
 
 

Avdelningsmöte, spårararscout/upptäckarscout 

Teckna för förbättring! 
Denna aktivitet kommer ifrån Scouternas aktivitetspaket för spårarscouter, tema 

”samhällsengagemang”, men fungerar även för upptäckarscouter. 

 

Rita din bild av hur du tycker att världen kan bli bättre, skriv ett par 

förslag och dela med dig av bilden i sociala medier, till din grannpatrull 

och varför inte till självaste FN! 

 

Hur? Börja med att prata med Scouterna om vad fattigdom är. Varje scout får 

sedan papper och pennor för att måla en varsin teckning där de ger ett förslag 

på hur vi kan begränsa fattigdomen i världen. När alla målat färdigt sätter sig 

scouterna i sina patruller där de turas om att förklara sin idé för de övriga 

medlemmarna i patrullen. Tillsammans väljer de ut den idé de tycker är allra 

bäst och börjar i patrullen fila på hur de kan göra idén ännu bättre. Slutligen 

skrivs förslaget ner på baksidan av teckningen och presenteras för de övriga 

patrullerna. Nu är det dags att dela med sig av förslaget även utanför kåren, till 

exempel genom att skicka teckningen till FN. För varför inte?!  

 

Adressen till FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson är:  

Deputy Secretary-General Jan Eliasson  

United Nations Headquarters,  

New York, NY 10017 USA  

 

Varför? Genom att stimulera flera sinnen samtidigt främjas kreativiteten och 

spontaniteten. Eftersom att det är svåra frågor är det bra med metoder som 

underlättar processen. Uppgiften ger scouterna tid för reflektion och eftertanke 

över andras situation i världen. Det ger också scouterna en möjlighet att känna 

sig delaktiga och möjligheten att påverka för att få till stånd en bättre värld. 

 

Tänk på att: Fattigdom är komplicerat och laddat, både som begrepp och 

företeelse. Tänk på att alla t.ex. har olika förutsättningar i hemmet och att det 

för vissa scouter kan vara känsligt att tala om orättvisor och pengar. Var också 

beredd på att vissa scouter genom denna övning kanske kommer att vilja dela  

 



 
 

med sig om mer personliga funderingar. Låt de då gärna göra det lite avskilt med 

er ledare. 

 

 

 

DELA MED ER TILL FLER! Lägg upp förslaget och en bild på teckningen i sociala 

medier eller på kårens hemsida. Ni kan också mejla den till 

minstory@scouterna.se, så att även Scouterna får ta del av och kan sprida 

budskapet. 

 

 

 

 

 

Var: Inomhus  

Antal deltagare: Minst en patrull  

Tidsåtgång: Cirka 1 timme  

Målspår: Känsla för omvärlden, aktiv i samhället, problemlösning, aktiv i 

gruppen, fantasi och kreativt uttryck.  

Ni behöver: Färgpennor Ritpapper Kuvert och frimärken En kamera 


