
Watch it!s Metodkit 

Do it! - Åsiktstwistern

SYFTE
Väcka tankar och diskutera under avslappnade och roliga former. 
Att lätt våga ta ställning. 
Lära känna varandra och fysiskt kontakt. 

MATERIAL
− Plan för Twister (finns att köpa i leksaksaffärer, beställa på internet eller varför inte göra den  

själv!?)
− Stor tärning med fötter och händer på (inte ett måste)
− Kort med påståenden i en hög upp och ner

DETTA BEHÖVER DU
− Golvyta till spelplanen
− Deltagare som är nyfikna på att prova!

INSTRUKTIONER
En person, ledare eller deltagare, utses till ”kortläsare”. Kortläsaren tar ett kort ur högen och läser högt  
påståendet för speldeltagarna. Samma person (eller någon av de andra deltagarna) slår sedan på  
tärningen som visar om påståendet gäller högerfot, -hand eller vänsterfot, -hand. Om tärningen visar t  
ex vänsterhand ska alla spelarna sätta sin vänstra hand på det ansikte som bäst visar den känsla de får  
när de hör påståendet på kortet. Om tärningen visar t ex höger fot ska alla spelarna sätta sin högra fot  
på det ansikte som visar den känsla den får när de hör påståendet på kortet, osv. Har man ingen  
tärning kan ledaren själv hitta på vilken hand eller fot det gäller. 

Deltagarna håller alltid kvar sin hand/fot på ansiktet då kortläsaren tar nästa kort och läser högt  
påståendet samt slår tärningen igen. Alla flyttar den hand/fot som tärningen visat efter sin egen åsikt.  
Efter några påståenden måste man hjälpa varandra att hålla i sig för att nå det ansikte man vill  
samtidigt som ens händer och fötter är kvar på de ansikten de valt från förra påståendena. 
Efter varje påstående kan man fråga ”Hur tänkte ni här?/Någon som vill kommentera?” alt låta  
spontana kommentarer komma upp eller inte. Och såhär fortsätter spelet tills alla påståenden är slut  
eller så länge man har roligt. Efteråt kan följa en större diskussion om påståendena eller fortsättning på  
en workshop kring något tema. Man kan också ha det som en ”starter” för deltagare att skriva egna  
påståenden de tycker är intressanta att diskutera. Viktigt att diskussion uppmuntras och att det ges  
utrymme att för alla olika åsikter. 

Nedan följer exempel på påståenden som inspiration - välj ett tema eller mixa alla och skriv gärna  
egna!! Viktigt att tänka på i vilket sammanhang man kommer att använda spelet. Använder du  
avancerade eller känsliga påståenden är det viktigt att en ledare finns på plats att fånga upp vad som  
händer i gruppen av speldeltagare. Påståendena måste såklart också anpassas efter ålder men vår  
erfarenhet är att det mesta funkar så länge man öppnar upp för frågor. 

PÅSTÅENDEN

Tema Jämställdhet;
• Hur känner du när du hör ordet feminist?
• Vad tycker du om att vi aldrig haft en kvinna som statsminister i Sverige?
• Vad känner du när du hör att män gör mindre hemma än kvinnor? 
• Vad känner du om en tjejkompis gillar mecka med bilar?
• Vad känner du om en tjejkompis berättar att hon är kär i en tjej? 



• Vad tycker du om en kille sminkar sig?
• Vad tycker du om en kille som tjänar mer än en tjej för samma jobb?

Tema Jämlikhet;
• Hur känner du när du hör ordet kultur?
• Vad tänker du när du hör ordet mångfald?
• Vad känner du om en människa inte får ett jobb pga sin klädsel?
• Vad tänker du om att vissa är rika och andra är fattiga? 
• Vad känner du om att någon inte får en bostad pga sitt utseende?

Tema Miljö;
• Vad känner du för det området där du bor?
• Vad tycker du om att sopsortera? 
• Vad tycker du om en kompis kastar tuggummi i naturen?
• Vilken känsla får du när du hör att avgaser förstör naturen?
• Vad tänker du om en kompis säger ”Jag ska bli vegetarian”? 
• Vilken känsla får du när du hör att en djurart håller på att dö ut? 
• Vilken känsla får du när du hör att djurrättsaktivister har släppt ut djur ur burar?
• Hur tänker du om din pappa skulle säga ”Jag ska aldrig handla ekologiskt”?

Tema Skola;
• Hur känner du för din skola?
• Vilken känsla får du när du hör ordet läxa?
• Hur känner du att lärare och rektorer lyssnar på dig som elev?
• Vad tycker du om skolmaten?
• Hur känner du om läraren säger åt en klasskompis som pratar mycket om annat på lektionen att  

gå ut ur klassrummet? 

Tema Fritid;
• Känner du att du gör det du vill göra på din fritid?
• Hur känner du när du hör ordet förening? 
• Tycker du att det finns roliga saker att göra efter skolan? // Tycker du att det finns roliga saker  

att göra på helgerna? 
• Vad känner du när mycket av din fritid går åt till att göra läxor från skolan?
• Om du bara vill hänga och träffa folk, vet du vart du ska gå? 
• Om en kompis frågar dig hur han/hon ska göra för att få börja spela ett instrument, vet du vad  

du ska svara? 

Dessa använde vi som uppvärmning till en workshop om Budskap och gatukonst;
• Vad känner du för det området där du bor? 
• Hur skulle du reagera om du såg någon målat ett konstverk på en husvägg?
• Hur känner du om någon har skrivit ”Kärlek åt alla” på din husvägg?
• Hur känner du när du ser att någon har skrivit på väggen på en toalett?
• Hur känner du när kommunen bestämmer var man får rita och inte? 
• Vad känner du inför budskapet ”Alla djur ska få leva!”?

KONTAKTA GÄRNA OSS!
Har du frågor eller tankar om hur Watch it!s Åsiktstwister kan bli bättre? Vill du berätta för oss hur det  
gick när du spelade? Vi blir glada för feedback!!

Mail; info@watchitmalmolund.se
Telefon; 0702662056 (Hilda Kraft)
Hemsida; http://watchitmalmolund.se/

http://watchitmalmolund.se/
mailto:info@watchitmalmolund.se

