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Välkommen till en ny termin! 
Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du 

tips och inspiration till 10 möten under terminen. Det kan vara klurigt att börja terminen med ett blankt 

papper. Använd de förslag i terminsprogrammet som passar för er. Anpassa och ändra efter era behov och 

förutsättningar och glöm inte att göra scouterna delaktiga i utformningen av terminen. 

Terminsprogrammet är anpassat för en termin för Upptäckare. Blanda gärna med egna idéer och anpassa 

efter era behov och förutsättningar. På www.aktivitetsbanken.se finner du fler tips på aktiviteter och möten, 

men också fler terminsprogram samt för andra åldrar.  

Scoutmetod och målspår 
Verksamheten i Scouterna bygger på scoutmetoden som består av Scoutlag & scoutlöfte, Patrullsystemet, 

Learning by doing, Symboliskt ramverk, Friluftsliv, Lokalt & globalt samhällsengagemang och Stödjande och 

lyssnande ledarskap. Under terminen är det viktigt att alla olika delar kommer med. Se scoutmetoden just 

som en metod, inte mål eller aktivitet i sig. 

Personlig utveckling är ett övergripande mål med scouting. Det är viktigt att scouterna får förutsättningar 

för att växa. Genom tydliga mål för terminen är det lättare att motivera för scouterna att lära sig sådant man 

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 övningar till detta, till exempel att man ska lära sig att surra för att kunna bygga saker på 

lägret. Scoutprogrammet bygger på 14 ”målspår”. Under rubriken syfte presenteras vilka målspår som är i 

fokus under mötet. I det här terminsprogrammet berörs många olika målspår men målspåren, Aktiv i 

gruppen, Självinsikt och Självkänsla, Fysiska utmaningar och Fantasi och kreativa uttryck får lite extra 

utrymme.  

Mer inspiration, tips om scoutmetoden, programplanering och målspåren hittar du i boken ”Ledaren – gör 

dig redo” och scouternas böcker ”Upptäckten” som säljs via www.scouterna.se/shop. 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.scouterna.se/program 

Gemenskap och 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. Var gärna utomhus, det gynnar ofta 

scouternas lärande och utveckling. Om väder och ljus tillåter så kan de flesta aktiviteter genomföras 

utomhus!  
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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 föräldrarna är det mycket 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 själva 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 som också är viktiga för sammanhållningen. 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.  

Tema för vårens Upptäckartermin 
Det genomgående temat för terminens möten är Superhjältar.  

Fler tips och idéer på aktiviteter och möten finner du lätt på www.aktivitetsbanken.se  

Startceremoni 
Alla har ett behov av att bli sedd och hörd, liten som stor. Vad är det då som krävs för att vi skall 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. 

Exempel på statsceremoni för denna termin är att alla sätter/ställer sig i en ring runt en tänd lykta. Lyktan 

skickas runt i ringen. Därefter frågar ledaren om det är någon som gjort eller upplevt något hjältemodigt 

sedan sist. Det kan vara något som scouten själv gjort och är stolt över men också något bra som han/hon 

fått av någon annan. För att barnen ska komma igång och berätta om sina hjältemodiga upplevelser är det 

bra om ni i ledarpatrullen tar för vana att dela med er av något hjältedåd varje gång.  

Upprop 
Ha en närvarolista med alla barns 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 du ska 

ha koll på vilka barn som är där om något skulle hända, till exempel en brand. Närvaroprotokoll är också 

viktiga vid redovisning för att få aktivitetsstöd från kommunen och/eller Scouterna. 

Avslutningsceremoni  
På samma sätt som det är viktigt att ha en återkommande start är det också viktigt att ha en 

avslutningsceremoni. Avslutningen ger en bra möjlighet för oss ledare att gemensamt med scouterna 

reflektera över vad som hänt under mötet och ge återkoppling till scoutlagen, tidigare möten, nästa möte 

och så vidare.  
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Ett mål med Scouterna är att barnen skall lära sig mer om sig själva, 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 

betedde mig, hur vi samarbetade, varför resultatet blev som det blev, hur det kändes och så vidare. En viktig 

del i reflektionen är att fundera över vad jag/vi skulle göra annorlunda om vi gjorde samma övning igen. För 

att få en bra reflektion behöver du som ledare ställa process frågor. Det är inte några svåra frågor utan de 

baserar sig på att locka fram orsaken till varför barnen tänkte eller agerade som de gjorde.  

För att få barnen att lyssna på varandra och det skall bli tydligt vems tur det är att prata kan ni använda er av 

ett pratföremål till exempel en fotogenlykta, pinne eller sten. Den som har föremålet i sin hand får prata 

okommenterat och skickar sedan vidare föremålet när hon/han har pratat klart. Tänk på att alla skall se och 

höra den som talar.  

Denna termin kan till exempel avslutas med att ni sätter i ring runt en tänd lykta. Fråga scouterna vad som 

var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och mötets superskunk (mindre bra). Varva med att låta 

scouterna berätta för varandra två och två eller för hela gruppen.  

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

barnen att komma nästa gång också.  

Andakt/Scout’s own 
Många kårer är vana vid att ha andakt någon gång under mötet och andakten går alldeles utmärkt att 

kombinera med reflektionen. Ett stämningsfullt sätt att avsluta är att tända ett ljus eller en lykta och skicka 

runt. 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 scoutbönen tillsammans. Gör klart för scouterna att det är helt frivilligt både att be 

och att tänka på något särskilt när man håller ljuset, men att alla måste visa respekt för varandra och vara 

stilla och tysta medan ljuset skickas runt. 

