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Action on Body Confidence för 
7–10-åringar
Ett “Free Being Me”-aktivitetspaket skapat av the World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts och the Dove Self-Esteem Project

Välkommen
Det här aktivitetspaketet kommer att ta dig och din 
patrull på en spännande och stärkande resa genom 
fyra olika utmaningar, det kommer att stödja er i att 
planera och driva ert eget projekt för att skapa en 
positiv förändring av barns och unga människors liv. 

Nyligen genomförd forskning av Doves Self-Esteem 
Project har visat att när flickor inte känner sig 
tillfreds med hur de ser ut avstår 8 av 10 från viktiga 
aktiviteter i sitt liv, så som att umgås med vänner eller 
familj, och 7 av 10 känner sig inte trygga att uttrycka 
sin egen åsikt eller hålla fast vid ett beslut. När flickor 
inte känner sig tillfreds med sitt utseende hindras de 
från att kunna nå sin fulla potential.  

 WAGGGS och Dove Self-Esteem Project har haft ett 
globalt samarbete sedan 2013 och hade i slutet 
av 2016 spridit Free Being Me-aktiviteterna kring 
kroppsligt självförtroende till mer än 3,5 miljoner 
flickor och pojkar. Det finns mycket mer att göra! 
WAGGGS har skapat detta aktivitetspaketet om 

kroppsligt självförtroende som ett resultat av den 
feedback som kommit in, där det efterfrågades 
stöd för att göra skillnad genom att inte bara 
skapa medvetenhet utan också kräva förändring av 
beslutsfattarnas processer. 

Genom undersökningar, diskussioner och kreativa 
aktiviteter kommer ni att avslöja problemen som lågt 
kroppsligt självförtroende orsakar bland barn och 
unga i ert samhälle, och ni kommer att få planera ert 
eget projekt för att skapa förändring.

Efter att ni har genomfört projektet kan ni dela med 
er vad ni gjort online med andra scouter över hela 
världen, för att inspirera andra och bli en del av en 
global rörelse kring kroppsligt självförtroende. Efter 
att ni genomfört detta aktivitetspaket har ni förtjänat 
projektmärket för Action on Body Confidence vilket 
finns att beställa genom att maila freebeingme@
scouterna.se. Tänk på att det bara är scouter som kan 
få märket, inte ledare. 

Action on  
Body Confidence 

märke

Målspår

I Scouterna får barn och unga möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och allt 
vi gör bidrar i olika stor utsträckning till scoutens 
personliga utveckling. När vi pratar om personlig 
utveckling i Scouterna menar vi att vi vill hjälpa och 
stimulera unga människor att utvecklas inom fem 
olika områden: i tanken, som en del i en grupp, i sina 
relationer med andra, i sin tro och rent kroppsligt. 
För att göra det lättare att hjälpa barn och unga 
att utvecklas inom dessa fem områden så finns 
det 14 målspår. När ni arbetar med Action on Body 
Confidence arbetar ni med flera olika målspår. De 
som ligger främst i fokus är Självinsikt och självkänsla, 
Kritiskt tänkande och Aktiv i samhället. 

Självinsikt och självkänsla: För att utvecklas behöver 
du lära känna dig själv, och det gör vi med målspåret 
Självinsikt och självkänsla. Självinsikt betyder att 
känna sig själv, att veta vad just du tycker om att 
göra, vad du tycker är viktigt, vad du känner och vad 
du klarar av. Självkänsla är att veta att du duger som 
du är. Både självinsikt och självkänsla är viktigt både 
för att må bra och för att lyckas med det du vill göra 
i livet. Genom Action on Body Confidence fokuserar 
vi på att du och din kropp fungerar och vad den gör 
snarare än hur den ser ut och utmanar bilden av 
den perfekta personen. Genom att uppmuntra och 
lyssna på varandra bygger vi varandras kroppsliga 
självförtroende och självkänsla. 

Kritiskt tänkande: Vi lever i ett informationssamhälle 
med ett ständigt överflöd av intryck och budskap. Då 
är det viktigt att kunna sålla och vara kritisk till den 
information vi får. Målspåret Kritiskt tänkande handlar 
om att ta till sig information och budskap från olika 
håll och sedan kunna analysera informationen och 
bilda sig en egen uppfattning utifrån den. Genom 
Action on Body Confidence får scouterna utmana den 
information som vi dagligen matas med och utmana 
föreställningar om vad som är norm i samhället. 

Aktiv i samhället: Målspåret Aktiv i samhället hänger 
tätt ihop med att utveckla en känsla för naturen och 
att få en förståelse för omvärlden. Att vara aktiv i 
samhället handlar också om demokrati och att se 
till att bidra i beslut som rör dig – i Scouterna och i 
världen omkring dig. Vi vill att scouterna engagerar sig 
i frågor som de brinner för, för att på så sätt bidra till 
en bättre värld. I det här aktivitetspaketet uppmanas 
scouterna att genomföra ett projekt för att lyfta 
frågan om kroppsligt självförtroende till makthavare 
och influencers för att förändra samhället. 

Läs mer om Scouternas målspår och program på 
www.scouterna.se/ledascouting

Svensk översättning av Malin Stigemyr och Kristian Evans
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Fyra utmaningar
Ni måste genomföra alla fyra utmaningar för att få ert projektmärke. Som vägledning har vi föreslagit 
det antal möten ni behöver för varje utmaning, men vi uppmuntrar er att genomföra aktivitetspaketet i 
den takt som passar er.

Utmaning 3 

SKAPA    
FÖRÄNDRINGEN

• Genomför er plan i verkligheten!

• Arbeta med patrullen

• Använd tips och idéer för 
framgångsrika projekt

Utmaning 2 

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

• Komma överens om ett mål för 
ert projekt och hindret som ni vill 
hjälpa till att få bort med hjälp av 
er målsättning 

• Komma överens om “personer 
med makt” som ni vill be om att 
förändra något

• Göra en projektplan

Utmaning 4  

DELA    
FÖRÄNDRINGEN

• Fira era insatser

• Dela med er av ert projekt 

• Planera för nästa steg

ETT FREE BEING ME-
AKTIVITETSPAKET

ACTION 
ON BODY 

CONFIDENCE

Utmaning 1 

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

• Förstå ämnet

• Utveckla en vision om en värld där 
det finns kroppsligt självförtroende

Utveckla färdigheter
Deltagarna kommer att 
utveckla färdigheter i 
samarbete, planering, att 
genomföra undersökningar, 
att anordna evenemang 
och i att fatta beslut, 
liksom i att kampanja, inom 
samhällsengagemang och 
påverkan.

Gemenskap
Behöver ni stöd? Vill ni dela idéer? Gå med i vår Facebook-
grupp Free Being Me Sverige och följ #FreeBeingMe eller 
#LibreDeSerYo på twitter

Säkerhet på internet
Några av projektidéerna i det här aktivitetspaketet 
är kopplade till att använda sociala medier. WAGGGS 
rekommenderar att barn under 13 år använder sociala 
medier tillsammans med en vuxen. Säkerställ att ni 
har vårdnadshavarnas tillåtelse om ni delar foton eller 
videoklipp online. Ni kan läsa mer om säkerhet på nätet på 

WAGGGSs Surfa smart-sida (informationen är på 
engelska): https://www.wagggs.org/en/what-
we-do/surf-smart/ 

Trygghet i gruppen
Kroppsligt självförtroende kan vara ett område som 
påverkar scouter i er grupp på olika sätt. Skapa en trygg 
lärandemiljö genom att komma överens om trygghetsregler 
kring respekt, att lyssna och att inte dela med sig av 
det som sägs utanför gruppen. Skapa en trygg miljö för 
scouter att dra sig tillbaka till om de känner sig oroliga eller 
om de behöver en paus. Om du känner att dina scouter 
behöver stöttning kring kroppsligt självförtroende innan 
de genomför aktivitetspaketet kan ni först använda Free 
Being Me-aktiviteterna och sedan komma tillbaka till detta 
aktivitetspaket.  

Behöver du mer vägledning kring att 
diskutera kroppsligt självförtroende med din 
grupp?  

Läs ledarguiden för Free Being Me som kan 
laddas ner via Scouternas hemsida, eller använd 
onlinekurserna för Free Being Me. På http://www.

scouterna.se/ledascouting/ kan du läsa mer om Free Being Me. 

Åldersgrupp
Det här aktivitetspaketet är anpassat för åldrarna 7–10 år. 
Det finns också en version för äldre barn och ungdomar 
(11–25 år) tillgängligt. Ni kan välja att blanda aktiviteter 
från detta aktivitetspaket och från den äldre åldersgruppens 
aktivitetspaket.  

Hur ni använder aktivitetspaketet
Ni behöver minst ett, men gärna två möten, på mellan 
1,5–2 timmar för utmaning 1, två möten för utmaning 
2, och åtminstone delar av ett möte för utmaning 4. Hur 
lång tid utmaning 3 tar beror på vilket projekt ni väljer att 
genomföra. 

Programmet är flexibelt. Ni kan göra alla aktiviteter under 
ett fåtal möten i rad, eller sprida ut dem över en termin eller 
längre. Eller så kan ni planera ert projekt under en hajk eller 
ett läger!

Se till att genomföra aktiviteterna i den ordning som de är 
beskrivna i häftet.

Där det kan vara till hjälp har vi skrivit en del  text i kursiv 
stil som ledaren ska läsa under en del aktiviteter för att 
säkerställa att poängen kommer fram. Ni kan anpassa 
denna text om ni vill, så länge som huvudpoängen i den 
kommer fram.  Det är okej att byta ut samarbetsövningar 
och lekar till övningar som er grupp gillar eller känner 
sig trygga i om ni inte vill testa de som finns i det här 
materialet.  

Stöd
Träningsmaterial, idéer och inspiration finns på 
engelska på  www.free-being-me.com/about/
action-on-body-confidence

Free Being Me
Det här aktivitetspaketet är ett kompletterande material 
till programmet Free Being Me som skapades av WAGGGS 
och Doves Self-Esteem Project 2013. Du behöver inte 
ha genomfört Free Being Me för att genomföra detta 
aktivitetspaket. 

Free Being Me har redan nått ut till miljontals unga 
människor och deras samhällen världen över. Action on 
Body Confidence har skapats för att stödja fler scouter att
 planera och genomföra projekt som på ett meningsfullt 
sätt når ut till fler personer. Det ger dem också möjlighet 
att dela sina idéer och erfarenheter med andra scouter över 
hela världen.  

Innan ni startar
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Agera-uttryck 
Dessa introduceras inte som terminologi för 7–10-åringar, 
men de är till hjälp för dig som ledare att förstå vad som 
ligger bakom agera-tanken. 

Påverkan
WAGGGS definition av påverkan är "Vi påverkar personer att 
ta beslut som kommer att förbättra våra och andras liv". 
Detta betyder att:
• vi påverkar (övertygar) personer – genom att prata, göra  
 saker och utbilda
• att ta beslut – exempelvis för regler/policys, agerande,  
 attityder, finansiering, stöd och så vidare 
• som kommer att förbättra vårt och andras liv – som  
 syftar till resultatet som vi försöker att uppnå  

Kampanj
Detta är en planerad serie av aktiviteter som syftar till 
ett antal tydliga mål, och som är ämnade för en specifik 
målgrupp.  

Samhälle
Detta kan innebära en grupp av människor som lever 
i samma område, eller en grupp med människor som 
har något gemensamt, som en gemensam grund eller 
ett gemensamt intresse. Samhällsengagemang är en 
aktivitet som leds av ett samhälle eller som siktar mot att 
genomföra förändring inom samhället.  

