
Programförslag
Programförslag 1 - Deltagare 

Programförslag 1 handlar om att bjuda in scouter till en inspirationskväll för 
internationell scouting/WSJ 2023, få fler att anmäla sig som deltagare till WSJ i 
Sydkorea 2023. Nedan följer förslag på aktiviteter under en inspirationskväll för 

deltagare. 

Aktivitet 1: Att åka på jamboree/
internationell upplevelse 

Bjud in någon som åkt som deltagare på 
en världsscoutjamboree att berätta om sin 
internationella upplevelse, förslagsvis någon som 
var deltagare i Japan 2015 eller Nordamerika 
2019.  

Frågor som tips när bjuder in tidigare deltagare:  

• Vad var roligt/det bästa med att åka på en 
världsscoutjamboree? 

• Varför ska man åka? Vilka lärdomar/insikter 
fick du under resan?  

• Vad var utmaningarna för dig? Vad var 
jobbigt?   

• Vad är bra att tänka på? Tips? 
• Vad gav det dig? 
• Varför skulle du rekommendera andra att 

åka?   

För att utveckla denna aktivitet kan ni också 
passa på att prata med deltagare från ett annat 
land, inte bara tidigare deltagare från den svenska 
kontingenten, och även prata om hur man kan 
samla in pengar till sin internationella upplevelse. 

Aktivitet 2: Förstasidan 
- Draw your dream  

Låt scouterna använda sin fantasi för att skapa 
en förstasida i en tidning. På förstasidan ska 
de med tillgängligt material skapa rubriker och 
nyhetsinslag för vad de tror att de skulle få 
uppleva på jamboreen i Sydkorea. Endast fantasin 
sätter gränser! 

Med denna aktivitet kan scouterna knyta an till 
temat för världsscoutjamboreen i Korea, “Draw 
your dream”.  Scouterna får reflektera över vad de 
tror att de skulle få uppleva på en jamboree. 

Material: A3-papper eller större, papper i olika 
färg och storlek, färg, pennor, klister mm 

Avslutande aktivitet: Reflektionsövning w 
Hibiskusblomma – 2022 
Introduktion till Sydkoreas nationalblomma 
hibiskusen. 

Ta chansen att reflektera över det nya året sätt 
ord på dina drömmar/mål/förväntningar på året. 
Reflektera kring det gångna året; Vad är du stolt 
över, vad har du lärt dig, vad vill du lämna bakom 
dig - sätt därefter ord på dina mål/drömmar/
förväntningar på nya året. 

Rita in dessa i hibiskusbladets blomblad.  



Programförslag 2 - Deltagare 

Temat för den svenska kontingentupplevelsen är ”Min röst – din röst” och vi kommer 
att fördjupa oss i begrepp och fenomen som demokrati, yttrandefrihet, källkritik, 

jämlikhet och respekt. Programförslag 2 handlar om att introducera scouterna till detta. 
Scouterna kommer att få se till sina egna värderingar och får tillsammans reflektera 

över mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet. 

Aktivitetsförslag 1: Ranka rättigheter 

Hämtat från aktivitetsbanken: https://aktivitetsbanken.se/sv/ranka-
rattigheter 

Scouterna får ut ett antal lappar med rättigheter och får skriva egna 
lappar med rättigheter och viktigheter. Rättigheterna som är föreslagna 
här är inspirerade av artiklar ur FN:s barnkonvention. Men det går alltså 
också bra att låta scouterna ge förslag på viktigheter som de inte skulle 
vilja vara utan för att sedan använda de viktigheterna i övningen. 

När de skrivit ner sina rättigheter och viktigheter får de tillsammans göra 
en rangordning i patrullen. 

När grupperna är klara får de jämföra sina rangordningar och fråga 
varandra om varför de valt som de gjort. Ledaren kan fylla på med 
frågor som 

• Är ni nöjda med rangordningen? Vill ni ändra något när ni lyssnat på 
varandra? 

• Var det några rättigheter eller viktigheter som var särskilt lätta eller 
svåra att placera ut? 

Avsluta övningen med att berätta att lapparna de rankat är några av 
de rättigheter som nästan alla länder i världen har kommit överens 
om genom FN (om ni använt barnkonventionen). Berätta även att 
eftersom att barns liv ser väldigt olika ut så är det olika rättigheter som 
är viktigast för olika barn. Därför är rättigheterna i verkligheten inte 
ordnade efter hur viktiga de är utan alla rättigheter ses som lika viktiga. 
Med det sagt är det självklart att även era spårarscouter kommer att 
tycka olika, det finns inget rätt eller fel i den här övningen. 

