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Under 1916 börjar världens första scouter att bli unga vuxna och behovet av scoutverksamhet 
för ungdomar dyker upp. 1918 nämner scoutings grundare Robert Baden Powell för första 
gången ”Roverscouts” i en scouttidning och därför väljer WOSM, en av våra två världsorga-
nisationer, att 2018 fira Roverscoutings hundraårsfirande – i Sverige och i hela världen! Den 
12 augusti 2018 uppmärksammar WOSM roverjubileet extra mycket då det sammanfaller 
med World Youth Day. Ta chansen tillsammans ditt rovergäng att göra en insats under den 
här dagen, med inspiration från det här programmet. 

DIY KOPPLAT TILL DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Memoria Vaga är ett do-it-yourself-program (DIY) av aktiviteter som knyter an till FN:s 
globala mål för hållbar utveckling. Du hittar en mer utförlig beskrivning av de globala målen 
kopplat till Scouternas strategi längre in i det här materialet. Precis som allt annat vi gör i 
Scouterna så är även det här materialet knutet till Scouternas program och i det här fallet även 
roverscouternas färdval i roverboken ”Vägvis”. DIY-programmet riktar sig till alla roverscouter 
i Sverige och är tänkt att utföras under sommaren 2018, men kommer självklart att kunna 
användas även efter att sommaren och jubileet är över

I det här DIY-materialet finns elva aktiviteter som varierar i tid och omfång, för att du ska 
kunna hitta något som passar just dig och ditt färdval. Presentationen av aktiviteterna förklarar 
tidsåtgång, för vilken åldersgrupp den passar och hur de går att koppla till roverscouternas färd-
val och målspår. Eftersom det övergripande temat för detta DIY-material är de globala målen 
för hållbar utveckling förklaras också hur du jobbar med de olika målen i de olika aktiviteterna. 

Vissa aktiviteter går bra att använda som mötesmaterial för yngre scouter där du som rover-
scout får leda och arbeta med de globala målen för hållbar utveckling. Det går också utmärkt 
att göra aktiviteterna i ditt roverlag eller tillsammans med andra avdelningar i kåren!

Därför firar vi 
roverscouting 
100 år 2018!
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OPTIMUS – DOKUMENTERA DITT PROJEKT
I och med 100-årsfirandet genomförs också en insamling av filmer och bilder, en dokumen-
tation som kallas optimus! Detta innebär att du har chansen att dela med dig av vad du gör 
i DIY-programmet så att Rover100-projektgruppen med hjälp av ert material kan skapa en 
hyllningsfilm till roverscouting, som kommer visas på Demokratijamboree 2018.
Mer info om hur du delar med dig av material till Optimus finns på Leda scouting-sidorna: 
http://www.scoutservice.se/fora-over-film-till-100-arsfirandet-av-roverscouting/

ROVERSCOUTBOKEN VÄGVIS
I Scouterna får du verktyg för att i ökande grad kunna ta 
eget ansvar för din utveckling. Som roverscout har du stora 
möjligheter att själv bestämma och lägga upp din scouting-
upplevelse. Roverscoutboken beskriver roverprogrammet 
som en färd och lägger mycket fokus på hur du planerar, 
genomför och utvärderar projekt. Boken innehåller fakta, 
metodtips och inspiration för att hjälpa dig att planera och 
genomföra olika roverprojekt. Målspår och scoutmetod 
beskrivs utförligt utifrån roverscoutperspektivet.

ROVERSCOUTENS FÄRDVAL
Som roverscout kan du välja mellan fyra olika färdval: Ledarskapet, Kulturen, Naturen och 
Samhället. I boken finns texter för inspiration och fördjupning för var och ett av dessa färdval 
och som roverscout anpassar du det du vill göra efter dina behov, förutsättningar och in-
tressen. Roverscouting är en resa i personlig utveckling, genom nya upptäckter och mot nya 
erfarenheter. Färdvalen är de olika stigar, leder eller rutter som leder dig framåt och ger en 
viss profil på ditt projekt. Samma projekt kan alltså innebära olika saker beroende på vilken 
profil du har och därmed kan ni i roverlaget göra samma projekt och komplettera varandra 
med olika ingångsvärden och olika färdval. 

När du gör en aktivitet ur detta DYI-program så arbetar du med ett färdval som roverscout. 

Du kan jobba med Färdval Kulturen som kan innebära att du fördjupar dig i ett kreativt 
uttryck genom att själv till exempel arrangera en mångkulturell middag, träna på ett annat 
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språk, få nya perspektiv genom resor och möten och utmana din världsbild. 
Färdval Ledarskapet innebär att du valt att fokusera på att utvecklas genom att leda 

andra. Du kanske är ledare för yngre scouter, eller är med och leder i andra grupper (som 
lägerplanering, kursteam eller på jobbet eller i skolan) samt reflekterar över ditt ledarskap och 
att det finns olika sätt att leda.

Med Färdval Samhället kan du fokusera på att utvecklas inom samhällsengagemang, 
demokrati och påverkan. Här jobbar du också med sådant som goda gärningar och socialt 
entreprenörskap. Med Färdval Samhället blir du en ambassadör för Scouternas värderingar i 
skolan, på jobbet och på hemorten.

Friluftsliv är en del av Scoutmetoden, men Färdval Naturen kan vara så mycket mer. 
Här kan du lägga fokus på miljöfrågor, ekosystem och naturens kretslopp. Arbete här kan 
innebära något som gör skillnad för vår planet.

Vill du veta mer om färdvalen? Läs om färdvalen på s.100 i ”Vägvis”.
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MÅLSPÅR FÖR ROVERSCOUTER 
Som roverscout arbetar du mycket med personlig utveckling och framför allt inom fem olika 
områden:  

• fysisk utveckling
• intellektuell utveckling
• andlig utveckling
• känslomässig utveckling
• social utveckling

För att göra det enklare 
för dig att arbeta 
med din personliga 
utveckling finns 
de 14 olika mål-
spåren, illustrerade 
som ballonger. Ju 
mer du arbetar med 
målspåren, desto mer 
utvecklas du och likt en 
ballong så fylls målspåret 
av det arbete du gjort och 
lyfter dig mot nya höjder. 
Du kan läsa mer om 
målspåren och personlig 
utveckling i Vägvis.

Precis som allt annat vi gör inom 
Scouterna är DIY-programmet 
kopplat till de olika målspåren, 
där varje aktivitet tar upp 2-3 målspår, 
men ofta går det att hitta fler målspår kopplade till 
aktiviteten än de förslag som finns här. Det står dig fritt att välja helt andra målspår som du 
tycker passar dig och projektet bättre.
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KORT OM SCOUTERNAS VISION OCH STRATEGI 
Scouternas vision är “Unga som gör världen bättre” och där har vi som roverscouter ett 
guldläge att göra världen bättre via våra roverprojekt eller att engagera andra unga i samhället 
och driva utvecklingen framåt för en bättre värld tillsammans. 

Det här är ett utdrag från Scouternas strategi 2015-2025:

”Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra 
att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa 
scouternas förväntningar i varje möte och genom att scouterna utvecklas till 
förebilder i vår gemensamma rörelse.”

Vill du läsa mer om Scouternas strategi så hittar du den på scoutservice.se.  

DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
2015 samlades världens ledare för att formulera nya globala mål för hållbar utveckling att 
fokusera på. Tillsammans arbetade de fram 17 olika mål som går att dela in i fyra större 
områden:

• Avskaffa extrem fattigdom
• Lösa klimatkrisen
• Främja fred och rättvisa
• Minska ojämlikhet och orättvisor

Det beslutades också att målen ska vara uppfyllda till år 2030 och för att det ska vara gnom-
förbart skapades mål 17 ”Genomförande och globalt partnerskap” och det här vi scouter kom-
mer in i bilden. 

Scouterna som organisation vill såklart vara med och se till att dessa 17 mål kan uppnås till år 
2030. Nu ska vi roverscouter göra en insats och förbättra världen, ett steg i taget!

För varje aktivitet som följer anges det vilka mål ni arbetar med i aktiviteten. Målen är inbakade 
i frågorna och du kommer diskutera dilemman, problem och lösningar. Ni kanske rent av 
hittar fler globala mål som passar in, ta då reda på mer om dessa mål, så kommer aktiviteten 
att bli ännu mer rolig och lärorik. Börja gärna med att läsa på om respektive mål för varje 
aktivitet innan ni börjar för att få mer kunskap om målen.
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TERMOMETERN 
Denna aktivitet passa lika bra att göra med sitt roverlag som tillsammans med 
andra roverscouter. Den funkar också att genomföra som aktivitet för yngre 
scouter, men se till att anpassa frågorna så att de passar till åldersgruppen. 

FÄRDVAL 
Ledarskapet 
Du som roverscout driver på diskussionerna, läser högt, ser till att alla förstår och låter alla som 
vill tala få ordet innan du går vidare.

Samhället 
“Vi matas med information om allt som sker i vår värld från många håll. Vi läser om det i tid-
ningen, på nätet, ser det på tv, hör det på radion och så vidare. Information som både gör oss 
glada men även ledsna, arga och kanske i vissa fall engagerade.” 
Ur ”Vägvis”  s.62.
Med den här aktiviteten får vi en chans att diskutera det vi matas med hela tiden.

Kulturen 
Genom att utmana fördomar och normer lär vi oss mer om varandra och utvecklas. Fundera 
under aktiviteten hur scouting kan göra det möjligt att se människorna bakom kulturer och 
beteenden. Hur agerar vi? Varför?

Naturen 
Hur kan vi som scouter egentligen göra världen bättre? Formulera egna frågeställningar med 
fokus på miljö och klimatfrågor. Stötta varandra i att fundera över klimatförändringarna och 
diskutera vad vi tillsammans kan göra för att förändra världen. Att sträva mot de globala målen 
för hållbar utveckling innebär också att skapa förutsättningar för bra klimatpolitik och att 
tillsammans förändra.

Aktivitet | Termometern
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MÅLSPÅR 

Du främjar fred och rättvisa genom:

#4 God utbildning för alla
#8 Anständiga arbetsvilkor och ekonomiskt tillväxt 
#16 Fredliga och inkluderande samhälle 

Dessa tre mål kommer vara inbakade i frågorna och du kommer diskutera dilemman, 
problem och lösningar. Ni kanske rent av hittar fler globala mål som passar in i påståendena, 
ta då reda på mer om dessa mål, så kommer aktiviteten att bli ännu mer rolig och lärorik.

Aktivitet | Termometern
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Tidsåtgång: 1-2 timmar

Gruppstorlek: 3-12 personer

Ålder att genomföra aktiviteten med: Upptäckarscouter, roverscouter

Mål med aktiviteten: Varje deltagare ska få reflektera över sig själv och sina åsikter samt ta 
in andras ingångsvinklar på samma frågeformuleringar. Med diskussion kan även en lösning 
komma fram.

Bakgrund: Krig och orättvisa finns överallt i världen och ibland känns det som om det aldrig 
kommer att ta slut. Ett steg i rätt riktning är att tillsammans uppmärksamma och prata om 
problemen och dilemman som påverkar den onda cirkeln av krig och orättvisa. 

Planering och genomförande: Termometern består av lappar med siffror, 1-6. Lägg ut 
termometern på golvet. Berätta sedan för deltagarna att ni nu ska göra en övning där de 
kommer att ta ställning till påståenden som handlar om att främja fred och rättvisa.

Förklara för deltagarna att när du läst upp ett påstående ska de ställa sig vid den siffra 
som motsvarar hur mycket de håller med om påståendet. Om de håller med helt ställer de 
sig vid 6 och om de inte alls håller med ställer de sig vid 1. Det är viktigt att alla ställer sig 
vid en siffra och inte mellan två siffror.