Influencer
Det här är en person eller en grupp personer som har 
inflytande på beslut som andra personer eller en grupp 
av personer tar. Exempelvis kan en grupp med elever ha 
inflytande över beslut som tas av en rektor, eller så kan 
en bloggare ha inflytande över beteendet hos personer 
som följer bloggen. Influencer är det engelska ordet för 
påverkare. Då influencer är ett begrepp för påverkare även 
i svenskan har vi valt att behålla detta engelska ord även i 
denna svenska översättning.

Beslutsfattare
Det här är en person eller grupp av personer som har makt 
att ta beslut som påverkar andra människor. Detta kan vara 
någon med nationell eller global makt, som en president 
eller stats-/premiärminister, likväl som någon med makt i 
ett lokalt samhälle, som redaktören på den lokala tidningen, 
eller till och med en förälder i en familjekonstellation. 
• För 7–10-åringar: vi har förenklat denna term för den här  
 åldersgruppen genom att kalla beslutsfattare för   
 ”personer med makt” – alltså personer som har   
 beslutsmakt över någonting och som har makt att skapa  
 förändring. 

Det finns en del begrepp i detta aktivitetspaket och i det 
för 11-25-åringar som WAGGGS har en tydlig definition för, 
som är till för att hjälpa er att förstå språket som används i 
häftet. 

Action on Body Confidence
Detta är namnet på materialet och titeln på 
aktivitetspaketen. På svenska översätts begreppet Body 
Confidence till kroppsligt självförtroende.

Kroppsligt självförtroende
Kroppsligt självförtroende innebär hur en person känner 
för hur hen ser ut. När vi har kroppsligt självförtroende 
accepterar vi, och är nöjda med, hur vi ser ut och vad våra 
kroppar kan göra.

Självkänsla
En känsla av självrespekt. En person med stark självkänsla 
tror på sig själv, och på sitt värde som person.

Agera-projekt
Det här aktivitetspaketet har som mål att vägleda 
och ge er grupp förståelsen, förmågorna och idéerna 
som de behöver för att planera och genomföra 
påverkansaktiviteter för att göra skillnad kring problemet 
med lågt kroppsligt självförtroende. Ert projekt kan handla 
om samhällsengagemang, att påverka, kampanja eller en 
blandning av allt detta! För att förtjäna märket måste ert 
projekt på ett meningsfullt sätt nå ut till minst tre andra 
personer per deltagare, vilket förklaras mer detaljerat längre 
fram i detta häfte.

Utseendemyten
Detta är det “ideala utseendet” som definierats av 
samhället som vi lever i. Utseendemyten kan variera över 
världen – exempelvis är idealet i en del samhällen att 
flickor ska vara smala, solbrända och ha stora bröst, medan 
det i andra samhällen anses fint att ha ljus hy. Globalt 
sett känner sig människor, både unga och äldre, en stark 
press från media, vänner, familj och andra att uppnå sina 
samhällens ideala utseende. Vi kallar det utseendemyten 
eftersom det faktiskt är omöjligt att uppnå alla aspekter av 
det ideala utseendet – och i verkligheten finns det många 
sätt att vara vacker på.  
• För 7–10-åringar: Vi introducerar inte konceptet   
 utseendemyt i aktiviteterna, men vi uppmuntrar   
 förståelse för att det inte finns ett enda    
 allrådande “perfekt” utseende, genom prinsess- och  
 prinsaktiviteten och budskapen vi ser och hör   
 som säger att detta är fel.  
 

Begrepp och 
definitioner Sammanfattning av aktivitetspaketet

Tid Aktivitet Beskrivning Steg mot att agera:

15 
minuter

15 
minuter

20 
minuter

30 
minuter

5 
minuter

Jag är unik!

Prinsess- och 
prinslistan

En dag i livet

En annorlunda 
berättelse!

En Free Being Me-
värld

En lek för att hylla varje persons unika 
egenskaper och förmågor.

Rita en prinsessa/prins/superhjälte och 
identifiera de vanliga kännetecknen för att 
hjälpa till att känna igen den snäva synen på 
skönhet som ofta förespråkas i samhället.    

Ta del av en rolig och interaktiv berättelse.  

Skapa era egna mini-pjäser för att komma på 
andra sätt som Emis historia kunde ha slutat 
på.  

En snabb cirkellek för att tänka på vilken 
skillnad det skulle göra i världen om människor 
kände sig självsäkra över sitt utseende.

Lära sig att hylla sig själva för vilka de är, och 
erkänna vikten av människors olikheter – på 
utsidan och insidan. 

Deltagarna förstår att det finns en snäv 
definition av hur skönhet presenteras i deras 
samhälle.  

Lär er om varifrån utseendepressen kommer 
och hur ofta den upplevs. Börja ifrågasätta 
budskapet vi hör som säger åt oss att förän-
dra vårt utseende. 

Fundera på vilka små förändringar som skulle 
kunna innebär att människor inte oroar sig 
över sitt utseende, och skillnaden detta kan 
göra. 

Fundera på slutmålen ni kan hjälpa till att nå 
och känn er inspirerade att agera och skapa 
den här förändringen.

Utmaning 1            UPPTÄCK FÖRÄNDRINGEN - Möte 1 

Tid Aktivitet Beskrivning Steg mot att agera:

30 
minuter

30 
minuter

10 
minuter

20 
minuter

Vad är problemet?

Hinder på vägen!

Vem har makten?

Våra personer med 
makt

Öva och uppträd med små pjäser om problem 
som lågt kroppsligt självförtroende kan 
orsaka, och rösta på ert projektmål.  

En spring- och diskussionslek, och rösta på 
ämnet som ni vill fokusera på. 

En aktiv gissningslek. 

Cirkeldiskussion.

Förstå varför lågt kroppsligt självförtroende är 
ett problem och enas om ett problem som ni 
vill hjälpa till att lösa med ert projekt.  

Förstå de hinder som stoppar personer från 
att nå ert mål, och välja ett att fokusera på i 
ert projekt.

Förstå vad en person med makt är och varför 
det är viktigt att be dem att förändra.

Kom överens om vilka personer med makt 
som ni ska fokusera på i ert projekt. 

Utmaning 2            PLANERA FÖRÄNDRINGEN - Möte 2
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Sammanfattning av aktivitetspaketet
(fortsättning)

Tid Aktivitet Beskrivning Steg mot att agera:
Hur den här aktiviteten leder till ert projekt

45-60 
minuter

Vår projektplan Genomför gruppdiskussioner för att planera 
vad ni ska göra. 

Skapa er projektplan. 

Tid Aktivitet Beskrivning Steg mot att agera:
Hur den här aktiviteten leder till ert projekt

Flexibelt 
– beror 
på ert 
projekt

Genomför ert 
projekt

Följ er plan och arbeta tillsammans för att
låta ert projekt bidra till förändringen som ni 
vill se. 
Använd tipsen och idéerna, inklusive:

• övervaka ditt projekt
• hur du påverkar personer
• Arbeta med patrullen

Få förändringen att ske, samt frivilliga 
aktivitetsidéer kring att stärka förmågor. 

Utmaning 3           SKAPA FÖRÄNDRINGEN - Möte 4

Tid Aktivitet Beskrivning

45 
minuter 
– ett 
möte

Dela med världen

Utvärdera

Dela er grupps berättelse på WAGGGS hemsida för Free Being Me och läs andras 
berättelser.

Idéer för hur ni kan utvärdera framgången med ert projekt. 

Utmaning 4          DELA FÖRÄNDRINGEN - Möte 5

Utmaning 2            PLANERA FÖRÄNDRINGEN - Möte 3

AGERA!

1) Be alla att dra linjer över sitt papper för att dela in 
det i sex delar. 

2) Be alla att göra sitt bästa för att skriva eller rita ett 
svar till varje mening som du läser upp. Varje svar 
ska vara på en ny del av deras sida, så se till att 
siffrorna som motsvarar mening skrivs ner bredvid 
varje ritat eller skrivet svar. Förklara att de ska dela 
sina svar med de andra i gruppen.

Ett steg mot att agera
Deltagarna lär sig att hylla sig själva för vilka de är, 
och erkänna vikten av människors olikheter – på 
utsidan och insidan. 

Att göra
Förklara att     under de kommande mötena 
kommer vi att göra några väldigt speciella aktiviteter. 
Som scouter arbetar vi för att göra världen bättre. 
Aktiviteterna vi gör kommer att göra skillnad genom 
att hjälpa människor i vårt samhälle att känna sig mer 
självsäkra och gladare. 

Någonting som hindrar människor från att känna sig 
självsäkra är att de oroar sig över sitt utseende – det 
kan betyda att de inte känner att de duger, vilket 
hindrar dem från att göra olika saker, som att besöka 
kompisar och räcka upp handen i klassrummet. Tänk er 
skillnaden i världen om alla kände sig fria att vara sig 
själva utan den här oron!

Vi ska nu lära oss mer om varför de här problemen 
finns och varför de gör människors liv svårt, sedan ska 
vi fundera på vilken förändring som behöver ske i vårt 
samhälle för att göra skillnad. Vi ska fundera på vilka 
som kan hjälpa till att skapa förändring, och sedan 
planera ett projekt för att skapa vår egen förändring 
och sprida budskapet om vad vårt samhälle behöver 
göra för att hjälpa människor att bli mer självsäkra och 
glada. 

Det här mötet kommer vi att börja med att tänka på 
oss själva och varför vi alla är speciella och unika precis 
som vi är!

Möte1   Aktivitet1

Jag är 
unik! 

 I korthet
En lek för att hylla varje persons unika 

egenskaper och förmågor.

 Material
Ett papper och en penna per person. 

15 
minuter

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

3) Klipp eller riv isär pappret för att separera de sex 
olika svaren. 

4) Bilda grupper med ungefär sex personer i varje. 
Be grupperna att lägga upp sina papper och titta 
på varandras så att de kommer ihåg vad patrullen 
har. 

1

2

3

4

5

6

Vad är jag bra på? 
(t.ex. måla)

Vad tycker jag om att äta?  
(t.ex. bananer)

Vad tycker jag om att göra utomhus? 
(t.ex. springa)

Hur ser jag ut?  
(t.ex. långt brunt lockigt hår 
och gröna ögon)

Vem tycker jag om att leka med?  
(t.ex. Tessa)

Vilken är min favoritlek? 
(t.ex. kull/ta fatt)
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(fortsättning)

Jag är unik!  

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

15 
minuter

6) Gör samma sak med de andra meningarna. Om ni 
har tid kan ni göra leken två gånger. Eller tre!

7) När leken är slut gratulerar ni den patrull som fått 
flest poäng. Be alla att lägga sina lappar på golvet, 
sprid ut dem och titta på allihop.  

Diskutera:

• Hade någon samma svar som någon annan?

•  Fanns det många olika svar? 

•  Tycker du att det är bra med olikheter? Exempelvis  
att människor alla ser olika ut och har olika 
förmågor och olika saker de är intresserade av. 

•  Hur tror du att världen skulle se ut om vi alla var 
exakt likadana? (Tråkig? Inte lika många nya idéer?)

  Ni är alla unika och speciella! Låt oss alla ropa ut      
det tillsammans:

5) En patrull börjar leken. Börja med mening 1 och 
låt dem ropa upp en persons svar från sin patrull. 
Till exempel: Vad är vi bra på? Måla!

 Utmaningen är för de andra patrullerna att 
titta på deras svar för mening 1 och hitta 
något annorlunda än den första patrullen och 
springa med den lappen för att bli den första 
att ge lappen till ledaren som står en bit ifrån 
patrullerna. Den första patrullen som når ledaren 
får en poäng!

JAG ÄR 
UNIK! 

Tips
Ni kan öka på utmaningen genom  

att inkludera en hinderbana eller andra 

fysiska aktiviteter som måste göras 

längs med vägen de ska springa.

