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28.12.2016 
 

WORLD THINKING DAY 2017 

Väx 
 
Välkommen till World Thinking day 2017! 
 
År 2017 vill vi att firandet av World Thinking Day ska växa genom att bjuda in fler barn och ungdomar 
runt hela världen för att uppleva vad det betyder att vara en del av scoutrörelsen!  
 
Temat och aktiviteterna är planerade att passa in med Flickscouternas världsförbund WAGGGS:s 
strategi, Förena  – Väx – Få effekt. År 2016 firade vi gemenskapen inom scoutrörelsen och nu är det 
dags att växa! 
 

 Visste du att det uppskattningsvis finns 800 miljoner flickor runt världen och av dem är 
bara 10 miljoner scouter? Det betyder att vi når enbart 1 % av dem. Låt oss förändra detta 
till 100 %! 

 
 Vi vill se en värld där alla flickor har utrymme att växa och där de kan ta del av spännande, 

relevanta, tillgängliga och handledda erfarenheter! 
 

 “Från ett litet frö en mäktig stam kan växa.” Aischylos 
 
Som en del av World Thinking Day utmaningen går scouter och ännu-inte-scouter på en skattjakt för 
att finna “förändringens frön”. Dessa frön är symboler för arbetet med att utveckla scoutrörelsen så 
att alla har möjlighet att upptäcka sin fulla potential. 
 
 
 
Få ditt World Thinking Day 2017 märke genom tre enkla steg: 
 
Steg 1 – Få nya vänner (sid 5) genom att hitta en grupp i 
samhället som inte har tillgång till scouting och bjuda in dem för 
att delta i ert World Thinking Day firande. Tillsammans kommer 
ni att omges av ett spännande äventyr och få ert märke! 
 
Steg 2 – Dela det roliga (sid 5-14) med vad det är att vara scout 
med dina vänner. Lös tillsammans mysteriet med de försvunna 
“förändringens frön”. Delta i skattjakten genom att välja 
aktiviteter från alla delar av WAGGGS trädet. 
 
Steg 3 – Plantera ett träd! (sid 15) När ni har hittat 
“förändringens frön” kan ni fira World Thinking Day och markera 
börjanpå den nya vänskapen genom att plantera fröna! 
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1. Upptäck WAGGGS trädet 

(Du kan klippa ut bitarna och visa trädet till alla 
deltagare efter skattjakten.) 
 
 
4. Blommor & frukter är scouter i hela världen. 
Inom scoutingen vill vi fostra medlemmarna så de 
växer upp till ansvarsfulla världsmedborgare. När de 
växt klart blir de själva “förändringens frön”. 
 
 
3. Grenarna är förmågor medlemmarna odlar genom 
att vara en del av den globala scoutrörelsen. Genom 
scoutmetoden utvecklar medlemmarna färdigheter 
som är viktiga för den värld vi lever i. 
Färdighetsområdena är: karaktär, engagemang, 
samarbete, kreativitet, kommunikation och 
medborgarskap. 
 
 
2. Stammen: Även om vi har gemensamma rötter så 
symboliserar stammen hur scoutingen måste växa 
och anpassas så verksamheten lämpar sig för 
medlemmar i alla länder.  
 
 
1. Rötterna till vår rörelse är de två saker som 
kombinerar alla scouter runt hela världen; våra 
gemensamma värderingar (som återspeglas i vårt 
scoutlöfte och vår scoutlag) samt vår unika 
scoutmetod. 
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2. Få nya vänner 

 
Årets World Thinking Day aktivitetspaket har två syften: 
 

 Den är ett sätt att fira den globala scoutrörelsen och World Thinking Day 2017; denna dag 
firas internationell vänskap och vi samlar in medel för att stöda projekt som påverkar 10 
miljoner scouter runtom i världen. 

 Den är en verktygslåda som utformats för att användas hela året av din scoutgrupp och 
locka med nya ännu-inte-scouter till möten. Så växer vår scoutrörelse. 

 
 
Idéer: 

 Ta med dig en kompis: alla scouter tar med sin en kompis till World Thinking Day 
evenemanget. 

 I skolan: Kontakta din lokala skola och fråga om du kan ordna en fest på World Thinking 
Day efter skoldagen i skolans utrymmen.  

 Kommunal ungdomsverksamhet: Finns det en ungdomsgård på området? Bjud in 
ungdomar att delta i World Thinking Day evenemanget.  

 Tredje sektorns verksamhet: Kontakta andra organisationer i syfte att samarbeta kring 
World Thinking Day. 

 Språk: Hur många olika språk talas i ditt land? Är alla språk representerade i din patrull 
eller kunde du bjuda in fler att delta i verksamheten? 

 Nytt ställe: Finns det ett område i din kommun som inte har scoutverksamhet? Du kan 
kontakta scoutkansliet för mer information vid behov. 

 Gör det utomhus: Varför inte ordna World Thinking Day evenemanget i en park, på en 
lekplats eller på ett ställe där du vet att det finns unga som eventuellt vill delta? 