Läs ett påstående i taget och låt deltagarna diskutera med varandra två och två eller tre 
och tre om varför de ställt sig där de står. Låt de berätta vad de kommit fram till och pratat 
om. Ju svårare frågorna är desto mer diskussion kan behövas. Tanken är att du värmer upp 
deltagarna så de lär sig metoden innan de ska tycka något i svårare frågor.

Om det kommit upp något under den delen av övningen där deltagarna tog ställning till 
påståenden är det bra att prata mer om det och detta är ett bra tillfälle att göra det.

Att tänka på: Det måste alltid vara frivilligt att dela med sig, men om ingen räcker upp 
handen för att berätta så kan du försöka att rikta dig till någon specifik. Försök att avrunda 
diskussionen på ett sätt som ger deltagarna en känsla av varför ni gjort övningen. Några ned-
skrivna exempel på frågor du kan ställa ser du längre ner, en del anpassade för yngre scouter 
och andra för lite äldre scouter. Har du kommit på fler påståenden så är det bara att lägga 
in dem i aktiviteten innan/under/efter ni har börjat den. Knyt ihop övningen med en kort 
övergripande diskussion innan ni går vidare till nästa övning.

Aktivitet | Termometern
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Påståenden: Yngre scouter

• Det är roligt att gå till scoutmötena.
• Kårlokalen är alltid öppen för scouter.
• Alla kan bli scouter.
• Det är lätt att få andra att börja i Scouterna.
• I Scouterna kan alla vara sig själv.
• I Scouterna lär vi oss att ifrågasätta oskrivna regler.
• Det är lätt att vara ny i Scouterna eftersom alla blir väl omhändertagna.
• Det är en viss typ av människor som blir scouter.
• Scouterna förändrar samhället.
• Alla scouter blir lika accepterade och behandlas jämlikt.

Diskussion
• Vad kan det vara som gör att inte alla vill bli scouter?
• Har de som inte är scouter fördomar om hur scouter är eller hur det är att vara med 
   i Scouterna?

För äldre scouter:
Påstående och diskussionsfrågor som var och en bör tänka igenom innan diskussionen på-
börjas med hjälp av “utveckla” och “varför”. Skriv gärna ner det ni kom fram till och jämför 
med andra scouter som har gjort samma aktivitet. De två sista frågorna är lite annorlunda, så 
jobba gärna två och två för bästa resultat.

• Kvinnor och män ska tjäna lika mycket för lika arbete.
Utveckla. Vad finns det för fördelar eller nackdelar med total jämställdhet?
Varför? Varför tycker du eller tycker du inte det? Varför tror du det är så ojämställt just nu?  

• Alla människor är lika inför lagen, eller är de verkligen det?
Utveckla. Kan man inte bara betala en summa och bli kvitt brottet? Då slipper ju samhället
en massa rättegångskostnader, pengar som kan läggas på bland annat sjukvården?
Varför? Varför tycker du eller tycker du det inte? Varför är rättvisa så viktigt? 

• Krig i länder långt bort skapar inte problem här i Sverige
Utveckla. Ponera att vi vänder upp och ner på världen, alla rika länder är fattiga och de
fattiga länderna blir rika. Det blir krig – vad gör du, vart tar du vägen och varför? 
Varför? Varför tycker du eller tycker du inte det? Varför hjälps inte alla länder åt för att
undvika krig?

Aktivitet | Termometern
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• Jag vet till 100 % att det jag handlar har producerats under rättvisa/humana arbets-
förhållanden.

Utveckla. Hur kan du veta det? Borde inte alla seriösa företag göra så eller är det trevligare
med billigare kläder? 
Varför? Varför/varför inte är det viktigt att veta varifrån det vi konsumerar kommer?

• Demokrati är viktigt för att förhindra krig och konflikter.
Utveckla. Är det inte viktigare att vi har en stark envåldshärskare som tar alla beslut åt
oss? Finns det alltid en demokratisk lösning på en konflikt? 
Varför? Varför tycker du demokrati kan/kan inte förhindra krig? 

• Det finns människor med medfött begär/lust till krig
Utveckla. Föds inte alla människor antingen onda eller goda? Kan dagens världsliga
otrygghet vara en påverkansfaktor till att fler går ut i krig?
Varför? Varför/varför inte tror du att man föds med begär/lust till krig?

• Man kan genom krig tvinga fram demokrati
Utveckla. Om landet styrs på ett odemokratisk sätt, som exempelvis en diktatur, finns det
andra tillvägagångssätt att framtvinga en demokratiskt styre helt utan våldshandlingar?
Varför? Varför är inte alla länder redan demokratiskt ledda om det är en sådan viktig
punkt för att främja fred och rättvisa?

• Barnens rättigheter är lika viktiga som vuxnas.
Utveckla. Hur kommer det säg att barn fortfarande behandlas illa så som barnsoldater,
barnarbete och mycket mer annat grymt i många länder fortfarande?
Varför? Varför är barnens rättigheter en så viktig punkt?  

• Blir världen bättre?
Jobba två och två, skriv ner några punkter/organisationer/aktioner/människor som gör
världen en bättre plats. Framför en eller flera punkter tillsammans i grupp. 

• Kan Sverige tillsammans med andra rika länder göra mer?
Jobba två och två, ta reda på vad Sverige gör just nu för en bättre framtid samt om ni
kommer på förslag eller förbättringspunkter som Sverige kan göra. Vad kan varje individ
göra för att skapa en ljusare framtid för alla? Alla kan inte göra allt men en liten sak är
bättre än inget.

GLÖM INTE utvärdera övningen tillsammans med scouterna. Vad har de lärt sig? Utvärdera 
och reflektera själv efteråt: vad tar du med dig från övningen? Var det något som var extra 
intressant som du vill bygga vidare på och göra ett nytt projekt kring eller läsa mer om?

Aktivitet | Termometern
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Aktivitet | Hajken Fredskriget

HAJKEN FREDSKRIGET 
Denna hajkidé är ett sätt att uppmärksamma människor som ofrivilligt har 
hamnat mitt i ett krig eller en konflikt. Det är viktigt att poängtera att krig är 
absolut inget man ska ta lätt på eller ens kommer i närheten av så enkelt 
som den här hajken kommer att vara. En rekommendation är att genomföra 
aktiviteten tillsammans med personer som är säkra med sig själva och känner 
sig trygga tillsammans med resterande hajkdeltagare. Alla ska veta vad de ger 
sig in i innan hajken genomförs. 

FÄRDVAL
 
Naturen 
är så stor del av alla människors liv. Även om man bor i betongdjungeln finns det nästan alltid 
något som påminner oss om naturen. I denna aktivitet kommer du få lite känsla för naturen 
eftersom vi i scouter ofta är ute i skogen, vilket är ett sätt att upptäcka naturen, känna trygghet, 
få andrum, kraft och energi.

Ledarskapet 
Att vara ledare eller leda andra är något vi i Scouterna väldigt duktiga på, men också något 
som vi måste fortsätta att öva på under olika förutsättningar. Hur fungerar ditt ledarskap 
under stressade situationer, låga energinivåer, dåligt med sömn osv?

Samhället 
Samhällsengagemang finns med i både scoutmetoden och bland målspåren. Scouterna är 
inte bara en ungdomsrörelse utan även en organisation som engagerar sig i samhällsut-
vecklingen globalt. Roverscouten tar ett aktivt ansvar för sin omvärld genom ett långsiktigt 
engagemang i samhällsfrågor och genom att låta sina insikter om omvärlden få konsekvenser 
i det egna livet. Scouten bidrar till och ansvarar för demokratiska processer både i Scouterna 
och i samhället och hjälper andra att utveckla sitt eget engagemang. 

Kulturen 
Scouterna är världens största fredsrörelse. Målet är att vara en rörelse som präglas av mång-
fald och att verka för ett samhälle fritt från diskriminering. Genom att välja Kulturen som 
färdval kan du arbeta mer med dessa frågor och få andra att reflektera över hur vi tillsam-
mans skapar en bättre värld.
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MÅLSPÅR

Du främjar fred och rättvisa genom:

# 5 Jämställdhet
# 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
Dessa två globala mål fungerar som inspirationskälla till denna aktivitet. Vill ni läsa mer om de 
globala målen för hållbar utveckling innan, under eller efter aktiviteten hittar ni samtliga mål på 
globalamalen.se. 

Aktivitet | Hajken Fredskriget
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Tidsåtgång: 1-2 dygn

Gruppstorlek: 5 personer och uppåt.

Ålder att genomföra aktiviteten med: Utmanarscouter, roverscouter

Mål med aktiviteten: Att deltagarna ska få en grundläggande förståelse om hur en konflikt 
påverkar två länder samt en förståelse för att fredsfrämjande är något man alltid ska eftersträva. 

Bakgrund: Fler människor än någonsin tidigare är på flykt från krig och katastrofer. Fred-
liga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. 
Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld. 
Världens ledare har bland annat kommit överens om att till 2030 avsevärt minska de olag-
liga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna 
tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

Planering och genomförande:
INNAN HAJKEN 

• Engagera en eller flera hajkledare som kommer att ha ett övergripande ansvar för allt 
som händer under hajken. Det bör vara personer som är vana att leda scouter. 
Hajkledarna får instruktioner och manus hittar du längre ner. 

• Den optimala platsen för hajken har två höjder med cirka 500 meters avstånd mellan 
varandra, samt en stig, väg, dike eller å som går mellan höjderna, som kan markera en 
tydlig landsgräns. Det går naturligtvis bra utan det också, men det är bra med en tydlig 
markering av landsgränserna i terrängen.

• Innan hajken börjar behöver hajkledaren gå igenom vad som i stora drag kommer att 
hända under hajken. Det är viktigt att alla har förstått vad de ger sig in i, så att inga 
oklarheter uppstår. Hajken ska frammana känslan av ett krig, men är inte ett krig. 
Våld är naturligtvis inte tillåtet.

• Planera mat och utrustning utifrån att ni skulle gå ut på en vanlig hajk tillsammans.

UNDER HAJKEN
• Dela upp hajkdeltagarna i minst två lag (två länder) och dela upp allt material på samma 

sätt. Det viktiga är att det inte blir lika. Land A får maten, land B får tälten, Land A får 
veden, Land B får tändstickorna osv. 

• Dessa två länder har egen nationalsång, flagga, nationalrätt, danser, lagar, rollfigurer, till 
och med språk (om man vill). Ta några timmar på er att göra det så grundligt som möjligt.

Aktivitet | Hajken Fredskriget
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• Nu är det viktigt att varje land får var sin gräns och en gemensam handlingsplats 
(“internationell marknad”) där länderna kan byta varor med varandra. Det är viktigt 
byteshandeln bara går ut på vad man behöver för stunden, så att det kontinuerligt 
utförs handel mellan länderna. Pris på varor bestämmer du.

• Efter några timmar ska hajkledaren ändra regler för handeln. Vissa saker kostar nu mer, 
vilket leder till att det blir mer spänt mellan länderna, tills kriget är ett faktum.

• Ingen handel mellan länderna är nu tillåten, inte heller är det tillåtet att passera 
gränserna eller prata med ett annat land (undantag för hajkledarna). Länderna får klara 
sig själva med det de har när kriget började.

• Kriget slutar efter en överenskommen tid eller när vem som helst ropar ”avbryt” eller 
”sluta”. Om någon ropar detta, avbryts hela hajken och reder ut varför det har uppstått 
ett problem. Var tydlig med att deltagarna inte ska ta lätt på orden, för när de yttras är 
det ”game over”.   

• Kriget bör pågå i minst sex timmar, så ett bra förslag är att det börjar på eftermiddag 
till morgonen därefter. Hemliga uppdrag kommer att ges till båda länderna för att störa 
varandra under kriget. (Se instruktioner för hajkledaren)

• När kriget ska avslutas så ska varje land medla fred med varandra och försonas. Freden 
firas med en festmåltid som bägge länderna äter tillsammans. Därefter avslutas leken.