Skriva

Måla

Fotografera
Sjunga

Räk
na 

matte

Möte 1  Aktivitet 2

Prinsess- och 
prinslistan 

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

sätt för att vara vackra, men att det inte är sant. 
Aktiviteten utforskar inte konceptet på djupet och 
syftar inte heller till att bryta ner kännetecknen 
hos personen med det ”perfekta utseendet”.

1) Organisera scouterna i patruller med blandade 
åldrar. Ge varje patrull ett stort papper och 
pennor.

2) Be varje patrull välja en populär sagoprinsessa, 
sagoprins eller superhjälte som de alla känner 
till och ge dem fem minuter att rita en bild för 
att visa hur de ser ut. Uppmuntra patrullens 
medlemmar att diskutera hur figuren ser ut 
medan de ritar. Fokusera på hur karaktären ser ut, 
snarare än vad den har på sig. 

3) Samla ihop patrullerna i en stor cirkel och lägg alla 
teckningar i mitten. 

4) På ett annat papper skriver du längst upp: 
Personen med det ”perfekta utseendet”? 

  Titta på alla dessa fantastiska teckningar! Tycker ni 
att figurerna liknar varandra till utseendet? Låt oss 
undersöka hur många likheter de har som vi  kan se.

Om patrullen kör fast kan du hjälpa dem med 
frågor. 

Exempelvis: “Är de korta eller långa?” “Hur ser 
deras kroppar ut?”

Läs upp listan högt för gruppen när de har gjort 
färdigt den.

Så prinsessan/prinsen/superhjälten med ”det 
perfekta utseendet” har…. (läs upp alla känne-
tecknen på listan). Prata igenom följande frågor, 
och uppmana scouterna att ropa ut sina svar.

 I korthet
Scouterna arbetar i patruller med att måla 

en populär prinsess- eller prinskaraktär och 

identifierar de vanliga kännetecknen för 

karaktären. Detta hjälper dem att upptäcka 

den begränsade synen på skönhet som oftast 

framhålls i samhället.

 Material
Ritmaterial, ett stort papper till varje patrull 

plus ett extra, bilaga 1.

Steg mot att agera
Deltagarna förstår att det finns en snäv definition av 
hur skönhet presenteras i samhället. 

Att göra  
 Viktigt att tänka på:

• Den här aktiviteten kommer från aktivitetspaketet 
Free Being Me. Den är skapad för att hjälpa 
scouterna att identifiera den begränsade, 
snäva definitionen av skönhet som förespråkas 
i samhället. Om era scouter har genomfört Free 
Being Me kan ni hoppa över den här aktiviteten 
om ni vill, men vi rekommenderar att ni diskuterar 
frågorna i slutet av aktiviteten för att påminna alla 
om ämnet.  

• I den här aktiviteten används bilder av populära 
sagoprinsessor och sagoprinsar samt superhjältar 
för att hjälpa scouterna att identifiera den 
begränsade definitionen av skönhet som är norm 
i samhället. Eftersom yngre scouter kanske har 
utsatts för mindre exponering av massmedia 
fokuserar aktiviteten på den generella idén att 
folk blir tillsagda att de behöver se ut på ett visst 

15 
minuter
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(fortsättning)

Prinsess- och prinslistan 

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

Långt hår
Blå ögon

...

Den perfekta 
prinsessan? 

5) Fråga efteråt  

 Är det inte konstigt hur lika alla figurerna är? (Jo!) 

 Kan ni komma på något annat ställe där vi kan 
se det här utseendet? (Tidningar, TV, leksaker, 
kändisar osv)

 Finns det massor av personer som har alla de här 
kännetecknen i verkligheten? (Nej!) 

  Ibland känns det som om världen runt omkring 
menar att det bara finns ett sätt att vara vacker på, 
och att vi alla ska försöka efterlikna det utseendet. 
Sättet som prinsessor/prinsar/superhjältar visas 
upp på i film och på tv ger oss budskapet att alla 
ska se ut på ett speciellt sätt. 

 Så tror ni att det verkligen bara finns ett sätt att 
vara vacker på? (Nej!)

  Ni har helt rätt. Men vi får faktiskt ofta höra att det 
bara finns ett sätt att vara vacker på. Listan som ni 
har skapat beskriver ett utseende som visas väldigt 
mycket i vårt samhälle. Men det är inte sant – det 
finns många sätt att vara vacker på. Det ”perfekta 
utseendet” finns inte!

Kryssa över orden Prinsessan/Prinsen med det 
”perfekta utseendet” som ni skrev överst på er lista.  

  Vi vet att det inte bara kan finnas ett enda sätt att 
se vacker ut på. Alla i den här gruppen ser olika ut, 
och olikheterna blir ännu tydligare om du reser runt 
i världen.

Ta bort prinsess-/prinsbilderna mot slutet av den här 
aktiviteten. De representerar ett orealistiskt utseende 
förväntat av samhället och bör därför inte visas 
utanför den här aktivitetens kontext.

Tips
• Om patrullerna kämpar med sina teckningar 

kan du dela ut  bilaga 1 som hjälp för 
dem. 

• Hjälp patrullerna med frågor under tiden 
som de skapar sina teckningar, så att de 
kan komma på de kännetecken de vill visa 
i sina teckningar, exempelvis ”Hur lång är 
karaktären?” eller ”Hur stora är karaktärens 
ögon?”, ”Vilken form har karaktärens 
kropp?” Uppmuntra dem att märka ut dessa 
kännetecken om de vill. 

• Uppmuntra gruppen att fokusera på fysiska 
kännetecken när ni skapar den gemensamma 
listan och använd frågor för att hjälpa dem 
att vara specifika med vad de ser, exempelvis: 
”Deras ögon ser lika ut”… ”På vilket sätt? Är 
deras ögon små eller stora?"

15 
minuter

Möte 1   Aktivitet 3

En dag i livet 

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

Uppmuntra dem att tänka på varifrån idén   
kan ha kommit ifrån, exempelvis deras   
vänner, TV, tidningar, internet och så vidare. 

Nu ska ni få ta del av en rolig berättelse, en dag i 
ugglan Emis liv! 

Den här berättelsen visar gruppen att de negativa 
utseendebudskapen finns omkring oss hela tiden, 
och hjälper dem att förstå och känna att det inte 
är så här det borde vara.

Var med i berättelsen

Varje gång som Emi hör eller ser ett budskap som 
antyder att ugglor ska förändra sitt utseende ska ni 
ställa er upp, flaxa med era vingar (armar) och hoa 
som en arg uggla. Öva på ert hoande innan ni börjar!

Steg mot att agera
Lär er om varifrån utseendepressen kommer och hur 
ofta den upplevs. Börja ifrågasätta budskapet som 
säger åt oss att förändra vårt utseende.

Att göra
1) Förklara att:

  Vi har precis pratat om hur bilder och berättelser vi 
ser och hör kan få oss att känna att det bara finns 
ett enda sätt att se vacker ut på. Men vi vet att det 
inte är sant!! Vi vet alla hur viktigt det är att känna 
sig stolt över vilka vi är och att acceptera andra 
människor, och att var och en av oss är vackra på 
vårt eget sätt. Har någon av er hört någon säga att 
de önskade att de såg annorlunda ut än hur de ser 
ut idag?

Många scouter kommer troligen att räcka upp 
sin hand här. Erkänn att det är många men 
starta ingen diskussion om vad de ville förändra – 
fortsätt med den här aktiviteten.

  Vi har pratat om prinsessor/prinsar/superhjältar 
som ofta liknar varandra till utseendet väldigt 
mycket. Vi har pratat om hur det här kan få oss att 
tänka att det bara finns ett sätt att se vacker ut på. 
Vad mer tror ni att människor ser och hör under en 
dag som kan få dem att tänka att de borde ändra 
sitt utseende för att se vackra ut? 

 I korthet
Ta del av en rolig berättelse där ni får vara 

aktiva.  

 Material
Berättelsen från bilaga 2

20 
minuter

Tips
Om ni föredrar kan ett annat djur  
användas i den här berättelsen – kanske kan 
ni använda ert landskapsdjur. Ni behöver i så 
fall bara anpassa berättelsen lite grann och 
använda ett annat djurläte. 

Emi

2)
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(fortsättning)

En dag i livet 

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

2) Diskutera:

Det är oerhört viktigt att ni diskuterar dessa frågor 
efter berättelsen.

  Hur många gånger hoade ni? 

Svar:  
4 gånger

  Emi hörde alla de här sakerna på endast en dag. 
Många av oss hör och ser budskap som dessa 
varje dag. Hur tror du att det här får en del 
människor att känna sig? 

Svar:  
Orolig, ledsen, vilja ändra sitt 
utseende, mindre självsäker, inser 
inte att de är fantastiska precis 
som de är, inte vilja gå ut och ha 
roligt

Tips
Om ni vill lägga till mer agerande och   
rörelse till den här berättelsen kan ni använda 
dockor eller till och med spela upp olika delar  
av berättelsen i patruller.

20 
minuter

  Under sin dag, var såg eller hörde Emi de här 
budskapen om utseende och skönhet? 

Svar:   
Från radion, från orealistiska 
bilder, reklamslogans, vänner, 
sociala medier

  Kan du tänka på andra ställen där Emi skulle 
kunnat ha hört dessa budskap? 

Idéer: 
TV, filmer, familj, tidningar, i 
klädaffärer, på sociala medier/
internet 

  Håller ni med Emi om att världen skulle vara 
bättre om alla kände sig fria att vara sig själva 
utan att behöva oroa sig för hur de ser ut?

Uppmuntra alla att säga

JA!

Möte 1  Aktivitet 4

En annorlunda 
berättelse!   

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

 I korthet
Genom att använda kreativa förmågor och 

skådespelarförmågor visa hur saker kunde 

ha skett på annorlunda sätt i Emis berättelse, 

och fundera på skillnaden detta skulle göra för 

karaktärerna i berättelsen. 

 Material
Inget material behövs. Ni kan dock bestämma 

er för att klä ut er och tillverka rekvisita för era 

små pjäser. 

Steg mot att agera
Tänk er en värld där människor inte behöver oroa 
sig över sitt utseende och skillnaden som det skulle 
kunna göra. 

Att göra  
  Under ”En dag i livet”-berättelsen gjorde ni 

djurläten fyra gånger – det fanns fyra saker som Emi 
såg eller hörde under sin dag som kunde ha fått Emi 
att tro att det enda sättet att vara vacker på är genom 
att se ut på ett speciellt sätt.  

1) Dela in gruppen i minst fyra patruller, och ge varje 
patrull en av situationerna som Emi upplevde. Om 
ni har en stor grupp kan ni låta mer än en patrull 
arbeta med samma situation. 

2) Utmana patrullerna att fundera på olika sätt 
som varje situation skulle kunna ha skett, och 
gör sedan en liten mini-pjäs för att spela upp den 
nya situationen. Det finns en del idéer nedan som 
hjälp! Ni kan behöva en ledare, ledarassistent eller 
äldre scout med i varje grupp för att hjälpa till 
med idéer, men uppmuntra grupperna att tänka 
själva så mycket som möjligt.  

Be varje patrull att spela 
upp sin mini-pjäs för 
resten av gruppen och 
kort förklara vad som 
skiljer sig åt från sättet 
de har agerat och det 
som Emi såg eller hörde.

30 
minuter

 
Programledare på 
radio kommenterar 

presidentens utseende 

Det här är ett problem eftersom: presidenten blir 
enbart bedömd på grund av sitt utseende och inte 
för de beslut som presidenten tar om hur landet ska 
styras.  

Hur kan den här situationen bli annorlunda? 
Idé för mini-pjäsen:  

• Radioprogrammet kan ha en inringning och låta 
någon ringa upp och berätta för programledarna att 
de gör fel som enbart diskuterar hur presidenten såg 
ut – de kan ha en debatt i radion! 

1

En annorlunda 
berättelse  
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(fortsättning)

En annorlunda berättelse!   