Idéer och kommentarer 
Har ni kommentarer eller idéer för kommande terminsprogram, hör gärna av er till program@scouterna.se, 

ange terminsprogram i ämnesraden. 
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Scoutmöte 1 – Superhjältarna anländer 
Syfte 
Syftet med kvällens möte är att scouterna ska bli bekanta med terminens symboliska ramverk som är 

superhjältar. De får också i uppgift att fundera kring vad som kännetecknar en superhjälte och vilka styrkor 

och svagheter de kan ha. Detta gör att de får en mer nyanserad bild över hjältar. Scouterna får patrullvis 

bestämma vilken superhjälte just deras patrull är. Målspår: Fantasi och kreativt uttryck, Aktiv i gruppen och 

Egna värderingar 

Genomförande 

Startceremoni 
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni så önskar 

kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.  

Lekar 
Då det är första mötet för terminen och en del kanske är nya på avdelningen passar det bra att leka några 

namnlekar samt lära känna lekar. Tips på lekar finner du www.aktivitetsbanken.se 

Inledning Superhjältar 
Berätta för scouterna att ni denna termin ska arbeta med temat Superhjältar. Börja med att tillsammans 

fundera på vilka hjältar som finns. Tänk på att hjältar finns i serietidningar, böcker, filmer men också inom 

sporten och runt omkring oss i vårt dagliga liv. Skriv upp hjältarna på ett blädderblock. Fundera nu 

tillsammans på vad dessa hjältar är bra på? Fortsätt att samtala kring vad som kännetecknar en hjälte. Vilka 

egenskaper har en hjälte? Vem kan egentligen bli hjälte? Har hjältar bara goda sidor? Tänk på att en 

superhjälte ofta har en svag sida, en så kallad ”akilleshäl” 

Ett alternativ till denna övning är att lägga ut massor av bilder på olika hjältar och låta varje barn välja en 

bild och sedan berätta vilka egenskaper denna hjälte har och varför han/hon valt just denna hjälte. 
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Patrullens superhjälte 
Varje patrull får i uppgift att bestämma vilken superhjälte de vill vara under terminen. De ska gemensamt 

fundera på: 

• Vilka superkrafter patrullhjälten har 

• Finns det något högkvarter och i så fall var? Hur ser detta högkvarter ut? Behöver de lösenord för 

att komma in (detta kan med fördel vara patrullyan) 

• Har patrullhjälten några svagheter? I så fall vilka? 

• Finns det några särskilda skurkar Patrullhjälten kämpar emot? I så fall vilka? 

• Vad heter Patrullhjälten? (blir patrullens namn för terminen) 

• Har Patrullhjälten någon särskild symbol? 

Varje patrull får på blädderblocksblad skriva ner svaret på frågorna ovan. När alla patruller är klara samlas 

alla i en ring och berättar för varandra vad de kommit fram till.  

Lek 
Gör gärna en stafettlek där patrullerna utgör de olika lagen. Genom leken stärker du patrullgemenskapen 

ytterligare. Tips på lekar finner du i lekbilagan i slutet av detta dokument eller på aktivitetsbanken 

www.aktivitesbanken.se 

Avslutningsceremoni  
Gemensam samling vid lyktan. 

Material 
• Material till lekarna 

• Blädderblock 

• Pennor 

• Kritor 

• Eventuellt bilder på superhjältar 
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Scoutmöte 2 - Superhjältedräkt 
Syfte 
Genom att tillverka sin alldeles egna superhjältedräkt övar scouterna på att vara kreativa och komma 

överens. De får också en ökad förståelse för hur kläder och symboler kan ge signaler till omgivningen. 

Målspår: Fantasi och kreativt uttryck, Fysiska utmaningar, Aktiv i gruppen 

Genomförande 
Mötet genomförs inomhus och gärna patrullvis.  

Startceremoni 
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni så önskar 

kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.  

Lek 
Genomför en lek som gör att scouterna får springa och göra av med lite energi. Förslag på lekar hittar ni i 

aktivitetsbanken, www.aktivitetsbanken.se  

Kläder och symboler 
Denna övning genomförs bäst i de olika patrullerna. Börja med att be var och en tänka på ett favoritplagg de 

har. Vad är det för plagg? Hur ser det ut? Varför är det en favorit? Be någon/några som vill berätta om sina 

favoritplagg.  

Be sedan scouterna beskriva vilka kläder till exempel en lärare, en direktör, en hiphoppare har på sig. 

Diskutera om de tycker det är viktigt vad man har på sig och också varför det i så fall är viktigt/oviktigt. 

Försök få fram att kläder förenar människor och skapar en gemenskap samt att de även berättar något om 

den person som bär dem. Berätta också att vi i scouterna använder oss av en scoutskjorta. Diskutera 

tillsammans varför vi i scouterna har en skjorta. Vad tycker scouterna om den och vad tror ni andra tycker 

om den? Var tydlig med att även T-shirt och långärmad scouttröja räknas som scoutdräkt och att det går lika 

bra att använda dessa om man inte skulle vara förtjust i scoutskjortan. 

Tillverka er superjhältedräkt 
Efter diskussionen om kläder är det dags för scouterna att tillverka sin patrullsuperdräkt. Det kan till 

exempel vara att varje patrullmedlem gör sin egen T-shirt där patrullens namn eller symbol finns med. 

