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Scouternas program beskriver vad scouting är; programmet beskriver varför vi gör det vi gör,  hur vi gör det, 
och vad vi faktiskt gör. För att stötta scouter och ledare i att arbeta med programmet finns det stödmaterial 
i form av böcker för både scouter och ledare, webbsidan  www.scouterna.se/ledascouting, och specifikt för 
spårarledare en ledarguide för ”Den stora spårarboken”. Scouternas folkhögskola ger också kurser för både nya 
och erfarna scoutledare – ”Leda scouting” för dig som är ny scoutledare, och ”Leda avdelning” för dig som vill 
fördjupa dina kunskaper om programmet och hur du kan lägga upp en bra planering för din avdelning.

Vi rekommenderar att alla ledare får ett exemplar av ”Ledarboken”, eller får tillgång till den på annat sätt. Den 
intresserade kan såklart läsa boken i sin helhet, men den fungerar också bra som referensverk och inspirations-
källa. För att få en snabb introduktion till just spårar scouting finns ledarhandledningen, som nedladdningsbar 
pdf från www.scouterna.se/ledascouting. Där finns också mer information om målspåren, som beskriver varför 
vi bedriver scouting och vad vi vill att scouter i olika åldersgrupper ska få ut av att vara med, scoutmetoden 
som beskriver hur vi når målen, och en hel del tips på aktiviteter som ni kan genomföra. Där finns även andra 
förslag på terminsprogram, aktivitetspaket med särskilda teman och information om scoutmärken.

På Scouternas webbsida finns också Aktivitetsbanken – en samling aktiviteter som kontinuerligt uppdateras 
av scoutledare och andra i scoutrörelsen. Aktivitetsbanken är ett bra stöd exempelvis när det saknas en lek på 
ett möte eller när ni behöver inspiration för att hålla reflektion eller andakt på en hajk. Alla typer av aktiviteter 
finns med – från korta bensträckarlekar till sju dagarsläger. 

Kort om 
scouternas program

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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Sommaren 2017 samlas hela scoutrörelsen och många som ännu inte är scouter på Jamboree17. Förutom den 
fantastiska känslan av att vara på storläger kommer det varje dag vara ett utmanade program, det kommer 
lagas mat, vi har jättestora lägerbål, vi träffar nya kompisar och vi upplever nya äventyr. Tillsammans möts 
vi, för att gemensamt skapa Sveriges bästa sommarläger – när vi ses så många ger det grund för att många bra 
idéer får utvecklas och genomföras.

Jamboree17 har tre ledord: öppenhet, medskapande och stärkt självkänsla, som formar denna upplevelse:

Öppenhet  
Ett samhälle där alla får plats och där allas röst räknas. På Jamboree17 möts unga över gränserna, vi river mu-
rar och suddar ut hinder. På jamboreen skapas väntade och oväntade möten, nyfikna möten mellan människor 
där åsikter och tankar utbyts. Jamboree17 är en plats där du upptäcker nya saker.

meDsKapanDe  
Tillsammans formar vi jamboreen, tillsammans formar vi världen. När 10 000-tals unga träffas på en och 
samma plats skapas otroliga möjligheter att bygga något nytt. På Jamboree17 är ungas skapande i centrum. 
Vi bygger våra egna hem, lagar vår egen mat och tränar oss i att hitta lösningar tillsammans. Aktiviteter och 
äventyr skapas gemensamt.

stärKt sJälvKänsla  
Jamboreen ger dig modet att nästa steg. På jamboreen finns en trygg miljö där unga kan utvecklas oavsett vem 
du är, hur du ser ut och var du kommer från. Tillfällen att få misslyckas, försöka igen och lyckas. På jambo-
reen får unga träna sitt ledarskap och stöttar varandra. Jamboreen utmanar deltagarna på ett sätt som stärker 
deras självkänsla. Det skapar trygghet hos individer, och i samhället. Har du klarat det en gång, kan du klara 
det igen. Du gör skillnad och ditt agerande gör skillnad.

anmäl Dig och Din Kår via hemsiDan JamBoree.se!

Kort om 
JamBoree17

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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välKommen till en ny termin!
Snart är det en ny termin och dags för mängder av barn och unga att ha roligt tillsammans, 
få möjlighet att utvecklas och bli redo för livet. Som ledare har du en nyckelroll och i det här 
terminsprogrammet hittar du tips och inspiration till vårterminens scoutmöten. Eftersom det 
ibland kan vara klurigt att börja terminen med ett blankt papper finns det här terminspro-
grammet. Använd det som inspiration, fyll på med fler möten eller ta bort de som inte passar 
för er. Tanken är att ni ska kunna använda det i den utsträckning, stor eller liten, som passar 
er bäst. 