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

 
Kalasbilden på mobilerna

Det här är ett problem eftersom: de två vännerna 
tänker mer på hur de ser ut än på att ha roligt med 
sina kompisar. De kanske oroar sig mer över att gå på 
kalas nästa gång och känner pressen att se ut på ett 
annat sätt.  

Hur kan den här situationen bli annorlunda?  
Idé för mini-pjäsen:

• Visa att de två kompisarna har kul när de tar kort 
på kalaset och när de visar upp dem i skolan nästa 
dag förmedlar de vilken rolig stund de hade, vad 
de dansade till, vad de åt, vem som var där och så 
vidare.   

• Ni kan också låta en av kompisarna vara orolig över 
bilden på dem, och låta den andra vännen påminna 
om hur glad hen ser ut och hur otroligt roligt de 
hade och hur vacker hen såg ut.

30
minuter

3) Snabb diskussion     
 efteråt

• Tror ni att personerna i de här situationerna 
känner sig mer självsäkra?

• Hur tror du att det får personer att känna sig? 
(Gladare, vill göra aktiviteter som att åka på 
semester, och kalas och vara en ledare, oroa sig 
mindre, vara en bättre vän för andra människor…) 

• Är det sant att vi behöver se ut som vår prinsessa/
prins? (NEJ!)

• Tror ni att tillräckligt många personer i världen vet 
att det inte är sant? (NEJ!)

• Tycker ni att vi ska berätta detta för dem? (JA!)

 
Reklamskylten

Det här är ett problem eftersom: den får människor 
att känna sig mer osäkra över sitt utseende när de är 
på semester istället för att fokusera på hur kul de har 
med vänner och familj.

Hur kan den här situationen bli annorlunda? 
Idé för mini-pjäsen:

• Reklamen kan vara för en produkt som gör er 
semester roligare, som verkligen är positiv, till 
exempel reklam för en kamera där alla verkligen 
ser ut att ha roligt på bilden, eller reklam för ett 
badklädesmärke som visar människor som simmar 
och använder badkläderna på semestern och inte 
enbart personer som poserar i dem! 

2

 
Plötsligt tycker alla att 
Oli är cool och vill bli 

kompisar med Oli på grund av 
Olis nya utseende.  

Det här är ett problem eftersom: i verkligheten är 
det mycket viktigare att vara kompis med personer 
på grund av vilka de är och inte på grund av deras 
utseende – människor ska aldrig lämnas utanför på 
grund av att de ser ut på ett visst sätt. 

Hur kan den här situationen bli annorlunda?  
Idé för mini-pjäsen:

• Olis skolkompisar kan behandla Oli snällt och 
respektfullt hela tiden så att Oli inte känner att hen 
behöver ändra sitt utseende för att passa in. Pjäsen 
kan visa en snabb ”dag i Olis liv”, och ha med saker 
som: Oli får komplimanger för något bra hen gjort, 
blir tillfrågad att vara med i lekar och sitta med vid 
lunchbordet. 

3

4

Möte 1  Aktivitet 5

En Free Being Me-värld

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

Lek leken, ofta kallad “fruktsallad”. Be en scout att 
läsa upp sitt påstående. Om någon annan också har 
samma påstående ska de springa runt cirkeln och 
försöka att inte vara sista person att komma tillbaka 
till sin plats! Sedan läser nästa scout sitt påstående 
och så vidare.  

Om ledaren vill att alla ska springa på en och samma 
gång ropar ledaren ”I min värld är alla fria att vara sig 
själva! Free Being Me!” och då ropar alla andra “Free 
Being Me!” och springer runt cirkeln och tillbaka till sin 
plats.

För att avsluta mötet kan du säga:

  Nästa möte kommer vi att planera vårt projekt, 
som ska hjälpa till att skapa en Free Being Me-
värld där personer inte oroar sig över sitt utseende 
och känner sig mer självsäkra och fria att vara sig 
själva.  

Steg mot att agera
Deltagarna funderar på slutmålen som de vill att 
världen ska uppnå och känner sig inspirerade att 
agera för att genomföra den här förändringen.   

Att göra
  Vill ni göra något för att göra skillnad och hjälpa 

människor att känna sig fria att vara sig själva och inte 
oroa sig för sitt utseende?   Svar: JA!!

Skriv ut kopior av   bilaga 3 och klipp ut 
pratbubblorna – ni ska ha tillräckligt många 
påståenden så att alla i gruppen får en var. Se till att 
mer än en deltagare har samma påstående. Använd 
färre antal påståenden om ni har en liten grupp. Stå i 
en cirkel, blanda påståendena och dela ut dem.  

 I korthet
Lek den här leken för att föreställa er en värld 

där alla känner sig fria att vara sig själva.

 Material
Kopior av bilaga 3 – klipp ut tillräckligt många 

för att ha ett påstående per person.  

05 
minuter

… personer känner inte att de 
borde jämföra sig med andra

… personer känner inte att de 
borde jämföra sig med andra

… perso
ner bl

ir 

respek
terade för 

sin tal
ang oc

h sina
 

förmågor o
ch inte

 för 

sitt uts
eende 
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30
minuter

Steg mot att agera
Förstå varför lågt kroppsligt självförtroende är ett 
problem och enas om ett problem eller frågeställning 
som ni vill hjälpa till att lösa med ert projekt. 

Att göra
Innan ni börjar, be alla att påminna sig själva om vad 
ni gjorde förra mötet och vad ni lärde er. Här är några 
punkter för att hjälpa er att minnas:

• Jag är unik: vi lekte en lek för att hylla varandras 
unika kännetecken, på insidan och utsidan.

• Prinsess-/Prinslistan: Vi ritade prinsessor/prinsar eller 
superhjältar och insåg att de alla hade liknande 
drag. Men vi lärde oss att det inte enbart finns ett 
enda sätt att vara vacker på! 

• En dag i livet: Vi tog del av berättelsen om ugglan 
Emi och såg hur ofta under dagen som Emi stötte 
på budskap från vänner, familj, media, reklam 
och så vidare som säger att vi borde se ut på ett 
särskilt sätt för att vara vackra. Vi diskuterade att 
dessa budskap får personer att känna sig osäkra 
och mindre självsäkra – och att budskapen inte är 
sanna!

• En annorlunda berättelse: vi spelade upp olika 
versioner av Emis berättelse där människor kände 
sig stöttade och respekterade för vilka de är, vilket 

också fick dem att känna sig självsäkra och redo 
att vara med och prova nya saker istället för att de 
oroade sig över sitt utseende. 

• En Free Being Me-värld: vi tänkte stort! Hur skulle 
världen se ut om människor inte oroade sig över sitt 
utseende?

Möte 2  Aktivitet 1

Vad är 
problemet?  

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

 I korthet
Öva och spela upp små pjäser om problem 

som lågt kroppsligt självförtroende kan 

orsaka, och rösta på ert projektmål.

 Material
Bilaga 4 och 5 – en kopia.

Förklara att:  Under de kommande två ”Planera 
förändringen”-mötena kommer våra aktiviteter 
att hjälpa oss att förstå varför det är ett problem 
för människor att känna att de behöver se ut som 
prinsessan eller prinsen som vi ritade, för att de ska 
vara vackra. Vi börjar med att fundera över vårt projekt 
och vilket problem vi vill hjälpa till att lösa. Och vi ska 
fundera på vilka personer som kan hjälpa oss! 

Lek den här gissningsleken:
1) Dela in er i sju små patruller eller par. (Om ni inte 

är tillräckligt många kan ni välja ut vilka problem 
ni spelar upp.)

FREE 
BEING 

ME

(fortsättning)

Vad är problemet?         

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

Förslag på svar

 Eftersom de här budskapen fortsätter 
att tala om för människor att de ska 
se ut som prinsessor, prinsar, modeller 
eller tv-stjärnor.  

 Det får dem att tro att de inte är 
vackra precis så som de är.

 Det kanske till och med får dem att 
tro att andra personer inte tycker om 
dem lika mycket om de inte ser ut som 
prinsessor/prinsar.

 Det hindrar människor från att känna 
att alla är unika och vackra. Människor 
inser inte att de inte behöver förändra 
någonting med sina utseenden.

30
minuter

Tips
Ledarna ska finnas med och stötta varje 

patrulls planering innan de spelar upp/visar upp 

sin teckning. Ett alternativ är att ledarna spelar 

upp varje problem och låter alla scouter gissa. 

Se till att inget av uppträdandena handlar om 

någon riktig person. Om det finns scouter som 

inte vill vara med och spela teater är det okej, 

de kan få rollen som regissör!

4)   Viktigt - Förklara:    Det är väldigt viktigt att 
vi förstår att det finns många olika skäl till varför 
människor kan känna eller agera som personerna 
i våra pjäser. Vi känner oss alla blyga eller oroliga 
ibland. Om någon av er känner sig ledsen eller 
orolig av någon anledning, eller är orolig för någon 
annans skull – se till att prata med någon som du 
litar på om det. Till exempel en förälder, lärare eller 
en av oss ledare. 

 Vi gjorde den här aktiviteten för att hjälpa oss 
att förstå att för en del personer, som oroar sig 
över sitt utseende och inte vet att de är unika 
och vackra precis som de är, kan budskapen om 
utseenden leda till problem och de kan gå miste 
om roliga och spännande saker. 

 Så om vi kan stoppa budskap som de Emi 
hörde kan vi hjälpa fler människor att känna sig 
självsäkra, våga prova nya saker och känna sig 
gladare – och om vi kan göra det så kan världen bli 
en roligare, mer spännande och kreativ plats!

3) Samlas tillsammans i helgrupp igen. Be 
patrullerna att spela upp sin scen, en åt gången 
med de andra scouterna som publik. Publiken ska 
försöka gissa vad problemet som patrullen spelar 
upp är. Låt uppträdandet ta max 1–2 minuter per 
patrull. När ni har gissat alla problem frågar ni:

• Varför tror ni att alla budskap om utseende, så 
som i Emis berättelse, från reklam, vänner, familj, 
TV och internet kan få människor att känna och 
göra dessa saker?

2) Ge varje patrull ett av problemen från listan 
i   bilaga 4. Låt inte patrullerna se varandras 
problem. Ge patrullen ett par minuter att öva på 
att spela upp problemet, eller så kan de rita eller 
mima om de föredrar det. 



Action on Body Confidence  | Aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7-10 år Action on Body Confidence  | Aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7-10 årsida 20 sida 21

(fortsättning)

Vad är problemet?         

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

30
minuter

5) Välj ert problem:

• Ni har hört och pratat om sju olika problem som 
kan orsakas av budskap som får människor att 
känna att de borde se mer ut som prinsessan/
prinsen/superhjälten ni ritade. Buskapen kommer 
från TV, tidningar, vänner, familj, internet, filmer 
och många andra ställen. 

En del människor…

• Nu är det dags att bestämma vilket problem ni vill 
göra skillnad på med ert projekt. Ni kan använda 
ett från den här aktiviteten, eller ett annat som ni 
har kommit på. 

• Rösta! Ni kanske vill uppmuntra scouterna att 
motivera valet av det problem som de är mest 
intresserade av innan röstningen sker, eller minska 
ner antalet val först.  

• Det problem som finns kvar är målet med ert 
projekt! Skriv ner det på   bilaga 5 så att alla 
kan se det – såhär:

“Vårt mål är… för att hjälpa unga människor känna 
sig självsäkra att vara med i sport och lekar”.

 “Vårt mål är… att hjälpa unga människor att sluta 
bli retade eller mobbade för sitt utseende”.

  Kom ihåg: ett mål är en vision, som ska inspirera 
er. Ni kommer inte att kunna uppnå hela målet, 
men ert sätt att agera kommer att hjälpa oss att 
närma oss det!

... jämför sig 
själva med 
andra. 