 
Tips: Oavsett vilken målgrupp du väljer att närma dig så är det viktigt att kontakta dem i tid och ta 
reda på om World Thinking Day evenemanget behöver anpassas för att möta deras behov. Samarbeta 
för att erbjuda roliga möjligheter för alla unga på ert område. Engagera dina scouter i planen så de 
ivrigt kan delta i evenemanget och få förståelse för mångfald. 
 
 
Checklista: 

 Engagera dina scouter i diskussionen kring grupper ni kunde kontakta. Undersök i förväg 
och diskutera de olika alternativen. 

 Gör en plan för hur ni tar kontakt med ungdomsgruppen ni valt och uppfölj planen. 
 Bekräfta datum och bjud in den grupp ni valt. Patrullen kan göra inbjudningar och posta 

dem till era gäster! 
 Studera aktiviteterna i förväg och lista vad du behöver.  Fatta beslut om att anpassa någon 

aktivitet. Träffa din patrull för att planera tillsammans. 
 En bild säger mer än tusen ord! Förbered en poster med fotografi av er patrull. En bild som 

reflekterar scouting och aktiviteterna. Det är ett bra sätt att få ännu-inte-scouter att se 
vad scouting handlar om. 

 Klargör hur registrering av nya medlemmar går till med medlemsregisteransvarig. 
Förbered ett informationshäfte om scouting i din kår. Kom ihåg att lägga med all viktig 
information. 

 Förbered en kontaktuppgiftsblankett som gästerna kan fylla i då de kommer till 
evenemanget. 

 I början av evenemanget är det bra att ha en isbrytar-lek eller en namnlek (alternativt kan 
du använda aktiviteten på sidan 8). 

 Efter evenemanget kan du använda kontaktuppgiftsblanketterna för att kontakta gästerna 
och tacka dem för att de deltog. Sänd t.ex. fotografier av evenemanget och information 
om nästa veckomöte, ifall de vill komma med! 
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3. Dela det roliga 

Finn de försvunna ”förändringens frön”! 
 
För första gången har WAGGGS skapat en skattjakt för att hjälpa scouter och ännu-inte-scouter att 
fira World Thinking Day. Det är ett perfekt sätt att leka tillsammans på ett möte eller som en del av ett 
World Thinking Day evenemang. 
 
 

Inlärningens mål Upptäck mer om WAGGGS och World Thinking Day 
Känn dig som en av tio miljoner 
Utveckla färdigheter för 2000-talet: kommunikation, samarbete, 
engagemang, kreativitet, karaktär, medborgarskap 
Ha roligt! 

Tid Uppskattningsvis 1 ½ h, varje aktivitet tar 5-15min. 
Se aktivitetens längd i blomman. 

Behövs En explorer- eller roverscouter eller äldre ledare som lekledare 
Frön att plantera när World Thinking Day utmaningen är gjord (be om hjälp 
vid behov när du väljer frön och planteringsplatsen för dem) 
En karta med ledtrådar för varje grupp som deltar i spelet. 
En burk eller låda där du kan samla in World Thinking Day donationer 

Ålder För alla åldrar, förutom om det står något annat i aktiviteten 
Gruppstorlek För 2+ scouter eller grupper. 

 
 
Planera spelet: 
 
1.Välj på förhand (om möjligt med din grupp), vilka aktiviteter från följande delar av World Thinking 
Day trädet ni vill göra: 
 

 Rötter (sid 8-11): välj en aktivitet 
 Stammen (sid 12):finns det någon lek, något pyssel eller någon sång som din grupp älskar 

att göra på World Thinking Day? Här finns möjligheter att göra just det ni gillar med era 
gäster och på så vis dela det med resten av världen!  

 Grenarna (sid 13-14): välj en aktivitet 
 
Om du har mer tid gör gärna fler aktiviteter! 
 
2. Bestäm dig för hur du vill gå tillväga med aktiviteten: en station per aktivitet så att patrullerna 
roterar eller så att alla patrullerna har samma aktiviteter samtidigt. 
3. Dela in gruppen i mindre patruller. Försök blanda scouter med ännu-inte-scouter. Om gruppen är 
liten kan alla arbeta som en grupp. 
4. Göm trädets frön (m.a.o. “förändringens frön”) på området, i rummet eller byggnaden. Beroende 
på var ni spelar spelet.  
5. Gör en karta och ledtrådar över var fröna finns gömda. Här finns några exempel för kartor: 

 En handgjord karta över området eller rummet ni använder och lägg till ett X för att visa 
var fröna är gömda. 

 Om ni leker utomhus, använd en riktig karta över området. 
 Ta fotografier på de ställen där fröna är gömda och framkalla bilderna. 
 Skriv ett ord som syftar på var ett frö finns (t.ex. skåp) eller skriv ordet med Morse-alfabet 

(för äldre scouter). 
 Använd Google Maps eller andra online kart appar. 
 Välj ett eget alternativ! 
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När du har din egen karta klar ska du skapa ledtrådar genom att klippa kartan i lika många delar som 
du planerat aktiviteter. När grupperna är klara med en aktivitet förtjänar de en bit av kartan – en 
ledtråd. Försäkra dig om att du har tillräckligt med kartor för alla grupper. T.ex. om du har planerat att 
ha tre aktiviteter för två grupper så behöver du två likadana kartor som är klippta i tre delar 
(ledtrådar). 
 