JamBoree17
Sommaren 2017 kommer många scouter samlas på ett läger som heter Jamboree17. Lägret kommer hållas på 
Rinkabyfältet och alla äventyrarscouter är välkomna! Som ett led i att vara lite förberedd inför deltagande i 
Jamboree17, så har vi planerat några äventyrarmöten som ni kan använda under våren 2017 hemma i er kår.
Tanken är att veckomöten i terminsprogrammet kopplar till teman som vi kommer att ha i jamboreeprogram-
met, så att de som åker på Jamboree17 kan känna igen tankar, idéer och kanske någon aktivitet. Självklart 
fungerar detta terminsprogram även för de som tyvärr inte kommer att åka med på Jamboree17. Det går också 
att få inspiration från mötesförslagen och därefter skapa sina egna möten. Under Jamboree17 så kommer de 
som medverkar även behöva ha kontakt med kompisar som inte är med på lägret, för att genomföra vissa 
uppdrag. Dvs vi inkluderar även de som inte åker med på lägret i det som händer där.

Under terminen är vi glada om ni i avdelningen använder hashtaggarna #aventyrarejamboree17 och #jambo-
ree17 för att berätta när ni gör något. 

målspår & scoutmetoD
Verksamheten i Scouterna bygger på scoutmetoden. Den består av scoutlag och scoutlöfte, 
patrullsystemet, learning by doing, symboliskt ramverk, friluftsliv, lokalt och globalt sam-
hällsengagemang samt stödjande och lyssnande ledarskap. Under terminen är det viktigt att 
alla olika delar kommer med. Se scoutmetoden just som en metod, inte mål eller aktiviteter 
i sig. Personlig utveckling är ett övergripande mål med scouting. Det är viktigt att scouterna 
får förutsättningar att växa. Genom ett tydligt terminsprogram med delmål är det lättare att 
motivera för scouterna att lära sig sådant de behöver för att kunna nå terminens mål. Siktar 
ni till exempel på att åka på läger i slutet av terminen är det bra att hänvisa en del övningar 
till detta, till exempel att scouterna ska lära sig att surra för att kunna bygga saker på lägret.

Scoutprogrammet bygger på 14 målspår. Under rubriken “mötets syfte” presenteras vil-
ka mål spår som är i fokus under mötet. I det här terminsprogrammet berörs många olika 
målspår men Egna värderingar, Aktiv i samhället, Förståelse för omvärlden, Självinsikt och 
självkänsla, Kritiskt tänkande och Ledarskap är de målspår som får lite extra utrymme. 

Mer inspiration och tips om scoutmetoden, programplanering och målspåren hittar du i 
boken ”Ledaren – gör dig redo” och “Äventyrarnas handbok” som säljs via www.scoutshop.se. 
Genom ett fantastiskt samarbete mellan Scouterna och studieförbundet Sensus kan ni genom 
att göra en studiecirkel få dessa böcker gratis till ledare och scouter. Hur ni praktiskt går 
tillväga kan ni läsa mer om på www.sensus.se/scouterna. Tänk på att ni kan göra studiecirklar 
flera terminer i rad så att de ”nya” scouterna också får programmaterialet.

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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gemensKap & trygghet
Inom Scouterna finns det olika inriktningar beroende på vilken kår du tillhör. Vi har försökt skapa ett 
program som passar alla oavsett tillhörighet, vilket betyder att du själv får anpassa programmet efter din kårs 
inriktning. Programmet är tänkt för tio möten under en vårtermin.

Att vara utomhus gynnar ofta scouternas lärande och utveckling, och om väder och ljus tillåter så kan de flesta 
aktiviteterna genomföras utomhus!

Ceremonier är viktigt för gemenskap och trygghet. I Scouterna börjar och slutar vi ofta med en ceremoni. Om 
du under mötets gång upptäcker att ni inte kommer hinna med allt som var tänkt, spara en lek till en annan 
gång eller korta ner en aktivitet, men hoppa inte över avslutningsceremonin. Dra inte över utsatt sluttid, för 
de som hämtar är det ofta viktigt att ni håller tiden.

Det finns inga tidsangivelser utsatta på de olika aktiviteterna men vi har planerat för att hela mötet ska ta 
en och en halv timme. Ni får tillsammans uppskatta tidsåtgången för de olika aktiviteterna då ni är de som 
har störst kännedom om scouterna på er avdelning och således bäst kan bedöma hur lång tid till exempel en 
reflektionsrunda tar i er grupp.

Många scouter uppskattar hajker och övernattningar. De är också är bra för sammanhållningen i gruppen. 
En eller två hajker per termin kan vara lagom för den här åldersgruppen. Tänk på att informera och skapa en 
dialog med föräldrarna innan hajker och övernattningar.

symBolisKt ramverK fÖr terminen
En viktig del i scoutverksamheten är att skapa gemenskap, sammanhang och tillhörighet genom symboler, 
ceremonier och teman. Att få andningshål för tid till reflektion, lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara 
att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. Det kan också vara att 
en patrull bestämmer sig för ett tema, för att binda ihop aktiviteterna under en termin eller ett läger.

Under denna termin är fokus Jamboree17. Under en vecka kommer de scouter som åker på Jamboree17 att 
tillbringa en vecka på Umoja. Umoja är den symboliska plats där Jamboree17 kommer att hållas. Där möter 
vi kompisar, utmanas och utvecklas till bättre människor. Detta terminsprogram förbereder scouterna för att 
komma till Umoja. 

