1p

1p

le

ta kontakt

åt n å g on d u
int e k änner

m ed en
sl ä k t i n g

Sök ögonkontakt innan du fyrar
av ditt leende. Känns det obekvämt att le utan orsak kan
du fylla på med ett ”hej”.
Log de tillbaka?

Ring eller skicka en hälsning till
någon du inte pratat med på
en tid.

1p

1p

servera

L åt n å g on

n å g on t i n g
d r i ck b a r t

utan att de förväntar sig det.
Erbjud en påfyllning av det
som redan dricks eller fråga
vad som önskas dricka.

GÅ FÖRBI
dig i kön

Om personen bakom dig
endast har en produkt och du
har hela vagnen full känns
det naturligt att erbjuda
dem företräde. Vilka
andra köer brukar du
stå i och hur ska
du tänka där?

2p

2p

f e m l a p pa r
v
i
r
Sk
os
med p i t i v t

skapa

budskap

n

et t s n äl l t
r m e d d el a n d e
u
t
a

Placera ut lapparna i hemlighet
så att de tilltänkta hittar eller
ser dem. Ditt mål är att
sprida värme
och glädje.

Med höstlöv, stenar, pinnar
eller liknande kan du sprida
värme och glädje. Varför
inte på skolgården eller
intill en cykelväg.

2p

2p

Cykla / gå

e t f ör at t
i st äl l
b e g ä r a sk j u t s
Kan du ta dig på egen hand till
kompisar eller skolan? Är det
möjligt att gå till träningen
eller butiken? Se dina
möjligheter att ta dig från
A till B på egen hand.

ve
i
r
k
S

n pos i t i v

recension

Har du till exempel ätit
någonting gott på en
restaurang kan du recensera
på Tripadvisor eller
Facebook.

3p

3p

V a r e n g od

Hjälp

lyssnare

on u t a n at t
g
å
n
e r om d et
b
e
d

När någon berättar något för
dig ska du försöka lyssna på
hen. Försök inte att avbryta,
lyssna färdigt innan du
kommenterar.

Ibland känner vi alla att
någonting är tungt, för svårt
eller motigt. Försök se när
någon känner så och hjälp
dem innan de hinner
fråga.

3p

3p

H j äl p

t il l med

hushållsarbete
Det finns mycket i ett hem som
behöver omvårdnad. Städa,
diska, hänga tvätt och plocka
är några av sysslorna. Hittar
du någon syssla du gärna
hjälper till med?

plocka
upp 1

0 sk r ä p

Uppdraget går att göra ute som
inne. Sortera skräpet rätt så
är alla vinnare!

4p

4p

G e n å g on e n

ge bort

KOMPLIMANG

n å g on t i n g f i n t
n t e beh öv e r
i
u
d

Ofta tänker vi på att någon är
trevlig, snäll eller duktig på
något. Istället för att bara tänka
– säg det högt till någon!

Har du någonting där hemma
som någon annan kunde
få glädje av? Fråga den
tilltänkte om hen vill ha.

4p

4p

trösta

u p p f ör d e n
å
t
S
s om l ä m n a s

n å g on s o m
är l eds en
Hur vet du att någon är nedstämd
och ledsen? Att lyssna, finnas till
och vara en god vän är första
steget i att trösta. Visa att du
finns där!

ensam

Det är lätt att se på utan att
agera, det är lätt att göra som
man alltid gjort. Men ingen
ska behöva känna sig ensam!
Våga ta steget mot den som
oftast är ensam, du kan
betyda allt för hen!

16 UPPDRAGSKORT
Ge någon en komplimang (4p)

Ofta tänker vi på att någon är trevlig, snäll eller
duktig på något. Istället för att bara tänka
– säg det högt till någon!

Le åt någon du inte känner så bra (1p)

Sök ögonkontakt innan du fyrar av ditt leende. Känns
det obekvämt att le utan orsak kan du fylla på med ett
”hej”. Log de tillbaka?

Servera någonting drickbart
utan att de förväntar sig det (1p)
Fråga gärna vad personen önskar sig.

Trösta någon som är ledsen (4 p)

Hur vet du att någon är nedstämd och ledsen? Att
lyssna, finnas till och vara en god vän är första steget i
att trösta. Visa att du finns där!

Hjälp någon utan att de ber om det (3 p)
Ibland känner vi alla att någonting är tungt, för svårt
eller motigt. Försök se när någon känner så och hjälp
dem innan de hinner fråga.

Cykla eller gå istället för att begära
skjuts (2 p)

Kan du ta dig på egen hand till kompisar eller skolan?
Är det möjligt att gå till träningen eller butiken? Se dina
möjligheter att ta dig från A till B på egen hand.

Skriv en positiv recension
på sociala medier (2p)

Har du till exempel ätit någonting gott på restaurang
kan du recensera på Tripadvisor eller Facebook.

Skriv fem lappar med positiva budskap. (2p)

Skapa ett snällt naturmeddelande (2p)

Med höstlöv, stenar, pinnar eller liknande kan du sprida
värme och glädje. Varför inte på skolgården eller intill
en cykelväg.

Placera ut lapparna i hemlighet så att de tilltänkta
hittar eller ser dem.
Ditt mål är att sprida värme och glädje.

Ta kontakt med en släkting (1 p)

Var en god lyssnare (3p)

Hjälp till med hemmasysslor (3 p)

När någon berättar något för dig ska du försöka lyssna
på hen. Försök inte att avbryta, lyssna färdigt innan du
kommenterar.

Låt någon gå förbi dig i kön (1p)

Om personen bakom dig endast har en produkt och
du har hela vagnen full känns det naturligt att erbjuda
dem företräde. Vilka andra köer brukar du stå i och hur
ska du tänka där?

Plocka upp 10 skräp (3 p)

Uppdraget går att göra ute som inne. Sortera skräpet
rätt så är alla vinnare!

Ring eller skicka en hälsning till någon du inte pratat
med på en tid.

Det finns mycket i ett hem som behöver omvårdnad.
Städa, diska, hänga tvätt och plocka är några av
sysslorna. Hittar du någon syssla du gärna hjälper till
med?

Ge bort någonting fint som du inte
behöver (4 p)

Har du någonting där hemma som någon annan kunde
få glädje av? Fråga den tilltänkte om hen vill ha.

Stå upp för någon som lämnas ensam

(4p)
Det är lätt att se på utan att agera, det är lätt att göra
som man alltid gjort. Men ingen ska behöva känna sig
ensam! Våga ta steget mot den som oftast är ensam, du
kan betyda allt för hen!