Aktivitet | Hajken Fredskriget
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EFTER ÖVNINGEN - UTVÄRDERING OCH REFLEKTION
Nu ska ni gå igenom vad som har hänt, vad ni gjorde, vad man kände och upplevde osv. 
Det är en väldigt viktig punkt att gå igenom, för att inte någon ska känna sig utsatt, kränkt, 
upprörd och för att undvika konflikter.

Bra att tänka på är att prata utifrån sitt perspektiv med personliga upplevelser och känslor. 
• ”Jag upplevde…”
• ”När du gjorde så här, kände jag….”
• ”Jag kände mig…”

Samla alla länderna i en grupp. 
Steg 1.
Återkopplingen utgår från de beslut som gjordes och de ställningstaganden som länderna 
gjorde under hajken. För en dialog kring syftet med uppdraget eller insatsen och hur ni såg 
på förutsättningarna att lyckas i startläget. Fokusera på fakta

• Vad var förväntningarna på hajken?
• Vad hade landet för uppgift/uppgifter?
• Vad skulle göras?
• Var målet rätt från början?

Steg 2
Syftet med steg 2 är att skapa en gemensam kartbild över händelsen, så utgå från samtliga 
deltagares uppfattning. Ta fram så många åsikter och perspektiv som möjligt – fokusera på 
fakta om vad som verkligen hände och bli eniga om det. Bygg en gemensam helhetsbild. Ta 
fram styrkor och svagheter i ert land. Rita gärna skisser eller gör mindmaps. 

• Vad hände? 
• Vad var det för typ av händelse?
• Vad orsakade händelsen?
• Vad var det som faktiskt hände under hajken? 
• Vad gjorde vi och varför gjorde vi det? 

Aktivitet | Hajken Fredskriget
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Steg 3
Syfte med steg 3 är att få fram viktig och mer heltäckande information. Att lära tillsammans 
innebär framför allt att kunna lyssna på varandra. Låt den som pratar tala färdigt. Ställ frågor 
om du inte förstår. Kontrollera att du uppfattat det som sagts korrekt. 

• Varför blev det som det blev?
• Vad gick bra och varför?
• Vad gick mindre bra och varför?
• Hur gjorde vi för att uppnå målet?
• Vilka konsekvenser fick det?
• Analysera orsak och verkan. Fokus på vad, inte på vem.

Steg 4
• Vad kan förbättras och hur?
• Hur kan vi samarbeta bättre för att lösa konflikter bättre, snabbare, säkrare, effektivare 

nästa gång?
• Vad behöver vi själva utveckla och öva på?
• Fokusera på saker som faktiskt går att påverka och som ligger inom er kontroll.

Steg 5
• Vad ska vi sprida vidare?
• Vilka lärdomar och insikter kan vara bra att fler får del av? 
• Hur sprider vi våra lärdomar/insikter vidare?

Hajkledarens instruktioner 
Syfte: Syftet med hajken är att deltagarna ska få en inblick i hur en konflikt kan påverka två 
välfungerande länder, hur mycket den lokala befolkningen i landet kommer i kläm samt att 
visa att främja fred alltid är det bästa i en konflikt. 

Mål: Att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för hur en konflikt påverkar två länder 
och att fredsfrämjande är något man alltid ska eftersträva.

Aktivitet | Hajken Fredskriget
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Innan hajken: Som hajkledare har du väldigt fria händer att bestämma vad som händer på 
hajken. Du känner scouterna bäst och vet hur du ska arbeta med dem. Nedan finns det några 
punkter som kan vara bra att planera och fundera kring redan innan hajken börjar. Fyll på 
med det du tycker är viktigt.

• Hitta en plats för aktiviteten
• Gränserna ska vara väldigt tydliga så att ingen av misstag går över en landsgräns. Finns 

det ingen bra naturlig gräns går det att använda snöre eller avspärrningsband.
• Handelsplatsen får gärna ligga lika långt ifrån varje lands lägerplats och även denna 

plants markeras tydligt. Kanske det även finns en “svart marknad” i närheten?
• Göm förnödenheter
• Gömd extrautrustning (som till exempel mat och kläder) antingen på en sida eller bäg-

ge sidor kan vara bra ifall ett land inte lyckas handla till sig mat innan kriget började. 
• Planera tidpunkter för händelser
• Det är frivilligt med schema men kan vara bra att ha ett ungefärligt upplägg på var, när 

och hur saker sker.
• Skapa bakgrundshistoria för bägge länderna
• Finns det någon bakgrund mellan länderna, olika händelser som ledde fram till kriget? 

Någon stal något viktigt, högg ner ett träd på fel sida, hjälpte inte till när det behövdes osv.
• Skriv manus
• Hur vill du att länderna ska agera mot varandra och när? Vilka händelser kommer att 

ske? Kanske en storm som gjorde att de behövde extra kläder eller att ett handelsavtal 
inte gick som det skulle. Låt fantasin flöda!

• När allt är planerat på pappret så gå gärna igenom vad som kommer att hända, hur 
deltagarna ska agera (spela spelet), vad som är syftet/målet med hajken osv.

Under hajken:
• Ha överblick av handeln mellan länderna 
• Priserna på bytesvaror bestämmer länderna själva men en tändsticka kanske är mer värd 

än en brödbit och ett tält eller mat/vatten kanske är de dyraste valutorna osv. 
• Se till att inget av ländernas lagar bryts
• Om lagar har tagits fram i ett land måste även de andra länderna följa dessa när de häl-

sar på. Lämpliga böter kan vara ved, tändstickor eller mat. 
• Flytta gränser om så behövs

Aktivitet | Hajken Fredskriget
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• I fall du märker att det har blir en orättvis fördelningen av området kan det vara bara 
att ändra lite, det kan till exempel vara en stor sumpmark på ett lands område som inte 
går att bruka. Det kan även ske under krigsdelen, att ett land tar mark av det andra. 

• Ändra spelreglerna för varje land
• I ett land kostar det helt plötsligt mer för vissa varor. Eller att ett land äger all ved, obe-

roende av om det andra landet bytt till sig veden.  
• Fusk kanske blir godkändt under en viss period för något land, så som att de bara får 

gå och hämta vad de vill ur de andras förråd  (en begränsning att rekommendera är en 
artikel/scout).

• Starta kriget
• Absolut inget våld är tillåtet! Hajken är mer som en känsla än en upplevelse av ett 

riktigt krig! Se till att ingen kommer till skada och avbryt hajken om det skulle ske. 
• Hur vill du att ert krig ska se ut? Grundreglerna är att ingen handel är tillåten och att 

ingen får passera gränsen, men i krig bryts ju lagar, så en svart marknad och territoriu-
mintrång borde vara vanligt. Du har fria händer – kanske behövs det byggas murar mot 
varandra eller placeras vakter som patrullerar gränsen dygnet runt?  

• Se till att det finns ett uppdrag för varje land samt hemliga uppdrag där de kan springa 
över gränsen och spana på de andra, kanske väcka dem mitt i natten, ta saker/personer 
eller skapa nya gränser osv. Maximalt 20 minuter över en annans gräns åt gången är en 
ganska bra tid att hålla. 

• Du som hajkledare måste hålla överblick på allt som händer under den här perioden, så 
ingen skadar sig eller känner sig utsatt på något sätt.

Efter hajken 
• Hjälpa till under fredsförhandlingarna
• När du ska medla fred mellan länderna ska det kallas till ett möte på en neutral plats, 

kanske på handelsplatsen eller på varsin sida av gränsen. Varje land lägger fram sina vill-
kor för fred och du medlar mellan dessa tills bägge länderna kommer överens. Länderna 
kramas/skakar hand och så är det åter fred igen.   

• Led utvärderingen
• Läs upp frågeställningarna enligt ovan, kom med egna inlägg. Alla ska få sin röst hörd. 
• Antingen är du själv sekreterare och skriver ner det som kommer fram eller så får någon 

i patrullen skriva. 

Aktivitet | Hajken Fredskriget
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Aktivitet | Scoutloppis

SCOUTLOPPIS 
Genom att arrangera en dag i kåren där familjerna har möjlighet att byta eller 
sälja material med varandra, är du med och hjälper till att skapa ett mer 
rättvist samhälle!

”Roverscouten tar ett aktivt ansvar för sin omvärld genom ett långsiktigt 
engagemang i samhällsfrågor och genom att låta sina insikter om omvärlden 
få konsekvenser i det egna livet.” Så står det beskrivet i roverprogrammet 
angående målspåret Aktiv i samhället. I den här aktiviteten arbetar du med 
scoutmetodens Lokalt och globalt samhällsengagemang samt Learning by 
doing. Att engagera sig lokalt för ett bättre och mer rättvist samhälle är det 
första steget för att förändra samhället även globalt. Under planeringen, 
genomförandet och reflektionen av denna aktivitet får du praktisk utbildning 
och utvecklas som person, såväl som projektledare.
 

FÄRDVAL

Ledarskapet 
Det här projektet innebär ett stort ansvar för planering och genomförande, och är på så vis ett 
bra projekt för dig som jobbar med färdvalet Ledarskap att utvecklas ytterligare.

Samhället 
Syftet med projektet att skapa ett bättre och mer rättvist samhälle, varpå det gör sig bra som 
ett projekt inom färdvalet Samhället. 

Naturen 
Genom projektet är du med och hjälper till att underlätta för material att cirkulera mellan 
ägare, istället för att slängas och köpas nytt. Ur det perspektivet är projektet passande även 
för dig som jobbar med färdvalet Naturen.
 
Kulturen 
Genom en materialbytardag skapar du förutsättningar för scouterna att få tag på material på 
ett ekonomiskt och hållbart sätt. Fler får möjlighet att få tag i saker, oavsett sociekonomisk 
bakgrund, vilket skapar större inkludering i scoutvärlden och samhället.
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MÅLSPÅR

Du är med och hjälper till att avskaffa extrem fattigdom 
och att lösa klimatkrisen genom:

#1 Ingen fattigdom
#12 Hållbar konsumtion och produktion

Aktivitet | Scoutloppis
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Tidsåtgång: En dag genomförande + planering

Gruppstorlek: Projektgrupp på 1-8 personer samt genomförande som engagerar hela kåren 
med familjer.

Ålder att genomföra aktiviteten med: Alla, även vuxna, ledare och föräldrar som är 
intresserade

Mål med aktiviteten: Målet med den här aktiviteten är att anordna en materialbytardag i 
sin avdelning, scoutkår eller varför inte bjuda in hela samhället? Scouterna med familjer får då 
möjlighet att byta bort och sälja saker de inte längre har användning av, saker som kan få nytt 
liv i en annan familj. Kläder, skridskor eller sovsäckar som är för små men fortfarande fullt 
dugliga är ett fantastiskt exempel på material som får ett längre liv genom er materialbytardag!

Bakgrund: Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster 
är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors 
hälsa. För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad 
verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer. Man kan tycka att så 
länge de stora industrierna inte genomför en total omställning av sin produktion, har våra 
vanor ingen betydelse. Men en global omställning startar hos den enskilda människan. Kan 
man börja någonstans och så ett frö så har man påbörjat en gigantisk sak!

Scouterna ska vara en organisation öppen för alla. Man ska inte behöva ha gott om pengar 
för att kunna vara scout och medverka på möten, hajker och läger. Friluftsmaterial som 
sovsäck, liggunderlag och ryggsäck, som behövs för att kunna åka på läger, kostar mycket att 
köpa nytt. Genom en materialbytardag skapar du förutsättningar för scouterna att få tag på 
material på ett ekonomiskt och hållbart sätt.
 
Planering: Presentera idén för kårstyrelsen och sätt ihop en projektgrupp som genomför 
arrangemanget. Hur många ni är bestämmer ni själva, men det är en fördel att vara några 
stycken då lasset blir stort att dra själv.