... känner sig 
inte självsäkra 
nog för att 
vara med i 
sport eller 
lekar.

... ger ofta 
sina vänner 
komplimanger 
om deras 
utseende istället 
för på grund av 
vilka de är.

... oroar sig 
för att stå 
och prata 
inför andra 
människor. 

... känner att 
andra är mer 
intresserade av 
hur de ser ut än 
vilka talanger 
och förmågor 
de har.

... vill inte 
tillbringa 
tid med sina 
vänner.

... blir retade 
och mobbade 
för sitt 
utseende.  

Möte 2  Aktivitet 2

Hinder på vägen! 

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

Steg mot att agera
Förstå de hinder som stoppar människor från att nå 
ert mål, och välja ett att fokusera på i ert projekt. 

Att göra
  Vi vill få fler människor att förstå att de är vackra 

och unika precis som de är. Vi vill jobba för att få vårt 
mål att bli verklighet!

Kommer ni ihåg Emis berättelse? Vi fick ta del av flera 
budskap som Emi såg och hörde som kan få människor 
att känna sig oroliga över sitt utseende. 

Nu ska vi leka en lek för att hjälpa oss att se varför de 
här budskapen hindrar människor från att nå vårt mål 
– det kommer att ta oss ett steg närmre vårt projekt! 

1) Be alla att stå i ena änden av er möteslokal. 
Placera skylten ni har gjort för ert mål, som ni 
nyss har kommit överens om, i andra änden av 
rummet – till exempel ”Vårt mål är… att få fler 
ungdomar att känna sig självsäkra att vara med i 
sport och lekar”. Deltagarna i leken leker att de är 
vanliga ungdomar. Målet med leken är att få över 
alla till andra sidan rummet. 

Fråga:   Tror ni att det skulle vara lätt att komma 
till vårt mål just nu? JA! Be alla att prova genom 
att springa till andra sidan. Ta sedan tillbaka alla 
till andra sidan rummet igen.

 I korthet
En lek med spring och diskussion. Här får 
alla rösta på problemet ni vill fokusera på.

 Material
Bilaga 6 – en utskrift.

30 
minuter

2) Förklara   Nästa gång kommer ni att ha en del 
hinder som ni måste ta er förbi. 

• Välj ett hinder från “listan med hinder” nedan, be 
sedan en frivillig att stå i mitten av möteslokalen 
som ett hinder. Ni kan göra en skylt som den 
frivilliga kan ha på sig för att påminna alla om vad 
hindret representerar, exempelvis ”Reklam”.

•  När den frivilliga står på plats har ni ett kort 
samtal med gruppen om vad det här hindret är, 
och varför det kan hindra barn och unga att nå 
målet som ni har valt. Fundera på vad det här 
hindret gör som kan få människor att oroa sig över 
sitt utseende (förslag för varje finns nedan.)

•  Be sedan resten av gruppen att försöka springa 
och nå målet på andra sidan. Det frivilliga 
”hindret” ska försöka fånga de scouter som 
springer förbi! Scouterna som fångas "åker ut” 
och får inte springa mer, men får vara med i 
diskussionerna.  

3) Fråga:    Var det lite svårare att komma över till 
andra sidan den här gången? 

 Behåll den första frivilliga där den står och välj 
sedan ut en till frivillig. Gör samma sak med 
denna frivilliga men med ett nytt hinder från 
listan och be sedan gruppen att springa igen. 
De frivilliga ”hindren” ska återigen försöka fånga 
scouterna som springer förbi, och de som fångas 
åker ut. Fortsätt med nya hinder och ha en snabb 
diskussion om varje hinder. 

Fråga efter varje runda:   Var det lite svårare att 
komma över till andra sidan den här gången? 
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(fortsättning)

Hinder på vägen!    

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

30
minuter

4) När ni har gjort leken sista gången och använt 
alla hinder tittar ni på hur många scouter som 
är kvar i leken och hur många som har åkt ut.  
Fråga:   Nådde alla målet? Stoppades personer 
av våra hinder? Det är precis samma sak som i 
verkligheten! Vi vill hjälpa fler människor att nå 
målet. 

Diskutera:  Varför kan de här hindren stoppa 
människor från att nå vårt mål?

Här är ett exempel för att hjälpa er – om ert mål 
är “fler ungdomar känner sig självsäkra att ta del i 
sport och lekar”, kan hindren få dem att känna sig:

• oroliga för att andra personer tittar på dem när de 
utför en sport.

• inte lika självsäkra och redo att vara med. 

• att deras vänner inte vill leka med dem eller 
kanske inte kommer att välja dem till sitt lag.

• sport och lekar gör dig svettig och sliten! Om 
ungdomar känner att de behöver se ut som en 
prinsessa/prins/superhjälte hela tiden kommer de 
inte vilja vara med och sporta eller leka.

5) Välj ert hinder: 

• Det är dags att rösta igen! Den här gången ska 
gruppen rösta på vilket hinder de vill hjälpa till att 
ta bort med sitt projekt. Ni kan be scouterna att 
prata för det de är mest intresserade av om ni har 

tid. Fundera på vilka som är de största hindren 
för ert mål, och saker som ni tror kan orsaka ett 
speciellt problem i ert samhälle. 

• Skriv ner ert hinder på   bilaga 6  
och sätt upp den bredvid ert mål. 

 Hindret vi vill ta bort är “Reklam som får 
barn och ungdomar att oroa sig 
över sitt utseende”.

 Vårt mål är “Fler ungdomar känner sig 
självsäkra att vara med i sport och 
lekar”.

Tips
En del hinder kan vara mer relevanta  
för ert mål än andra, så ledarna kan minska 
ner antalet valmöjligheter om det är till 
hjälp för scouterna. Ni kan också vilja vara 
mer specifika – exempelvis om ni pratar om 
ungdomars självförtroende att sporta kan 
ni specificera ”reklam” till att bli ”reklam för 
sportutrustning”.

(fortsättning)

Hinder på vägen!   

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

Lista med hinder

De hinder som föreslås är från berättelsen om Emi, med några kompletteringar. Dessa är grunden till 
budskapen som orsakar lågt kroppsligt självförtroende. Använd så många som ni anser är mest relevanta 
för ert samhälle och det mål som ni har valt. Känn er fria att lägga till era egna förslag! 

30
minuter

Sociala medier 
på internet

Människor kan 
kommentera andras 
foton eller enbart 
lägga upp foton som 
liknar prinsessan/
prinsen/superhjälten 
så mycket som 
möjligt så att alla 
känner att de också 
måste se ut så. 

Tidningar för 
ungdomar

Visar endast bilder på 
personer som mest 
liknar prinsessan/
prinsen/superhjälten 
och ger tips på hur 
du kan förändra ditt 
utseende. 

Kläder i affärer

De kan ibland enbart 
vara tillverkade för 
personer med en 
viss storlek eller 
kroppsform, eller för 
ett mode som inte alla 
vill klä sig i. 

Filmer

Har enbart personer 
som spelar hjälten 
som ser ut som 
prinsessan/prinsen/
superhjälten.

Programledare 
pratar om hur 
människor ser ut 
och inte om vad 
som gör dem bra 
på sitt jobb eller vad 
som gör dem till bra 
personer.

Radio- eller 
Tv-program 

Ibland görs det reklam 
för saker som säger 
att de kommer att få 
dig att se mer ut som 
prinsessan/prinsen/
superhjälten som vi 
ritade. Eller så visas 
enbart personer i 
reklamen som liknar 
prinsessan/prinsen/
superhjälten mest.  

Reklam Vänner i skolan

De kan prata om hur 
personer ser ut, eller 
behandla människor 
annorlunda om de 
ser ut på ett visst 
sätt. 

Hinder

Vad de gör
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Möte 2  Aktivitet 3

Vem har makten?    

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

10
minuter

 I korthet
En aktiv gissningslek. 

 Material
Ingen utrustning behövs. 

Steg mot att agera
Förstå vad en person med makt är och varför det är 
viktig att be dem att skapa förändring.

Att göra
Förklara   Vårt projekt ska göra två saker:

• Vi ska uppmana till förändring och utmana 
makthavare i att skapa förändringen vi vill se.

• Vi ska berätta för andra människor om förändringen 
som vi vill se och be dem att hjälpa oss att sprida 
vårt budskap. 

Vi vet nu vilket mål vi arbetar mot och vilket hinder vi 
vill hjälpa till att ta bort. (Peka ut dessa på de skyltar 
som ni har gjort). Nu ska vi bestämma vilka som vi 
kan be om hjälp för att skapa förändring. Vi kallar de 
personer som kan påverka och ta beslut som skapar 
förändring för ”personer med makt” eftersom de har 
makten att göra skillnad. Den här aktiviteten kommer 
att hjälpa oss att utforska vad en person med makt är.

1) Be alla att bestämma sig för en pose/
kroppsställning som symboliserar ”en person med 
makt” – kanske att stå upp med händerna på 
höften!

2) Förklara att du kommer att läsa upp olika 
situationer och sedan tre olika sorters personer. 
Scouterna ska gissa vem personen med makt 
är, det vill säga personen som kan ta ett beslut 
som förändrar situationen. När scouterna 
gissat personen ska de ställa sig i den pose/
kroppsställning som ni bestämt symboliserar makt.   

Det förekommer mobbning på en skola 
som måste stoppas. Vem är personen med makt?

• Barnen 

•  Rektorn

•  Föräldrarna

Svar: Rektorn är personen med makt – eftersom 
rektorn är den som kan ta beslut om att ändra 
sättet som skolan hanterar mobbning. Barnen och 
föräldrarna kan berätta för rektorn om problemet och 
uppmana till förändring.

Situation 

1

En tidning börjar skriva färre antal 
reportage om hur personer kan 

förändra sitt utseende och publicerar istället 
reportage om olika intressanta personer. Vem är 
personen med makt som kan få det här att hända?

• Tidningens redaktör

•  Läsarna

•  Människorna som annonserar i tidningen 

Svar: Tidningens redaktör tar beslut om vad tidningen 
ska handla om. Läsaren och annonsörerna kan 
uppmana till förändring. 

Situation 

2

(fortsättning)

Vem har makten?      

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

10
minuter

En reklambyrå bestämmer sig för att 
enbart göra annonser på ett sätt som 

får människor att känna sig nöjda med sig själva och 
sitt utseende. Vem är personen med makt som kan 
förändra det här?

• Personerna som ser annonserna

•  De kreativa personerna som skapar annonserna 

•  Chefen för reklambyrån

Svar: Chefen! Chefen är den som tar det stora 
beslutet om hur reklambyrån ska arbeta. Personerna 
som ser annonserna och de kreativa personerna kan 
uppmana till förändring.  

Ett känt modemärke bestämmer sig 
för att göra kläder för personer med 

alla kroppsstorlekar och med alla kroppsformer. Vem 
är personen som kan få den här förändringen att 
hända?  

• Den ansvariga kläddesignern 

•  Personerna som tillverkar kläderna

•  Personerna som köper kläderna

Svar: Kläddesignern - hen är den som kan ta stora 
beslut som detta. De som tillverkar kläderna och 
de som köper kläderna kan agera och be om en 
förändring.  

Regeringen vill att skolor ska lägga 
mer tid på undervisning som handlar 

om att få eleverna att känna sig självsäkra och nöjda 
med sitt utseende. Vem är personen med makt att få 
detta att hända?

• Skolans lärare

•  Barnen i skolan

•  Utbildningsministern i regeringen

Svar: Utbildningsministern. Det är den personen 
som kan bestämma inom vilka ämnen skolorna 
måste undervisa. Lärarna och barnen kan berätta för 
regeringen om de förändringar som behövs. 

Ni kan lägga till andra 
situationer som känns mer 
relevanta för ert samhälle eller 
närmiljö.   