Använd er av textilfärger och se till att det finns lite olika schabloner som scouterna kan använda sig av. Ni 

kan också batikfärga tröjorna. I en hobbyaffär kan ni få hjälp med hur och vilket material ni behöver för att 

batikfärga eller måla med textilfärger. 
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Om ni inte vill måla på tröjor kan ni till exempel sy patrullmantlar, skapa patrullflaggor, trä pärlor på ett 

läderband som sedan blir patrullens kännetecken. Ni kan också göra vänskapsarmband där patrullens 

superkrafter knyts in! Fråga gärna scouterna vad de vill ska symbolisera just deras patrull. 

Avslutningsceremoni  
Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) 

och mötets superskunk (mindre bra). 

Material 
• Material för att tillverka superdräkter 
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Scoutmöte 3 - Superhjältehinderbana! 
Syfte 
Dagens möte går ut på att låta scouterna utmana sig själva fysiskt. Scouterna får chans att upptäcka vad de 

klarar, ensamma och tillsammans. De ska också få en känsla för att alla människor är lika och olika. Vi är alla 

bra på olika saker. Målspåren vi främst fokuserar på är ”Självinsikt och självkänsla”, Fysiska utmaningar, 

”Problemlösning” och ”Aktiv i gruppen”.  

Genomförande 
Mötet genomförs utomhus.  

Startceremoni 
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni så önskar 

kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.  

Lek 
Börja med att leka en lek. Förslag på lekar hittar ni i aktivitetsbanken på www.aktivitetsbanken.se  

Superhjältehinderbana 
Låt scouterna arbeta i sina patruller. Varje patrull får i uppgift att tillsammans gå en hinderbana. Det behöver 

inte vara en avancerad hinderbana utan det räcker om ni med snören markerat en bana i skogen. Ta hjälp av 

hur naturen ser ut och använd gärna små kullar eller gropar för att göra det svårare. På aktivitetsbanken får 

ni mer tips på hur ni bygger en hinderbana. Bygg gärna fler hinderbanor så att varje patrull får sin egen. 

När alla i patrullen har gått hinderbanan ändrar ni förutsättningarna. Nedan finns exempel på lite olika 

förutsättningar: 

• Gå hinderbanan två gånger och då på samma tid! 

• Några i patrullen har ögonbindel på sig och kan inte se 

• Några i patrullen har sammanknutna fötter  

• Någon/några har sammanknutna armar 

• Hela patrullen är sammanknuten 

• Hela patrullen är sammanknutna och ska dessutom transportera en kåsa med vatten genom 

hinderbanan. De måste ha minst 2 dl vatten kvar för att klara uppdraget! 
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• Bilda par där en är ”vägledare” och den andra ska gå hinderbanan med ögonbindel på sig. 

Vägledaren står utanför hinderbanan och ropar instruktioner till den som går hinderbanan.  

Efter varje genomförd runda i hinderbanan låter ni patrullens medlemmar fundera kring hur det kändes, om 

alla var delaktiga och om de samarbetade bra. Har ni tid och möjlighet kan ni också diskutera hur det skulle 

vara att till exempel vara blind eller rullstolsburen. Hur skulle det vardagliga livet se ut? Vad skulle vara extra 

svårt? 

Lek 
Lek en lek hela avdelningen tillsammans. Tips på lekar finner ni i aktivitetsbanken på 

www.aktivitetsbanken.se 

Avslutningsceremoni 
Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) 

och mötets superskunk (mindre bra).  

Material 
Slanor, sisalgarn, ögonbindlar, kåsor, vatten, tidtagarur 
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Scoutmöte 4 – Mina superkrafter! 
Syfte 
Scouterna får möjlighet att reflektera över vad de själva och andra är bra på vilket stärker deras 

självförtroende. De får också kunskap om att alla är olika och har olika egenskaper och kvalitéer. Scouterna 

börjar arbeta med intressemärkena och får ytterligare kunskap inom ett område de själva är intresserade av. 

Målspår: Självinsikt och självkänsla, aktiv i gruppen, egna värderingar 

Genomförande 
Mötet genomförs inne eller ute. 

Startceremoni 
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni så önskar 

kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.  

Mina superkrafter 
Om ni har möjlighet är det bra att göra denna övning i patrullerna. Börja med att berätta för scouterna att 

hjältar har superkrafter, något som de är ytterst bra på. Ge gärna några exempel på olika hjältar och deras 

förmågor. Förklara sedan att scouterna under denna övning ska få ta reda på vad de är särskilt bra på, vilka 

superkrafter de har. Börja med att rita av allas kroppskonturer på ett stort spännpapper. Här kan scouterna 

med fördel hjälpas åt och rita av varandra. Uppgiften blir nu att klä på sin egen figur. Vilka kläder vill 

han/hon ha på sig? Vilken färg är det på tröjan? Hur ser håret ut? Vilken färg är det på ögonen osv? Använd 

tjocka kritor eller vattenfärger till detta. 

När alla målat klart sina figurer ber ni att scouterna tar lappar, en för varje patrullmedlem. Be dem skriva 

patrullmedlemmarnas namn på de olika lapparna. Uppgiften blir nu att enskilt skriva en sak som varje 

person är bra på. Innan ni gör denna övning är det bra om ni tillsammans brainstormar vad man kan vara 

bra på. 

Be nu varje scout att återgå till sin figur och bredvid den skriva saker som han/hon själva tycker att de är bra 

på. Om de har svårt att komma igång kan ni hjälpa dem genom att fråga dem om det är något de tycker att 

de gjort bra på sista tiden. Hjälp dem sedan att göra om det till bra egenskaper. Efter en stund delas lapparna 

ut till scouterna och de får möjlighet att skriva upp dessa egenskaper på sin figur. Avsluta med att alla får 

visa och berätta om sina figurer och sina speciella superkrafter. Om ni hinner och vill kan ni också diskutera 

hur det känns att berätta för någon att man är bra på något? Hur ofta vågar vi säga att vi är bra på 

någonting? Varför känns det svårt för många? 

