
De sju borden – en reflektionsövning 

Det här är en övning som passar bra i ett sammanhang där man vill reflektera över vad 
diakoni är. 
Tid: ca en timme 
 

1. Duka upp följande bord i ett rum (eller utspridda i några rum beroende på antal 

deltagare, rumsstorlek mm) 

Köksbordet Duka hemtrevligt med t ex duk, kaffemuggar, blommor. 

Parkbänken Om man inte har något som liknar en parkbänk kan man ”bygga” en bänk av 

tre stolar. Placera en termos och en bulle på ”parksbänken”.  

Altaret, nattvardsbordet Ett bord med t ex Bibel, ljus och nattvardsservis. 

Runda bordet Ett runt bord som inbjuder till pedagogiskt samtal med t ex 

anteckningsblock, broschyrer, lexikon på olika språk. 

Soffbordet Ett lägre bord med t ex tända ljus samt några fåtöljer eller en soffa. 

Skrivbordet Ett bord utrustas som ett skrivbord med t ex dator, mobil och pennor. 

Talarstolen Använd en talarstol/större notställ med t ex en uppslagen Bibel och en 

uppslagen dagstidning. 

 

2. Sätt skyltar på borden med deras respektive namn  

Lägg ut pennor och post-it-lappar vid varje bord. Skriv ut lämpligt antal av texterna från 

pdf-filen ”Diakoni, mer än ord” sidorna 18-22. http://www.skr.org/wp-

content/uploads/2012/09/Diakonins_manad_A5_140423.pdf 

Klipp isär texterna och placera dem på respektive bord. 

 

3. Låt deltagarna gå runt till de olika borden och fundera över vad diakoni kan vara (ca 30 

minuter). På lapparna får man skriva ned vilka diakonala handlingar man associerar till 

vid just det bordet. Var och en behåller sina lappar. Avsluta (eller inled) tiden vid varje 

bord med att läsa den text som tillhör det bordet.  

Tips! Är det en stor grupp kan man bilda små grupper vid varje bord. Med 5-6 minuters 

intervall ber du grupperna rotera tills alla har varit vid alla bord. 

 

4. Skriv upp de olika bordsnamnen på en white-board eller på ett blädderblocksblad.  Låt 

deltagarna sätta upp sina lappar vid respektive bordsnamn och själva berätta vad de 

skrivit ned.  

I en större grupp kan deltagarna muntligt få dela med sig vad de skrivit och ledaren för 

övningen skriver de olika förslagen på white-board/blädderblock. Alternativt kan man 

också använda sig av en dator om man har möjlighet att projicera bilden. Man kan då 
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använda sig av powerpointprogrammet och skriva de olika namnen på borden på var sin 

powerpointsida. Visa sedan en powerpointsida i taget och skriv ned deltagarnas förslag 

på respektive ppt-sida. 

 

5. Uppmana alla att ställa sig vid det bord man känner sig mest bekväm eller upplever att 

man har sina gåvor. (Någon kanske ställer sig mellan några bord eftersom han/hon 

känner sig bekväm vid flera bord.) Berätta för de andra hur du känner och tänker. 

Samtala! I en större grupp kan man (i stället för att ställa sig vid det bord man känner sig 

mest bekväm vid) dela in deltagarna i mindre grupper och sedan får de berätta för 

varandra vilket/vilka bord de valt och varför.   

 

Reflektionsövningen är reviderad utifrån en text skriven av Annika Lager Watrous och 

finns i häftet ”I livets tjänst, ett idématerial om diakoni” utgiven av Evangeliska frikyrkan. 

Annika Lager Watrous, använder olika variationer av övningen som en del av 

introduktionen vid den diakonala utbildningen på Liljeholmens folkhögskola. 

 


