
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 13 mars 2010
Du befinner dig i en timrad fjällstuga  ca 5 km från ert vinterhotell i  de 
centrala delarna av Jämtland. Runt omkring dig finns endast gammelskog, 
höga berg och mycket frisk luft.

Din medföljande kamrat har skadat sitt ben mycket allvarligt och kan varken 
gå eller åka  skidor. Du tvingas därför att själv ta  dig till hotellet för skaffa 
hjälp.

Ni har tagit på semesterresa första  veckan i mars och den fjällstuga som ni 
för tillfället befinner er i ligger på ca 600 m ö h. På hemvägen till ert 
vinterhotell måste du passera skog och vid två tillfällen kalfjäll.  

Passagen mellan kalfjällen är ca 800 m vardera. I  övrigt går vägen genom 
gammelskog och över en stor sjö som för tillfället är bottenfrusen på sina stä-
llen.

Klockan ar 13.10 och på förmiddagens väderleksrapport har ni fått veta  att 
man räknar med fallande temperatur från - 5°C  till -15°C. Man har också ut-
färdat varning för mycket hårda vindar och intensiva snöbyar. 

Det antas att du genast måste ge dig iväg för att skaffa hjälp till din kamrat i 
fjällstugan. Av listade "hjälpmedel" är du nu tvingad  att prioritera med 
hänsyn till Din angelägenhetsgrad. Var vänlig och rangordna dina 
"hjälpmedel" 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.

En dag i fjällen, sid 1  [3]
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Arbetsblad

1 2 3 4 5 F

1. 1 liter rödsprit

2. 1 ask stormtändstickor

3. 2 liter färskvatten i plastdunk

4. Kompass

5. Transistorradio

6. Sovsäck

7. Täljkniv

8. 2-manstält [vikt 2 kg]

9. En tub försvarets hudsalva

10.  Ombytesklädsel

11.  Solglasögon, helslutande

12.  Snöskyffel

13.  Karta över området

14.  Förbandslåda

15.  Torrmjölk [1 kg]

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.

En dag i fjällen, sid 2  [3]
en kommunikationsövning www.biz4you.se
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Facit

1 2 3 4 5 F Nr

1 4. Kompass

2 13. Karta över området

3 12. Snöskyffel

4 10. Ombytesklädsel

5 11. Solglasögon, helslutande

6 7. Täljkniv

7 2. 1 ask stormtändstickor

8 14. Förbandslåda

9 6. Sovsäck

10 9. En tub försvarets hudsalva

11 8. 2-manstält [vikt 2 kg]

12 1. 1 liter rödsprit

13 15. Torrmjölk [1 kg]

14 5. Transistorradio

15 3. 2 liter färskvatten i plastdunk

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

En dag i fjällen, sid 3  [3]
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