Avsluta med att sätta upp allas figurer i patrullyan! 
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Intressemärken 
Samla hela avdelningen för att introducera arbetet med intressemärken. För intressemärkena är scoutens 

egna intresseområden i huvudfokus. Varje person är unik och har egna intressen, att få möjlighet att 

fokusera på ett område som scouten är speciellt intresserad av kan bidra stort till den personliga 

utvecklingen. I dagsläget finns det ett stort antal intressemärken. Tanken är att intressemärken kan 

tillkomma eller försvinna om de inte känns aktuella längre. På www.aktivitetsbanken.se hittar ni alla aktuella 

intressemärken och där presenteras också märkenas innehåll. Ni kan tillsammans med scouterna i viss mån 

anpassa märkenas innehåll så att det passar er verksamhet och era förutsättningar.  

Givetvis är det svårt att låta scouterna fritt välja från alla intressemärkena. Kanske kan ni ledare välja ut ett 

tiotal märken som ni sedan låter scouterna välja bland. Själva poängen är just att scoutens egna intresse ska 

få styra valet av märke. Var lyhörd, om någon har ett specialintresse och skulle vilja göra ett eget 

”intressemärke” är det bra om ni uppmuntrar detta! Förhoppningsvis får ni ett antal scouter som vill göra 

samma intressemärke. Detta underlättar avsevärt för er som ledare då ni kan arbeta med märkena i de olika 

grupperna. 

Programmet för ett intressemärke sträcker sig över ett par scoutmöten och då detta terminsprogram bara 

består av tio möten och en vanlig termin oftast har fler möten kan ni förmodligen använda ett antal andra 

möten till detta arbete. I detta terminsprogram ägnas även möte nr 6 för arbete med intressemärken. 

Avslutningsceremoni 
Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) 

och mötets superskunk (mindre bra).  

Material 
Rulle med papper, stora tuschpennor, kritor, vattenfärger, lappar som kan delas ut till scouterna 
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Scoutmöte 5 – Samhällets superhjältar 
Syfte 
Syftet med kvällens möte är att scouterna ska få se vardagen hos några av samhällets hjältar, till exempel 

räddningstjänst, polis, sjukvård. Målspår: Förståelse för omvärlden. 

Genomförande 
I god tid kontaktar ledarna någon samhällsfunktion som kan vara intressant för scouterna att göra ett 

studiebesök på, till exempel räddningstjänsten, sjukvården eller polisen. Ett tips kan vara att undersöka om 

föräldrarna har några sådana kontakter till exempel på ett föräldramöte. I kontakten med de ni ska besöka är 

det bra att berätta om terminens superhjältetema, att scouterna är 10-12 år samt vilken tid ni kommer. 

Berätta gärna att scouterna vill involveras och aktiveras i visningen/guidningen. Samlas vid den vanliga 

scoutlokalen för att samåka om det är långt, ge annars en tydlig vägbeskrivning till scouterna före mötet.  

Startceremoni 
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelning en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni så önskar 

kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”. Eftersom ni antagligen inte 

befinner er i scoutlokalen är det bra att anpassa ceremonin och kolla upp en bra plats att vara på före 

scouterna kommer, till exempel i kanten av parkeringen, i en närliggande park eller i entrén om det är 

möjligt.  

Lek  
Gör gärna en enkel lek med rörelse så att scouterna sedan är redo att lyssna och vara uppmärksamma under 

studiebesöket. Tips på lekar finner du www.aktivitetsbanken.se 

Studiebesök 
Inled med att prata om terminens tema som är superhjältar och att det finns många olika typer av hjältar, låt 

scouterna berätta om yrken där man kan vara hjälte. Gör studiebesöket och uppmuntra scouterna att ställa 

frågor om hjältar.  

Lek 
Gör en lek för att avrunda mötet. Tips på lekar finner du på aktivitetsbanken www.aktivitetsbanken.se 

Avslutningsceremoni 
Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) 

och mötets superskunk (mindre bra).  
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Material 
• Telefonlista till scouterna om någon inte kommer 
• Mobil som ledarna är tillgängliga på om någon inte hittar  
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Scoutmöte 6 – Fortsatt arbete med 
Intressemärken 
Syfte 
Scouten får möjlighet att fokusera kring ett område som han/hon är speciellt intresserad av. Detta bidrar till 

scoutens personliga utveckling. Vilka målspår som används beror till stor del på vilka intressemärken 

scouterna arbetar med. På www.aktivitetsbanken.se beskrivs varje intressemärke samt vilka målspår som 

märket kopplar till.  

Genomförande 
Arbetet med intressemärkena sker förslagsvis i mindre grupper. Ni som ledare har en viktig roll i att stötta 

scouterna i sitt arbete. 

Startceremoni 
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni så önskar 

kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.  

Aktivitet 
Scouterna arbetar med olika intressemärken. 

Lek 
Lägg lite extra energi på att hitta roliga lekar till detta möte då resten av kvällen ägnas åt arbete i små 

grupper. Ha gärna någon extra lek förberedd ifall några scouter skulle tappa koncentrationen. Då kan ni leka 

med dessa och låta de som vill arbeta vidare. På www.aktivitetsbanken.se får ni tips och idéer på olika lekar. 

Avslutningsceremoni 
Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) 

och mötets superskunk (mindre bra).  

