
Gruppövningar 
Övningen visar på det roliga och samtidigt utmanande med 
att komma till en grupp där man inte kan prata och inte förstår 
spelreglerna. Detta liknar hur det kan vara att komma till en ny kultur. 

Övning 1: Kortspelet – att inte begripa reglerna 
Instruktioner

Dela in gruppen i exempelvis fyra mindre grupper 
och dela ut en kortlek till varje grupp. Varje grupp 
hittar på enkla regler för ett kortspel att spela 
i gruppen under tystnad. Gruppen spelar i fem 
minuter under tystnad, sedan byter alla grupper 
en deltagare. Reglerna får inte förklaras för den 
nya gruppmedlemmen, utan gruppen ska spela 
kortspelet från början igen – under tystnad – och 
den nya medlemmen får i uppgift att vara lyhörd och 
lära sig spelreglerna genom att titta och lära sig av 
sina och andras misstag. Efter fem minuter byter alla 
grupper ännu en deltagare och så vidare tills alla 
provat på att vara ny i en grupp.



Övning 2: Vem ska lämnas kvar? 
Instruktioner 
De tio personer som anges nedan har valts ut till 
passagerare på ett rymdskepp som ska resa till en 
annan planet. Resan måste ske eftersom vår planet 
riskerar att gå under redan imorgon på grund av en 
hotande kollision med en annan himlakropp. Ett fel 
har i sista stund uppstått i rymdskeppet och bara sju 
passagerare får plats ombord. Det är din uppgift att 
välja ut sju passagerare. Det är alltså tre på listan 
som inte kan åka med. 

Sätt en etta vid den person du anser ska tas bort 
först från passagerarlistan, en tvåa vid nästa, och 
en trea vid den sista personen som ska tas bort. 
De här tre kommer alltså inte att komma med på 
rymdskeppet. De övriga sju kan åka och blir kanske 
de enda som överlever av hela mänskligheten. 

Övningen visar på skillnader i värderingar och de 
problem det kan innebära för samarbetet i och med 
svårigheterna att hitta ”rätt” lösning i en grupp där 
medlemmarna har olika inställningar. 

Övningen görs först i små grupper som på 15 
minuter ska enas om sitt val. Därefter diskuterar och 
jämför de olika grupperna sina val med varandra. 
Eftersom passagerarlistan består av personer med 
olika inbördes kvalitéer som mänskligheten har behov 
av finns förstås inget rätt eller fel. Deltagarna måste 
försvara sin inställning – eller snarare de värden de 
anser är viktigast för mänskligheten. 

Passagerarlistan har hittills omfattat: 

1. en revisor  
2. revisorns gravida fru  
3. en kvinnlig konststuderande  
4. en professionell fotbollsspelare  
5. en intelligent kvinnlig filmstjärna  
6. en manlig medicinstuderande  
7. en berömd författare  
8. en kvinnlig biokemist  
9. en 70-årig präst  
10. en polis  