6. Be dina scouter och deras vänner ta med sig en slant att lägga i er World Thinking Day 
insamlingsskål/-burk.  
 
 
OBS för lekledaren: 
 
Inled skattjakten: 
 
Lekledaren presenterar spelet och läser följande text högt för deltagarna (fritt fram att även 
uppträda!): 

 De magiska ”förändringens frön” har försvunnit och vi behöver er hjälp att finna dem så 
de kan gro. Varje grupp måste samarbeta och slutföra tre utmaningar. För varje utmaning 
förtjänar ni en ledtråd som kommer leda er närmare ”förändringens frön”. Reglerna är: 
jobba i grupp och ha roligt! 

 

 
I slutet av skattjakten: 
 
(Hänvisa till sid 4 där alla delar av WAGGGS trädet finns) 
När alla deltagare har slutfört aktiviteterna från de tre delarna av WAGGS trädet (rötterna, stammen 
och grenarna) kommer de att ha förtjänat alla ledtrådar som leder dem till stället där ”förändringens 
frön” ligger gömda. Beroende på deltagarnas ålder och gruppstorleken kan du uppmuntra grupperna 
att arbeta tillsammans för att hitta det hemliga stället eller tävla mot varandra. 
 
När en grupp hittar ”förändringens frön” läser lekledaren upp följande text: 
GRATTIS! Ni har funnit ”förändringens frön”! Kan ni gissa vem ”förändringens frön” är i vår 
scoutrörelse? 
[Läs om WAGGGS trädets olika delar på sid 4, börja från rötterna]. 
Vi hoppas att ni själva kommer bli förändringens frön och göra världen till en bättre plats.  
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RÖTTER 
Välj en aktivitet 
 
Följande aktiviteter hjälper dig att lära dig mer om WAGGGS, scoutverksamheten och Thinking Days 
historia. Varje patrull som genomför en av aktiviteterna får en ledtråd, som för dem närmare platsen 
för de gömda “förändringens frön”.  
 

Odla dina kontakter 

 
**En isbrytare och en introduktion till scoutingen ** 
 
Alla sätter sig i en ring så att varje scout sitter mellan sina vänner.  
Ge en bit papper åt alla.  
 
Scouter: rita på ett papper vad scouting betyder för dig. Tala inte med någon annan medan du gör det.  
 
Nya vänner: rita det du tycker mest om att göra på fritiden. Tala inte med någon annan medan du gör 
det.  
 
Alla ger sitt papper till den som sitter till höger.  
 
Alla studerar teckningen de fått, viker pappret på hälften och skriver högst upp på sidan vad de tror 
att bilden föreställer.  
 
Ge pappret till nästa person till höger om dig.  
 
Läs beskrivningen (tyst för dig själv), vik pappret så att inte orden syns, och rita en bild utgående från 
beskrivningen.  
 
Fortsätt så här, dvs. så att varannan person skriver en beskrivning på bilden och varannan ritar det 
beskrivningen säger. När pappret har återvänt till den som ritade första bilden, bilda par med de nya 
vännerna och avslöja vad som skrivits och vad som ritats.   
 
Det är viktigt att då nästa person ska rita så ser han/hon bara beskrivningen eller teckningen från 
föregående omgång. Använd olika papper för teckningarna och beskrivningarna om det är enklare, 
men de bör gå runt tillsammans.  
 
Fråga gruppen: Kan ni hitta likheter mellan era teckningar?  
Uppmuntra scouterna och deras nya vänner att dela med sig av sina erfarenheter, vad tycker de mest 
om och hur kan de hitta samma erfarenhet i scoutingen.  
 
Valfritt: Avsluta aktiviteten med att lära ut en mycket traditionell sång på engelska, om du kan den: 
“Make new friends, but keep the old, one is silver and the other’s gold”  

 
Our Cabaña växer 

Our Cabaña finns i Cuernavaca, México. För mera information: www.ourcabana.org  
 
Cabaña är spanska och betyder hydda. Visste du att för flera år sedan bestod Our Cabaña bara av några 
stugor? Med hjälp av flickscouter från hela världen växte stället till vad det är idag. Varje år växer vår 
Cabaña så att våra gäster kan uppfylla sina drömmar på denna magiska plats omgiven av vackra 
trädgårdar och en majestätisk vy över en vulkan.  
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 Dela in deltagarna i grupper om tre personer. En person blir ensam (LEDARE). Grupperna 
ska göra följande: två personer står ansikte mot ansikte och håller varandras händer. De 
är CABAÑAN (stugan). Den tredje personen står mitt emellan och är GÄST i stugan.  

 LEDAREN sätter igång leken med att säga något av följande kommandon: CABAÑA, GÄST, 
eller VULKAN 

 Om ledaren ropar CABAÑA: ska alla stugor flytta på sig för att hitta en ny gäst. Gästerna 
stannar på sina platser.  