Material 
Det ni behöver till lekarna och material för att arbeta med intressemärkena. 
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Scoutmöte 7 - Superhjälteuppdraget 
Syfte 
Kvällens program har i syfte att Upptäckarcouterna ska få arbeta i grupp, utmana varandra och lösa problem 

och klurigheter. Målspåren vi jobbar med är Aktiv i gruppen, Problemlösning och Ledarskap 

Genomförande 
Mötet kan genomföras både ute och inne. Scouterna ska patrullvis lösa ett superhjälteuppdrag i form av en 

så kallad ”organisationstävling”. De arbetar patrullvis och får en lista med olika uppgifter att utföra inom en 

viss tid.  

Startceremoni 
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni så önskar 

kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.  

Lek 
Gör en lek som gärna höjer energin. Tips på lekar finner du på aktivitetsbanken www.aktivitetsbanken.se 

Superhjälteuppdraget 
Samla alla scouterna och dela upp patrullvis, förklara hur uppdraget går till. De ska arbeta tillsammans. 

Poängtera att alla i patrullen är viktiga och har olika egenskaper som kompletterar varandra. Därför ska alla 

inkluderas i superhjälteuppdraget. De har 40 minuter på sig och ska redovisa uppdragen efterhand till 

ledarna som är domare. Det gäller att samarbeta och klara av så många punkter som möjligt. Dela ut 

superhjälteuppdraget på ett papper per patrull. Välj en signal som ljuder när 40 minuter gått. 

Lek 
Gör en lek som lugnar ner och samlar gruppen. Tips på lekar finner du på aktivitetsbanken 

www.aktivitetsbanken.se Under tiden kan de ledare som inte leder leken sammanställa patrullernas poäng. 
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Superhjälteuppdraget redovisning  
Samla nu scouterna för att patrullvis redovisa poäng per patrull. Avdramatisera antalen poäng och vem som 

hade flest och minst. Förklara att vinsten ligger i hur väl gruppen samarbetat kring superhjälteuppdraget. 

Diskutera hur det gick för patrullerna. Tips på diskussionsfrågor: 

• Hur tänkte ni i patrullen när ni fick uppgiften? 

• Tog någon en ledande roll? 

• Vad var svårt/lätt? 

• Låt scouterna fundera på ”vilken roll tog jag i patrullen?” 

Dela ut ett litet pris till alla scouter och beröm dem för de delar de gjorde bra i respektive patrull.  

Avslutningsceremoni 
Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) 

och mötets superskunk (mindre bra).  

Material 
• Ett exemplar per patrull av ”Superhjälteuppdraget”-uppgifterna de ska lösa (se bilaga) 

• Det material scouterna behöver för att kunna lösa uppgifterna 

• Litet pris till varje scout, kan vara en godisbit, en knapp, en pärla, en reflex med mera, presentera 

det som en superhjälte sak till exempel en pärla att fästa i knapphålet på scoutskjortan som ger 

superkrafter.  
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Scoutmöte 8 - Superhjältehälsning 
 

Syfte  
Syftet med mötet är att scouterna ska få möjlighet att reflektera över vad de uppskattar hos andra människor 

och också möjlighet att uttrycka denna uppskattning. Målspår: Egna värderingar, Fantasi och kreativt 

uttryck, Relationer, Fysiska utmaningar (finmotorik är också en fysisk utmaning). 

Genomförande 
Mötet genomförs lättast inne men det går givetvis också bra att ställa iordning bord ute. Det viktiga är att 

scouterna har ett bra ställe att sitta på så att de kan måla/skriva. 

Startceremoni 
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni så önskar 

kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.  

Lek 
Gör gärna en lite livligare lek då resten av mötet blir att sitta stilla och pyssla. Tips på lekar återfinns i 

aktivitetsbanken på www.aktivitetsbanken.se 

Superhälsningen 

Scouterna får i uppgift att skicka ett kort/teckning samt ett litet kort brev till en person som han/hon tycker 

har hjälteegenskaper. Kortet kan till exempel skickas till farmor, pappa, en lärare, en kompis, vår 

stadsminister eller en artist. Det viktiga är att scouterna får möjlighet att fundera på vad de uppskattar hos 

andra människor och också möjlighet att formulera detta. Skriv gärna ett exempelbrev som scouterna kan 

använda sig av (se bilaga) 

Låt scouterna tillverka sina egna kort och kuvert. Se till att det finns mycket material som de kan använda sig 

av i sitt skapande. Hjälp också scouterna att få tag på adressen till sin hjälte. 

När alla är klara med sina kort samlas ni i en ring. Fråga om någon vill berätta vem de valt att skicka sitt kort 

till. Var noga med att det kommer fram varför han/hon valt att skicka kortet till just denna person. 

Utse någon ut varje patrull som blir ”brevbärare” och som får i uppgift att posta korten på väg hem från 

mötet. 
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Avslutningsceremoni 
Gemensam samling kring lyktan. Fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) 

och mötets superskunk (mindre bra).  

Material 
• Olikfärgade lite tjockare papper, saxar, tidningar, stämplar, kritor, tuschpennor, kuvertmall (vanligt 

kuvert som är uppvikt), lim, paljetter med mera 

• Dator med internetuppkoppling så att ni kan hjälpa till att få fram adresserna. 

• Frimärken 

Om ni vill och har möjlighet kan nu skriva ut några ritmallar på superhjältar eller andra figurer.  

Ibland är det barn som inte känner sig så kreativa och ”bara” vill färglägga en bild.  

På http://ritmallar.net/serier-spel-tv/superhjältar/2/ kan du skriva ut ritmallar. 
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Scoutmöte 9 - Superscouten 
Syfte 
Syftet med kvällens möte är att scouterna ska få tänka kring, och diskutera hur en superscout är och vilka 

bra egenskaper de själva har. Målspåren vi främst fokuserar på är Självinsikt och självkänsla, Egna 

värderingar, och Fantasi och kreativt uttryck.  