Övningen kan också göras med FN:s mänskliga 
rättigheter (https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/
Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf) 



Aktivitetsförslag 2: Påverkan med hjälp 
av de globala hållbarhetsmålen  

Hämtad ur aktivitetsbanken: https://
aktivitetsbanken.se/sv/paverkan-med-hjalp-av-de-
globala-hallbarhetsmalen 

Mer än 40% av världens befolkning är 
mellan 10 och 24 år - det är den största 
ungdomsbefolkningen någonsin. För att lösa 
världens problem behöver denna generation 
veta vilka problemen är. Hundra miljontals 
människor har inte tillräckligt att äta, kvinnor 
tjänar fortfarande mindre än män och har färre 
rättigheter, djur- och växtarter försvinner i allt 
snabbare takt och klyftan mellan rika och fattiga 
ökar. FNs globala hållbarhetsmål skapar ett 
ramverk för att titta närmare på de mest akuta 
frågorna. 

I aktiviteten finns det förslag på utförande baserat 
på kunskapsnivån om de globala målen.  

Aktivitetsförslag 3: Värderingsövning 
fyra hörn 

Ha en lista över påståenden inom tema demokrati, mänskliga rättigheter 
och ställningstaganden hos de två värlsscoutorganisationerna.  

Diskussion: dela in scouterna i patruller och ge dem ett påstående i taget. 
Låt dem diskutera påståendet i några minuter. Låt sedan varje patrull 
sammanfatta vad de diskuterade/kom fram till. 

Fyra hörn: ha tre eller fyra alternativ per påstående. Scouterna får gå till det 
hörn med det alternativ de håller med mest om. Låt någon vid varje hörn 
berätta varför de ställt sig där. Var öppna för diskussion.  

Att tänka på vid denna typ av övning är: 

• Låt alla tala till punkt utan att bli avbruten 
• Alla har rätt till sin åsikt, kritisera inte andras åsikter och undvik hårda 

ord 
• Det är frivilligt att dela med sig 

Avslutande aktivitet: Reflektionsövning – Hibiskusblomma – 2022 
Introduktion till Sydkoreas nationalblomma hibiskusen. 

Ta chansen att reflektera över det nya året sätt ord på dina drömmar/mål/
förväntningar på året. Reflektera kring det gångna året; Vad är du stolt över, 
vad har du lärt dig, vad vill du lämna bakom dig - sätt därefter ord på dina 
mål/drömmar/förväntningar på nya året. 

Rita in dessa i hibiskusbladets blomblad.



Programförslag 3 - Ledare/IST 

Programförslaget för Ledare/IST är inbakat i ett, för de som vill veta mer om att åka 
både som IST och som ledare. Förslaget kan alltså hållas som en inspirationskväll 
för både ledare och IST men kan också enkelt delas upp till två inspirationskvällar 
för respektive funktion. Syftet med förslaget är att få fler att vilja åka med på en 

världsscoutjamboree som ledare eller IST. Ett av aktivitetsförslagen syftar också till 
att de som ansöker till att åka som ledare/IST också får lära känna sig själva och sina 
värderingar med målsättningen att vi skickar en trygga ledare och IST till jamboreen. 

Aktivitetsförslag 1: Att åka på jamboree/
internationell upplevelse  

Bjud in till ledar-/roverkväll med någon/några som åkt 
som IST och/eller ledare på en världsscoutjamboree 
att berätta om sin internationella upplevelse, 
förslagsvis någon som var med i Japan 2015 eller 
Nordamerika 2019. Utmana med att bjuda in även de 
som inte är deltagare idag, men som skulle kunna vara 
ledare på WSJ23. Kanske blir ni lite extra inspirerade 
om ni också dricker den söta kaffedrycken Dalgona när 
ni lyssnar på de inbjudna talarna? 

Frågor som tips när bjuder in tidigare ledare 

• Vad innebär det att åka som ledare på en 
världscoutjamboree?  

• Vad innebär åtagandet före, under och efter 
jamboreen?  

• Vad var roligt/det bästa/varför ska man åka som 
avdelningsledare?  

• Vad var utmaningarna för dig? Vad var jobbigt?   
• Vad är bra att tänka på? Lärdomar?  
• Vad gav det dig? Varför skulle du rekommendera 

andra att åka?   

Frågor som tips när bjuder in tidigare IST:  

• Vad innebär det att åka som ledare på en 
världscoutjamboree?  