 Om ledaren ropar GÄST: måste gästerna lämna sina stugor och hitta en ny. Stugorna står 
kvar på sina platser.  

 Om ledaren ropar VULKAN: faller stugorna i bitar och gästerna måste fly, vilket leder till 
att nya grupper bildas.  

 
Avsikten med leken är att den som är LEDARE ska försöka gå in i en CABAÑA (stuga) medan hon/han 
ropar CABAÑA, vilket gör att någon annan blir utan stuga. Den som blir utanför ska dansa följande 
dans.  
 
”Ta en maraca, gör ett litet hål, lägg in fröna och sedan en pinne. Och riquiti, riquiti, riquiti cha”. 
(Denna dans är som att bygga en maracas med hjälp av kroppsrörelser.) 
När dansen är klar, blir samma person ledare och får ropa ett av de 3 kommandona. Och så fortsätter 
leken. Varje gång någon blir utanför får han/hon dansa.  
 
Medan leken framskrider kan LEDAREN ändra på antalet personer i en grupp för att flera personer ska 
bli utanför. Till exempel, om antalet personer i en grupp byts ut till 4, kommer det att finnas 2 
personer som gäster och 2 personer som stuga. På så vis kan gruppernas storlek variera enligt hur 
ledaren önskar.  
 
 

Odla dina fotspår 

Kusafiri finns i flera afrikanska länder. För mera information: www.wagggs.org  
 
Kusafiri World Centre är ett projekt, som undersöker hur WAGGGS kan erbjuda samma upplevelse 
som man vanligtvis får på de internationella scoutcentren, men på de ställen som redan finns i Afrika. 
I oktober 2015, fick det ”femte” internationella scoutcentret namnet Kusafiri World Centre. Kusafiri 
betyder ”att resa” på Swahili. Hittills har man ordnat Kusafiri-evenemang i Ghana, Sydafrika, 
Rwanda, Kenya, Nigeria och Benin. Nästa gång sker det på Madagaskar! 
 
Förberedelser: Du behöver ett stort pappersark och vattenfärger. Rita på pappret Afrikas kontur. En i 
gruppen doppar sin fot i vattenfärgen och lämnar fotspår på kartan, i de länder där Kusafiri har varit. 
Som alternativ kan man använda en färgpenna med vilken man ritar konturerna på deltagarnas fötter. 
Om du har tre eller flera patruller som ska utföra den här aktiviteten, är det bra om varje grupp får en 
egen karta.  
 
Gruppen utser en frivillig som lämnar sitt fotspår på de orter på den afrikanska kartan som Kusafiri 
rest till. Den frivilliga ska (med hjälp av övriga i gruppen) försöka hitta så exakt som möjligt platsen 
för dessa länder och göra det inom angiven tid (för yngre scouter rekommenderas 3-5 minuter och för 
äldre 1-2 minuter) De behöver ha så många länder rätt som möjligt och det lag som har flest rätt 
vinner! 
 
 

Odla dina dansrörelser! 

Sangam finns i Pune, India. För mer information: www.sangamworldcentre.org  
 
Förberedelser: till den här aktiviteten behöver du en dator eller mobiltelefon med 
internetuppkoppling, och en kamera eller mobiltelefon som kan spela in videon.  
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År 2016 ordnade Sangam det unika evenemanget Arts4Change. Under evenemanget samarbetade 
deltagarna med Sangams lokala samarbetspartners inom fyra projekt med fokus på konst – drama, 
dans, fotografering och visuell konst – och ett musikprojekt koordinerat av (www.mcm4g.com). 
Deltagarna skrev, bandade in och producerade sången W hen W e Shine, som du kan titta och lyssna på 
här: http://bit.ly/whenweshine    
 
Den här aktiviteten utmanar dig att skapa din egen musikvideo med hjälp av sången “When We 
Shine”, och med videons hjälp visa vad scouting är i ditt hemland. Du kan vara precis så kreativ som 
du vill genom att skapa en speciell koreografi, filma olika delar av din hemstad eller blanda in så 
många människor som möjligt, t.ex. som en flashmob!  
 
När du är klar med videon kan du dela den med WAGGGS och Sangam via sociala medier genom att 
använda hashtagen #WTD2017 #LetsGrow eller skicka epost till wtd@wagggs.org 
 
 
 

Om din video är klar före 22 mars 2017, kan du skicka in den till ‘When we Shine’ mötet.  
Alla inskickade bidrag kommer att tas i beaktande då man delar ut belöningar i form av t.ex. 
stipendier som ger rätt att delta i kommande Arts4Change evenemang arrangerade av Kusafiri i 
Madagaskar eller av Sangam i Indien. Gratis nerladdningar av album kommer att finnas tillgängliga 
för varje bidrag. 
För mer information: www.whenweshine.org 

 

 

 

Väx själv 

Our Chalet finns i Adelboden, Schweiz. För mer information: www.ourchalet.ch 
 
Förberedelser: Se listan nedan över material för varje miniaktivitet. 
Den här aktiviteten är ett smakprov på leken Special Mission Storrow, som gästerna på Our Chalet 
brukar leka under olika evenemang. Chalet betyder hus på schweizertyska. I den mera omfattande 
leken utmanar gästerna sig själva genom att utveckla sitt sätt att tänka då de löser problem med sin 
grupp. Du har bara 10 minuter på dig att lösa så många utmaningar som möjligt. Är du redo?   
 