 

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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inleDning
Varje scoutmöte är uppbyggt efter samma mall. Det börjar med en samling och en inledningsceremoni. Avdel-
ningsmötet innehåller både lugnare och mer aktiva delar innan det avslutas med en lugnare stund för att samla 
ihop kvällens intryck och reflektera. Den här formen skapar trygghet och ger utrymme för både lek och allvar. 
Mer om hur ett scoutmöte bör vara upplagt finner du i ”Ledaren – gör dig redo” på sidorna 120- 121.

inleDningsceremoni
Alla har ett behov av att bli sedda och hörda, liten som stor. Vad är det då som krävs för att vi ska känna oss 
sedda och hörda? Oftast är det väldigt enkla metoder som gör att varje person känner sig bekräftad. Att få 
höra sitt namn och få säga ”jag är här” är ett sätt.

Försök att göra övningar och aktiviteter där alla behövs och se till att alla får vara med.

Se över möjligheten att involvera scouterna att ta ett ansvar i detta. Varje patrull kan vara ansvariga för att 
planera en inledningsceremoni inför ett möte.  

upprop
Ha en närvarolista med alla scouters namn ifyllda. Läs upp namnen och pricka för de närvarande. Fråga om 
någon vet varför de frånvarande är borta. Syftet med uppropet är att alla ska känna sig sedda och att ni ska 
ha koll på vilka scouter som är där om något skulle hända, till exempel en brand. Närvaroprotokoll är också 
viktiga vid redovisning för att få aktivitets stöd från t.ex. kommunen.

leK
Om det finns tid på mötet är det aldrig fel att leka en lek. I Aktivitetsbanken på Scouternas webbsida finns det 
förslag på lekar.

mÖtesaKtivitet
Till varje möte finns det en tänkt aktivitet. Tänk även här på att mer inlevelse och förberedelse inför varje 
möte ger scouterna mer. Till vissa möten krävs det mindre inköp som ni bör ta ställning till så tidigt ni kan, 
oftast handlar det om material till hantverk eller material som scouterna kan ha en längre tid.

avslutningsceremoni
På samma sätt som det är viktigt att ha en återkommande start är det också viktigt att ha en avslutningscere-
moni. Avslutningen ger en bra möjlighet för dig som ledare att gemensamt med scouterna reflektera över vad 
som hänt under mötet samt ge återkoppling till scoutlagen, tidigare möten, nästa möte och så vidare.

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS

mÖtesupplägg:
Det här ingår i varJe mÖte
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Ett mål med scouting är att barnen ska lära sig mer om sig själva och för att göra det behöver de lära sig att 
reflektera. Det kan vara ett bra sätt att göra detta i samband med avslutningen, att fundera över hur jag beted-
de mig, hur vi samar betade, varför resultatet blev som det blev, hur det kändes och så vidare. En viktig del i 
reflek tionen är att fundera över vad jag/vi skulle göra annorlunda om vi gjorde samma övning igen.

För att få en bra reflektion behöver ni som ledare ställa processfrågor. Det är inte några svåra frågor utan de 
baserar sig på att locka fram orsaken till varför scouterna tänkte eller agerade som de gjorde. För att få scouter-
na att lyssna på varandra och att det ska bli tydligt vems tur det är att prata kan ni använda er av ett pratföre-
mål, t.ex. en pratpinne.

Den som har pratpinnen i sin hand får prata utan att bli avbruten och skickar sedan vidare pinnen när hen 
har pratat klart. Tänk på att alla ska se och höra den som talar. Fråga scouterna vad som varit bra eller mindre 
bra under kvällens möte. Varva med att låta scouterna berätta för varandra två och två eller för hela gruppen. 
Ett annat förslag på en avslutningscermoni är att använda sig av “hand-modellen”, låt varje scout svara på 
följande frågor:

tummen: något Jag tycKer var Bra

peKfingret: något Jag vill peKa på

långfingret: något Jag inte tycKte om

ringfingret: något Jag Bär meD mig

lillfingret: Det lilla extra

nästa gång
Ha som vana att avsluta mötet med att berätta vad ni ska göra nästa gång, det skapar trygghet och lockar 
scouterna att komma nästa gång också.

anDaKt
Många kårer är vana vid att ha andakt någon gång under mötet och andakten går alldeles utmärkt att kom-
binera med reflektionen. Ett stämningsfullt sätt att avsluta är att tända ett ljus eller en lykta och skicka runt 
denna. När man får ljuset behåller man det en stund och får tillfälle att tänka på saker som man är glad eller 
ledsen för eller som på något annat sätt ligger en nära. Vill man så gör man det i form av en bön och man kan 
sedan be till exempel scout bönen tillsammans. Gör klart för scouterna att det är helt frivilligt både att be och 
att tänka på något särskilt när man håller ljuset, men alla måste visa respekt för varandra och vara stilla och 
tysta medan ljuset skickas runt.

sociala meDier
Under vårterminen är det roligt om ni låter äventyrarna fota och dokumentera det som händer på  
avdelningen. Ett sätt att göra det är att låta äventyrarna skapa ett eget instagramkonto, i patrullen eller för hela 
avdelningen. Använd gärna #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17 när ni lägger upp bilder på kontot.  
Kanske har redan kåren ett konto eller en facebooksida som ni kan använda. Ni får gärna spana in vad som 
händer i resten av Sverige för äventyrarscouter som ska åka på Jamboree17. 

