Värderingsövning
Att bygga en stad
I den här övningen får deltagarna på ett kreativt sätt skapa en stad och några av dess
invånare. Samtidigt får de fundera över vad som gör en stad bra och hur människor
kan bygga ett bra samhälle tillsammans. Genom att arbeta i grupp tränar de också
samarbete och att lyssna på varandra, viktiga ingredienser i en demokrati.

Information

8 - 10 år

Diverse pysselmaterial (papper,
kartong, tidningspapper, blompinnar, pennor, färger, lim, tejp, saxar
etc.), en bottenplatta av exempelvis
spånskiva till varje grupp

Diskussionsövning/gestaltning

Instruktion till ledaren

Från 1 - 3 timmar

Instruktion till gruppen

Demokrati

Dela in deltagarna i mindre grupper, cirka 3 - 4 personer i varje. Förbered
en bottenplatta av exempelvis en spånskiva till varje grupp. Ta fram diverse
pysselmaterial, se till att det finns material och verktyg så det räcker till alla
grupper.
Varje grupp får i uppgift att bygga en stad. De får utforma staden som de vill
och bestämma vad som ska finnas i staden (villor, höghus, affärer, sjukhus,
bussar, vägar, tåg etc).
När själva staden börjar ta form är det dags att fundera ut vilka som bor i staden. Varje
grupp får skapa två eller tre invånare och beskriva vilka de är, hur deras familjer ser
ut, vad de tycker om att göra, vad de jobbar med etc.

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

När alla grupper är klara med sina städer och invånare är det dags att samlas i
helgrupp. Varje grupp får kortfattat beskriva hur deras stad ser ut, vilka som
bor där och vad som är speciellt med staden.
När varje grupp har presenterat är det dags för diskussionsfasen. Här kan det vara
bra att gå en runda i gruppen för varje fråga för att alla ska få komma till tals. Det är
självklart okej att passa och inte säga något.
Förslag på frågor att diskutera:
• Vilka skillnader ser du mellan din stad (som grupperna skapat) och den stad du bor i?
• Vad tror du är viktigast för att människor ska ha det bra tillsammans?
• Om du fick ändra på en sak i den stad du bor i, vad skulle det vara?
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