
Material till aktivitet 2. Värderingsauktion 

jämställdhet mellan könen 

att klimatförändringen stannar upp 

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 

  



Material till aktivitet 4. Kupékompis 

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 

  



Material till aktivitet 6.Vad kostar scouting? 

liggunderlag 

deltagaravgift för utfärd 

bussbiljett hemifrån till kårlokalen 

matkärl 

scouthalsduk 

medlemsavgift 

lägeravgift för kårlägret 

rinka 

patrullens knytkalas 

sovsäck 

gruppledarutbildning för explorerscouter 

scoutskjorta/-tröja 

gummistövlar 

vandringsskor 



lägeravgift för förbundsläger 

regnkläder 

tåliga ytterkläder 

ylletröja/fleece 

vad annat? 

3€ 15€ 50€ 

5€ 15€ 50€ 

7€ 20€ 60€ 

7€ 20€ 70€ 

10€ 20€ 90€ 

10€ 30€ 100€ 

10€ 30€ 100€ 

10€ 30€ 120€ 

150€ 200€ 200€ 

300€ 70€ 60€ 



Material till aktivitet 12.Språköra 

portugisiska vietnamesiska franska 

italienska kurdiska skoltsamiska 

swahili isländska mandarin 

somali/somaliska koreanska japanska 

ryska färöiska nederländska 

svenska tyska tjeckiska 

sydsamiska polska arabiska 

lettiska ungerska bulgariska 

danska hindi albanska 

slovakiska spanska grekiska 

thai/thailändska litauiska  

 

  



9. Stereotypbingo 

Jag äger Hai-

stövlar 

Mitt modersmål 

är svenska eller 

finska 

Jag äger en Ticket 

to Moon  

–hängmatta 

Mina bästa 

vänner är scouter 

Jag kan vandra i 

svår terräng utan 

hjälpmedel 

Jag känner en 

scout i behov av 

särskilt stöd 

Jag kan göra en 

sjömansknop och 

en pålstek 

Jag har bra vitsord 

på skolbetyget 

Det är lätt för mig 

att vara lekledare 

Jag kan göra upp 

en eld 

Jag hör till den 

evangelisk-

lutherska kyrkan 

Jag är duktig 

Jag har någon 

gång hjälpt en 

gammal kvinna 

över gatan 

Någon av mina 

familje-

medlemmar är 

eller har varit 

scout 

Jag vet hur man 

hissar Finlands 

flagga 

Jag kan sätta upp 

ett tält 
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