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS

1. planera lägerområDe
2. mat och hygien på läger 
3. hantera material på läger
4. surra
5. Bygga ett KÖK
6. scoutcity
7. äventyrarflagga
8. hållBar utvecKling
9. meDsKapanDe
10. KolDioxiDavtrycK
11. free Being me (mÖte #1)

instagramKonto!
Ett kul sätt att dokumentera och reflektera över vad vi gör i scouterna är att låta Äventyrarna 
skapa ett eget Instagramkonto - antingen i patrullen, eller ett gemensamt för hela avdelningen. 
Sedan kan ni under terminens möten låta scouterna instagramma vad de gör, reflektera kring 
vad de tycker om aktiviteterna och dokumentera för framtiden. Om ni skapar ett konto får ni 
gärna använda er av #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17 – på så sätt kan äventyrare över 
hela Sverige se vad andra gör (men vill ni att andra ska kunna se måste kontot vara öppet).

terminens mÖten
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syfte
Scouterna ska få en insikt i vilka behov som finns på en lägerplats för en veckas läger.

huvuDaKtivitet
sKapa ett eget lägerområDe 
Första mötet går ut på att scouterna får planera ett lägerområde inför kommande hajk eller läger. Syftet med 
mötet är att få insikt i planering och så småningom genomförande av lägerplats. Viktigt att  ha i åtanke är att 
alla scouter har olika erfarenheter vad gäller läger, så se till att alla idéer blir hörda och diskuterade.

planera lägerområDe 
Scouterna har i denna åldersgrupp skapat sig lite större kunskaper kring läger och materialhantering. Detta 
bör de ha i åtanke då de planerar och avbildar lägerplatsen. Ett alternativ är att låta scouternas fantasi flöda i 
början, men successivt påminna om viktiga aspekter som brandsäkerhet, smarta förvaringar, säkerhet kring 
vassa objekt och eld. Se också till att scouterna har koll på vilka material som ska användas om någonting 
behöver byggas. Ni skulle till exempel kunna studera materialförrådet kåren har för att få lite inspiration. Det 
går också att planera exempelvis förrådstält, matplats och liknande mer detaljerat.

metoD 
Det finns olika sätt att vara kreativa på. Använd pennor eller färg, lego, lera, modell.  Äventyrarna kan an-
vända mer svårändrade material då de mest troligt inte behöver genomföra några ändringar under terminens 
gång. Kanske till och med datorprogram? Tanken är att modellen ska följa med under hela terminen.

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 1
planera lägerområDe målspår:

KritisKt tänKanDe, proBlemlÖsning

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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syfte
Att scouterna får lära sig vikten av mat och näring men även hygien och att återställa området efter lägret.

huvuDaKtivitet
BesKrivning 
På läger är mat och hygien lika viktigt som hemma, men upplägget kan se annorlunda ut. Syftet med detta 
möte är att visa scouterna hur mathanteringen kan se ut på ett läger. Hur rätt mat kan hjälpa en att ha en bra 
tid som möjligt och allt annat som handlar om mat på ett scoutläger.

matfÖrvaring 
Denna övning blir bäst med förberedelser under föregående möte, med ca en veckas mellanrum. Övningen 
går ut på att scouterna får se vad som händer om mat inte förvaras på rätt sätt. På mötet innan placera ni där-
för ut ett antal olika varor som lämnas till veckan efter. Placera dem så att det inte ger obehag för andra genom 
lukt eller liknande. Scouterna får sedan se vad som hänt under en veckas tid. Är det vad de väntat sig? Skulle 
de vilja äta det nu? Hur kan ni förebygga att det blir såhär?

Ni kan även ge scouterna i uppgift att göra detta hemma med sin ”favoritmat” och ta med det till mötet för 
att visa resten. Denna övning kan förslagsvis genomföras utomhus.

matutlämningshinDerBana 
På Jamboree17 kan det vara långt till närmaste matutlämning, vägen kan vara full av hinder och distraherande 
saker. Det kan vara en fördel att vara beredd på utmaningen att ta sig tillbaka till lägerbyn med maten.

Scouterna får i denna övning testa att transportera vikten av en lägerbys mat, till ca 40 personer, från mat-
utlämningen genom en hinderbana till lägret. Övningen börjar med att patrullen får det hjälpmedel kåren 
brukar använda vid mattransport, cykelvagn, korgar eller liknande. Detta ska sedan transporteras genom en 
hinderbana till den utmarkerade matutlämningen, där maten lastas och sedan ska de ta sig tillbaka igen utan 
att tappa maten och utan att skada den eller de själva. Övningen handlar om att samarbeta för att underlätta 
en mycket vanlig och nödvändig uppgift under ett läger.

näringsBehovsstafett 
Denna övning går ut på att scouterna ska få testa hur mycket skillnaden i näringsintag kan påverka oss. Öv-
ningen är uppdelad i två olika utmaningar. 

