
9. Stereotypbingo 

Målgrupp: spejarscouter – explorerscouter – roverscouter 

Tema: mångfald, mångkulturalism, scouter i behov av särskilt stöd 

Material: Kopierade bingobrickor för var och en (om du inte hunnit kopiera, kan alla kopiera 

sin egen bricka för hand), pennor. 

Den här aktiviteten väcker tankar och diskussion om mångfald inom scoutingen. 

Del 1, bingo 

Deltagarna går runt i utrymmet med sin bingobricka. Då hen möter en annan spelare ställer 

hen en av bingobrickans frågor åt personen i fråga. Om svaret är ”ja”, får rutan kryssas i. Efter 

det är det den andras tur att fråga en av frågorna på bingobrickan. Sedan fortsätter båda 

spelarna vidare tills de möter följande person de kan ställa en fråga. Den som först har en hel 

rad, våg-, lodrätt eller diagonalt ikryssad, ropar ”Bingo!” 

Del 2, diskussion 

Efter att del 1 slutförts samlas alla deltagare till en gemensam diskussion. Ledaren leder 

diskussionen med hjälp av de nedanstående tipsen. Om gruppen är väldigt stor kan det vara en 

god idé att dela upp deltagarna i två mindre grupper. 

Diskussionsunderlag: 

 Vad lade ni märke till om oss scouter då ni spelade spelet? 

 Vad är en stereotyp? 

 En stereotyp är en stel och förenklad bild av en person, en folkgrupp eller en rådande 

situation. Stereotypen påverkar beteendet gentemot den eller det som stereotypen 

riktar sig mot. Ofta förknippas stereotyper med fördomar, som kan vara förvrängda i 

många avseenden. (Hirsjärvi 1983; fritt översatt) 

 Vilken nytta kan man ha av stereotyper? 

 Till exempel är det vanligt att man skapar och förstärker känslan av samhörighet med 

hjälp av sådana faktorer som senare blir stereotyper. 

 Vilken skada kan stereotyper medföra? 

 En stereotyp om scouter är att scoutverksamheten är en del av församlingens 

verksamhet. Det leder till att många tänker att scouterna hör till den evangelisk-

lutherska kyrkan. Vi som är en del av rörelsen vet att det inte är sant – scouting är både 

i Finland och i den övriga världen en hobby som är öppen för alla oberoende religiös 

övertygelse. Vilka nackdelar kan en sådan stereotyp innebära? Hur kan vi motverka en 

sådan stereotyp? 

 Vad händer om någon inte motsvarar en allmän uppfattning om den grupp som hen hör 

till? 

 Tycker ni att vår grupp är mångfaldig? 