Planera ett datum för arrangemanget och se till att det ligger så pass långt fram i tiden att 
ni hinner marknadsföra den. Om materialbytardagen planeras under sommaren kanske den 
genomförs under höstterminen och då har den också kommit med i terminsprogrammet för 
kåren. 

Marknadsför materialbytardagen genom kårens hemsida, sociala medier, terminsprogram 
och lappar i scoutstugan.

Aktivitet | Scoutloppis
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Genomförande: Under själva materialbytardagen ställer du iordning med bord i lokalen 
som valts. Man kan välja att dela upp lokalen efter material, exempelvis ett bord för rygg-
säckar, ett för scoutskjortor, ett för skor osv. Var tydliga med att byten och försäljning sköts 
av familjerna själva, det är alltså inget ställe att bara lämna in saker. Kanske kan det vara 
lämpligt att passa på att sälja fika där intäkterna går till scoutkårens verksamhet. Det blir en 
dag där familjerna får mötas och tillsammans, tack vare ditt och kårens engagemang, bidra 
till en bättre värld!

Reflektion: Efter att dagen har genomförts klappar du dig själv på axeln – vilken insats du 
gjort! Ett par dagar senare sätter du dig ner, eventuellt tillsammans med din projektgrupp, 
och reflekterar över projektet.

• Gå tillbaka och fundera över dina egna förväntningar på projektet. Har förväntningarna 
infriats? 

• Har målet uppnåtts så som du tänkte dig, eller kanske på något annat vis?
• Vad har gått bra, vad har gått dåligt och varför?
• Vad har varit det bästa med projektet?
• Vilka är de största erfarenheterna du tar med dig som person och vilka erfarenheter har 

ni gjort som grupp?

Genom att sammanfatta och reflektera har du chansen att ta med dig många erfarenheter till 
kommande projekt, det handlar helt enkelt om att lära genom att göra!

Att tänka på: Matarialbytardagen går även att göra för alla i närområdet. Kåren står för 
bordet och allmänheten tillsammans med scouterna står för varorna.

Aktivitet | Scoutloppis
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OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Aktiviteten vill visa på hur olika människor har olika förutsättningar beroende 
på i vilket land de bor. Scouterna delas in i olika samhällsgrupper vars olika 
förutsättningar i samhället illustreras genom olika fördelar i mindre övningar 
som genomförs. Det går bra att genomföra aktiviteten som ledare för yngre 
scouter eller i roverlaget. 
 

FÄRDVAL

Ledarskapet 
“Om du gjort färdvalet ledarskap fokuserar du på att utvecklas genom att leda andra. I princip 
vilket projekt som helst där du tar ledaransvaret kan vara ett projekt inom färdvalet ledarskap.” 
Ur ”Vägvis” s. 122
Om du som roverscout leder aktiviteten och ser till att allt material finns arbetar du aktivt 
med färdvalet ledarskapet. På grund av att aktiviteten är ganska stor och omfattande sätts ditt 
ledarskap på prov.

Samhället 
“Med färdvalet samhället kan du fokusera på att utvecklas inom samhällsengagemang, 
demokrati och påverkan. Samhällsengagemang finns med både i scoutmetoden och bland 
målspåren, men om du sätter på dig ‘samhällsglasögonen’ kan dina projekt ta extra skruv åt 
det hållet.” 
Ur ”Vägvis” s.140

Samhällsglasögonen är väldigt tydligt med under hela aktiviteten och reflektionen i slutet 
kan ses som en språngbräda för ett fördjupat engagemang inom resursfördelning och orättvisor 
i världen.
 
Kulturen 
Målet med aktiviteten är att uppmärksamma scouterna på hur andras vardag kan se ut 
jämfört med deras egen. Kultur innebär levnadsmönster, normer och vanor hos en grupp 
människor och med detta som grund kan projektet göras utifrån en kulturell vinkel. 

Aktivitet | Olika förutsättningar
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MÅLSPÅR

Du hjälper till att avskaffa extrem fattigdom genom: 

#1 Ingen fattigdom
#10 Minskad ojämlikhet

Aktivitet | Olika förutsättningar
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Tidsåtgång: 1 timme för planering och 1-2 timme för genomförande.

Gruppstorlek: Maximalt 15 personer med indelning av patruller om 5 personer. Aktiviteten 
kräver utöver det 1-2 ledare samt minst en ledare/funktionär som klär ut sig till polis.

Ålder att genomföra aktiviteten med: Äventyrarscouter, utmanarscouter, roverscouter.

Mål med aktiviteten: Uppmärksamma scouterna på hur andras vardag kan se ut jämfört 
med deras egen. Tanken är att genom en praktisk huvuddel, som sedan övergår till reflektion, 
ge scouterna chansen att upptäcka hur resursfördelningen mellan länder och sociala grupper 
ser ut och påverkar olika människor.

Bakgrund: I januari 2017 släppte välgörenhetsorganisationen Oxfam en rapport som visade 
på att världens åtta rikaste människor äger lika mycket som den fattigaste halvan av jor-
dens befolkning, 3,6 billioner människor. Detta är ett tydligt exempel på hur skevt jordens 
resurser är fördelade. Ett annat exempel är hur olika länders ekonomier och industrier ser 
ut och vilka det är som genomför de jobb ingen annan vill göra. Aktiviteten är ämnad att be-
lysa detta problem och lägga grunden för en dialog mellan scouterna om hur problemet har 
uppstått och hur det kan motarbetas alternativt lösas.
 
Material:

• Mat till de olika grupperna, till exempel 

fryst pizza, pannkakssmet och sylt, 

pasta med tomatsås och köttbullar och 

ris med soja. 

• Utklädnad för polis/vakt

• Tygband i tre olika färger

• Ved, späntade stickor, tidningspapper 

och eldstartare

• Täljknivar, yxor, tändstickor

• Spritkök och T-sprit

• Saft/vatten

Aktivitet | Olika förutsättningar
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Planering: Börja med att samla ihop det material som behövs för att genomföra aktiviteten. 
Tygbanden är tänkta att fungera som indikator på vilken samhällsgrupp scouten tillhör. 
För enkelhetens skull kommer beskrivningen innehålla färgerna gul=överklass (västländer), 
orange=medelklass (större delen av jordens länder) och rött=underklass (världens fattigaste 
länder sett till BNP/capita). Självklart går det bra att använda andra färger men se till att alla 
ledare är införstådda med vilken färg som signalerar vilken grupp. 

När scouterna kommer till mötet delas de in i mindre patruller om maximalt fem scouter. 
En patrull får det gula bandet, en annan det orangea och den sista det röda. Ifall det är fler 
än tre patruller så kan du ge ut det röda eller orangea bandet till fler patruller men det ger en 
större effekt ifall bara en patrull får det gula bandet. Scouterna får inte reda på vad de olika 
banden betyder, bara att de ska använda banden i slutet av mötet och att de ska knyta det 
runt sin handled så att det syns. 

Aktiviteten fungerar bäst som en stationsövning där patrullerna genomför samma övningar 
samtidigt och gemensamt går mellan stationerna.

Aktivitet | Olika förutsättningar
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Station 1. ELDNING 
Patrullerna får i uppgift att starta varsin eld men med olika materiella förutsättningar. 

Patrullen med gult band:
• Får färdig späntade stickor, tidningspapper och eldstartare samt ved av ledarna. 

Patrullen med orange band:
• Får tidningspapper, ved, täljkniv och tändstickor av ledarna. 

Patrullen med rött band:
• Får ved, yxa och täljkniv av ledarna, alternativt måste själva hitta ved i naturen att elda med. 

Station 2. POLISFÖRHÖR 
En av ledarna har klätt ut sig till polis eller vakt. Någon har snott godis från den lokala mat-
affären och nu ska polisen ta reda på vem eller vilka av scouterna som har gjort det. Polisen 
väljer ut några med gult, orange och rött band och “förhör” dem i grupp. “Förhöret” upp-
repas tills alla scouter har gjort det, men viktigt är att det är en blandning av “banden” och 
inte bara scouter med samma färg på banden. 

Under “förhören” är polisen favoriserande mot scouterna med gult band och misstror de 
med orangea bandet men främst de med rött band. Exempelvis kan polisen vara ursäktande 
till den scout med gult bands svar medan polisen försöker förvränga eller aktivt feltolkar det 
som scouterna med orange och rött band säger. 

Under tiden som polisförhören pågår så får de patrull medlemmar som väntar på sin tur 
lösa varsitt chiffer. 

Station 3. CHIFFER 
En av ledarna har klätt ut sig till polis eller vakt. Någon har snott godis från den lokala mat-
affären och nu ska polisen ta reda på vem eller vilka av scouterna som har gjort det. Polisen 
väljer ut några med gult, orange och rött band och “förhör” dem i grupp. “Förhöret” upp-
repas tills alla scouter har gjort det, men viktigt är att det är en blandning av “banden” och 
inte bara scouter med samma färg på banden. 

 

Aktivitet | Olika förutsättningar
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Station 4. MAT OCH REFLEKTION 
På den sista stationen ska scouterna först tillaga sin mat och sedan i patrullen och slutligen i 
hela gruppen reflektera över aktiviteten. 

Patrullen med gult band:
• Får lättlagad mat ex. mikropizza eller pannkakssmet som är färdigblandad och sylt. 
• Patrullen får ett spritkök och den mängd T-röd/gas som de behöver samt tallrikar och 

bestick.
 
Patrullen med orange band:
• Får mer svårlagad mat men som innehåller alla delar av kostcirkeln. Ex. pasta med tomat-

sås och köttbullar. 
• Patrullen får ett spritkök och den mängd T-röd som de behöver samt varsin kåsa och sked.
 
Patrullen med rött band:
• Får enklare mat, ex. ris med soja/sweet chilisås. 
• Patrullen får ett spritkök men med en begränsad mängd T-röd, ifall T-röden tar slut så får 

patrullen nöja sig med hur kokt deras mat är då. Scouterna i patrullen får varsin sked men 
får äta direkt ut kastrullen.

 repas tills alla scouter har gjort det, men viktigt är att det är en blandning av “banden” och 
inte bara scouter med samma färg på banden. 

Alla patrullerna får övrigt material, som vatten till tillagning, i samma utsträckning. 

Under tiden som patrullerna lagar mat får de reflektera över hur det kändes att tillhöra sin färg. 
Exempel på frågor att diskutera:
• Hur kändes det att elda/träffa polisen/lösa chiffret/laga maten? Hur kändes det att få andra 

förutsättningar än de andra patrullerna?
• Var det någon av stationerna som var mer jobbig att genomföra än de andra när ni såg 
hur det var för de andra grupperna?
Hur ser det ut i samhället, finns det sådana här skillnader på riktigt? Alternativt kan 
scouterna nu ges möjlighet att pröva livets lotteri genom Rädda barnen. 

Aktivitet | Olika förutsättningar
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Återsamlas i helgrupp: 
• Hur kändes det att tillhöra de gula/orangea/röda när ni såg hur de andra patrullerna hade det?
• Vad kan vi göra för att hjälpa de som tillhör den röda gruppen?
• kan det här hända på riktigt? Varför och i vilka sammanhang? 
• vad kan du göra för att alla ska få samma möjligheter?

Tips!
I samband med aktiviteten kan scouterna få testa Rädda 
barnens Livets lotteri. Detta sker med fördel i samband 
med den egna reflektionen. http://www.livetslotteri.radda-
barnen.se/

Aktivitet | Olika förutsättningar
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Aktivitet | Utsläppsneutral hajk

UTSLÄPPSNEUTRAL HAJK 
Planera och genomför en hajk där ytterligare en dimension läggs till vid 
planeringen – hajken ska nämligen vara eller närma sig utsläppsneutral, 
vilket innebär att koldioxidutsläppen under hajken närmar sig noll.