3) Fråga efteråt: 

  Kan någon förklara vad en person med makt är? 
Någon som bestämmer! Någon som kan ta ett 
beslut som kan få förändringar att ske.

Märkte ni att det fanns andra personer i de olika 
situationerna som kan be om förändringen? 
Oavsett vilka vi är kan vi be om förändring. Att 
be personer med makt om förändring kan vara 
den enda sak som övertygar dem om att få 
förändringen att ske – så vi är alla väldigt viktiga!

Situation 

5
Situation 

3

Situation 

4
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Möte 2  Aktivitet 4

Våra personer med makt     

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

Exempel:

Om ert hinder är “Reklam som får 
ungdomar att känna sig oroliga över sitt 
utseende” och ert  mål är “Fler ungdomar  
känner sig självsäkra att vara med i sport 
och lekar”, kan era personer med makt 
vara:

• Chefen på reklambyrån som tillverkar 
annonser.

•  Chefen för sportklädesföretag som 
beställer annonser för sina produkter som 
får personer att känna att de behöver se 
ut på ett speciellt sätt för att sporta.

•  Regeringens ministrar som bestämmer 
över vilken slags reklam som är tillåten att 
visas för människor.

Eller om ert hinder är “barn i skolan retas 
och mobbar varandra på grund av deras 
utseende” kan era personer med makt 
vara:

• Rektorn för skolan.

•  Personer som beslutar kring utbildning i 
regeringen.

20
minuter

 I korthet
Cirkeldiskussion. 

 Material
Bilaga 7 – en utskrift.

Steg mot att agera
Kom överens om vilka personer med makt ni ska 
fokusera på i ert projekt. 

Att göra
Den sista aktiviteten det här mötet handlar om att 
komma överens om vilka personer med makt som er 
patrull ska be om att göra en förändring. 

1) Sitt i en cirkel och lägg upp de skyltar ni gjort 
hittills i mitten så att alla kan se dem (från   
  bilaga 5 and 6.)

2) Fråga  “Vilka är personerna med makt som kan 
påverka vårt hinder?” 

Välj enbart en person 
att fokusera på om det 
finns mer än en person 

med makt som kan göra 
skillnad.

(fortsättning)

Våra personer med makt          

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

20
minuter

Om det är till hjälp kan ni skriva och klippa ut 
förslagen på personer med makt nedan och lägga 
ut dem så att ni kan se vilka som passar bäst för 
ert hinder.  

• TV-producent (bestämmer vilka TV-program som 
ska göras)

•  Modedesigner (bestämmer vilka kläder ett stort 
klädmärke ska tillverka) 

•  Chefen för en reklambyrå (bestämmer vilken slags 
reklam som företaget ska skapa)

•  Någon i regeringen (bestämmer om lagar eller hur 
mycket pengar regeringen spenderar)

•  Chefen för en stor kedja modebutiker (bestämmer 
vilka slags kläder de säljer)

 •  Filmregissör (bestämmer vilka som ska vara 
skådespelare i filmerna)

•  Chef för en webbsida eller sida på sociala medier 
(bestämmer vad som publiceras på sidan och hur 
kanalen fungerar) 

•  Rektor för en skola (bestämmer vad som händer i 
sin skola)

3) Använd   bilaga 7 för att skriva ner personen 
med makt som ni har bestämt er för, och sätt upp 
den bredvid målet och hindret. Be en frivillig att 
läsa upp vad som står på papperna, från ert mål 
till hindret ni vill ta bort och personen med makt 
som ni vill nå ut till.

Tips
Det här är en utmanande aktivitet för 
yngre barn, så ledare uppmanas att hjälpa 
till med den här aktiviteten genom att ge 
olika förslag. Ledarna kan ha andra förslag än 
scouterna, så tänk på att det kan vara bra att få 
med förslag från både scouter och ledare.
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Möte 3

Vår projektplan 

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

45 - 60 
minuter

Ett steg mot att agera
Skapa er projektplan. 

Att göra
Ni ska nu göra en plan för ert projekt! 

1) Prata först om hur långt ni hittills har  
 kommit

  Vi har pratat om vad som gör oss unika och varför 
det är viktigt att alla blir respekterade för den de är. 

I berättelsen om Emi fick vi lära oss att människor 
hela tiden hör budskap om att deras utseende inte 
duger. Det här är ett problem eftersom det hin-
drar människor från att känna sig fria att vara de 
individer som de verkligen är, och gör dem istället 
osäkra och ledsna. 

Vi har kommit överens om ett mål som vi vill att 
vårt projekt ska arbeta för och det är…

Vi har kommit överens om ett hinder som vårt pro-
jekt ska hjälpa till att ta bort och det är….

Vi har lärt oss vilka som har makten att göra skill-
nad och bestämt vilken person med makt som vi 
vill nå ut till och be om förändring och det är….

Lägg ut  bilaga 5, 6 och 7 som ni har skrivit på 
så att alla kan se dem.  

2) Skapa er projektplan

Det finns två delar i projektplanen som ni ska 
planera:

• Nå ut till er person med makt och be hen att 
genomföra den förändring ni vill se.

•  Få andra personer i ert samhälle engagerade! För 
att få ert märke ska ni nå ut till minst tre andra 
personer per scout i er patrull (till exempel med 
en patrull på 10 scouter ska ni nå ut till minst 30 
andra personer.)

  Bilaga 8 har en mall på projektplan som ni nu 
kan börja att fylla i, som stöd för att bestämma 
mer precis vad ni ska göra i ert projekt.  

 I korthet
Genomför gruppdiskussioner för att planera 

vad ni ska göra. 

 Material
Ett steg mot att agera.

Tips
• Innan det här mötet kan det vara bra   

att göra lite mer efterforskning kring hindret 
som ni har valt och de personer med makt 
som era patruller vill nå ut till. 

•  Den här planeringsdelen behöver mycket 
vägledning från ledarna, men uppmuntra 
scouterna att säga vad de tycker och dela 
med sig av sina idéer i varje steg.

•  Det är mycket stillasittande och prat 
under den här aktiviteten. Prova gärna en 
samarbetsövning från nästa mötes aktiviteter 
(sidan 31) eller lek er grupps favoritlek för att 
komma upp och röra på er!

Personer 
med makt

Hinder
Mål 

(fortsättning)

Vår projektplan    

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

Det här handlar om 
att bestämma vilken 
person med makt som 

ni vill nå ut till. Ledare 
kan göra en lista att välja 

bland. Exempelvis: hitta namnen på cheferna för 
företag som gör reklam som motverkar kroppsligt 
självförtroende, eller kanske medlemmar i regeringen 
som ansvarar för utbildning för barn och unga.

Här behöver ni 
bestämma exakt vad 

ni ska be er person med 
makt att göra. Fakta ni letat 

upp om personen kan hjälpa er. Fundera på:

• Vilka jobb har personerna med makt? Vilken makt 
har de och vilka beslut kan de ta?

•  Är personerna intresserade av att hjälpa människor 
att förbättra sitt självförtroende? Har de gjort 
liknande saker tidigare?

•  Är det sannolikt att de skapar en förändring? Ni kan 
fortfarande be om förändring, även om ni inte tror 
att den kommer att ske – att säga vad ni tycker gör 
fortfarande skillnad. 

•  Är personerna lätta att kontakta (som en rektor) 
eller svårare att nå (som en redaktör för en känd 
nationell tidning)?

•  Kan ni lära er mer om dem? Kanske är de aktiva på 
sociala medier eller har blivit intervjuade i lokal eller 
nationell media, som tidningar eller TV. Vad är de 
intresserade av?

• Sätt er i en cirkel och fyll i projektplanen 
tillsammans genom att diskutera varje del allt 
eftersom. För att hjälpa diskussionen att flyta på 
och säkerställa att alla får chansen att prata kan 
ni använda metoden med ”pratpinne”. Ni behöver 
då ett föremål (som till exempel en pinne) som 
kan skickas runt mellan scouterna i gruppen. Om 
de vill prata räcker de upp sin hand och får bara 
prata när de håller i föremålet. 

 Mallen uppmanar patrullerna att bygga vidare 
på de mål, hinder och personer med makt som 
ni hittills har bestämt er för. Här är några förslag 
som kan hjälpa er med de olika delarna av er 
projektplan. 

Vem vi ska nå 
ut till

Förändringen vi 
ska be om

Vårt mål och 
hindret vi vill ta 
bort

Personen med 
makt vi vill nå ut 
till

Vårt 
samhälle

45 - 60 
minuter
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(fortsättning)

Vår projektplan    

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

Här är några förslag 
på hur ni kan 
kontakta en person 

med makt:

• Skriv ett brev (eller skicka samma brev från varje 
medlem i patrullen).

• Skicka mejl till personen.

• Tweeta eller interagera med personen på nätet. 
(ledaren kan också göra detta åt patrullen.)

• Gör en film och dela den på sociala medier.

• Be om ett möte eller bjud in personen till en 
tillställning.

• Ring personen.

• Skriv ett förslag och samla underskrifter och skicka 
till personen.

• Be någon att skicka vidare ert budskap – till exempel 
kan ni be en medlem av riksdagen att skicka 
vidare ert budskap till resten av riksdagen eller till 
regeringen.

Hur ni kontaktar 
dem och ber om 
förändring

För att få ert 
projektmärke är det 

viktigt att ni når ut till 
minst tre andra personer 

per scout för att berätta för dem om förändringen 
som ni vill skapa och be dem att hjälpa er. Genom 
att få med vänner, familj och andra personer från 
samhället betyder det att ert budskap kommer att 
spridas mycket bredare och det är mer sannolikt att 
er person med makt lyssnar till det ni ber om. Här är 
några förslag på hur ni kan nå ut till ert samhälle:

Ordna en fest: Bjud in vänner, familj och personer 
från samhället. Bjud på mat och dryck eller 
underhållning. Dela ert budskap eller få dem 
engagerade i förändringen ni vill göra genom att 
prata, ha en utställning, uppträda och ha inbjudna 
talare. Kanske en modeshow som visar upp mode 
för personer i alla åldrar, med olika kroppsformer 
och fysiska förmågor? 

Demonstrera: Välj en plats och tid för att samla 
människor för att marschera eller demonstrera 
offentligt för att be om förändringen ni vill se. Försök 
att vara på en plats där personerna med makt kan 
se och höra er. 

Brev/kontakta personer med makt: Planerar 
ni att skriva till en person med makt? Ni kan be era 
vänner och familj att göra samma sak. Ju fler brev 
desto större påverkan. Eller gör det digitalt och be 
alla ni känner att tweeta till personen med makt på 
samma tid och dag – ni kan göra en film där ni läser 
upp brevet som alla kan dela med sig av på t.ex. 
sociala medier.

Förslag: Be vänner, familj och samhället att skriva 
på för att visa att de håller med om ert förslag. 
Försök att presentera detta för personen med makt 
personligen eller skriv brev som i förslaget ovan.

Vårt samhälle

Var specifik!
Försök att formulera förändringen ni  

ber om så kort och tydligt som ni kan, så att 

personen med makt förstår precis vad ni vill. 

Exempelvis: be en tidningsredaktör att byta ut 

ett reportage de brukar har mot ett reportage 

om en inspirerande person (ni själva kan 

vara det första bidraget till detta!), eller be 

en rektor att avsätta en timme varje månad 

för en aktivitet som handlar om att bygga 

självförtroende och motverka mobbning.

45 - 60 
minuter

(fortsättning)

Vår projektplan    

Starta en rörelse: Samarbeta med andra för att 
skapa er egen version av någonting som är ett 
hinder, som ett TV-program, en tidning eller en 
annons som uppmuntrar alla att känna sig vackra 
och unika precis som de är. Dela det som en film 
på internet, som en tidning eller en modeshow, 
eller starta en rörelse för ”kroppsprats-fria” dagar 
på offentliga platser (som i skolan) för att se till 
att ingen under en hel dag använder språk som 
uppmuntrar utseendemyten.