FLOD (Utrustning: minst 5 kraftiga grenar, pålar eller kvastskaft; 3-5 små rullar med rep) 
 
Vid Our Chalet är arbetet med att skydda miljön mycket viktigt. De som arbetar där och alla gäster 
jobbar för skyddet genom att återvinna, släcka belysningen, hålla dörrarna stängda mm. 
Klimatförändringen resulterar i mera förödande översvämningar runtom i världen.  
 
Om 5 minuter kommer en översvämning och blöter ner allas fötter! Ni behöver bygga en konstruktion 
som kan bära er ledare. Ni kan använda all er utrustning till att hålla er ledare över den knähöga 
vattenytan. Er ledare bestämmer om er konstruktion är tillräckligt säker innan han/hon klättar upp på 
den! 
 
VÄND PRESENNINGEN (Utrustning: en presenning eller ett lakan som är lite större än vad som 
behövs för att hela gruppen ska rymmas att stå på den. Ni kan vid behov vika den/det så att storleken 
blir rätt.)  
 
Gästerna vid Our Chalet reser ofta i grupp. Då man reser en lång väg hemifrån, och med samma 
personer, en hel vecka eller månad, brukar det innebära att man får vara kreativ då man skapar 
utrymme åt sig samtidigt som man behåller en stark gruppanda. 
 
Alla ställer sig på presenningen utan att röra vid golvet runtomkring; vänd på presenningen så att alla 

mailto:info@partio.fi
http://bit.ly/whenweshine
mailto:wtd@wagggs.org
http://www.whenweshine.org/
http://www.ourchalet.ch/


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

9 

nu står på presenningens avigsida. Ifall någon rör vid golvet runtom presenningen får ni börja om från 
början! 
 
ELEFANT (utrustning: ingen) 
 
Our Chalet ordnar ett ledarskapsseminarium där man lär sig om gruppens uppbyggnad och hur man 
leder en grupp. Den här aktiviteten utmanar ditt kunnande om gruppdynamik.  
 
Gruppens medlemmar ställer sig i en rad bakom varandra. Sätt din vänstra hand mellan dina ben 
(framifrån bakåt) och håll med din högra hand  i handen som kommer från kompisen framför dig. 
Försök därefter lösa upp linjen medan ni håller i varandra. Kedjan är bruten om ni släpper greppet om 
varandras händer eller om ni lyfter fötterna från marken. Om ni gör någondera måste ni börja om från 
början!  
 
BALANS (utrustning: ingen) 
 
Our Chalet har flera program som utmanar dig genom äventyr utomhus. En av utmaningarna som 
finns är att balansera på en gungande bro på hög höjd. Alla i gruppen ska balansera på ett ben, med 
slutna ögon, under en på förhand bestämd tid! Ni har bara en chans, så var noga med att inte sätta ner 
foten! Ni kan få ett bonuspoäng om ni sjunger en lägerbålssång!  
 
RÄKNA (utrustning: ingen; eller kanske några böcker om främmande språk för att vid behov få 
information) 
 
Det fins 4 nationella språk i Schweiz – schweizertyska, franska, italienska och rätoromanska. Räkna i 
gruppen till tio på ett språk, som inte får vara ett av det egna modersmålet. Om ni kan räkna på 2 
språk förtjänar ni 3 minuter extra tid!  
 
BLANDA PENGAR (utrustning: 10 slantar) 
 
Schweizisk franc är Schweiz valuta! Vänd på triangeln så att dess topp är åt andra hållet genom att 
flytta endast tre slantar. 
Lösning: http://bit.ly/TriangleAnswer  
 
 
 

Få Lady Olave Baden-Powells trädgård växa  

Pax Lodge finns i London, Storbritannien. För mera information: www.paxlodge.org 
 
Förberedelser: För den här aktiviteten behöver du papper och färgpennor, eller färgkritor att rita på 
golvet med. 
 
Olave Baden-Powell var den första flickscoutchefen och hon hjälpte till med att sprida 
flickscoutrörelsen. Hon älskade organisationen. Enligt hennes barnbarn älskade hon den så mycket 
att hon aldrig var utan sitt scoutmärke – “inte ens då hon skötte trädgården!” 
Vid Pax Lodge finns en vacker trädgård som man sommartid njuter speciellt mycket av. Nu är det din 
tur att planera din egen trädgård!  
 
Varje trädgård börjar med lite jord, eller mycket. Det är från jorden som trädgården får de 
näringsämnen den behöver för att växa. Rita en linje, som representerar jorden och skriv gruppens 
namn intill linjen. De kommer att ge dig det stöd du behöver för att växa.   
Sen skapar vi en blombänk. Rita en blomma för varje medlem i er grupp. Skriv på vare stam ett 
positivt ord som representerar gruppmedlemmen. 
 