Beskrivningen av scoutmetodens punkt Friluftsliv lyder som följer: 
Genom friluftslivet möter scouten i patrullen utmaningar som uppmuntrar 
till samarbete och kreativ problemlösning. Den genom friluftslivet ökade 
kontakten med naturen inspirerar scouten till kunskap om och ansvars-
tagande för natur och miljö. I detta projekt får du sätta klimatfrågorna i 
fokus under planeringen, för att sedan få njuta av friluftslivet under genom-
förandet och lösa eventuella uppkomna problem längs vägen. 

Scouterna vill värna om naturen och bidra till hållbar utveckling. Rover-
scouten planerar och genomför friluftslivsutmaningar för sig själv och andra. 
Ta chansen att var med om en mycket lärorik process som avslutas med 
en rolig hajk där du är med och hjälper till att lösa klimatkrisen!
 
 

FÄRDVAL

Naturen 
Friluftsliv är en del i scoutmetoden, men färdval Naturen sträcker sig över mer än bara frilufts-
livet. Detta projekt är ett bra sätt att fördjupa sig i miljöfrågor samtidigt som genomförandet 
innebär ett äventyr ute i naturen.

Ledarskap 
Som projektledare för er utsläppsneutrala hajk får du chansen att träna på förmågor inom 
Ledarskap varpå projektet även riktar sig till dig med det färdvalet.
 
Kulturen 
Vad innebär egentligen konsumtion i vårt samhälle idag? Och vilken påverkan har vår kon-
sumtion på hur vi lever? Genom att fundera över våra konsumtionsmönster kan du upptäcka 
nya delar av din och vår egna kultur att reflektera över - och kanske förändra?
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Samhället 
Genom att i förväg fundera över vår konsumtion och konsumtionsmönster kan vi tillsam-
mans göra stor skillnad. Kan du sprida information till fler om hur hajken planerats och 
tänkt klimatsmart så att andra kan ta efter? Eller behöver du göra ett projekt till och se hur 
du kan verka för att fler ska tänka klimatsmart när de hajkar?

MÅLSPÅR 

Du hjälper till att lösa klimatkrisen genom:

#7 Hållbar energi för alla
# 12 Hållbar konsumtion och produktion
#13 Bekämpa klimatförändringen

Aktivitet | Utsläppsneutral hajk
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Aktivitet | Utsläppsneutral hajk

Tidsåtgång: 1-3 dagars hajk + planering inför

Gruppstorlek: 1-8 personer

Ålder att genomföra aktiviteten med: Upptäckarscouter, äventyrarscouter, 
utmanarscouter, roverscouter

Mål med aktiviteten: Att planera och genomföra en hajk där nettoutsläppet av koldioxid 
är så nära noll som möjligt. Alla delar av hajken ska vara medräknade för att inte ge koldioxid- 
utsläpp, alternativt kompenserar man för de koldioxidutsläpp man bidrar till.

Bakgrund: Grunden till klimatförändringarna är växthusgaserna vi släpper ut i atmosfären. 
Utsläppen måste minska om vi ska klara av att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 
2 grader och därmed begränsa de allvarliga konsekvenser en uppvärmning medför. Sverige 
har satt det ambitiösa målet att vara en koldioxidneutral stat år 2050. I regeringens nollvision 
ska utsläpp och upptag av växthusgaser då balansera varandra. 
Därmed anses Sverige uppfylla sin del av ansvaret för att det globala tvågradersmålet ska 
kunna förverkligas. Regering och företag har givetvis stor makt att påverka utvecklingen i 
rätt riktning, men ytterst är det vi vanliga människor som behöver ändra våra rutiner och 
vanor för att bidra till nollvisionen.

Planering och genomförande: Börja gärna med att räkna ut ditt koldioxidavtryck på 
www.klimatkontot.se. Det ger en bra bild av hur dina dagliga vanor påverkar klimatet och 
hur man ska börja fundera när man planerar hajken.
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Tips på veckomeny 
för att äta klimatsmartare

TRANSPORT. Var startar hajken? Är det en vandringshajk 
kanske vi kan börja hemifrån? Kan man åka tåg eller buss 
en bit för att sedan låta vandringshajken leda oss hemåt 
igen?
⦁ 
MATERIAL. Hur sover vi? I ett byggt vindskydd som finns 
i skogen? Kan vi bygga ett eget vindskydd med hjälp av 
slanor (som vi sedan återanvänder) och granris? Behövs 
snitslar för att märka ut leden, kan vi då använda oss av 
något vi hittar i naturen? 
⦁ 
MAT. Planera maten så att svinnet och skräpet blir så lite 
som möjligt. Se till att allt ätbart används och inte kastas. 
Alla plast-, papper och aluminiumförpackningar som maten 
förvarats i sorteras och följer med i ryggsäcken hela haj-
ken för att sedan lämnas på återvinningsstation. Maten vi 
inhandlat är KRAV-märkt och ekologisk och producerad i 
Sverige, allra helst lokalt. Planera maten efter säsong! På 
ett möte inför hajken kan du torka äpplen att ha med som 
mellanmål, istället för att köpa färdiga snacks. Växtbase-
rad mat har ett mycket mindre koldioxidavtryck än kött. 
Använd alltid lock på grytor vilket kraftigt minskar energi-
förbrukningen och planera matlagningen så att mängden 
vatten reduceras. Laga mat på spritkök. Jordbruksverket, 
Livsmedelsverket och Naturvårdsverket har tillsammans 
tagit fram en veckomeny där koldioxidutsläppen är halve-
rade (0,9-1,3 ton koldioxidekvivalenter per person och år) 
jämfört med dagens genomsnittliga kost. Den kan ge inspi-
ration till matplaneringen! Givetvis måste man tänka till en 
hel del då man ska ha med maten på hajk.

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/
trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr296_1.pdf

Aktivitet | Utsläppsneutral hajk
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Reflektion: Som avslut på hajken är det bra att göra en sammanfattning och utvärdering av 
projektet.

• Gå tillbaka och fundera över dina egna förväntningar på projektet. Har förväntningarna 
infriats? 

• Har målet uppnåtts så som du tänkte dig, eller kanske på något annat vis?
• Vad har gått bra, vad har gått dåligt och varför?
• Vad har varit det bästa med projektet?
• Vilka är de största erfarenheterna du tar med dig som person och vilka erfarenheter har ni 

gjort som grupp?

Genom att sammanfatta och reflektera har du chansen att ta med dig många erfarenheter till 
kommande projekt, det handlar helt enkelt om att lära genom att göra!

Aktivitet | Utsläppsneutral hajk
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Aktivitet | Skräpkonst

SKRÄPKONST 
I Scouterna blir unga redo för livet! Att vara redo innebär bland annat att 
personligen engagera sig i sin omvärld. Det är möjligheten att själv få göra 
en insats som föder aktiva och långsiktigt arbetande samhällsmedborgare. 
Man måste inte komma ända in i FN:s högkvarter för att förändra världen, 
utan det räcker med att man börjar titta sig omkring i sitt närområde. Gör 
en insats för naturen och samhället genom att plocka skräp i ditt närområde, 
för att sedan släppa fram konstnären i dig och skapa något konkret av det 
du hittat! Projektet är perfekt att genomföra med yngre åldersgrupper. Sam-
tidigt som du bidrar konkret till ett renare och vackrare närområde, bidrar 
ditt ledarengagemang till att skapa lust och nyfikenhet för både miljöfrågorna, 
samhällsengagemang och kreativt uttryck hos de yngre scouterna!
 

FÄRDVAL

Ledarskapet 
Du som jobbar med färdvalet Ledarskap genomför med fördel det här projektet i rollen som 
projektledare antingen för ditt roverlag eller för yngre scouter. Här får du möjlighet att utveckla 
förmågan att leda andra!

Naturen och samhället 
Du gör en insats för både miljön och samhället, vilket gör att projektet riktar sig även till dig 
med färdval Naturen eller Samhället.  

Kulturen 
Slutklämmen på projektet, själva konstskapandet, ger dig som valt färdval Kulturen möjlig-
het att jobba kreativt.
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Aktivitet | Skräpkonst

MÅLSPÅR 

Du hjälper till att lösa klimatkrisen genom:

#11 Hållbara städer och samhällen
#13 Bekämpa klimatförändringar
#14 Hav och marina resurser
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Tidsåtgång: 1-2 timmar

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Ålder att genomföra aktiviteten med: Alla

Mål med aktiviteten: Att genom ett projekt som inkluderar dig och din patrull, alterna-
tivt större delar av eller hela kåren, uppmärksamma nedskräpningen i Sverige.

Bakgrund: Nedskräpningen ser ut att öka. Tidigare år har skräpmängderna minskat i 
de kommuner som mäter skräp, men i år har den trenden brutits. Våra hav är fulla med 
skräp och enligt en larmrapport från Ellen MacArthur Foundation kommer det att finnas 
mer plast än fisk i havet år 2050 om inget görs. Det absolut vanligaste skräpet i tätorter är 
fimpen. 62 % av skräpet består av fimpar i de kommuner som mäter skräp. Runt 1 miljard 
fimpar hamnar på våra gator och torg per år. Nedskräpningen har många negativa konse-
kvenser för djur och natur.
I havet är det framförallt plasten som är den stora boven. Stora mängder plast flyter runt i 
våra hav, sjöfåglar och marina däggdjur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. När 
djur äter plast istället för mat blockeras deras matsmältning och djuren kan hindras i sin 
tillväxt, förgiftas och i värsta fall dö. Nedskräpning leder till en negativ spiral. Skräp föder 
skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till otrygghet. Det här visar 
ett flertal studier.

Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är 
nedskräpad. Till slut förlorar vi respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som 
otrygg. En vanlig aktivitet som organisationer som Håll Sverige Rent arrangerar är skräpp-
lockardagar. De som deltar blir mer medvetna om problemet med nedskräpning och insik-
ten påverkar i sin tur beteendet. Barn som plockar skräp har mer medvetet påtalat betydelsen 
av att inte skräpa ner, och noterar ofta och kommenterar till föräldrar om hur skräpigt det 
är. De som plockar skräp blir också sugna på att tillrättavisa de som skräpar ner. 
För mer information, läs mer på www.hsr.se.

Planering och genomförande: Antingen väljer du att genomföra projektet i ert roverlag, 
eller så engagerar du delar av eller hela kåren. En del innehåll bör då anpassas efter ålders-
grupperna. Projektet kan genomföras på de vanliga scoutmötena och kräver därför ingen 
extra tid av scouterna eller deras ledare. Scouterna är ute i närområdet med varsin påse och 
plockar allt skräp de hittar. Därefter är det dags att skapa konst av skräpet! Förbered gärna 
med limstift, pennor, färg och kanske extra kartong så blir det lättare att göra något häftigt. 

Aktivitet | Skräpkonst
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Visa gärna upp något du själv skapat för att inspirera och uppmuntra sedan scouterna att 
tänka själva och låta fantasin flöda. Scouterna väljer själva hur mycket av skräpet de vill 
använda. En massa fimpar kanske inte är så roligt att jobba med, däremot kan pantburkar 
tillsammans med någon pappersförpackning och en reklambroschyr bli precis vad som helst 
när man väl sätter igång.

Scouterna får sedan presentera sina konstverk för varandra. Kanske arrangerar du det här 
projektet som en aktivitet under en lägerdag? Då kan utställningen passa bra om du har någon 
hälsa på-kväll för föräldrar och syskon. Genomför ni projektet i ert roverlag kan ni med 
fördel dela upp er i flera grupper och tävla om att göra det häftigaste konstverket.

Att tänka på
• Förbered plasthandskar till deltagarna.
• Glöm inte bort att återvinna skräpet när ni sedan är färdiga med konsten - då har ni gjort 
er insats!
• Den här aktiviteten går att utföra precis var som helst, då man tyvärr hittar skräp på de 
allra flesta platser idag. Fungerar alltså lika bra på veckomötet som på hajken eller lägret!