• Vad fick du göra som IST? 
• Vad var roligt/det bästa/varför ska man åka som 

IST?  
• Vad var utmaningarna för dig? Vad var jobbigt?   
• Vad är bra att tänka på? Lärdomar?  
• Vad gav det dig? Varför skulle du rekommendera 

andra att åka?   

För att utveckla denna aktivitet kan ni också passa 
på att prata om hur man kan samla in pengar till sin 
internationella upplevelse. 

Aktivitetsförslag 2: Mina värderingar - 
näckrosen  

Aktiviteten utgår från utbildnignsmaterialet 
till utbildningen Värdebaserat ledarskap och 
hittas här på sidan 12-17.  (Länk: https://
www.scouternasfolkhogskola.se/wp-content/
uploads/2021/04/Vaerdebaserat-ledarskap-
Reflektionsboken.pdf)  

Den som leder kvällen pratar generellt om värderingar; 
vad det är, hur de påverkar oss som människor och 
ledare och delar gärna en egen reflektion kring en 
värdering som är viktig för. 

Därefter får varje deltagare chans att göra övningen 
“Mina värderingar” på s. 14. Deltagarna markerar 
individuellt de sju värderingarna som är viktigast för 
sig.  

Därefter blir deltagarna ombedda att välja ut sina tre 
viktigaste värderingar och berätta för en granne varför 
just dessa är viktiga och hur de syns i ens ledarskap.  

Att tänka på vid denna typ av övning är: 

• Låt alla tala till punkt utan att bli avbruten 
• Det är frivilligt att dela med sig 

Reflektionsövning à Hibiskusblomma – 2022 
Introduktion till Sydkoreas nationalblomma hibiskusen. 

Ta chansen att reflektera över det nya året sätt ord på 
dina drömmar/mål/förväntningar på året. Reflektera 
kring det gångna året; Vad är du stolt över, vad har du 
lärt dig, vad vill du lämna bakom dig - sätt därefter ord 
på dina mål/drömmar/förväntningar på nya året. 

Rita in dessa i hibiskusbladets blomblad.  



Aktivitetsförslag

Typisk svensk scoutaktivitet 

Laga en koreansk maträtt 
inomhus/utomhus 

Filmkväll - tema Sydkorea 

Baka ett typiskt koreanskt 
fikabröd 

Om ni inte känner att programförslagen ovan passar er, eller att ni vill kunna lägga in fler 
inspirerande aktiviteter under terminen kopplat till WSJ 2023, så finns här en blandning 

av inspirerande aktiviteter att välja mellan.  

För vem: Alla 
Syfte: fundera över vad det innebär att 
vara scout i Sverige och vad som kan 
särskilja vår verksamhet mot scouting 
i andra länder. Vad i den svenska 
scoutverksamheten du skulle vilja dela 
med dig av till internationella scouter, till 
exempel på en världsscoutjamboree? 

Kom på en aktivitet som kan utföras 
på max 15 minuter som ni anser 
representera scouting i Sverige. Låt gärna 
aktiviteten ta språng från den svenska 
scoutmetoden och våra målspår. 

För vem: Alla 
Syfte: att utforska den koreanska 
matkulturen 

Laga mat tillsammans med tema 
Sydkorea i scoutlokalens kök, på 
stormkök utomhus eller över öppen eld. 
Förslag på mat att laga är Bibimbap, 
koreanska pannkakor. Varför inte tillverka 
egen kimchi, den fermenterade kålen 
som genomsyrar det koreanska köket?

För vem: Alla 
Syfte: ta del av den koreanska 
filmkulturen.  

Ha filmkväll med avdelningen, kårens 
ledare och/eller roverscouter och 
titta på en koreansk film tillsammans. 
Filmförslag: Parasit (rek. ålder från 15 år). 

Möjlighet till efterföljande reflektion/
diskussion.

För vem: Alla 
Syfte: att utforska den koreanska 
matkulturen 

Passa på att baka till inspirationsmötet 
för WSJ 2023 och inspireras av det 
koreanska köket. Nedan finns förslag på 
typiska koreanska efterrätter/kakor.  

• Yagkwa (friterad honungskaka) 
• Dalgona (sockerbaserade kakor) 
• Hotteok (söta pannkakor) 
• Tteok (samlingsnamn för ångkokta 

riskakor) 

Kanske passar det också bra att göra den 
söta koreanska kaffedrycken Dalgona till? 