Den första utmaningen går ut på att patrullerna får en eller flera plastflaskor med hål i ena änden. Flaskorna 
fylls sen upp lite olika mycket, viktigt att skillnaden är märkbar, med vatten. Flaskorna vänds, så att vattnet 
börjar rinna ut, den patrull som kommer längst vinner. Detta kan göras i flera omgångar. Uppgifter handlar 
om att visa att det kan krävas mycket energi för att klara en dag på ett läger.

Del två är att flaskorna istället fylls av annat. T.ex Gröt och vatten, eller fil och läsk. Detta för att visa på att 
näringsinnehållet också påverkar inte bara mängden. Övningen är annars den samma.

Båda övningar kräver reflektion efter för att hjälpa scouterna att komma fram till vad som hänt och hur det 
går att koppla till hur det vi äter påverkar oss.

 

mÖte 2
mat och hygien på läger målspår:

KritisKt tänKaDe, ta hanD om sin Kropp

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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stäDa efter sig 
På ett läger blir det ofta mycket skräp och i väder och vind kan det lätt hamna på andra ställen än där det 
borde vara. Det är viktigt att även det skräpet tas hand om efter att lägertiden är slut. Det är svårt att öva på 
det i förtid, men för att underlätta innan lägret kan scouterna få skapa ett sorteringssystem att ta med till 
lägret. Behållare för källsortering av olika slag kan markeras upp och planeras för att enkelt kunna användas 
när lägret börjar.

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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syfte
Scouterna får en djupare kunskap om säkerhet och materialvård.

huvuDaKtivitet
BesKrivning 
Under scoutläger behövs det ofta användas både kniv, yxa och verktyg. Det gäller då att veta hur en ska hante-
ra dem. Syftet med detta möte är att scouterna får lära sig hantera material och materiel på läger. Vikten av att 
hålla ordning och att använda rätt utrustning på rätt plats.

Brainstorming – vilKa material BehÖvs 
Vad behövs på ett scoutläger? Detta är en fråga där scouterna säkert har olika svar. Denna aktivitet går ut på 
att scouterna får resonera och diskutera om vilket material som behövs. Aktiviteten genomförs genom att 
scouterna brainstormar först i sin patrull, sen tillsammans i storgrupp. För att få först på övningen går det 
också att göras som stafett. Scouterna springer fram till en ritblock och skriver en sak, sen springer tillbaka, de 
får inte springa tillbaka förrän de kommit på nåt, eller fått hjälp från sin patrull.

sopsortering 
Sopsortering är alltid viktigt, ett scoutläger ute i naturen är inget undantag. En aktivitet om sopsortering finns 
att hitta i föregående möte. För detta möte är målet lite annorlunda, att lära sig vad som händer efter att det 
sorterats och tagits om hand om, eller inte har gjort det. Aktiviteten kan vara att besöka ett sophanteringsverk, 
förbränningsverk eller liknande anläggningar. Ni kan även göra ett besök på en strand får att visa hur mycket 
som kan spolas upp ur havet om det inte tas hand om. Ni kan även bygga en egen kompost på kåren och 
prata om förmultning.

materialtältet 
Materialtältet är platsen i byn där allt material ska förvaras så att alla kan komma åt det. Där måste vara ord-
ning och reda för allas skull. I denna övning får scouterna testa skapa ordning och reda och hålla koll på den. 
Aktiviteten är liknande kims lek. Scouterna får först själva sortera upp materialtältet (ett riktigt tält eller ett 
rum på kåren) så som de tycker är lämpligt. Därefter går de ut och ledarna skapar lite kaos i ordningen genom 
att flytta och ta bort olika materiel från tältet. Scouterna får sedan berätta vad som saknas eller har flyttats. 
Detta kan göras som en övning med flera patruller eller en enskild patrull.

BevismärKen 
Scouterna har flera olika sorters märken, en är bevismärkena. Det är det med hårdast krav för att klara av. 
Kunskaperna som finns i bevismärkena behövs ofta under läger det kan därför vara bra för scouterna att ha 
tagit dem innan. Speciellt passande för Upptäckare och Äventyrare är att ta Bevismärke kniv eller Bevismärke 
Yxa och Såg.

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 3
hantera material på läger målspår:

proBlemlÖsning

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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syfte
Scouterna får lära sig ett antal knopar och deras användning under surrning som kan behövas på ett läger.

huvuDaKtivitet - tillverKa personliga BesticK
BesKrivning 
På läger behöver man bygga med hjälp av snören. Surrningen hjälper till vid bygget av bland annat kök, mat-
plats, portaler. De mest användbara knoparna är dubbelt handslag, råbandsknop, skotstek och pålstek, men 
självklart finns många många fler! Vill ni ha tips på knopar finns det i ”Bygga boken”.