Aktivitet | Skräpkonst
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KLIMATUTMANINGEN 
”Roverscouten förstår samband i naturen och villkoren för ekologiskt hållbar 
utveckling. Scouten drar slutsatser om vad dessa innebär för samhället och 
för det egna sättet att leva. Roverscouten tar ställning för en ekologiskt 
hållbar livsstil och tar ansvar för att påverka andra i rätt riktning.” Detta är 
beskrivningen för roverscoutens målspår Känsla för naturen. Genom att 
kombinera målspåret med scoutmetodens Lokalt och globalt samhälls-
engagemang hittar du här ett projekt som lyfter viktiga frågor och leder till 
konkret handling!
Tävla mot varandra inom roverlaget i olika grenar som går ut på att minska 
sin egen klimatpåverkan i vardagen. Aktiviteten är inspirerad av SVT-serien 
“Storuman forever” där Heidi Andersson och Björn Ferry siktar mot att leva 
fossilfritt år 2025, och försöker få med sig hela byn på tåget.

 

FÄRDVAL

Naturen 
Genom engagemanget för miljöfrågor i det här projektet passar det perfekt för dig som har 
färdval Naturen.

Samhället 
Engagemang för klimatet och vår gemensamma jord är alltid ett lokalt och globalt samhälls-
engagemang, vilket gör att projektet även riktar sig till dig som arbetar med färdval Samhäl-
let.   

Ledarskap 
Genom att vara projektledare för projektet ger det dig goda möjligheter att utvecklas även 
inom färdvalet Ledarskap.

Kulturen 
För att få spridning på ert arbete kan du som valt Kulturen också spåna på smarta sätt att få 
fler att anta er utmaning. Skapa en blogg, ett instagramkonto eller utmana närmaste roverlag 
eller kår!

Aktivitet | Klimatutmaningen
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Aktivitet | Klimatutmaningen

MÅLSPÅR 

Du hjälper till att lösa klimatkrisen och arbetar med målen:

# 7 Hållbar energi för alla
#9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
#12 Hållbar konsumtion och produktion
#13 Bekämpa klimatförändringen
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Aktivitet | Klimatutmaningen

Tidsåtgång: Detta är en fortlöpande aktivitet som pågår under flera veckor eller månader.

Gruppstorlek: Två personer eller fler

Ålder att genomföra aktiviteten med: Utmanarscouter, roverscouter

Mål med aktiviteten: Målet med den här aktiviteten är att sprida kunskap och med-
vetenhet kring hur våra vanor i vardagen påverkar klimatet, och hur väldigt enkla föränd-
ringar kan göra stor skillnad. Genom en utmaning scouter emellan sporras du och dina 
kompisar att verkligen se vilken skillnad ni kan åstadkomma!

Bakgrund: I FN:s klimatkonvention, som nästan 200 av världens länder har skrivit under, 
sätts målet att medeltemperaturen på jorden inte får öka mer än 2 grader (och allra helst inte 
mer än 1,5 grader) sedan förindustriell tid. Lyckas vi hålla målet klarar vi oss undan de allra 
värsta effekterna av klimatförändringen. 

Idag släpper den genomsnittliga världsmedborgaren ut 6 ton koldioxid per person och 
år. Medelsvensken släpper ut 8 ton koldioxid per person och år. För att vi ska nå målet på 
mindre än 2 graders temperaturökning innan år 2100, måste det genomsnittliga personliga 
utsläppet minska till under 1 ton! Vi har alltså en lång väg att gå och vad vore egentligen 
bättre, än att börja redan idag?

Planering och genomförande: Börja med att göra en klimatdeklaration på 
www.klimatkontot.se. Där får du svara på frågor om din livsstil och får ett konkret svar på 
hur mycket utsläpp du bidrar med per år. Testet ger även bra insikt i vilket område du själv 
kan börja jobba för att minska dina utsläpp. 

Skapa sedan en utmaning inom roverlaget, mellan scoutledarkollegorna eller kanske 
bland utmanarscouterna i olika grenar som alla syftar till att minska koldioxidutsläppen. 
Alla börjar med att göra en klimatdeklaration på www.klimatkontot.se och redan här kan 
det dyka upp intressanta tankar, ta då vara på dem och öppna för diskussion! Syftet att skapa 
medvetenhet kring klimatfrågan och lösningar kommer man enklast fram till genom dis-
kussioner. Se också till att ordna någon present till vinnaren i de olika grenarna, det gör bara 
utmaningen roligare!
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Tips på utmaningar 
ELFÖRBRUKNINGEN. Har man möjlighet att hålla koll på sin elför-
brukning hemma genom en elmätare är det ett väldigt enkelt mått på 
hur stor skillnad man kan göra för klimatet genom relativt enkla medel. 
Notera deltagarnas elförbrukning för exempelvis juli månad i fjol och 
utmana varandra i att minska förbrukningen så mycket som möjligt i juli 
2018. Här räknas resultatet sedan i förändring i procent per person. 
Här kommer några energispartips!

• Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energi-
användningen med fem procent!

• Byt till effektiv belysning, som LED-lampor och lågenergilampor, och 
släck när ljuset inte behövs.

• Dra ur alla laddare, till exempel mobilladdaren, när de inte används

• Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är 
möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen!

• Tina fryst mat i kylskåpet. Det ger “gratis” kyla till kylen, samtidigt 
som värmen behålls i rummet. Dessutom mår maten bättre av det!
⦁ 

SKRÄPVIKT. Mycket av vårt hushållsavfall kan vi återvinna på vår loka-
la miljöstation, och matavfallet har många hushåll idag en egen påse 
att kasta i, för att energin ska kunna tas tillvara. Men en del rent skräp 
blir det ju ändå. Utmana varandra i att slänga så lite som möjligt bland 
hushållssoporna! Utmaningen ligger i att istället källsortera eller återan-
vända det man vanligtvis kastar i soporna. Nästa steg är att tänka till 
en extra gång innan man ens får med sig skräpet hem. Går det köpa 
livsmedel i lösvikt, och ha med din egen påse till affären? Säga nej 
tack till reklamutskick? Avstå från det som inte är absolut nödvändigt, 
då slipper du få med dig skräpet hem och slipper därmed att senare ta 
hand om det. Väg hushållssoporna en vanlig vecka, eller månad, inn-
an utmaningen startar och gör sedan en ny invägning efter de 7 eller 
30 dagar utmaningen pågått. Här mäts resultatet i viktminskning per 
tidsenhet och person!  
⦁ 

Aktivitet | Klimatutmaningen
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Ett tips till på utmaningar 
KÖPSTOPP. Konsumtionen är många gånger grunden till miljöproble-
matiken idag. Allt som du konsumerar har producerats och redan där 
släppt ut mängder med koldioxid, sedan har produkten transporterats 
en ofta väldigt lång väg för att till sist landa hos dig. Att du, som ovan-
stående utmaning uppmanar till, tar väl hand om produkten så att den 
inte bara hamnar på ett sopberg, är därför av största vikt om koldioxid-
utsläppen ska minska i världen. Ingenting får produceras och släppa ut 
mängder av koldioxid i onödan. Måste man verkligen köpa så mycket 
grejer hela tiden? Utmana varandra i ett köpstopp som bör vara i en 
månad för att det ska märkas. Bestäm undantagen, alltså vad du får 
köpa ändå, som exempelvis livsmedel och drivmedel. När månaden 
är slut kommer det intressanta i den här utmaningen: diskussionerna. 
Ordna med gott fika till ett rovermöte och sätt er ner för att avhandla 
utmaningen. Hur gick det att inte köpa något på en hel månad? Vad var 
svårast att undvika? Hur tacklade man det? Hur mycket pengar spa-
rade man? Hur går tankarna framöver? Behöver man verkligen handla 
så mycket som man annars gör? Går det fortsätta leva med minimal 
konsumtion? Fundera över bra sätt att sprida era erfarenheter vidare till 
andra. Ska ni skriva en artikel, starta en studiecirkel eller på annat sätt 
få fler att anta er utmaning?

Det dyker säkert upp fler idéer på utmaningar i ditt huvud, var kreativ och låt 
fantasin flöda! Gruppen lär sig massor om hur det går att leva mer klimatsmart 
samtidigt som utmaningen taggar igång tävlingsnerverna och skapar spänning. 
Se fram emot många kloka diskussioner och härliga skratt! ⦁ 

Aktivitet | Klimatutmaningen
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ETT STEG FRAM Materialet är hämtat från jämställ.nu.

En övning olik många andra som handlar att undersöka hur normer och 
strukturer påverkar oss i vardagen. Passar utmärkt som en introduktion 
till ämnet för att sedan kunna bidra i arbetet mot ett mer jämställt och 
jämlikt samhälle.

FÄRDVAL

Ledarskapet 
“Om du gjort färdvalet ledarskap fokuserar du på att utvecklas genom att leda andra. I princip 
vilket projekt som helst där du tar ledaransvaret kan vara ett projekt inom färdvalet ledarskap.”
Ur ”Vägvis” s.122
En viktig aspekt av den här aktiviteten är att alla känner sig trygga och vågar säga vad de tycker 
och tänker. Något som den som leder måste arbeta med och se till händer.

Samhället 
“Med färdvalet samhället kan du fokusera på att utvecklas inom samhällsengagemang, 
demokrati och påverkan. Samhällsengagemang finns med både i scoutmetoden och bland 
målspåren, men om du sätter på dig ‘samhällsglasögonen’ kan dina projekt ta extra skruv åt 
det hållet.” 
Ur ”Vägvis” s. 140.
Aktiviteten syftar inte till aktiv påverkan i samhället men reflektion över hur samhället ser ut 
är lika viktig. Ett demokratiskt samhälle måste klara av att granskas och ifrågasättas, något 
som scouterna arbetar med i den här övningen.
   
Kulturen 
Identitetsfrågor och diskriminering är en av färdvalet Kulturens delar. Scouterna vill vara 
en jämställd rörelse där alla har samma förutsättningar, men det är inte alltid helt enkelt. 
Varför?

Naturen 
Inflytande och engagemang föder nytt engagemang. Fundera över hur orättvisor som de som 
presenteras i övningen påverkar möjligheterna att ta del av friluftsliv och natur. Hur kan vi 
förändra detta? Du som arbetar med färdvalet Naturen kan också lägga in fler frågor som 
bygger på klimat, natur och friluftsliv. eller kår!

Aktivitet | Ett steg fram
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MÅLSPÅR 

Du hjälper till att minska ojämnlikhet och orättvisor och arbetar med målen:

#5 Jämställdhet
#10 Minskad ojämlikhet

Aktivitet | Ett steg fram



47

Tidsåtgång: 1-2 timmar

Gruppstorlek: 3-20 personer

Ålder att genomföra aktiviteten med: Äventyrarscouter, utmanarscouter, roverscouter

Mål med aktiviteten: Att reflektera över och få en förståelse för personers olika förutsätt-
ningar i samhället. Övningen är tänkt att belysa hur olika normer påverkar olika samhälls-
grupper på sätt som inte behöver vara uppenbara för icke-medlemmar av minoritetsgruppen.

Bakgrund: I Sverige har vi idag problem med allt växande klyftor, rasism och diskrimi-
nering av olika minoritetsgrupper. Diskriminering innebär att en person på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhö-
righet, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation behandlas sämre än andra. Två av de 
globala målen syftar till att uppmärksamma den diskriminering som sker i samhället samt 
aktivt motarbeta detta genom att öka förståelsen för hur diskriminering kan ta sig uttryck 
samt påverkar människor. Normer påverkar även de olika sociala orättvisor som funktio-
nalitetsnormen som innebär att många med en funktionsvariation hindras från att delta i 
samhället.