Förstasidan 

Kom på egna aktiviteter 
kopplat till de globala målen 

Värderingsövning - mina 
värderingar 

Värderingsövningar demokrati, 
mänskliga rättigheter, scout-
organisationerna För vem: Deltagare 

Syfte: att knyta an till temat för 
världsscoutjamboreen i Korea, “Draw your 
dream”. Låta scouterna reflektera över 
vad de tror att de skulle få uppleva på en 
jamboree.  

Material: A3-papper eller större, papper i 
olika färg och storlek, färg, pennor, klister 
mm 

Låt scouterna använda sin fantasi för 
att skapa en förstasida i en tidning. 
På förstasidan ska de med tillgängligt 
material skapa rubriker och nyhetsinslag 
för vad de tror att de skulle få uppleva på 
jamboreen i Sydkorea.

För vem: Alla 
Syfte: få scouterna att börja fundera över 
vad de globala målen innebär och hur de 
kan appliceras i scouternas verksamhet.  

Inspireras gärna av föreslagna övningar 
här: https://www.globalamalen.se/skola/
skolmaterial/  

För vem: Alla 
Syfte: låta scouterna reflektera över sina 
egna värderingar och lära sig acceptera 
andras. 

Ha en lista över påståenden inom 
tema demokrati, mänskliga rättigheter 
och ställningstaganden hos de två 
värlsscoutorganisationerna.  

Diskussion: dela in scouterna i 
patruller och ge dem ett påstående i 
taget. Låt dem diskutera påståendet i 
några minuter. Låt sedan varje patrull 
sammanfatta vad de diskuterade/kom 
fram till.  

Fyra hörn: ha tre eller fyra alternativ per 
påstående. Scouterna får gå till det hörn 
med det alternativ de håller med mest 
om. Låt någon vid varje hörn berätta 
varför de ställt sig där. Var öppna för 
diskussion.  

• Att tänka på vid denna typ av övning 
är: 

• Låt alla tala till punkt utan att bli 
avbruten 

• Alla har rätt till sin åsikt, kritisera inte 
andras åsikter och undvik hårda ord 

• Det är frivilligt att dela med sig 



Quiz/Tipspromenad Samla in pengar till avgift 

För vem: Deltagare 
Syfte: scouterna/ledarna testar 
sin kunskap om Sydkorea, 
världsscoutorganisationerna, 
världsscoutjamboreer. För att skapa 
medvetenhet om WSJ 2023. 

Skapa ett quiz (eller utgå ifrån det 
som finns färdigt i kårpaketet) eller 
tipspromenad med frågor som rör 
Sydkorea, WAGGGS/WOSM och 
världsscoutjamboreer. Testa scouternas 
kunskaper och hjälp dem att lära sig 
något som de inte visste innan.  

Detta skulle också kunna göras om till 
ljusspår, med informationslappar istället 
för frågor och svarsalternativ.  

Utöver att söka ekonomiskt stöd via 
fonder för att hjälpa deltagare, IST och 
ledare att finansiera delar av avgiften 
finns det olika sätt ni som kår, avdelning 
eller patrull kan samla in pengar. Nedan 
följer några förslag på hur ni kan samla in 
pengar: 

• Samla in pant 
• Sälj kakor/ullmax/annat  
• Baka/tillverka hantverk och sälj på t 

ex marknadsdagar 

Se samlade tips: https://www.
scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-kar/
karekonomi/insamling/  

Värderingsövning - mina 
värderingar 

För vem: Alla 
Syfte: Lära känna, synliggöra och 
kommunicera kring mina värderingar 

Aktiviteten utgår från utbildnignsmaterialet 
till utbildningen Värdebaserat ledarskap 
och hittas här på sidan 12-17.  (Länk: 
https://www.scouternasfolkhogskola.se/wp-
content/uploads/2021/04/Vaerdebaserat-
ledarskap-Reflektionsboken.pdf)  

Den som leder kvällen pratar generellt om 
värderingar; vad det är, hur de påverkar oss 
som människor och ledare och delar gärna 
en egen reflektion kring en värdering som är 
viktig för. 

Därefter får varje deltagare chans att göra 
övningen “Mina värderingar” på s. 14. 
Deltagarna markerar individuellt de sju 
värderingarna som är viktigast för sig.  

Därefter blir deltagarna ombedda att välja 
ut sina tre viktigaste värderingar och berätta 
för en granne varför just dessa är viktiga 
och hur de syns i ens ledarskap.  

Att tänka på vid denna typ av övning är: 

• Låt alla tala till punkt utan att bli 
avbruten 

• Det är frivilligt att dela med sig 


