
Kartan – en fiktiv dag på 
kontingensresan 
I detta kuvert följer en fiktiv dag under kontingentresan. Notera att aktiviteterna 
inte nödvändigtvis representerar aktiviteter vi kommer att göra under den faktiska 
resan.  

Avdelningen Djurriket har sin första hela aktivitetsdag i Seoul under sin 
kontingentsresa. De har två inplanerade aktiviteter i schemat – besöka en 
jjimjilbang (ett koreanskt badhus) och att besöka National Museum of Korean 
Contemporary History. 

Inplanerat program 
Besöket vid badhuset på förmiddagen kan kopplas till kontingentens temat 
genom skönhetsindustrin som har så stark påverkan på människors uppfattning 
om sig själva och andra. Skönhetsindustrin innebär inte bara plastikoperationer 
och normer, en annan del av skönhetsindustrin är att ta hand om sin kropp och 
Korea är bland annat känt för sina skönhetsbehandlingar och hudvårdsrutiner. 
Under besöket i badhuset uppmuntras deltagarna att reflektera över hur 
skönhetsideal påverkar oss och hur skönhetsindustrin är framträdande i Korea.  

Tid 
08:00 
08:45 – 09:00 
09:00-10:00 
10:00-12:00 
12:00 – 13:00 
13:00 – 15:00 

15:00 – 16:30 

16:30 – 20:30 
20:30 
21:00 

Aktivitet 
Frukost 
Möte med patrulledare 
Morgonsamling Gemensam avfärd till aktivitet 
Besöka ett jjimjilbang 
Lunch i patrullerna 
Fritid 
Tid för jamboreeutmaning 
Besöka National Museum of Korean 
Contemporary History (대한민국역사박물관) 
Fritid/Middag 
Kvällssamling 
Ledarsamling 



Besöket på museet National Museum of Korean Contemporary History kan 
kopplas till kontingentens tema då museets fasta utställningar tar upp strävan 
efter frihet, jämställdhet, självständighet och fred samt demokratins tillväxt 
i Sydkorea. I reflektionsunderlaget som avdelningen har fått uppmuntras 
patrullerna att välja ett ämne av kontingentens tematiska områden (demokrati, 
fred, källkritik och yttrandefrihet) och ha det som utgångspunkt för besöket. 
Utifrån ämnet de valt ska de välja ut tre saker de hittat på museet att presentera 
för avdelningen. Efter besöket samlas avdelningen för ett lärdomsutbyte där 
patrullerna får dela med sig av sina lärdomar.  

Fritid/Jamboreeutmaning 
Patrull Räven och Örnen bestämmer sig för att genomföra delar av sina 
jamboreeutmaningar i Seoul. Patrull Räven vill i sin utmaning uppleva den 
koreanska fikakulturen genom att fika på minst två fik i Seoul. Patrull Örnen vill 
lära sig mer om den koreanska matkulturen och har som en del i sin utmaning att 
besöka Kimchimuseet.  

Medlemmarna i de andra två patrullerna delar upp sig i två grupper eftersom 
några av dem vill åka runt och besöka olika K-pop platser i Seoul och hitta 
någonstans att köpa bubbletea och övriga vill gå på marknad och hitta ett fotobås 
där de kan klä ut sig och ta roliga foton tillsammans.  

Middag/Gemensamt avslut för dagen 
Som middag, och som aktivitet innan ni återvänder till hotellet, kommer 
avdelningen överens om att de vill gå till en matmarknad för att köpa med sig mat 
och hitta en närliggande park där avdelningen har picknick längs med Hanfloden.  

Diskussionsuppgift:
Det är dags för kvällssamling och ni ska i avdelningen reflektera över dagen. 
Som hjälp har ni kartan för att fånga upp dagens upplevelser och lärdomar i 
avdelningen och/eller patrullerna utifrån kartans platser.  

Diskutera följande: 
• Vilka tematiska områden skulle ni säga att avdelningen och patrullerna har 

besökt under dagen? Motivera gärna varför.
• Vilka dagens händelser skulle ni placera ut på kartan och var? Motivera gärna 

varför. 
• Hur tycker ni att kartan kan användas som reflektionsverktyg på 

kvällssamlingen?
• Vilka lärdomar (insikter, reflektioner, intryck med mera) tror ni att patrullerna 

har fått utifrån det planerade programmet och vilka platser på kartan tillhör 
dessa? 