Till följande, rita ett träd med 5 grenar. Skriv på varje gren namnet på de olika regionerna som finns 
inom WAGGGS (Asien och Stilla Havsområdet, Afrika, Europa, Arabländerna, samt Västra halvklotet). 

mailto:info@partio.fi
http://bit.ly/TriangleAnswer
http://www.paxlodge.org/


 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 

10 

Rita därefter solen och skriv “WAGGGS” på den. WAGGGS erbjuder möjligheter för alla medlemmar 
att växa till sin fulla potential.  
 
Därefter ska ni rita ett moln och skriv in namnet på er nationella organisation i den. Varje trädgård 
behöver lite regn för att blomstra, vilket den nationella organisationen hjälper varje grupp att uppnå.  
Till slut, rita er själva i scoutdräkt njutandes av er vackra trädgård.  
 
Som ni kan se, behövs det många olika delar för att en trädgård ska växa. På samma sätt har många 
olika element i livet hjälpt dig att komma till den punkt du är idag, och de kommer att fortsätta stöda 
dig i dina framtida scoutupplevelser. 
 
 

Låt World Thinking Day fonden växa  

Förberedelser: För den här aktiviteten behöver du en skål för att samla in pengar för WTD fonden. Du 
behöver även en kamera eller en mobiltelefon med kamera.  
 
World Thinking Day fonden möjliggör att WAGGGS kan erbjuda stöd och möjligheter för flickor och 
unga kvinnor samt för medlemsorganisationer världen runt. Det möjliggör även att starta 
verksamheten i nya länder, så som Algeriet, Albanien, Etiopien, Laos, Mocambique och Tadjikistan.  
År 1931 skrev Olave Baden-Powell ett brev till alla flickscouter och bad dem spara ett mynt för att 
hjälpa att stöda scoutingen världen runt. Idén är simpel, ett mynt verkar inte som mycket, men 10 
miljoner mynt kan få verksamheten att växa och nå flera scouter världen runt.  
 
Be alla lägga sitt mynt i WTD skålen och räkna hur mycket ni redan samlat tillsammans. Det här är nu 
er WTD fond och ert mål är att få den att växa! Gör ett träd med mynten och ta et foto av det. Tänk på 
ett budskap ni vill lägga till och använd detta som en del av er insamlingsplan. Under följande månad, 
se hur många mynt ni kan samla in av vänner och familj och lägg dem med i skålen. Räkna i slutet av 
månaden hur många mynt ni fått ihop och diskutera vad WAGGGS kan göra med detta stöd. 
 
För vidare information om hur man kan donera till WTD fonden, besök: www.worldthinkingday.org 

 
 
 
 

Vision 2020: Visste du att WAGGGS stöder sina 146 medlemsorganisationer i att utveckla sin 
verksamhet och jobbar med nya länder för att introducera dem i scouting? Vår vision för år 2020 är 
att WAGGGS har 12 miljoner medlemmar i 154 länder. Är du redo att hjälpa? 
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RYGSÄCK 
 

Gör din egen World Thinking Day aktivitet!   
 
För första gången i WTD utmaningens historia är en av aktiviteterna du skall genomföra för att få 
märket en egen aktivitet! Har ni en favorit sång, lek eller ett hantverk ni vill lära era nya vänner som 
deltar i firandet av WTD? Nu är det er tur att dela!   
 
För denna del av utmaningen har du två alternativ:  
Gör en aktivitet ni bestämt på förhand med gruppen under förberedelserna för WTD mötet.  
ELLER 
Be scouterna lära ut en sång eller lek till sina nya vänner och de nya vännerna kan lära gruppen 
någonting nytt i retur.  
 
Alla patruller som slutför denna aktivitet kommer att förtjäna en ledtråd som för dem närmare 
platsen för de gömda ”förändringens frön”. 
 
Vill ni dela er aktivitet? WAGGGS önskar att få samla in alla dessa goda idéer på aktiviteter och göra 
ett online bibliotek av WTD aktiviteter från alla håll i världen. Besök www.worldthinkingday.org för 
att hitta online formuläret och lägg upp information om aktiviteten enligt tabellen nedan. Vi kommer 
att dela så många aktiviteter som möjligt så att andra grupper kan bli inspirerade och t.o.m. välja en 
av era aktiviteter som en del av deras WTD firande.  
 
 

Aktivitetens namn  

Land  

Slutresultat  

Tid  

Förberedelser  

Ålder  

Händelseförlopp  

Namnet på patrullen  

Önskar ni dela patrullens e-mail 
adress med aktiviteten så att andra 
patruller kan vara i kontakt med er? 
(Valfritt) 

 

Källa 
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GRENARNA 
 
Välj en aktivitet 

Följande aktiviteter är planerade för att utveckla karaktär, engagemang, samarbete, kreativitet, 
kommunikation och medborgarskap bland scouterna. Ni behöver välja en aktivitet som lämpar sig 
bäst för gruppens behov och intressen. Varje patrull som förverkligar en aktivitet från denna del 
förtjänar ett tips som leder dem mot stället där “förändringens frön” ligger gömda. 
 