Genomförande 
Mötet genomförs inomhus eller utomhus. Scouterna får först definiera en ”superscout” och relatera denne 

till sina egna egenskaper samt se att patrullen tillsammans har många bra färdigheter som tillsammans blir 

bra som en superscout. 

Startceremoni  
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni så önskar 

kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.  

Lek  
Gör en lek för att springa av er. Tips på lekar finner du på aktivitetsbanken www.aktivitetsbanken.se 

Superscouten 
• Presentera scoutlagen för scouterna, gärna med en sak som de kan koppla till varje punkt till 

exempel: 

- En Scout visar hänsyn och är en god kamrat: ett plåster för att hjälpa när det behövs 

- En scout känner ansvar för sig själv och andra: en klocka som att ta ansvar för att komma 

i tid 

- En scout möter svårigheter med ett gott humör: en miniräknare som gör att det går att 

lösa även svåra uppgifter 

• Låt scouterna skulptera en ”superscout” i snö, sand, lera eller måla. De ska framhäva superscoutens 

egenskaper. Vilka egenskaper och superhjältekrafter har en superscout?  

• Låt scouterna redovisa sina superscoutskulpturer för varandra. 

• Därefter diskuterar ni vilka egenskaper en superscout har och vilka egenskaper scouterna i 

patrullen har.  

• Relatera sedan till möte nummer 4 och få scouterna att förstå att patrullens medlemmar 

gemensamt kompletterar varandra och att de tillsammans nästan bildar en superscout! 

• Tips: ni kan läsa mer om övningen ”superscouten” i boken ”Vi och dom- en metodbok om 

mångfald i Scouterna”  
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Lek 
Gör en lek för att avrunda mötet. Tips på lekar finner du på aktivitetsbanken www.aktivitetsbanken.se 

Avslutningsceremoni 
Gemensam samling där till exempel lyktan skickas runt. Scouterna funderar gemensamt över kvällens 

övningar. Förslag på diskussionsfrågor:  

• Vad tycker du är viktigaste egenskapen för en superscout?  

• Vilken är din bästa egenskap?  

• Avsluta med att fråga scouterna vad som var mötets hjälteinsats (det vill säga riktigt bra) och 

mötets superskunk (mindre bra).  

Material 
• Material att skulptera med, exempelvis lera, snö, sand, måla, rita 
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Scoutmöte 10 - Superavslutning 
Syfte 
Dagens möte går ut på att ”knyta ihop säcken”, summera, utvärdera och avsluta vårens scouttermin för 

sommaruppehåll. Syftet är även att ha en rolig kväll tillsammans, lite som en avslutningsfest och ett tack till 

scouterna för en bra termin. Målspåren vi främst fokuserar på är ”Självinsikt och självkänsla”, ”Fysiska 

utmaningar” och ”Aktiv i gruppen”.  

Genomförande 
Mötet bör genomföras utomhus, kanske på en speciell plats, vid en badplats, i ett grönområde, eller vid en 

skog. Bjud in föräldrar och syskon i god tid före så att de kan vara med och delta på mötet. Avsätt 2 timmar. 

Programmet för kvällen består av patrullvis lekar, utvärdering, märkesutdelning och något litet att äta. Ni 

kan till exempel bjuda på fika, grilla korv eller laga tacos på murikka. Aktiviteterna anpassas utifrån vilken 

plats ni valt. Fundera på om det är bäst att göra en trekamp mellan patruller, bada, spela brännboll eller ha 

en tipsrunda om terminen. 

Startceremoni 
Börja med en startceremoni. Ofta har varje avdelningen en ceremoni som de tidigare gjort. Om ni så önskar 

kan ni använda ceremonin som beskrivs under rubriken ”startceremoni”.  

Lek  
Börja med att leka en lek. Var noga så att leken passar även för scouternas yngre syskon. Tips på lekar finner 

du på www.aktivitetsbanken.se 

Superhjältetrekamp 
Låt scouterna arbeta i patruller, dela in föräldrar och syskon i andra patruller. Tänk ut tre grenar att tävla i till 

exempel: stövelkast, stafett, pussel, bygga lego med ögonbindel utifrån instruktion, gå en bana med en 

apelsin/boll mellan pannorna två och två, hoppa säck och så vidare 

När patrullerna gör sin sista gren vinner varje patrull ett pris som består av någon ingrediens till kvällens 

fika/grillning till exempel gurkor, en påse tomater, dricka, ved och tändstickor, bröd. Patrullen blir då 

ansvarig att förbereda vad de vunnit, till exempel hacka grönsaker, tända elden eller duka.  

När patrullen är klar med sina förberedelser hjälper de andra patruller som ännu inte är klara. När allt är 

lagat och framdukat äter ni alla tillsammans. Se till att de finns möjlighet att diska utrustningen när ni är 

klara. 
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Lek 
Nu är det dags för att leka en lek igen. Gör en lugn lek i grupp så att alla kan involveras och känna sig 

delaktiga. Tips på lekar finner du på aktivitetsbanken www.aktivitetsbanken.se 

Avslutningsceremoni 
Gemensam samling med scouter, föräldrar och syskon där till exempel lyktan skickas runt. Scouterna får nu 

utvärdera terminen och i turordning säga en sak som varit bra under våren.  

Berätta att några nu kommer att bli äventyrarscouter och att några av er ses igen till hösten när skolan börjar. 

