
Hej gruppledare! Kul att du kollar in seppo.io-spelet med fredstema som vi har byggt upp som en del av de 
ungas fredsvecka. 

Spelet är uppbyggt på seppo.io-platformen, som du kan använda på din dator eller mobiltelefon, pekplatta 
etc. Scouterna behöver inte använda sina egna telefoner, utan det räcker att ledaren har spelet på sin 
dator/mobil. 

Spelet finns i två versioner; en för vargungar och äventyrsscouter och en för spejar- och explorerscouter. 
Spelet har 6-7 uppgifter och tar ca en timme att spela. Ledaren kan också välja ut enskilda uppgifter som 
gruppen gör som en kortare del av ett möte med annat program. 

Spelet fungerar bäst med en ganska liten grupp, så att alla har en möjlighet att delta i diskussionerna. 
Viktigt i diskussionerna för såväl scouter som ledare att komma ihåg är att det inte finns rätt eller fel svar; 
att man inte behöver ta stress över diskussionerna och att nya insikter ofta tar ett tag att bildas. 

Ifall spelet väcker frågor eller problem uppstår så kan ni vara i kontakt med lotta.tuominen@partio.fi eller 
sanna.halunen@partio.fi. Respons kan ges här: https://forms.office.com/r/L9Z8Dr86yY . Om du delar bilder 
från spelet på some kan du gärna använda tag´a @partioscout, så vi kan dela med oss av fredsveckans 
fiilisar! 

- Uppgift 2 – Vad kommer ni att tänka på: post-its, pennor 
- Uppgift 5 – Olika människor: papper, pennor 
- Uppgift 6 – Gröna glasögon: papper och pennor, ifall det behövs för att lättare slappna av 

- Uppgift 7/8 – Nu förändrar vi världen: papper, pennor, lim och stickor – till exempel grillstickor 
eller kvistar.

Seppo.io är en platform som används på en webbläsare där man kan bygga upp lärorika spel. Mer om 
Seppo.io-användning i scouterna kan du läsa på scout.fi/seppo_fissc. Bäst lär du dig använda platformen 
genom att bekanta dig med den i lugn och ro före mötet. 

Det är fritt fram att bygga upp ett eget fredsspel utgående ifrån detta, så om du som gruppledare vill så kan 
du ladda ner en kopia av spelet i ditt eget seppo.io-bibliotek och redigera det så det blir just sådant som du 
vill ha det. Till exempel kan du byta ut spelplanen mot en karta över kårlokalens omgivning och fästa 
uppgifterna på specifika platser. 

Om du vill utnyttja det färdiga spel som finns: 

1. Gå till adressen play.seppo.io. 
2. Välj alternativet Player (eller motsvarande på det språk du använder) 
3. Skriv in koden för det spel du vill spela: 

a. Vargungar och äventysscouter: 2E7DFA 
b. Spejar- och explorerscouter: ACCBCF 

4. Välj ett namn åt dig/din grupp och börja spela 

 



Om du vill bygga upp ett eget spel utgående ifrån det färdiga spelet: 

1. Om du inte ännu har koder till seppo.io-platformen; gå in på scout.fi/seppo_fissc och följ 
instruktionerna 

2. Gå till adressen play.seppo.io 
3. Välj alternativet Instructor (eller motsvarande på det språk du använder) 
4. Sök i Partio-biblioteket upp fredsveckanspelen (använd till exempel sökordet ”fred”. 
5. Ladda ner en kopia av spelet till ditt eget bibliotek. 
6. Redigera enligt smak och tycke. (Tips för hur hittar du till exempel på scout.fi/seppo_fissc) 

 

De ungas fredsvecka är en årligen återkommande evenemangshelhet som koordineras av FN-ungdom. Hela 
veckans program hittar du här (på finska): https://yknuoret.fi/tapahtumat/ . 

 

 