Aktivitet | Ett steg fram
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Planering och genomförande: Börja med att bestämma ifall scouterna ska utgå ifrån sin 
själva eller om de ska bli tilldelade en fiktiv karaktär. Det som är bra att tänka på är att om 
scouterna utgår från sig själva så kräver det att alla känner sig bekväma med varandra. 

Scouterna ställer sig längs en linje sida vid sida. Den som leder övningen har ett antal påstå-
enden som scouterna ska ta ställning till. Stämmer påståendet in på deras karaktär får scouten 
ta ett steg framåt men om påståendet inte stämmer in står scouten kvar på samma ställe. 

Övningen är tänkt att lägga grunden till en reflektion baserat på hur långt scouterna 
kom. Reflektionen sker med fördel först enskilt och sen tillsammans i mindre grupper.
Reflektionen kan även ta upp hur det ser ut i roverlaget med olika roller och normer eller 
mer generellt på samhällsnivå. 

Exempel på reflektionsfrågor:
• Hur kändes det att ta ett steg fram när andra stod kvar? Hur kändes det att stå kvar när 

andra kunde ta ett steg fram?
• Kände du igen dig i något av påståendena eller var många situationer nya?
• Vad tror du övningen vill illustrera med att ta ett steg fram? 
• Vad tror du händer med de personer som hamnar längst bak/fram? Kan det finnas fördelar 

och nackdelar?
• Finns det något vi kan göra för att undvika att vissa kan ta många steg fram och andra inte? 
• Hur ser det ut i roverlaget/kåren? Finns det de som inte kan ta ett steg fram i vissa situationer? 

Arbetar ni aktivt med att hjälpa dem så att de kan ta steget fram?

Exempel på roller: 
Men självklart går det lika bra att låta deltagarna själva hitta på en karaktär eller utgå ifrån 
sig själva. 

• Du är en judisk man i trettioårsåldern, du är skådespelare men jobbar som vårdbiträde.

•Du är en kille som har flytt med din familj från Irak, du går i nian och drömmer om att bli 
läkare. 

• Du är gift och sitter i kommunfullmäktige. Du har dyslexi och du har tre barn och har 
anlitat en barnflicka. 

• Du är singel och strax över trettio. Du är gymnasielärare och bor kvar i din hemstad på 
Sveriges västkust. 

Aktivitet | Ett steg fram
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• Du är en kille som bor i en storstadsförort. Din mamma jobbar som städare, din pappa är 
arbetslös. 

• Du är en 20-årig samisk tjej. Du jobbar på kontor och sitter i rullstol. 

• Du är en heterosexuell tvåbarnsmamma som jobbar som säljare av kontorsmaterial. Du bor 
i en villa. 

• Du är ordförande i en partipolitisk ungdomsorganisation. Dina föräldrar kom till Sverige 
från Chile på 70-talet. 

• Du är en trettioårig kvinna. Du pluggar på universitetet och har bott i Sverige i fem år. 

• Du är född i en tjejkropp men har känt sen dagis att du egentligen är en kille. Dina föräld-
rar är lärare.

Exempel på frågor: 
Precis som med rollerna får ni gärna göra egna frågor också.

• Mina högtider har en röd siffra i almanackan.

• Ingen har aggressivt frågat mig om jag är kille eller tjej. 

• Ingen har förklarat mitt humör med att jag har mens. 

• Jag är inte rädd för att stoppas av polisen. 

• Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg. 

• Jag har aldrig blivit kallad något nedlåtande som syftar på min hudfärg eller vilken del av 
världen som jag kommer ifrån.

• Jag tog mig in i den här byggnaden och rummet utan att tänka på trösklar och trappor. 

• Jag kan gå hand i hand på stan med någon är tillsammans med utan att få konstiga blickar. 

• Varje dag kan jag läsa i tidningen om framgångsrika människor med samma hudfärg som 
jag själv har. 

Aktivitet | Ett steg fram
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• Om jag var på besök i riksdagen skulle folk lätt kunna ta mig för en riksdagsledamot. 

• Jag behöver inte leta extrapriser när jag handlar mat. 

• Jag bor i ett område med relativt låg arbetslöshet. 

• Jag har aldrig behövt oroa mig för att komma ut med min sexuella läggning. 

• Jag är inte på min vakt när jag går förbi en grupp män sent på kvällen.

• Jag reser vart jag vill utan att jag i förväg behöver ta reda på om det finns några speciella 
hinder för att komma av eller på flyget, tåget eller bussen. 

• Jag behöver inte oroa mig för att min lön är lägre än kollegornas bara på grund av mitt kön.

Aktivitet | Ett steg fram
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Aktivitet | Mediegranskning

MEDIEGRANSKNING
Utmana samhällets normer och värderingar genom en mediegranskning där 
ni i roverlaget undersöker vem eller vilka som syns i media och hur. 
Aktiviteten lämpar sig även bra för den som är pysselsugen då redovisningen 
av granskningen gärna får göras som en plansch eller ett kollage

FÄRDVAL

Samhället 
“Med färdvalet samhället kan du fokusera på att utvecklas inom samhällsengagemang, demo-
krati och påverkan. Samhällsengagemang finns med både i scoutmetoden och bland mål-
spåren, men om du sätter på dig ‘samhällsglasögonen’ kan dina projekt ta extra skruv åt det 
hållet.” 
Ur Vägvis” s . 140.
Media är en central del i demokratin eftersom det är genom de kanalerna som en stor del av 
vår information kommer ifrån. Informationen som vi sen använder för att fatta beslut i olika 
demokratiska processer, som till exempel riksdagsvalet. Det är därför viktigt att granska media 
och att göra det är en form av samhällsengagemang. 

Kulturen 
“Ordet kultur ger oftast associationer till konst, musik, mat eller religion. Från början 
kommer det från latinets cultura som betyder odling: ett sätt att definiera kultur är ‘and-
lig odling’. Men kultur kan också vara levnadsmönster, normer och vanor hos en grupp 
människor.” 
Ur ”Vägvis” s. 102.
Mediegranksningen ger er chansen att undersöka vilka normer och åsikter som media visar 
och hur det påverkar samhället. 
   
Ledarskapet 
I Scouternas ledarskap utgör värderingarna grunden – vi leder som vi lär. Du som arbetar 
med färdvalet Ledarskapet funderar och agerar utifrån dina värderingar och reflekterar över 
andras. Vad är det för ledarskap som lyfts fram i materialet ni tittar på? Är det lämpligt och 
hur hade du velat se att det förändrades?
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Aktivitet | Ett steg fram

MÅLSPÅR 

Du hjälper till att minska ojämnlikhet och orättvisor och arbetar med målen:

#5 Jämställdhet
#10 Minskad ojämlikhet
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Aktivitet | Ett steg fram

Tidsåtgång: 1-2 timmar

Gruppstorlek: 2-10, 10-30 (men i smågrupper)

Ålder att genomföra aktiviteten med: Äventyrarscouter, utmanarscouter, roverscouter

Mål med aktiviteten: Att granska sin omgivning och upptäcka hur olika personer och 
grupper i samhället porträtteras. Gör vi medvetet eller omedvetet skillnad på olika grupper?

Bakgrund: Normer kan vara en oskriven eller skriven regel som visar vad som är tillåtet att 
göra och vad som inte är tillåtet att göra i samhället. Lagar och regler är nedskrivna normer 
medans oskrivna normer är de sociala regler vi styrs av i vardagen. Det kan till exempel vara 
att man ska stå till höger i rulltrappan och gå till vänster. Det är en norm som underlättar 
för många som vill gå i rulltrappan. Det finns andra normer i samhället som tvingar perso-
ner att vara någon annan än de, de egentligen är. Till exempel, heteronormen som innebär 
att alla antas vara heterosexuella, något som gör att många inte vågar berätta att de har en 
annan sexuell läggning. Normer i sig är inte det som skadar personer utan det är de sociala 
sanktioner som följer av att man bryter mot en norm. Det kan handla om elaka blickar och 
kommentarer och kan gå så långt som fysiskt våld. Media är en del av samhället och många 
av de normer som finns i samhället går därför att återfinna i medias rapportering. Därför är 
mediegranskning ett sätt att ta reda på vilka normer som finns i vårt samhälle samtidigt som 
du övar på källkritik. samt påverkar människor. Normer påverkar även de olika sociala orätt-
visor som funktionalitetsnormen som innebär att många med en funktionsvariation hindras 
från att delta i samhället.
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Aktivitet | Ett steg fram

Planering och genomförande: Börja med att bestämma vilken/vilka olika medier 
ni vill granska. 

• Bestäm sedan hur ni vill granska, är det olika normer ni letar efter eller en specifik norm/
stereotyp/könsroll? 

• Är det en viss typ av media eller “inriktning” som ni granskar eller jämför ni två medier 
som dagstidning och radioprogram? 

Olika medier:
• Radio
• Tv
• Reklam/Annonser
• Tidningar
• Filmer på bio/youtube

När ni kommit fram till vad mediegranskningen ska fokusera på kan ni börja samla in det 
material ni kommer att behöva som tidningarna ni ska granska, bilder på reklamannonser 
i kollektivtrafiken m.m. Ett alternativ kan vara att redovisa mediegranskningen genom en 
plansch eller kollage. I så fall är det bara att sätta igång att klippa och klistra!

Hur såg det ut?
• Kunde ni hitta olika normer i medierna?
• Finns det en skillnad mellan hur olika grupper i samhället framställs?
• Var det stor skillnad mellan antalet kvinnliga skribenter/fotografer/på bilder och antalet 

manliga?
• Var det olika för olika medier eller inriktningar på nyheter?
• Vad tänker ni om jämställdheten och jämlikheten i media utifrån vad ni kom fram till i er 

granskning?
• Kan ni se en poäng i att granska media på det här sättet?
• Spelar det någon roll vilka normer och grupper som ges utrymme i media och hur de 

framställs?
• Upplever ni själva att ni påverkas av det som media visar?
• Vad tror ni att ni skulle kunna göra med resultatet av granskningen?
• Till exempel berätta för andra om ert resultat, eller skriva till mediekanalen eller starta en 

bojkott mot media eller företaget bakom reklamen, om ni valde att granska reklam.

Olika inriktningar:
• Kultur
• Sport
• Reklam
• Nyheter
• Ekonomi
• Kändisar 
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Aktivitet | Ett steg fram

Tips!
Kolla med kommunen om du kan få låna olika hjälpmedel 
till mötet, som till exempel rullstol och blindkäpp, för att 
testa hur det är att använda dem. (Exempelvis att ta sig 
själv från punkt A till punkt B med ögonbindel och en blind-
käpp som hjälpmedel.)
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UR ETT ANNAT PERSPEKTIV 
Många saker tar vi ofta för givet, bland annat möjligheten att utan större 
problem gå på bio eller läsa papperstidningen. För många med någon form 
av funktionsvariation behöver dessa saker inte alltid vara helt självklara eller 
oproblematiska. Den här aktiviteten ger er i roverlaget möjlighet att uppleva 
vardagen ur ett annat perspektiv än ni kanske är vana med.

FÄRDVAL 
Kulturen 
“Ordet kultur ger oftast associationer till konst, musik, mat eller religion. Från början kommer 
det från latinets cultura som betyder odling: ett sätt att definiera kultur är ‘andlig odling’. Men 
kultur kan också vara levnadsmönster, normer och vanor hos en grupp människor.” 
Ur ”Vägvis”  s.102.

Den här aktiviteten tar upp ämnet normer och hur olika grupper anpassar sig till samhället. 
Tanken är att roverscouterna ska få en djupare förståelse för hur det är att leva i ett samhälle 
som i första hand inte är anpassat till deras specifika omständigheter.

Naturen 
I den här aktiviteten får scouterna chansen att utmana hur bra deras sinnen är när ett av 
dem försvinner samt lösa problem som de inte är vana att stöta på. Att arbeta med färdvalet 
Naturen ger förutsättningar för reflektion och egen återhämtning. Se till att deltagarna får 
möjlighet att reflektera med naturen som hjälpmedel. Läs mer i ”Vägvis” på s.168.