 
 
1. Odla ditt medborgarskap 
Förberedelser: Studera en traditionell målningsteknik 
som är relevant för den egna kulturen. Alternativt kan ni 
välja att lära känna en målningsteknik från en annan 
kultur. Kanske era nya vänner kommer från ett område 
eller land som har en säregen konstform ni vill lära er 
mera om. Som exempel kan ni även använda era av Warl 
från Indien.  
[DESIGN: exempel på Warli] 
 
Fråga deltagarna, medan de arbetar med aktiviteten, vad 
de bryr sig mest om. De kan prata om någonting i skolan, 
hemma eller i samhället. På så sätt introduceras gruppen 
för hur den grafiska processen främjar diskussion och 
reflektion kring det som betyder mest för dem.  
 
De kan lägga till sina tankar i konstverket i form av symboler. Det är lätt att göra detta med Warli 
eftersom du lär dig att rita individuella små figurer som kombineras. Tillsammans bildas en helhet 
som uttrycker tankar, visioner m.m. 
 
I Warli används vanligen människor som arbetar, dansar, sjunger eller festar tillsammans. Deltagarna 
kan i sin bild uttrycka sin önskan om den förändring de vill åstadkomma. Den färdiga målningen kan 
också användas för att signalera förändring genom att dela den på sociala medier eller i andra grupper. 
 
 
 
2. Odla ditt engagemang 
Förberedelser: Ni behöver ett paket byggmaterial (kartongstrimlor, tandpetare, gummiband, post it 
lappar m.m.) för varje patrull, ögonbindlar eller scarfar (så det räcker för alla i patrullen), en elektrisk 
fläkt och en klocka eller telefon för att hålla koll på tiden. 
 
Be gruppen föreställa sig att de är Arktiska upptäckare på väg över den frusna tundran. Be 
patrulledaren välja en expeditionsledare som ska visa resten av patrullen vägen. När en plötslig storm 
bryter ut måste patrullen bygga upp en nödbivack för att överleva. Dock har expeditionsledaren 
köldskada på händerna och kan inte fysiskt hjälpa till med bygget. Resten av patrullen har blivit 
förblindade av snön och kan inte se. 
 
Omgång 1: Ge varje patrull paketet med byggmaterial och be alla (förutom expeditionsledaren) att 
lägga på en ögonbindel. Expeditionsledaren ska ge instruktioner till patrullen som bygger med 
förbundna ögon. Patrullen har endast 7 min på sig att utföra uppgiften! 
 

mailto:info@partio.fi
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Ifall gruppmedlemmarna är yngre kan de ges mer tid eller möjlighet att bygga utan ögonbindlar. 
Genom val av byggnadsmaterial kan byggarbetet förenklas eller försvåras. 
När tiden tar slut knäpps den elektriska fläkten på – den arktiska vinden! – för att se hur lyckat bygget 
av nödbivack som ska hålla dem säkra var. 
 
Omgång 2: Expeditionsledaren kan byta plats med någon i patrullen. Ge patrullen ytterligare 5min 
och ha fläkten igång medan patrullen bygger om eller förstärker sina nödbivack. 
 
Fråga deltagarna hur uppgiften kändes under båda omgångarna. Uppmuntra dem att reflektera över 
hur expeditionsledaren handledde dem och över hur viktigt det var för dem att slutföra uppgiften. 
Förklara att det ibland trots att vi är väldigt målmedvetna och engagerade uppstår utmaningar. Fråga 
ifall gruppmedlemmarna upplever saker i sina liv som är viktiga för dem. 
 
 
3. Odla ditt samarbete 
Förberedelser: Ni behöver tejp och ett band. Tejpa fast två band i en dörröppning, den ena på 
ca.110cm höjd och den andra på ca.150cm höjd. Om ni är utomhus kan bandet knytas fast mellan två 
träd. 
 
Be gruppen föreställa sig att bandet är giftigt spindelnät. Paltrullmedlemmarna ska komma igenom 
nätet till andra sidan utan att röra banden. Öka svårighetsgraden genom att lägga till flera band. 
 
 
4.  Odla din karaktär 
Förberedelser: Papperslappar och pennor för alla 
 
Alla i gruppen ska lista några egenskaper de är bra på och en egenskap de vill bli bättre på. En 
egenskap per papperslapp! Sedan ska alla papper knycklas ihop till ”snöbollar”.  
På lekledarens signal startat snöbollskriget där ”snöbollarna” slängs runt i rummet. 
Efter en minut eller två avbryts snöbollskriget och ”snöbollarna” plockas upp, så det blir ungefär 
jämnt mellan deltagarna. 
 
Nu ska ”snöbollarna” öppnas och så är det dags att gissa sig fram till vilken egenskap som hör till 
vem. Fråga gruppen om egenskaperna. Var det något någon var bra på som någon annan ville bli 
bättre på? Be deltagarna bilda par eller smågrupper med dem som önskade förbättring i samma eller 
liknande egenskaper. Be dem komma fram till tre sätt vilka de kunde testa under nästa månad för att 
utveckla den egenskapen. 
 
 
5. Odla nin kommunikation 
Förberedelser: Rita ett 3 x 3 rutmönster, som på bilden. Du kan rita t.ex. på 
marken, ett papper, dator eller golvet.  
 
