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Detta är en övning i praktisk samverkan i grupp. Gruppen ska vara enig om
alla beslut. Det innebär att samtliga deltagare ska vara eniga om
prioriteringen av nedan uppräknade femton föremål.
Under grupparbetet ska följande beaktas,
‣ Argumentera för din egen uppfattning.
‣ Försök att vara logisk och praktisk.
‣ Försök dra nytta av att olika uppfattningar bygger på olika erfarenheter.
‣ Ändra inte åsikt bara för att bli enig och undgå konflikter.
‣ Använd inte framkomstsätt som speciellt tar sikte på att undgå konflikt
[t ex majoritetsbeslut, genomsnittsberäkning eller "kohandel"]

Den 7 jun 2003
Du befinner dig ombord på en drivande segelbåt i södra Stilla havet. Stora delar av båten
och dess utrustning har fördärvats p g a en brand. Båten är så illa däran att den nu tar in
vatten och sakta sjunker.
Ni är osäkra på er position eftersom båtens navigeringsutrustning har totalförstörts. Ni
kan uppskatta er position till ca 1 200 distansminuter nordväst om närmaste ö.
Du finner nedan en lista på 15 föremål som ni lyckas rädda undan branden. Utöver
uppräknade föremål finns en större intakt gummiflotte med åror. Flotten rymmer samtliga
ombordvarande resenärer, 5 st, samt alla artiklar som finns listade här nedan.
Ni har tillsammans ett paket cigaretter, ett antal tändsticksaskar och fem tjugokronorssedlar.
Din/er uppgift är att arrangera de 15 föremålen i ordning med avseende på hur viktiga de
är för din/er överlevnad. Sätt en 1 framför det viktigaste föremålet och 15 framför det
minst viktiga föremålet. Rangordna samtliga föremål från 1-15.

Så här gör du!
‣ Först rangordnar du själv [1].
Visa inte dina svar för någon.

‣ Sen går du ihop med en annan kamrat och rangordnar gemensamt [2].
Visa inte upp era svar för någon.

‣ Sen går ni ihop med en 2-grupp och rangordnar gemensamt [3].
Visa inte upp era svar för någon.

‣ Sen går ni ihop med en 4-grupp och rangordnar gemensamt [4].
Visa inte upp era svar för någon.

‣ Sen går ni ihop med en 8-grupp och rangordnar gemensamt [5].
Visa inte upp era svar för någon.
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Arbetsblad
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1.

Sextant

2.

Rakspegel

3.

Moskitnät

4.

En låda av arméns nödproviant

5.

25 liter färskvatten i plastdunk

6.

Sjökort av Stilla Havet

7.

Sittdyna

8.

10 liter oljeblandad bensin

9.

Liten transistorradio

10.

Hajpulver

11.

2,5 m2 ogenomskinlig plastduk

12.

2 liter mörk rom, 80%

13.

3 meter nylonlina

14.

2 st chockladkakor

15.

Fiskeutrustning

Efter varje rangordning viker du bort den kolumn som du har fyllt i. Det
innebär att du aldrig visar upp ditt/era resultat inför nästa grupp som du ska
rangordna tillsammans med.
F-kolumnen fyller du i sist när din handledare ger dig facit.
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Facit
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Nr

1

15.

Fiskeutrustning

2

1.

Sextant

3

3.

Moskitnät

4

14.

2 st chockladkakor

5

4.

En låda av arméns nödproviant

6

13.

3 meter nylonlina

7

9.

Liten transistorradio

8

2.

Rakspegel

9

12.

2 liter mörk rom, 80%

10

10.

Hajpulver

11

5.

25 liter färskvatten i plastdunk

12

11.

2,5 m2 ogenomskinlig plastduk

13

8.

10 liter oljeblandad bensin

14

6.

Sjökort av Stilla Havet

15

7.

Sittdyna

Som du säkert förstår vid det här laget handlar det inte så mycket om att prioritera föremålen ovan som att lära sig kommunicera med övriga i gruppen.

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs

www.biz4you.se