Bygg till lägret  
Börja med att återkoppla till lägerområdet ni tidigare har planerat. Vad behöver surras på er lägerplats? Dis-
kutera och planera hur mycket material som behövs. När ni kommit fram till detta kan några moment väljas 
ut för att öva på. Var noga med att anpassa utmaningen till scouternas förmågor, exempelvis kan äventyrare 
försöka sig på att bygga en portal. Ha i åtanke att säkerhet och stabilitet bör prioriteras vid planeringen och 
tillverkningen, då många scouter troligen kommer vilja klättra på portalen.

KnopverKstaD 
Lär scouterna nya knopar samtidigt som redan lärda knopar kan repeteras - Dubbelt halvslag, timmerstek, 
skotstek, tältlineknop, råband, förlängningsknop, eller vilka ni anser behövs. Ha exempelvis olika stationer i 
rummet för olika knopar, eller en tävling i flest gjorda knopar på tio minuter.

Knop-hinDerBana 
Scouterna ska lösa olika problem med hjälp av knopar. Exempelvis ska två lika stora tampar förenas, för att 
sedan fästas vid en påle. Där efter ska en trefot göras och på den ska en pålsteks ögla fästas på en av tinnarna. 
Efter det ska snöret fästas i marken och så vidare. Var kreativa!

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 4
målspår:surra fysisKa utmaningar

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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syfte
Scouterna får planera ett kök utifrån de behov de kan se och utifrån det antal som ska med på lägret.

huvuDaKtivitet
BesKrivning 
Ett kök är en viktigt knytpunkt på lägerplatsen, men hur ser ett scoutkök ut? Här går det att arbeta både 
fysiskt, med bilder och ritningar eller med hjälp av material som kåren har. Hur brukar kåren bygga kök 
och kan det göras på ett annat sätt? Ha hygien och hållbarhet för mat i åtanke. Här kan ni välja att göra alla 
aktiviteter, använda några av dem, eller hitta på egna. Om ni behöver inspiration: använd gärna scouternas 
bygga-bok.

testa matlagning 
Scouterna får testa eller diskutera de olika sätt att laga mat som de känner till för att se vad som är mest 
lämpligt för att ha på ett läger med ca 40 personer. Exempelvis är Triangakök inte det bästa verktyget om 40 
personer ska ha mat. Ibland hamnar man i situationer då man inte får elda, hur ska ni fixa middag?

att planera och Bygga ett KÖK 
Vad behövs i ett kök? Och vilka av dessa behöver ni bygga? Till exempel: diskställ, torkställ, vattenställ med 
mera. Fundera kring vilket storlek köket bör/kan ha. Ska ni använda gasol eller elda? Ibland kan det vara så att 
det behövs ett regnskydd, hur ska detta se ut, och tänk på hur det fungerar med den varma elden? I vissa lägen 
har scouterna ett begränsat antal slanor, ha det i åtanke.

Scouterna får sedan testa att bygga det kök som ska byggas på lägret! Anpassa denna uppgift till åldersgrup-
pen. Äventyrare kan exempelvis testa att bygga matlagningsytan, regnskydd, eld och gasol-platsen. Dessa 
kräver bra konstruktion och genomtänkt design. Ni som ledare får se till att uppgiften anpassas efter scouter-
nas förmåga.

samarBetsÖvning - sätta ihop stormKÖK 
Patrulltävling. Börja med att alla i patrullen står på led, sen en springa fram till ett stormkök, plocka upp det 
så köket är redo att användas för matlagning. Där efter ska en ny person springa fram och plocka ner den. 
Fortsätt så tills alla i patrullen har gjort detta. En annan variant är att man, två och två, håller armkrok och 
sedan sätter upp ett storkök, ENDAST med hjälp av den handen som är fri. Gör detta tills alla i patrullen har 
testat. Det går också att köra med ögonbindel, helt utan händer, genom att en patrullkamrat ger order och 
liknande.

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 5
målspår:Bygga ett KÖK fysisKa utmaningar

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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syfte
Scouterna får träna på att surra och bygga olika typer av konstruktioner. Framförallt får de vara kreativa.

huvuDaKtivitet
BesKrivning
En av aktiviterna på Jamboree17 går ut på att bygga en miniatyrstad. I den staden regerar Umojatanken. Där 
är vi så bra vi kan vara. Därför kommer vi att bygga en idealbild av hur vi vill att vår stad ska se ut. Vilka 
byggnader och nöjen kommer finnas. Biografer, parker och höghus om vart annat. 

Byggnaderna kommer vara ungefär en meter höga och byggas i bambu och större blomsterpinnar. Scouterna 
kommer själva få komma på vad de vill göra och hur det ska se ut.

För att redan nu börja tänka och inspireras inför att ni träffar alla andra i Umoja ska ni Bygga en bro som är 
minst en meter lång.

