
ÖVNING:  
FAST PÅ ÖN
”Fast på ön” är en värderingsövning som landar i en diskussion  
om begrepp som önskan, behov, nödvändigt och onödigt.

Material:
Ordark, pennor, saxar, tejp eller stiftlim.

Gör så här:
1. Dela in barnen i grupper om 3-4. Skriv ut arken med önskningar och behov till  
varje grupp och be dem klippa ut korten och läsa igenom dem.
 
2. Säg till barnen:
”Ni seglar västerut på ett stort skepp. En natt åker ni igenom en stor storm som gör  
att ni går på grund. Som tur är överlever alla och ni lyckas ta er i land på en öde ö.  
Eftersom båten är trasig och det inte finns någon möjlighet till hjälp inser ni snart att  
ni kommer få stanna på ön. Er grupp blir utsedd att bestämma vad som behövs för  
att alla ska få ett bra liv på ön. De saker ni har att välja på finns avbildade på korten  
framför er.”
 
3. Fortsätt berätta:
”Ni har också möjlighet att själva bestämma fyra saker som ni tror är viktiga för att  
skapa ett bra liv. Diskutera i gruppen och rita sakerna på de fyra tomma korten.  
Ni har 15 minuter på er.”
 
4. Avbryt efter en stund och säg: ”Tyvärr inser ni snart att det inte finns möjlighet  
att göra alla saker. Ni måste prioritera och välja bort sex saker. Ni har fem minuter  
på er att välja och klippa bort de sex sakerna.
 
5. När grupperna har tagit bort korten fortsätter du:
”Pengarna och resurserna för att få allt som står på alla korten är mycket mindre  
än vad ni trodde. Ni tvingas välja bort ytterligare sex kort. Ni har fem minuter på er.
 
6. Be barnen klistra upp de resterande korten på ett lämpligt pappersark.  
Låt varje grupp presentera vilka kort de har valt och varför.
 
Fortsätt med en diskussion:
– Vilka kort togs bort först? Varför?
– Vilka kort var gruppen mest oense om att ta bort? Varför?
– Diskutera skillnaden mellan att vilja ha och behöva.



NYTTIG MAT

MOBILTELEFON

RENT VATTEN

SKOLA

OMSORG

VÅRD

KLÄDER

HEM SNAPCHAT

EGET RUM

ÖVNING:  
FAST PÅ ÖN Klipp ut korten längs de streckade linjerna.



TACOS SKYDD MOT
DISKRIMINERING

RÄTT ATT 
UTÖVA RELIGION TANDBORSTE

SÄNG TV

ÖVNING:  
FAST PÅ ÖN Klipp ut korten längs de streckade linjerna.


