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ÄVENTYRET MÖTET 
Det här äventyret går ut på att scouterna träffar en annan 
ungdomsgrupp, med en annan livsåskådning eller verksam-
het än de själva, och funderar på vad som är lika och olika. 

Mötesplaneringen sträcker sig över 4-7 möten, som kan användas som stöd när ni genomför 
äventyret med en patrull eller avdelning. Beroende på hur ni väljer att lägga upp projektet 
kommer olika målspår att användas. Nedan följer ett par förslag på målspår som passar pro-
jektets upplägg.

TIDSÅTGÅNG 
1-3 möten för förberedelser, 1 möte för genomförande, 1 möte för uppföljning.

MÅLSPÅR 
Existens: Äventyraren får ökad förståelse och respekt för olika trosinriktningar och sätt att 
leva. Hen utvecklar en trygghet i att ställa frågor om livet och uppmuntras att utveckla sitt 
sätt att uttrycka och dela sina existentiella tankar i gemenskap med andra. Scouten vågar 
både hitta och ompröva sina existentiella ställningstaganden.

Självinsikt och självkänsla: Äventyrarscouten får möjlighet att uppleva att vårt värde inte 
ligger i prestationen eller hur kroppen ser ut, och lär sig respektera allas värde. Scouten lär 
sig att känna igen sina egna stressymptom och övar på att agera därefter.

Förståelse för omvärlden: Äventyrarscouten får lära känna andra kulturer än sin egen. Hen 
reflekterar över människors olika villkor och förutsättningar. Scouten får insikt om hur hens 
handlingar kan få både positiva och negativa konsekvenser på en global nivå.

Ni avgör vilka målspår ni ska arbeta med under projektet, ovan nämnda målspår är förslag 
och exempel, men det är upp till er att välja vilka målspår som känns relevanta att fokusera 
på för er avdelning och just detta projekt. 
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MÖTE 1 – 3. 
FÖRBEREDELSE OCH PLANERING

Börja med att läsa målspåren för äventyret, och diskutera med scouterna: Vad innebär 
de? Vad kan man göra inom ramen för de olika målspåren?

Spåna patrullvis kring vilka olika religiösa, politiska grupper eller andra grupper med 
åsikter det finns nära er. Låt scouterna skriva ner alla de kommer på på ett stort papper 
eller en whiteboard. Om det behövs kan ni ledare hjälpa till med några grupper. Tänk 
på att en ungdomsgrupp inte behöver vara en formell förening, det kan vara ”de som 
alltid är på fritidsgården”.

Återsamlas i helgrupp. Prata igenom alla grupper ni kommit på. Vad vet ni om dem 
egentligen? Vad tror och tycker de? Stötta scouterna och berätta om det är någon fören-
ing eller grupp de inte verkar veta så mycket om, och försök se till att diskussionen inte 
baseras på fördomar.

Välj tillsammans ut en eller flera grupper som ni inte vet så mycket om, eller som ni är 
extra nyfikna på. Om föreningen har vuxna och ungdomar uppdelade så välj att jobba 
med ungdomsförbundet. Hjälp scouterna att sätta ord på varför ni vill träffa just dem 
och vad ni vill göra när ni ses.

Kontakta gruppen och be att få träffa dem, till exempel genom att ni kommer till dem 
när de har ett möte. Det här kan du som ledare göra, eller stötta era scouter i att göra 
själva.
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Förbered mötet med gruppen på två sätt. För det första ska scouterna tänka ut frågor att 
ställa till den andra gruppen, om saker de är nyfikna på. Det kan till exempel handla om 
vad de tror på, vad de står för, vad som gör deras grupp speciell, eller hur det påverkar 
medlemmarnas vardag att tillhöra den här gruppen. Scouterna ska också undersöka 
och läsa på om vad scouting står för. Vilka idéer och värderingar bygger scouting och er 
egen kårs verksamhet på? Vad står ni för som grupp? Det kan vara bra för scouterna att 
förbereda en kort presentation om sig själva, det de kommer fram till om Scouterna och 
er kår för att ge dem en bra start inför mötet.

Förbered aktiviteter att genomföra tillsammans med den andra gruppen för att ungdo-
marna ska lära känna varandra när de träffas. 

Om hela avdelningen ska åka kan det vara bra att dela upp uppgifterna. En patrull kan 
ansvara för lek eller samarbetsövning att göra när ni träffas, en annan presenterar Scouterna 
och scouting. En tredje funderar på vilka frågor som kan tänkas komma, förbereder fika eller 
liknande.
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Tips! 
Stäm av med scouterna om någon av dem är med i någon annan 
förening eller liknande. Vad gör de då och varför? Är du själv med 
i en annan organisation? Kan du berätta om skillnader och likhe-
ter mellan dina två organisationer? Du hittar förslag på föreningar 
i Äventyrarnas handbok under Äventyret Mötet
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MÖTE 4. 
ÄVENTYRETS TOPP 

När ni väl träffas kan det vara bra att börja med de aktiviteter som ni har förberett för att lära 
känna varandra lite. Fortsätt gärna med att presentera er, scouting och vilka värderingar ni har 
i er kår eller ert förbund. Sedan presenterar gruppen ni besöker sig själva på samma sätt.
Efter det parar ni ihop er, en eller två scouter med en eller två från gruppen ni besöker, och 
pratar en stund. Intervjua dem ni besöker genom att ställa frågorna ni förberett, och låt dem 
ni pratar med göra samma sak med er. Sedan kan ni avsluta med att fika tillsammans allihop.

I Äventyrarnas handbok kan scouterna själva hitta information om Scouterna, om våra värderingar, 
scoutlagen och olika övningar och reflektionsövningar. Spana in och tipsa dina scouter!
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MÖTE 5. 
AVSLUTNING OCH UTVÄRDERING  

När ni träffas i patrullen nästa gång, gå igenom vad ni fått veta om den andra gruppen. 
Vad tror de på, vad står de för, och hur verkar det vara att vara medlem i den gruppen? Vad 
skiljer deras värderingar eller tro från er egen? Finns det något i deras livsåskådning ni kan ta 
med er in i er egen? Finns det något ni absolut inte håller med om? Hur kändes det att prata 
om scouting och era värderingar? Var det något som var svårt att förklara? Varför? 
Fira att ert projekt är klart! Välj själv vad som passar bäst för att fira med dina scouter.

LÄSA MER? 
Läs mer om olika föreningar på deras webbsidor. Vill du som ledare få en större inblick i 
scoutrörelsen finns det mycket information på Scouternas webbsida och världsrörelsernas 
WAGGGS och WOSM hemsidor samt flera bra böcker på scoutshop.se. Du kan också läsa 
mer i boken Redo att Leda. 

www.scouterna.se
www.wagggs.org
www.scout.org 

Tips! 

I Aktivitetsbanken finns det förslag på bra sätt att utvärdera projekt. Du kan 
också söka på nätet för att hitta bra utvärderingsunderlag. Vill du ha fler tips 
och idéer kan du kontakta din verksamhetsutvecklare eller utvecklingskonsu-
lent eller Scouternas folkhögskolas utbildare i din region.