Det svåra börjar med att fundera på hur ni vill att bron ska ser ut och vilken funktion den ska ha. Ska den 
kunna ha en broöppning? Ska det bli en hängbro, balkbro eller varför inte en bågbro. Hur mycket kommer 
den att kunna bära? Börja med papper och penna och rita upp en plan på hur ni vill att bron ska se ut. 

Sök gärna lite på nätet om broar och se vad ni hittar för olika typer av konstruktioner. När ni är redo att 
bygga är bara att sätta igång. Materialet ni använder kommer avgöra hur ni kan arbeta. Antingen bygger ni 
av blomsterpinnar och gummiband och då kan ni sitta inne och bygga. Eller så går ni ut och använder riktiga 
slanor. 

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 6
målspår:scoutcity proBlemlÖsning, fysisKa utmaningar

terminsprogram 
äventyrarnas
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syfte
Att scouterna får vara med och bidra till utsmyckningen av äventyrar-hubben. Detta är ett gyllene tillfälle för 
Scouterna att få jobba i patrullen och skapa något tillsammans.

huvuDaKtivitet
BesKrivning: 
På jamboree17 kommer det att finnas ett område som bara tillhör äventyrarscouterna. Det området heter 
Äventyrarhubben. För att hubben ska bli så häftig som möjligt kan scouterna ta med egna flaggor och liknan-
de dekorationer att sätta upp i hubben. På det här mötet förbereds en sådan flagga. 

fÖrBereDelser:  
Förbered med olika material, färg och andra utsmyckningar som scouterna kan använda. Här finns det goda 
möjligheter att uppmuntra scouterna kreativitet genom att erbjuda lite annorlunda material. Det är också 
viktigt att det finns något i färgen orange att pynta med. 

genomfÖranDe: 
Varje patrull ska tillverka en egen flagga. Flaggan kommer sedan att sättas upp i hubben så att ni kan spana in 
både er egen och alla andras flaggor. Flaggan får inte vara större än 1mx1m. Den ska ha två infästningspunk-
ter, precis som en vanlig flagga. Det är också viktigt att det finns något med färgen orange på flaggan, eftersom 
orange är äventyrarscouternas färg. 

Börja med att sätta  er ner patrullvis och ta fram förslag på hur er flagga ska se ut utifrån det material som 
finns tillgängligt hos kåren. Steg två för patrullen är att göra er flagga tillsammans. När flaggan är färdig 
behöver den kanske torka, därefter kan den packas ner och tas med till Jamboree17. Under mötet får ni gärna 
dokumentera och använda hashtagg #aventyrarejamboree17. 

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 7
målspår:äventyrarflagga aKtiv i gruppen, fantasi och Kreativt uttrycK

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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syfte
Målet är att scouterna ska få en uppfattning om hur de själva påverkar miljön/samhället och hur de kan bidra 
till ett mer hållbart samhälle.

huvuDaKtivitet: hur långt har KläDerna färDats?
så genomfÖr Du aKtiviteten 
Fråga scouterna om de kan komma på en händelse (till exempel en flygresa) eller en produkt (till exempel ett 
par jeans) som skapar koldioxidavtryck. Berätta att en stor del av koldioxidutsläppen kommer av transporter, 
att varor har transporterats lång väg med tåg, flygplan, båt och lastbil. Just längre resa desto större koldioxidav-
tryck, eftersom transporter kräver bränsle och bränslet avger koldioxid när det förbränns. Nu ska scouterna 
själva få undersöka hur långt olika produkter har färdats. De får i patrullerna en korg med olika saker som 
har köpts i Skandinavien. Uppdraget är enkelt: de skall ta reda på var varje produkt kommer från (var den har 
tillverkats).

När de har tagit reda på produkternas ursprung skall de skriva ner dem på ett papper och lämpligtvis pricka 
för detta på en världskarta så att det blir mer tydligt hur långt produkterna har färdats. Efter ni har kollat på 
sakerna kan scouterna titta vart deras egna kläder kommer ifrån. Välj ett av plaggen ni har på er, som en jacka 
eller tröja eller scoutskjorta och ta reda på var den kommer ifrån (det står oftast på tvättlappen i plagget).

refleKtera 
Hur kan vi göra för att undvika produkters långa resor över hela världen? Hur är det möjligt att minimera en 
produkts resa? (Ett förslag kan vara att köpa lokalt producerade produkter).

Vissa saker behöver transporteras långt för att vi ska kunna konsumera dem. Till exempel är det ju svårt att 
odla bananer i Sverige. Ska vi avstå från att köpa produkter som har färdats lång väg? Eller finns det några 
andra lösningar (som att köpa ekologiska bananer som inte har besprutats med så mycket medel, som också 
orsakar koldioxidavtryck när medlet tillverkas, utöver det faktum att bekämpningsmedlen inte är bra för 
naturen).