Stärk kroppsligt självförtroende: Håll 
prova-på tillfällen med aktiviteter från det 
här aktivitetspaketet eller något av de andra 
aktivitetspaketen med Free Being Me.

Utmana någon annan: Be personer att lova 
att göra saker för att få andra att känna sig mer 
självsäkra och mindre oroliga över hur de ser ut. Till 
exempel genom att ge komplimanger för vem en 
person är och inte för hur den ser ut. 

Gör en film: Det här är er chans att dela 
förändringen ni vill göra med världen! Ni kan 
intervjua personer från ert samhälle och er grupp, 
uppträda med en sketch, en dikt eller en dans.  

Engagemang på internet (Leds av ledare eller 
äldre scouter som är över 13 år): Använd kontakter 
på sociala medier för att engagera personer i ert 
ämne. Be era vänner att dela ert material, skapa 
sitt eget material, kommentera och delta i det ni 
ber dem om, eller använd det helt enkelt som ett 
sätt att sprida information om en tillställning eller 
samling som ni vill att de ska delta i. Skapa er egen 
hashtag eller använd #FreeBeingMe för att länka 
samman med andra scouter världen över.

 Viktigt: För att få ert projektmärke ska ni nå ut till 
minst tre andra personer per scout. (exempelvis 
ska 30 personer nås av en patrull med 10 scouter)

Det här betyder att de personerna aktivt ska ta 
del i det ni gör. Exempelvis, kan de skriva på ert 
förslag och även dela det med sina följare med 
kommentarer som förklarar varför de borde skriva 
under. Eller så kan de delta i en tillställning som ni 
ordnar och vara med i aktiviteterna.

3) Kom överens om saker ni måste göra  
 i patruller

• När ni har bestämt vad ni ska göra behöver ni 
komma på vilka uppgifter som behöver göras för 
att det ska hända, och be om frivilliga för varje 
uppgift och dela upp dessa frivilliga i patruller. 

•  Utse en av scouterna till patrulledare för varje 
patrull, liksom en ledare eller assistent som ska 
hjälpa patrullerna.  

• Ni kan använda  bilaga 9 som mall för att 
hjälpa varje patrull komma överens om sina 
uppgifter. Det finns ett exempel i  bilaga 9.1 för 
att hjälpa er.

Tips
Om ni har många förslag kan ni 

skriva ner dem och rösta för att ta 

ett beslut om vilket förslag ni ska gå 

vidare med.

Tips
Tänk på att verkligen säkerställa  
att ni har tiden, resurserna och stödet för 
att genomföra det ni planerar. Var inte 
rädda för att ändra era planer! 

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

45 - 60 
minuter
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Möte 4 

Genomför 
ert projekt!     

SKAPA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 3 Flexibel 
tid

1) Hur går det för oss? Håll koll på ert 
projekt.

Hjälp till att hålla koll på ert projekt. Fråga er själva 
under tiden som ni genomför projektet:

• Gör vi det vi sa vi skulle göra? (Ändra era planer 
om det behövs, men se till att ni fortsätter 
fokusera på vad ni vill uppnå.)  

•  Håller vi tidsplanen?

•  Har vi tillräckligt med hjälp och stöd för att göra 
det vi har planerat? (Ta inte på er för mycket)

•  Uppnår vi det vi har planerat att uppnå?

•  Är projektplanen okej? Kan den förbättras? 

•  Bidrar vårt projekt till förändringen som vi 
planerat? 

2) Hur ni påverkar personer

Oavsett vilka ni vill involvera i ert projekt måste ni 
få med dem i era tankar. Använd dessa tips som 
hjälp!

• Var vänlig – ställ frågor, le, få personen att känna 
sig önskad och inkluderad.

• Visa intresse för personen och vad den gör.

• Fråga och förklara vad ni vill skapa för förändring.

• Visa er förståelse för ämnet kroppsligt 
självförtroende och varför det är viktigt för barn 
och ungdomar att veta att de är unika och 
speciella precis så som de är. Tänk på att ni är 
experter på era egna upplevelser.

• Beröm bra insatser som personen redan har gjort.

• Visa respekt för personens ståndpunkt och åsikter. 

• Var tydlig med vad ni ber om hjälp med.

3) Hur ni arbetar med er patrull

Arbeta med er patrull! Det är bra att samla alla 
tillsammans och träna på samarbete i patrullen, 
särskilt om ni har ett mer ambitiöst projekt 
som tar tid, eller om ni har en paus mellan era 
aktiviteter och utmaningar.  

Prova de här lekarna, som kommer 
från WAGGGS #TeamGirl Activity 
Pack

Ni ska samarbeta för att: Få er patrull över floden 
på ett säkert sätt!

Berätta för patrullen att de 
måste ta sig över en flod full med 
krokodiler. Ställ ut två markeringar 
på golvet som representerar de 
två stränderna vid flodens kant. 
Förklara att det enda sättet att ta 

sig över floden är genom att kliva på flytande stockar 
eller stenar. Ge varje patrull några ark papper som 
precis är tillräckligt stora för en person att stå på. 
Ge varje patrull 1/3 så många pappersark som de är 
scouter i patrullen (exempelvis ska då en patrull med 
nio scouter ha tre pappersark). Pappersarken kan 
plockas upp och flyttas runt, men endast en scout 
kan stå på ett pappersark åt gången. Kan patrullen 
samarbeta för att få alla från ena sidan av floden till 
den andra?

Nu är det upp 
till er!  
Nu när ni har planerat ert 
projekt ska ni arbeta för att 
förverkliga det.   

Följ dessa tips för att få ut det mesta och bästa 

av ert projekt och ert team, oavsett storleken 

eller längden på det projekt ni planerar. 

Krokodil-
floden

(fortsättning)

Skapa förändringen

SKAPA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 3

Ni ska samarbeta för att: Hålla 
ihop er patrull på ön när den 
krymper!

Dela in er i patruller. Varje patrull 
ska stå på ett stort papper eller inuti en cirkel av rep 
på golvet. Utrymmet ska bara vara precis så stort 
att alla scouter i patrullen ryms. Ledarna ska sedan 
antingen riva av en bit av pappret eller göra cirkeln 
av rep mindre – patrullen behöver då komma på 
kreativa idéer för att behålla alla inom utrymmet 
medan det krymper! Ledarna ska fortsätta minska 

ytan att stå på till dess att någon ramlar 
utanför ytan.  

Ni ska samarbeta för 
att: Stå kvar upprätt i er 
cirkel!

Be alla att stå i en cirkel 
med ansiktena vända inåt och hålla 
varandras händer. Gå sedan bakåt till 

dess att allas armar är utsträckta men 
fortfarande hårt hållandes i sina 

grannars händer. Be sedan 
gruppen att när det räknats 
till tre hålla fötterna stilla 
men luta sig så långt bakåt 

som de kan, och känna tillit till 
att den gemensamma cirkeln 

håller balansen. När alla känner sig 
säkra med detta går ledaren runt cirkeln 
och numrerar omväxlande personerna 
med 1 respektive 2. Be sedan alla med 
nummer 1 att luta sig inåt i cirkeln och 
alla med nummer 2 att luta sig utåt i 
cirkeln, och byt sedan roller. Cirkeln ska 
hålla kvar balansen.   

Ni ska samarbeta för att: 
Återskapa ett mönster eller en 
konstruktion

Dela upp er i patruller. 
Patrullerna ska skapa ett mönster eller en 
konstruktion åt varandra – ni kan rita det på 
papper, bygga det med klossar eller använda 
pinnar eller pennor lagt i ett mönster på golvet. 
(Ledarna kan behöva se till så att patrullernas 
mönster inte är allt för komplicerade.) 

Varje patrulls utmaning är att återskapa det 
mönster eller den konstruktion som de 
blir tilldelade. Patrullerna står på motsatt 
sida av lokalen än mönstren och de kan 
endast skicka iväg en scout åt gången 
för att gå över och titta på mönstret 
för att sedan komma tillbaka och 
förklara för resten av patrullen som ska 
återskapa mönstret. 

Återskapa 
det

Krympande 
ön

Högsta 
tornet 

I balans

Ni ska samarbeta 
för att: Bygga 
det högsta 
tornet ni kan 

Som stor 
grupp eller i patruller ska 
ni bygga det högsta tornet 
ni kan av ett visst givet 
material. Några förslag på 
material ni kan använda är: papper, 
vykort, spelkort, pinnar, tändstickor, 
kartonger, pantflaskor. Bestäm 
reglerna för vad ni får använda för 
att hålla ihop tornet, exempelvis tejp 
eller snöre. Ni kan göra det här som 
en snabb aktivitet där patrullerna 
bygger så höga torn som de kan på 
en viss tid, eller så kan ni komma 
på olika sätt för att testa tornens 
hållbarhet.  

Flexibel
tid
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FREE 
BEING 

ME

Möte 5 

Dela med 
världen   

DELA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 4

Resultat
För att fira det som gick bra, diskutera det som kunde 
gått bättre och på så sätt lära för framtiden och fira 
era prestationer.
 

Att göra
Bra jobbat!! Ni har nu genomfört ert projekt, och 
förhoppningsvis har ni haft roligt under tiden. När ni 
genomför sådana här projekt är det viktigt att dela 
med er till andra av vad ni har gjort och utvärdera för 
att se hur det gick. Var uppmärksam på vad som gick 
bra och vad ni kan göra bättre nästa gång.

1) Dela med världen 

WAGGGS och Dove vill att alla som gör det 
här aktivitetspaketet delar med sig av sina 
erfarenheter. Det finns två saker ni kan göra: 

1) Dela er grupps berättelse 

via hemsidan för Free Being Me. Det publiceras då 
på vår hemsida!

Två bra anledningar att dela med sig:

• Ni kan inspirera andra scouter över hela världen 
med era projektberättelser och framgångar.  

•  Att samla ihop era röster och erfarenheter 
tillsammans kommer hjälpa oss alla att 
uppmärksamma globala makthavare på att förstå 
behovet av att agera tillsammans för en mer 
kroppsligt självsäker värld.

Gå till http://free-being-me.com/your-stories/ för 
att fylla i de snabba frågorna och dela era foton 
och filmer. Tänk på att sidan är på engelska.

2) Varför inte också dela er  
   framgång på sociala medier? 

Använd hashtagen  #FreeBeingMe

 I korthet
Gruppdiskussion och lekar för att utvärdera 

Agera-projektet.

 Material
Papper och pennor.

40 
minuter

Dela!

(fortsättning)

Dela med världen 

DELA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 4

40
minuter

2) Utvärdera!

1) Övergripande
Vad tyckte scouterna om och vad tyckte de inte 
om under sitt projekt? Prova de här förslagen:

Upp och ner: Märk upp ena delen av rummet med 
”tyckte verkligen om” och märk upp den andra 
delen av rummet med ”tyckte verkligen inte om”. 
Ropa upp olika aktiviteter som ni har gjort som en 
del av ert projekt och be scouterna att ställa sig 
i den del av rummet som passar bäst med vad 
de kände för den aktiviteten. Till exempel: “skriva 
brev till vår skolas rektor”, “tala inför våra vänner 
och familj”, ”göra vår film”.

Om någon vill motivera varför de tyckte som de 
gjorde så får de gärna göra det men det är inget krav. 
Ingen behöver svara som inte vill.

Visa det med kroppen: Ge deltagarna en minut 
att tänka på ett sätt att visa med kroppen den 
aktivitet som de tyckt om mest och säg sedan 
”frys!” – ni kan turas om att diskutera vilken 
aktivitet scouterna visar och varför. 

2) Vad uppnådde vi?
• Titta på de saker ni kom överens om att göra i er 

projektplan. 