Dela ut deltagandemärken till scouterna genom att ropa upp namnet på varje scout, låt den komma fram och 

säga något den är särskilt bra på. Tacka alla för en bra termin tillsammans. Avsluta med lösen (Var redo-

alltid redo!). 

Material 
• Fika/mat picknik uppdelat i påsar till patrullerna 

• Tändstickor, ved, brandfilt, hink med vatten, kniv, yxa, huggkubbe 

• Mat saker 

• Trekampsredskap exempelvis stövel, boll, snöre 

• Deltagandemärken 
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Hajk 
Syfte 
Syftet med hajken är att scouterna genom en vandring/paddling/seglats ska få uppleva friluftsliv och förstå 

att de är superhjältar på att vara ute i skog och mark. Att känna sig riktigt bra på något, eller prova något 

man inte trodde man klarar av stärker självförtroendet och självkänslan. Genom att hajken till stor del 

genomförs patrullvis, där scouterna själva blir delaktiga i hajkens olika moment, blir de superhjältar för en 

helg! Målpsår: Aktiv i gruppen, Ledarskap, Självinsikt och självkänsla, Fysiska utmaningar, Känsla för 

naturen. Vilka målspår som berörs beror också på vilka aktiviteter ni väljer att fylla hajken med. 

Genomförande 
Under hajken färdas scouterna en sträcka, kommer till en övernattningsplats, slår upp läger och tillagar sin 

egen mat. Stor tonvikt läggs på att scouterna själva är delaktiga under hajken. 

Lördag 
Scouterna samlas lördag morgon på lämplig plats. Scouterna ska nu patrullvis vandra/paddla/cykla/segla en 

viss sträcka. Önskemål om hur de ska färdas kan ni ha samlat in tidigare under terminen. Ledarna visar på en 

karta hur de ska gå och berättar också att scouterna själva kommer att få orientera/navigera under dagen. En 

ledare kommer att gå med varje patrull men han/hon kommer låta patrullen bestämma var de ska gå 

(givetvis hjälper de till om det blir helt fel).  

På vägen till övernattningsplatsen stöter patrullen på problem som måste lösas. Exempel på 

problem/aktiviteter: 

• Patrullen måste surra en A-bro för att komma över en större bäck. 

• Patrullen får ett chiffer och får genom det vidare instruktion om hur de ska fortsätta (välj gärna 

något av chiffren som finns i Upptäckarscoutens bok ”Upptäckten”) 

• Under en sträcka följer patrullen spårtecken. 

• Patrullen möter en person som skadat sig och deras uppgift blir att ta hand om honom/henne (om 

ni varit besök på räddningstjänsten kopplar ni denna aktivitet till de kunskaper scouterna fått där). 

• Patrullen får lösa enklare uppgifter för att få ingredienserna till sin mat. 

Vilka uppgifter patrullen ska lösa beror på hur er omgivning ser ut och hur era scouter är. Se till att 

uppgifterna är lagom svåra, är de för enkla blir det ingen utmaning och är de för svåra går de inte att lösa 

och patrullen känner sig misslyckad. Tanken med dagens färd och utmaningar är att scouterna ska känna att 

de är duktiga och att de genom scouterna har fått mycket bra kunskap som de kan använda sig av. 
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Lunchen lagas av patrullen på stormkök. Se till att ni kommer fram till övernattningsplatsen ganska tidigt. 

Det ska finnas gott om tid för patrullerna att sätta upp tält, laga mat, umgås och göra sig hemmastadda.  

På kvällen har ni lägerbål med superhjältetema då scoutledarna talar om allt bra som scouterna lyckats göra 

under dagen. Mellan sångerna (som med fördel har hjältetema) berättar ni vad de olika patrullerna gjort bra 

under dagen. Var noga med att inte berömma alla patruller i en klump. Det är viktigt att varje patrull får 

uppmärksamhet och blir berömd för något som just de gjort bra! Under lägerbålet får också varje scout en 

hjältemedalj. Denna medalj blir också hajkmärket!  

Kvällen avslutas med ett ljusspår där bilder på olika hjältar lyses upp. Tänk på att hjältarna kan vara både 

fiktiva och verkliga. Tanken är att scouterna ska få en känsla av att det bor en hjälte i var och en av oss och 

att vi alla har möjlighet att bli en superhjälte! 

Söndagen 
Söndagens morgon/förmiddag ägnas åt att gemensamt göra en mysig frukost. Ni kan till exempel baka bröd 

över öppen eld. Då kan ni också passa på att gå igenom eldningsteknik och låta scouterna i lugn och ro få 

prova på att göra upp eld. Under ”mysfrukosten” kan ni också prata om varför det är viktigt att äta en bra 

frukost och vad som händer med kroppen om man inte får tillräckligt med mat. 

När ni är klara med frukosten river ni gemensamt lägret. Se till att platsen är snygg och städad innan ni åker 

därifrån. Om ni vill kan ni prata om skräp och kompostering efter att ni rivit ert läger. Vad kan lämnas kvar i 

naturen, vad bryts ner och försvinner? Vad kan inte lämnas kvar? Hur påverkar skräp till exempel djur och 

fåglar i skogen? Om ni vill kan ni koppla denna diskussion till naturens riktiga hjältar - nämligen maskar. 

Berätta om vilket fantastiskt jobb maskarna gör. Kanske kan ni hitta ett gäng maskar att studera närmare!  

Ge också scouterna möjlighet att bara vara ute i naturen. Barn är ofta väldigt kreativa och kommer själva 

snart hitta på något att göra. De kanske bygger en koja, går på upptäcktsfärd eller leker i bäcken.  