Detta material BehÖver Du: 
En världskarta. En korg med saker (kläder, leksaker, elektronikprylar).

att tänKa på 
Det är viktigt att ledarna förberder sig innan mötet genom att läsa på om transporter och utsläpp.  

fÖr mer inspiration Kring ämnet hållBar utvecKling:

f Se filmen “Before the flood” av Leonardo Di Caprio

f Bjud in någon från en lokal miljö- eller klimatförening. Hör av er till exempelvis Naturskyddsfören 
 ingen, Jordens Vänner, eller Push Sverige.

f Prata med en lokal skola - kanske finns det en NO- eller samhällslärare som vill ställa upp?

f Besök ett museum eller en utställning om klimatförändringar. 

f Gör egen research eller utgå från er egen kunskap och förklara problem och möjligheter. Bra ut 
 gångspunkt finns hos Naturhistoriska Riksmuseet och Naturskyddsföreningen

f http://www.wwf.se/utbildning_kalkylator/ - svenska naturskyddsföreningens klimatkalkylator,  
 anpassad för skolklasser.

f http://www.minklimatpaverkan.se/ - en något “vuxnare”  
 kalkylator, från Stockholm Environment Institute.

Glöm inte att instagramma från dagens möte!  
Använd #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 8
målspår:hållBar utvecKling egna värDeringar, fÖrståelse fÖr omvärlDen, KritisKt tänKanDe

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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syfte
Syftet med mötet är att planera en aktivitet som scouterna tar med sig till lägret och genomför tillsammans 
med andra. 

huvuDaKtivitet
I äventyrarhubben (platsen där alla äventyrare på hela lägret kommer att hänga) kommer det att finnas ett 
open space-område. Open space är en metod som innebär att scouterna själva skapar aktiviteter. Det här mö-
tet går ut på att tillsammans i patrullen eller avdelningen förbereda en aktivitet till lägret. 

Är det så att man inte ska på Jamboree17 tar man med sig aktiviteten till ett annat läger eller om man ska 
träffa scouter någon annanstans. 

Patrullen ska tillsammans under mötet planera en open space-aktivitet, det kan vara nästan vad som men 
det är extra roligt om scouterna planerar något där de träffar andra scouter. I början av mötet är det viktigt 
att scouterna får fantisera fritt och att du som ledare är med och brainstormar. Efter att scouterna har några 
förslag på olika aktiviteter så kan patrullen tillsammans fundera på vad de tror att andra scouter skulle tycka 
om att göra. Därefter ska patrullen tillsammans planera hur de ska genomföra aktiviteten: behövs det material, 
information eller något annat som behöver förberedas? Ska scouterna lära ut något på open space-området, 
komma på en ny lek eller kanske göra något tillsammans med andra? Under mötet kan det vara en god idé att 
lägga upp sin idé på sociala medier för att redan under våren visa scouter i resten av Sverige vad som kommer 
hända på open space-området. 

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 9
målspår:meDsKapanDe fantasi, Kreativt uttrycK, leDarsKap

TERMINSPROGRAM 
ÄVENTYRARNAS
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syfte
Att stärka barn och ungdomars kroppsliga självförtroende och självkänsla.

huvuDaKtivitet
Free Being Me är ett unikt program som riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 7-14 år. Syftet är att stär-
ka barn och ungdomars kroppsliga självförtroende och självkänsla. När du genomför Free Being Me med dina 
scouter arbetar du med målspåren självinsikt och självkänsla, egna värderingar, aktiv i gruppen, relationer, 
förståelse för omvärlden, aktiv i samhället, kritiskt tänkande och fantasi och kreativa uttryck.

Free Being Me är framtaget av World association of girl guides and girl scouts (WAGGGS) och består av ett 
aktivitetspaket för 7-10-åringar och ett för 11-14 åringar. WAGGGS samarbete med experter på utbildning i 
kroppsligt självförtroende har säkerställt att programmet har en bestående effekt på scouternas självförtroende.

Genom roliga aktiviteter visar Free Being Me scouterna hur det går att få kroppsligt självförtroende och själv-
känsla. Dessa saker blir möjliga genom att lära sig att värdesätta sin kropp, stå emot sociala påtryckningar och 
hjälpa andra att få bättre kroppsligt självförtroende.

Free being me är utformat i fem delar och under Jamboree 2017 kommer programaktiviteten Free being me 
vara baserad på dessa delar. Eftersom det är ett viktigt ämne rekommenderas scoutkårer att genomföra första 
mötet ur Free being me för att få en första insikt och sätta igång tankar inom detta viktiga område.

På scouternas hemsida finner ni mer information samt aktivitetspaket anpassat för Äventyrare. Där finns även 
en ledarguide med tips och stöd inför genomförandet av Free being me.

mer information om free Being me: scouterna.se/leDascouting/leDa-scouting/free-Being-me/

äventyrarpaKetet free Being me: scouterna.se/leDascouting/files/2016/05/11-14---r-freeBeingme3.pDf

 Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #aventyrareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 10
målspår:free Being me #1 sJälvinsiKt och sJälvKänsla, egna värDeringar, aKtiv i gruppen, 
relationer, fÖrståelse fÖr omvärlDen, aKtiv i samhället, KritisKt 
tänKanDe, fantasi och Kreativa uttrycK.
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