* Be alla att stå upp. För varje del av planen ber du 
alla att sträcka på sig så mycket de kan om de 
tycker att ni nådde det ni ville, eller sträcka ner 
händerna mot golvet om ni inte nådde upp till det 
ni ville alls – eller stanna någonstans på mitten.  

*  Fråga varför/varför inte och diskutera tillsammans 
vad som gick riktigt bra och vad som kunde ha 
gått bättre eller gjorts på ett annat sätt.

Kom ihåg att ni kanske inte har fått den förändring 
att ske som ni önskade, men ni kan ha fått personer 
att börja prata om det, och fått personen med makt 

mer intresserad av ämnet. Detta är väldigt viktigt och 
fortfarande en framgång!

3) Vad händer sedan? 

Diskutera tillsammans hur ni ska fortsätta att 
uppmuntra människor att känna sig vackra och 
unika även nu när ert projekt är slutfört. Här är 
några förslag:

• Ta reda på ifall personer med makt gör det som 
de har sagt att de skulle göra.

•  Genomför Free Being Me-aktiviteter med andra 
yngre personer eller stöd deras projekt. 

•  Kom överens om att göra en Free Being Me-
aktivitet varje termin.

•  Lova att berätta för en till person om ert projekt 
och den förändring som ni ville göra.

4) Fira!

Ni har gjort en otrolig sak. Ert agerande har hjälpt 
till att göra världen till en bättre plats och får unga 
människor att känna sig självsäkra, att vara sig 
själva och följa sina drömmar. Varför inte ha en 
fest för att fira? Ni kan bjuda in alla de som har 
hjälpt till att stötta ert projekt.
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Bilaga 1

Prinsess-/prins- och superhjältelistan 

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

DELA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 4
(fortsättning)

Dela med världen 

Klara? 

BRA JOBBAT, ni har hjälpt till att skapa en värld där 
alla känner sig fria att vara sig själva – där de känner 
sig ”Free Being Me”!

Få ert snygga projektmärke 
som beställs från Scouterna 
genom att maila till  
freebeingme@scouterna.se  
och uppge antal märken och 
att det är Action on Body 
Confidence som genomförts. 

Då har ni också möjlighet att berätta vad ni tyckt om 
programmet och ge tips till framtida utveckling av 
nya material – eller till ledare och scouter som inte 
gjort Action on Body Confidence. Tänk på att det bara 
är scouter som genomför programmet som kan få 
märken, inte ledare.

Använd er förmåga att påverka mer: 

• Ert arbete med det här projektet har hjälpt till att 
stärka flickor och kvinnor, vilket är mål nummer 
5 i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Lär er 
mer om målen för hållbar utveckling och andra 
aktivitetspaket/program som ni kan involvera er i 
för att hjälpa till att utplåna världens fattigdom och 

orättvisor:  

www.wagggs.org/en/what-we-do/
sustainable-development-goals-and-

global-action-theme/

• Utforska WAGGGS Stop the Violence kampanj och 
lär er mer om hur ni kan bli delaktiga:

https://www.wagggs.org/en/what-we- 
do/stop-the-violence/

40
minuter
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Bilaga 2

En dag i livet 
(fortsättning)

En dag i livet 

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

Emi bor med sin familj i ett stort träd i utkanten av staden.   
Emi älskar att läsa böcker och tycker om att utforska skogen med sina 
vänner. Emi har stora orangea ögon och prickiga bruna fjädrar. 

 
Emi skulle precis svara men insåg att det inte fanns 
tid till det. Emi var sen till skolan! Emi kramade sin 
mamma hejdå, tog tag i väskan och flög ut.

Under tiden Emi gled iväg tittade hen ner över staden 
nedanför, träden och floden låg i fjärran. Emi njöt av 
utsikten så mycket att hen nästan kraschade in i en 
stor reklamskylt!  

“Eeeek!!” skrek Emi när hen fick tillbaka sin balans. 
”Vad är det här?” Emi tittade upp på den nya skylten. 
Där fanns en stor bild av en uggla som poserade för 
ett foto på stranden. Ugglan på bilden såg så smal ut, 
hade ljusa ögon och släta fjädrar. Den ugglan såg inte 
äkta ut. 

En dag vaknade Emi upp i sitt bo som vanligt och 
hoppade upp för att äta lite frukost. Emi bestämde 
sig för att sätta på radion för att lyssna på nyheterna 
för att få veta vad som händer ute i världen. Två 
programledare pratade med varandra. En av dem sa 
“på konferensen igår tyckte jag att president Ugglas 
fjädrar såg väldigt rufsiga ut, presidenten såg inte bra 
ut alls…”  HO HO! 

Emi hörde inte mer eftersom Emis mamma flugit in 
och stängt av radion! ”Varför spelar det någon roll hur 
presidenten ser ut?” mumlade Emis mamma. ”Är det 
inte viktigare att prata om vad personer säger och gör, 
istället för hur de ser ut?”

Emi är 
en uggla.

Sedan blev klassen inropade till sin lektion så de flög 
iväg till klassrummet. Emi hörde två äldre ugglor 
prata när hen flög förbi dem. De tittade båda på sina 
ugglemobiler och såg båda väldigt oroliga ut. ”Åh 
nej!” utbrast den ena. ”Titta på det här kortet, Jag kan 
inte fatta att de lagt ut det på nätet, jag ser hemsk 
ut! Titta på mina vingar! Oj oj…”  HO HO! När Emi 
gled förbi syntes en bit av bilden. Alla på kortet såg ut 
som de hade en rolig stund! Emi suckade ”Varför kan 
de inte se att alla ser glada och vackra ut precis som 
de är? Väl på plats i klassrummet föreställde sig Emi 
en värld där varenda uggla kände sig självsäker och 
nöjd med sitt utseende och att ingen behövde ändra 
sig för någon. Vilken underbar värld det skulle vara…

Under bilden fanns en skylt med texten “Gå ner i 
vikt för att se bra ut i tid för din semester! Prova vår 
nya bantningskur idag!”  HO HO! Emi tänkte på 
semestern de haft, Emi hade haft kul med sin familj 
och upptäckt nya platser, ”Varför skulle någon behöva 
förändra sitt utseende för att kunna ha roligt?” 
frågade hen sig själv. 

Emi var nästan framme vid skolan, och gled ner 
till lekplatsen för att hälsa på sina vänner. ”Hej 
allihop! Vad händer?” frågade Emi. Alla var samlade 
tillsammans och stod och viskade. En av Emis vänner 
sa ”Titta där borta, det är Oli! Vi har inte sett Oli på 
länge och titta på hen nu! Oli ser ut som en modell! 
Vem kunde tro att hen kunde förändras så mycket – 
innan var inte hen så intressant men nu ser hen riktigt 
cool ut…”  HO HO! 

Emi var förvirrad. Oli var en väldigt snäll slags uggla 
som många hade ignorerat förut, men nu när Oli hade 
förändrat sitt utseende ville plötsligt alla bli kompis 
med Oli. "Varför ska vårt utseende förändra hur 
kompisar beter sig?" frågade Emi sig själv. 
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Bilaga 4

Vad är problemet?

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2
Bilaga 3

En Free Being Me-värld

UPPTÄCK 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 1

…  känner sig 
ungdomar självsäkra 
att stå och prata inför 

andra

… spenderar 
ungdomar mer tid 

med att ha roligt med 
sina vänner 

… blir personer 
respekterade för 

sin talang och sina 
förmågor, inte för sitt 

utseende

… känner inte 
ungdomar att de måste 
jämföra sig med någon 

annan

… behandlas alla 
jämställt och det finns 
ingen som retas eller 

mobbas 

… ger ungdomar 
komplimanger till sina 

vänner på grund av 
vilka de är och inte 
på grund av deras 

utseende

… kommer 
ungdomar vara mer 

självsäkra att vara med 
i sport och lekar

I VÅR 
VÄRLD

…
…oroar sig för att stå och 
prata inför andra 

Den här 
personen

…vill inte tillbringa 
tid med andra

Den här 
personen

…jämför sig själv 
med andra

Den här 
personen

… ger oftast sina vänner 
komplimanger för hur de ser ut 
snarare än för vilka de är 

Den här 
personen

…känner att människor är mer 
intresserade av hens utseende än 
hens talanger och förmågor 

Den här 
personen

…blir retad och mobbad   
på grund av sitt utseende

Den här 
personen

…känner sig inte   
tillräckligt självsäker för   
att vara med i sport och lekar

Den här 
personen
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Bilaga 6

Hinder på vägen

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2
Bilaga 5

Vårt mål

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

Vårt 
mål är:

Hindret 
vi vill ta 
bort är:
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Bilaga 7

Våra personer med makt
Bilaga 8

Projektplan

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

De personer 
med makt vi vill 
be om att skapa 
förändring är:

Personen 
med makt vi vill 
nå ut till

Vårt mål och 
hindret vi vill 
ta bort

Vårt 
samhälle

AGERA
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Bilaga 8.1

Projektplan

Skriv ut ett per patrull. Här är ett exempel:

Från bilaga 5 och 6 

Vad vi behöver göra för att involvera våra vänner, vår familj 
och vårt samhälle: 

(exempelvis bjuda in dem till ett möte för att lära sig mer 
om ämnet och be dem att dela er film på internet och skriva 
på ett förslag)

Typ av person (från bilaga 7) (exempelvis tidningsredaktör):

Vem vi ska nå ut till (exempelvis XX, redaktör på 
ungdomstidningen):

Hur vi kontaktar dem och ber dem om förändring (exempelvis skriva brev 
från patrullen – skicka dem som mejl eller med posten, läsa upp brevet och 
dela på sociala medier)

Förändringen vi ska be om (exempelvis be redaktören för ungdomstidningen 
att ersätta deras vanliga sminksida med ett reportage om en inspirerande 
person) 

Personen 
med makt vi vill 
nå ut till

Vårt mål och 
hindret vi vill 
ta bort 

Vårt 
samhälle

Bilaga 9

Våra uppgifter

Vår patrull ska:

Vilka 
saker 

behöver vi 
göra?

När ska 
vi göra 
det?

Vem ska 
vara 

ansvarig 
för det?

Vad 
behöver 

vi?

Vilka ska 
hjälpa 
oss?

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2
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Bilaga 9.1

Våra uppgifter

Vilka 
saker 

behöver vi 
göra?

När ska 
vi göra 
det?

Vem ska 
vara 

ansvarig 
för det?

Vad 
behöver 

vi?

Vilka ska 
hjälpa 
oss?

Vår patrull ska:

Diskutera 
idéer till 
brevet

JessUnder nästa 
möte

Papper och 
pennor

Pooja 
(vår ledare)

Gå igenom 
brevet med 
hela gruppen

Hela (läser), 
Jenn (skriver 
ner förslag 
från gruppen)

I slutet av 
nästa möte

Brevet Pooja  
(vår ledare)

Skriva brevet EliUnder nästa 
möte

Papper och 
pennor

Pooja 
(vår ledare)

Göra 
förändringar 
om det behövs 
och skriva 
rent brevet

Pooja 
(vår ledare)

Efter nästa 
möte

En dator och 
en skrivare

skicka till en person med makt

skriva brevet som vi ska

Skriv ut ett per patrull. Här är ett exempel:

PLANERA 
FÖRÄNDRINGEN

UTMANING 2

Anteckningar

ETT FREE BEING ME-
AKTIVITETSPAKET

ACTION 
ON BODY 

CONFIDENCE
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Anteckningar Anteckningar

ETT FREE BEING ME-
AKTIVITETSPAKET

ACTION 
ON BODY 

CONFIDENCE
ETT FREE BEING ME-

AKTIVITETSPAKET

ACTION 
ON BODY 

CONFIDENCE



www.free-being-me.com

ETT ’’FREE BEING ME’’ 
AKTIVITETSPAKET

ACTION 
ON BODY 

CONFIDENCE