Ledarskapet 
Fundera över ditt eget ledarskap och hur du leder normkritiskt och inkluderande. Målet med 
aktiviteten är att få en förståelse för hur andras vardag kan se ut och påverka deras möjligheter i 
att vara en aktiv del i samhället. Din uppgift är att leda samtalet och lyssna in deltagarnas svar. 

Samhället 
Normerna och hur vi påverkar dem är viktiga samhällsfrågor. Att se världen ur andras 
perspektiv är svårt men med hjälp av den här aktiviteten får du möjlighet att testa just det.

Aktivitet | Ur ett annat perspektiv
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MÅLSPÅR

Du hjälper till att minska ojämnlikhet och orättvisor och arbetar med målen: 

#10 Minskad ojämlikhet

Aktivitet | Ur ett annat perspektiv
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Tidsåtgång: 1 timme för planering + 1 timme för genomförande.

Gruppstorlek: Maximalt 15 personer med indelning av patruller om fem personer.

Ålder att genomföra aktiviteten med: Äventyrarscouter, utmanarscouter, roverscouter

Mål med aktiviteten: Att få en förståelse för hur andras vardag kan se ut och påverka 
deras möjligheter att vara en aktiv del i samhället. 

Bakgrund: Många av oss i samhället lever med någon typ av funktionsvariation som 
påverkar vår möjlighet att vara en del av samhället. Det kan handla om allt från allergier till 
olika former av synskador och ofta krävs planering eller problemlösning för att göra saker 
som för många andra är oproblematiskt. Det handlar inte om att det är något negativt att ha 
en funktionsvariation men att det kan leda till många hinder i vardagen, hinder som de flesta 
inte tänker på eller ser och därför heller inte försvinner. Tanken med de olika övningarna är 
att skapa en förståelse men framförallt ska det ses som en start till att dessa hinder försvinner. 

Material som behövs
Om du läser igenom frågesporten innan du samlar ihop materialet så kommer det att bli 
tydligare varför du behöver materialet. 

Planering och genomförande: Börja med att plocka ihop materialet som du kommer att 
behöva och se till att frågorna stämmer överens med det material du har. 

Låt scouterna börja med att gå ihop i par om två eller tre där den ena börjar med att 
ledsaga den andra som har en ögonbindel på sig. Det kan handla om att guida den andra 
genom scoutstugan, att fixa ett glas vatten att dricka eller sätta ihop ett spritkök. Viktigt är 
att den som är ledsagare inte ska göra det åt den som har ögonbindeln utan enbart hjälpa 
den med uppgiften. Efter en stund byter paren så att den som var ledsagare nu får testa på 
hur det är att ha ögonbindeln på sig. 

• 7 till 9 pingisbollar i en påse

• En burk med rosmarin/oregano/timjan

• Spik/gem/kula i en ask

• Mynt av varierande valörer i en påse

• En bit tyg gjort av bomull, siden eller ylle

• En bit frukt

• Spik/skruv/påsnitar i en påse

• En ask med 3, 5 eller 7 saker i

• En burk med kanel/kardemumma/nejlika

• En påse med 11, 15, 19 makaroner 

• Ett snöre som är 1 metet, 1 ½ meter
   eller 2 meter långt.

• En bit av en grönsak

Aktivitet | Ur ett annat perspektiv
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Efter det delas scouterna in i patruller om fem scouter och genomför frågesporten. Avsluta 
med en tankestund. Vad var svårast under frågesporten? Att känna efter hur många mynt 
som var i påsen eller att veta hur långt snöret var? Finns det saker som är svårare för någon 
med funktionsvariation att genomföra än för andra? Vad beror det på och kan samhället på 
något sätt ändra så att det blir lättare?

Du kan även låta deltagarna testa på hur det är att uppleva en astmaattack genom att hålla 
för näsan och hoppa upp och ned 20 gånger samtidigt som de andas genom ett sugrör i 
munnen.

Tips!
Kolla med kommunen om du kan få låna olika hjälpmedel 
till mötet, som till exempel rullstol och blindkäpp, för att 
testa hur det är att använda dem. (Exempelvis att ta sig 
själv från punkt A till punkt B med ögonbindel och en blind-
käpp som hjälpmedel.)

Aktivitet | Ur ett annat perspektiv



60

FRÅGOR

FRÅGA 1

Hur många pingisbollar 
finns i påsen?

1 7

X 8

2 9

FRÅGA 2

Vilken krydda finns i burken?

1 Rosmarin

X Oregano

2 Timjan

FRÅGA 3

Vad finns i asken? Skaka!

1 Spik

X Gem

2 Kula

FRÅGA 4

Hur mycket pengar finns 
i påsen?

1 3 kronor

X 20 kronor

2 12 kronor

FRÅGA 5

Vad är tyget gjort av?

1 Bomull

X Siden

2 Ylle

FRÅGA 6

Ta en fruktbit. Smaka! 
Vilken frukt är det?

1 Vindruva

X Päron

2 Äpple

Aktivitet | Ur ett annat perspektiv
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Tips!
Färdiga ramar gör det enklare att vara kreativ. Sätt upp 
enkla ramar för vad som går att genomföra och inte för att 
underlätta för scouterna i deras projektplanering.

BRA JOBBAT! NU ÄR DET DAGS ATT BYTA

FRÅGA 7

Vad finns i påsen?

1 Spik

X Skruv

2 påsnitar

FRÅGA 8

Hur många saker finns i asken? 
Skaka och lyssna!

1 3

X 5

2 7

FRÅGA 9

Lukta! Vad finns i burken? 

1 Kanel

X Kardemumma

2 Nejlika

FRÅGA 10

Hur många makaroner 
finns i påsen?

1 11

X 15

2 19

FRÅGA 11

Hur långt är snöret?

1 1 meter

X 1,5 meter

2 2 meter

FRÅGA 12

Ta en grönsaksbit. Smaka. 
Vilken grönsak är det?

1 Röd paprika

X Grön paprika

2 Gul paprika

Aktivitet | Ur ett annat perspektiv
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REFLEKTION
Låt alla deltagare sitta enskilt och reflektera över övningarna. Vad var svårt? Varför? Vad tar 
de med sig från övningen? 
Reflektionen kan med fördel göras utomhus med naturen som hjälpmedel. Bara fantasin 
sätter gränser för reflektionen.

Aktivitet | Ur ett annat perspektiv
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Aktivitet | Självreflektion

SJÄLVREFLEKTION 
Hur ser din kårs arbete för inkludering ut? Har du någonsin funderat över 
hur ditt ledarskap påverkas av normer och/eller stereotyper? Genom själv-
reflektionen ges du nu möjlighet att fördjupa dig i dessa frågor. 

FÄRDVAL 
Samhället 
“Med färdvalet samhället kan du fokusera på att utvecklas inom samhällsengagemang, 
demokrati och påverkan. Samhällsengagemang finns med både i scoutmetoden och bland 
målspåren, men om du sätter på dig ‘samhällsglasögonen’ kan dina projekt ta extra skruv åt 
det hållet.” 
Ur ”Vägvis” s. 140.

Kåren är en demokratisk organisation som precis som andra demokratiska institutioner 
ständigt behöver granskas och ifrågasättas för att utvecklas och som ett sätt för medlemmarna 
att kontrollera de förtroendevalda.

Ledarskapet 
“Om du gjort färdvalet ledarskap fokuserar du på att utvecklas genom att leda andra. I 
princip vilket projekt som helst där du tar ledaransvaret kan vara ett projekt inom färdvalet 
ledarskap.” 
Ur ”Vägvis” s. 122. 

Att granska och ifrågasätta sitt eget ledarskap är en viktig aspekt av ledarskap eftersom det 
är genom reflektionen vi inser vad vi behöver utveckla.

Naturen 
Vad innebär inkludering i friluftsliv egentligen? Du som arbetar med färdvalet Naturen utgår 
från ert friluftsarbete i kåren och funderar på hur ni kan göra det mer tillgängligt för fler. 
Har kåren ett aktivt klimatarbete? Sopsorterar ni? Det finns många sätt att få till en klimat-
policy på kåren, undersök andras arbete och vilka möjligheter som finns för att förbättra din 
kårs arbete. 

Kulturen 
Normer och strukturer hindrar många från att delta i olika verksamheter. Se över hur din kår 
kan göra för att få en mer tillgänglig kårverksamhet som passar alla. Anpassning av aktiviteter 
är en del, och kanske finns det aktiviteter som ni inte bör göra då det finns personer i kåren 
som inte kan delta i dem? 
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MÅLSPÅR

Du hjölper till att minska ojämnlikhet och orättvisor och att avskaffa 
extrem fattigdom, samt jobbar med målet:

#10 Minskad ojämlikhet

Aktivitet | Självreflektion
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Tidsåtgång: 20 minuter - 1 timme

Gruppstorlek: Reflektionen sker med fördel individuellt men kan återkopplas i grupp om 
maximalt fem personer.

Ålder att genomföra aktiviteten med: Roverscouter

Mål med aktiviteten: Att granska den egna verksamheten i kåren och sitt ledarskap. 
Kan det finnas saker som du/kåren kan bli bättre på för att inkludera alla i verksamheten? 

Bakgrund: I Scouterna är alla som vill vara med välkomna, oavsett ekonomisk situation 
eller social tillhörighet. Men ibland kan en del ändå inte delta i scoutverksamheten, av olika 
skäl. Övningen är tänkt att vara ett första steg i att upptäcka områden som kåren kan bli 
bättre på eller saker som du kan tänka på i ditt ledarskap. Självklart går det bra att utveckla 
självreflektionen och bygga vidare på den. 

Använd gärna metodmaterialet Femstegsmodellen för inspiration: http://www.scoutservi-
ce.se/files/2016/07/5-steg_ovning_scoutkar.pdf 

Du kan också titta på materialet som tagits fram för att implementera Scouternas strategi på 
kårnivå: http://www.scoutservice.se/files/2018/01/O--vningsha--fte_utskrift.pdf
 
Planering och genomförande: Börja med att bestämma ifall du vill reflektera över dig 
själv eller kåren. Efter det kan du läsa igenom de olika föreslagna ämnesområdena och välja 
ut det/dem du vill arbeta vidare med.  

Det egna ledarskapet: Reflektera över ditt eget ledarskap och vardag.
• Hur påverkas jag av normer och är jag själv med och upprätthåller normer, i så fall vilka
   och hur kan det ta sig uttryck?
• Bemöter jag alla scouter likadant i mitt ledarskap eller styrs jag till viss del av normer och
   fördomar?
• Har du koll på vad härskartekniker är? Har du varit med om att någon har använt dem?
• Hur kan vi arbeta mot att normer påverkar oss undermedvetet i vårt ledarskap?
• Utgå från två möten, det ena innan och det andra efter reflektionen, har något ändrats?

Aktivitet | Självreflektion
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Kårens verksamhet:
• Finns det barn och ungdomar i det lokala samhället/kåren som av olika anledningar inte
   kan ta del av scouting på lika grunder som andra scouter? Nedan följer förslag på saker
   kåren kan göra för att inkludera fler. 
• Ordna gemensam skjutsning för de som inte kan eller har svårt att ta sig till mötet. 
• Samla in “gamla” scoutprylar som har blivit för små eller inte används längre men som är
   i gott skick i kåren och erbjud att skänka till de som inte har råd att själva köpa dyr utrustning. 
• Reflekterar kåren över andra händelser än enbart jul och midsommar när kåren planerar
   olika större evenemang som sommarläger som till exempel ramadan eller kinesiskt nyår?
• Anordna en insamling där pengarna kan gå till en kassa inom kåren för att stötta scouter 
   som inte har råd att betala hela eller en del av hajk-, medlems-, kår- eller lägeravgift.
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