
Lägerlådan för mångfald – BÖRJA HÄR 
Vad roligt att ni tagit i bruk lådan! Med hjälp av lådans aktiviteter kan deltagarna och ledarna 

bekanta sig med sina egna fördomar och fundera över mångfald i form av kulturskillnader, 

scouting för personer i behov av särskilt stöd eller mindre bemedlade. 

Aktiviteterna i lådan kan exempelvis genomföras under en dag i form av en spårning med 

kontroller. Det går naturligtvis också bra att plocka ut en del av aktiviteterna och genomföra 

en kortare programpunkt, t.ex. ett kvällsprogram med mångfald som tema. I varje aktivitet ingår 

instruktioner och en beskrivning på vilken åldersgrupp aktiviteten passar för och vad den 

behandlar. Trots att flera av aktiviteterna passar för flera åldersgrupper är det ledaren som 

anpassar nivån på diskussionen så att programmet blir lagom djupgående och utmanande. 

Det är viktigt att komma ihåg att ledaren också ansvarar för att aktiviteterna inte går ut på att 

förstärka stereotyper, men snarare granska dem. Ingen är tvungen att berätta om sina egna 

personliga erfarenheter – olika teman diskuteras på en allmän nivå och som företeelser i vårt 

samhälle. Som ledare är det viktigt att på förhand noggrant bekanta sig med instruktionerna 

och vid behov be om hjälp och tips av andra ledare för hur diskussionen kan ledas på ett 

konstruktivt sätt. I bästa fall gör ledarna först uppgifterna på egen hand, för att kunna reflektera 

över sina egna tankar om olikheter och fördomar! 

Hur går det till i praktiken? 

Spårning med kontroller 

1. Lådan innehåller 13 olika aktiviteter som kan genomföras som var sin kontroll. Allt 

material som behövs finns i lådan: de olika materialen är numrerade enligt 

aktiviteternas nummer. Välj ut ett lämpligt antal aktiviteter och gör upp en tidtabell för 

programmet. 

2. Fundera över hur stora patrullerna ska vara. Om deltagarna är i varierande ålder lönar 

det sig dela in patrullerna enligt åldersgrupp. Det underlättar genomförandet då ledaren 

kan anpassa diskussionen enligt ålder. En lämplig storlek på patrullen är ca. 10pers. 

3. Välj ut en rutt för spårningen och i vilken ordning ni lägger ut kontrollerna (de behöver 

inte nödvändigtvis vara i nummerordning). 

4. För varje kontroll behövs en ledare. Om ni genomför matkontrollen som ingår i lådan, 

behövs dessutom ett par extra ledare för den kontrollen. Kontrollanterna bekantar sig 

med sin aktivitet och tar med sig det material som behövs för genomförandet. I varje 

kontrollbrev finns utmärkt vilket material som krävs för aktiviteten. 

5. Börja spårningen med den inledande leken (aktivitet nummer 1). Leken passar bra för 

att dela in deltagarna i patruller. Efter den inledande leken kan spårningen börja. 

6. I lådan finns idéer för en matkontroll. Om deltagarna själva tillverkar sin mat, är det ett 

ypperligt tillfälle att också i samband med matlagningen diskutera mångfaldsfrågor! 



7. Då alla patruller besökt alla kontroller och aktiviteterna är gjorda har ni genomfört hela 

aktivitetspaketet - bra jobbat! Samla in respons av deltagarna och kom ihåg att vara 

lyhörda och snappa upp samt delta i deltagarnas diskussioner om temat också efteråt. 

Kvällsprogram 

Lägerlådan kan också genomföras som ett aktivt kvällsprogram. I så fall lönar det sig för 

ledarna att försäkra sig om att aktiviteterna inte endast går ut på att leka utan att det också 

ges tid för diskussion och reflektion. Att diskutera aktiviteterna och sina egna tankar och intryck 

är viktigt, utan diskussion kan någon av deltagarna i värsta fall ta illa upp. 

Följande aktiviteter lämpar sig speciellt bra som kvällsprogram: stereotypbingo, mottaget 

meddelande, inledande lek och om jag inte hade... 

Vad annat borde vi ta i beaktande? 

Ledarna behöver inte vara mångfaldsexperter eller filosofie magistrar. Det räcker med att 

ledaren försäkrar sig om att diskussionerna förs i god anda så att alla känner sig trygga och får 

vara sig själva. Det finns inte nödvändigtvis några korrekta svar, det viktigaste är att respektera 

och lyssna på varandra. 

edare i alla fall har lust att veta mer om mångfaldsfrågor kan du t.ex. gå in på den här sidan: 

https://100uuttatapaa.fi/sv/tipsbank/ 

De här aktiviteterna finns i lådan: 

1. Inledande lek 

2. Värderingsauktion 

3. Linje över fördomar 

4. Kupékompisar 

5. Om jag inte hade... 

6. Vad kostar scouting? 

7. Vilken bit saknas? 

8. Jämna pengar - matkontroll 

9. Stereotypbingo 

10. Mottaget meddelande 

11. Blindfotboll 

12. Språköra 

13. Zooma in 
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