Då patrullerna dagen innan vandrade själva går ni gemensamt tillbaka till uppsamlingsplatsen. Innan alla får 

åka hem gör ni en kort utvärdering över hajken.  
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Bilaga: Organisationstävling för Superhjältarna 2012 
Ni får här ett papper med 27 uppgifter, läs först igenom alla uppgifter. Varje rätt utförd uppgift ger den poäng som står 

markerad i kanten. De poäng ni tjänar på denna uppgift kommer sedan att divideras med antalet patrullmedlemmar. 

Resultatet multipliceras sen med 8. Detta gör att patruller med fler patrullmedlemmar inte får större fördelar än de patruller 

som har få. Ledaren har sista ordet vid tveksamheter i poängsättningen.  

Tid: 40 minuter 

Läs igenom frågorna först! 

1. Leta efter saker som börjar på de bokstäver som bildar ert patrullnamn. 10p 

Exempel: FISKEN: Fjäder-Is-Sten-Kotte-Enbär-Näver 

2. Leta upp en strumpa med hål i. 10p 

3. Vad står WOSM för? 4p  

4. Gör hål i ringen. 3p 

5. Vilket land arrangerar nästa Världsscoutjamboree efter Sverige? 4p  

6. Leta upp en blomma. 7p 

7. Vad heter huvudstaden i Australien? 5p  

8. Visa upp en råbandsknop. 4p 

9. Vad heter Emil i Lönnebergas häst? 3p 

10. Bygg en pagodeld. 8p 

11. Skrik ert patrullrop. 4p 

12. Svara på gåtan: Var på jorden finns det ingenting nedanför utan endast ovanför? 4p 
13. Samla saker i naturen som bildar ordet SUPERHJÄLTE 10p 

14. Hur många fönster finns det på scoutlokalen? 5p 

15. Lämna in en abborre, minst 8 cm lång 20p 

16. Har ni gjort nr 4 får ni minuspoäng. Ni skulle ju läsa igenom allt först!  -4p 

17. Bilda så många ord som möjligt av bokstäverna i ordet SUPERHJÄLTE 1p/ord 

18. Samla löv från 5 olika trädslag berätta trädens namn. 1p/löv  

19. Hjula tre gånger. 3p 

20. Gör ett halsband av naturmaterial. 15p 

21. Tillverka en visselpipa som låter av en drickaburk. 15p 

22. Skriv ert patrullnamn i övre högra hörnet på första pappret. 10p 

23. Gör ett korsord av förnamnen på patrullmedlemmarna. 5p 

24. Hämta 10 föremål i naturen som normalt inte hör hemma där. 2p/sak 

25. Vilken är den totala skostorleken om alla patrullmedlemmarna lägger ihop sina storlekar? 1p 

26. Ta bort två tändstickor så att det bli två kvadrater. (Se nästa sida) 5p  

27. Du har två timglas. Ett 4-minuters och ett 7 minuters. Hur ska du göra för att mäta upp 9 

minuter med hjälp av dessa två timglas? 10p 
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Facit till organisationstävling 
 

Fråga 3  World organization of the Scout Movement 

Fråga 5  Japan 

Fråga 7  Canberra 

Fråga 9  Lukas 

Fråga 12  Vid jordens medelpunkt 

Fråga 26  Ta bort ett L i mitten 

Fråga 27  För att kunna mäta upp 9 minuter så måste man alltså göra följande: Vänd båda 
timglasen. När 4-minutaren har runnit ut, vänd på det. Gör detsamma med 7 

minutaren. När 4 minutaren runnit ut för andra gången har 8 minuter gått och 

då har 7-minutaren hunnit rinna i en minut. Vänd då 7 minutaren igen och låt 

denna enminuterssand rinna tillbaka. 
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Superhjältehälsning 
Nedan är ett förslag på text som scouterna kan använda sig av när de gör sin superhjältehälsning. Roligast är 

så klart att scouterna själva funderar på vad de vill skriva men för en del kan det vara bra att ha ett förslag att 

utgå från. 

 

 

 

 
 



Upptäckarscouter
                     10-12 år

Våga · Samarbeta · Vilja · Lösa problem · Omvärlden

Upptäckarscouten går oftast i årskurs 4 eller 5 i skolan. 
I den här åldern sker en kraftig utveckling mot större 
självständighet. Upptäckarscouten kan ta vara på sig själv 

i betydligt större utsträckning än yngre scouter. Många 
av barnen i den här åldern har inte längre någon barn-
tillsyn (till exempel fritids) på eftermiddagarna utan 
ser efter sig själva. De träffar ofta kompisar eller in-
tresserar sig för fritidsaktiviteter på egen hand, och 
klarar av att fatta de beslut som krävs för att lösa 

de praktiska problem de möter. I upptäckaråldern 
kan det vara stora skillnader mellan tjejer och killar, 

men i Scouterna får alla utrymme att utvecklas på sina villkor. Mån-
ga upptäckare brinner för omvärlden och i Scouterna engagerar de sig i 
samhället tillsammans på ett konkret sätt. Upptäckarna testar olika roller 
och utmanas att ta plats genom äventyr och upplevelser. 10–12-årin-
gar lever sig gärna in i berättelser och friluftslivet fyller en viktig roll. 
Upptäckaren möter både äldre och yngre scouter och har redan prövat 
att ha naturen som vardagsrum när det är dags att bli äventyrare.

Detta material är helt eller delvis finansierat av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. Sida delar inte 

nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens. Projektet har också 

finansierats genom en egeninsats från Postkodlotteriet via fredsprojektet Amahoro Amani – för freden vidare.

Scouterna tackar:
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