Deltagarna får själva 

välja ut sina kupékompisar bland resenärerna (finns som skilda lappar): 

 En kvinna som har ett gråtande barn i sin famn 

 En manlig rom som är klädd i sin nationaldräkt 

 En lång kvinna med hatt, som bär med sig ett teleskop 

 En gammal blind man 

 En kvinna med en trasig jacka och en plastpåse i handen 

 En mörkhyad man med stort skägg 

 En kvinna som är klädd i jacka och kjol och bär en bärbar dator 

 En väldigt smal man med dreads och rinka 

 En icke-binär person med en trasig jacka och en plastpåse i handen 

 En ung kvinna med sjal om huvudet 

 En medelålders man med gitarr 

 En gammal kvinna med en stickning som sticker ut ur kassen 

 En japansk man med både en digital och en videokamera 

 Ett 9-årigt barn som reser ensam 

 En ung kvinna i rullstol 

 En 14-årig flicka med en snowboard 

Deltagarna har 5min tid på sig att välja ut sina tre kupékompisar. Efter att var och en valt sina 

medresenärer motiverar de för de andra varför de valt just de personerna. 

Efter det här berättar ledaren att det uppdagats att kupéindelningen måste ändras p.g.a. att en 

av tågets vagnar gått sönder. Alla resenärer ryms inte längre i sovkupéerna, men tack vare att 

scouterna har köpt dyra 1.klassbiljetter får de behålla sina sovplatser. I tillägg till scouterna 

ryms 6 resenärer in i sovkupéerna. Nu ska deltagarna gemensamt bestämma vilka 6 av de övriga 

resenärerna som får en sovplats och vem som måste resa på sittplats. Gruppen har 15min tid 

på sig att komma till ett gemensamt beslut. 

Till sist förs en gemensam diskussion om vilka beslut var och en fattade. Det är viktigt att 

ledaren påminner deltagarna om att det inte finns några rätta eller fel svar i uppgiften. 

Deltagarna motiverar varför de valt som de gjort. 

  



Diskussionsunderlag: 

 Fanns det någon person bland resenärerna som ingen ville välja som sin kupékompis? 

 Var det någon som inte blev vald? 

 Hurdana antaganden gjorde ni om de olika personerna? 

 Var någon av resenärerna skrämmande? 

 Om någon av resenärerna kändes skrämmande: Kan det vara så att personen istället för 

att vara skrämmande är något helt annat än vad ni tror? 

 Kunde gruppen fatta gemensamma beslut eller ledde det till oenigheter? 

 Hur kändes det att flytta en del av resenärerna till sittplatser, då du själv var berättigad 

en sovplats? 

 Kom någon av er att tänka på att hen kunde ge upp sin egen sovplats för att erbjuda 

den åt någon annan? 