Dela patrulleni två lag. Lagen ska stå på ett längre avstånd ifrån rutmönstret. 
Ena laget är X och andra är O. Om du har tillräckligt med deltagare totalt (minst 9st) kan de forma X 
och O med sin kropp, om inte så använd något att rita med.  
 
Lagmedlemmarna bör nu springa till rutsystemet och markera med X eller O den ruta som är bäst för 
patrullen – precis som i bondshack. Det lag som först har tre i rad vinner.  
Det är viktigt att lagen kommunicerar effektivt vid byte av den som ska springa fram. Spela i flera 
omgångar. 
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6. Odla lin kreativitet 
Förberedelser: En penna och fem små papperslappar för varje deltagare. En liten låda (korg eller hatt 
går lika bra) att lägga lapparna i.  
 
Varje deltagare skriver ner det första ord de tänker på pappret. Alla ska göra det mins fem gånger, 
gärna fler då aktiviteten fungerar bättre med många ord. Var lapp viks och läggs i lådan. 
Be alla sätta sig i en cirkel med lådan i mitten. Poängen är att hitta på en berättelse med hjälp av orden 
på lapparna. Lekledaren börjar med att säga: ”Det var en vacker dag och från långt borta hördes någon 
säga: Jag vill odla ett träd.. .”  
 
Nu får alla deltagare i tur och ordning lägga till något till berättelsen! Varje gång tas en lapp ur lådan 
och deltagarna fortsätter på berättelsen med hjälp av ordet som står på lappen. Aktiviteten tar slut då 
pappren i lådan är slut.  
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FRUKTER & BLOMMOR 
 
#LetsGrow – låt oss växa, fira och dela! 

Det är dags att bjuda in alla scouter i hela världen och deras vänner för att plantera ”förändringens 
frön”.  
 
#LetsGrow – låt oss odla ett träd! Om ni har kommit till denna del betyder det att ni har funnit de 
försvunna ”förändringens frön”. Bra gjort! Vi hoppas ni gillade WTD utmaningen såhär långt och att 
ni fått nya vänner. Den sista delen av utmaningen handlar om att fira de nya vännerna. Plantera 
”förändringens frön” eller en färdig trädplanta. 
 
Tips för plantering av träd, om ni använder… 
 
 
Frön: 

 Frön kan planteras i individuella kärl eller på ett fröfat. Det är viktigt att försäkra att frön 
planteras på rekommenderat djup och i lämplig jord. Följ instruktionerna på frönas 
förpackning. 

 När fröna ska sås, fyll kärlet med jord upp till ca.3cm från kanten. Jämna jorden genom att 
lätt skaka eller klappa på kärlet – platta inte ner jorden! 

 När fröna är planterade ska de vattnas försiktigt och hållas fuktiga men inte våta.  
 Beroende på art kan det ta allt från några dagar till flera månader för fröet att börja växa. 

När skott börjar synas bör kärlet flyttas till en ljusare plats. Skotten kan behöva vara 
inomhus ett par månader och behöver mycket solljus i början. 

 
Planta: 

 Välj en lämplig plats för att plantera plantan. Glöm inte att fråga lov av markägaren!  
 Gräv en grop som är lika djup och dubbelt så bred som plantans rötter.  
 Ifall marken runt gropen är väldigt hård lönar det sig att mjuka upp den lite med en spade.  
 Ta försiktigt loss plantan från krukan. (Rötter är likt blodkärl, de fungerar bäst om de är 

raka. Ifall plantans rötter är hopknycklade efter livet i krukan lönar det sig att räta ut dem 
lite innan plantering.) 

 Placera plantan i gropen och kontrollera att markytan är på samma höjd som då plantan 
var i krukan.  

 Fyll gropen med jord ovanpå rötterna och packa ner jorden lite med handen eller foten så 
luftfickor försvinner.  

 Placera gräsklumpar eller fuktabsorberande jord ovanpå gropen, så att vattnet inte genast 
rinner bort. 

 Ge det nya trädet rikligt med vatten varje dag för att hjälpa den ställa sig tillrätta i sitt nya 
hem. 
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Fira och dela med resten av världen vad ni gjorde på World Thinking Day! 

När ni planterat ert träd, ta en bild och fundera ut en bildtext som innehåller oden ‘Lets Grow’ eller 
’Låt oss växa’. Dela gärna bilden och bildtexten på sociala medier och använd följande hashtags: 
#LetsGrow och #WTD2017. Gå även och kolla vad andra scouter och scoutkårer har gjort! 
 
Grattis! Ni har nu fullgjort World Thinking Day 2017 utmaningen! 
 
“När vi planterar träd, planterar vi frön för fred och frön för hopp”   
Wangari Maathai 
 
 
Vi vill tacka alla frivilliga och personal på WAGGGS och världscentren för att de driver upp 
scoutverksamhetens frön, var än de  planterats världen över. De är vatten och solljus, som ger näring 
åt vår scoutrörelse dagligen för att fler barn ska uppskattas och handla i syfte att förändra världen. 
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