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Välkommen 
till en ny 
upptäckartermin!
Dags för en ny termin med många förväntansfulla scouter och
edare. I det här terminsprogrammet hittar ni tips och inspiration 
till tio möten. Temat för programmet är känslor och det riktar 
sig främst till upptäckarscouter. Använd de förslag i termins-
programmet som passar för er avdelning. Anpassa och ändra 
efter era behov och förutsättningar, blanda med egna idéer 
och glöm inte att göra scouterna delaktiga i utformningen av 
terminen. På aktivitetsbanken.se hittar ni fler tips på aktiviteter 
och möten. Fler terminsprogram för upptäckarscouter, men 
även för andra åldersgrupper, finns på Leda scouting-sidorna på 
scouterna.se/ledascouting

SCOUTERNAS TERMINSPROGRAM tas fram av Scouternas nationella programgrupp. 
Gruppens arbete bedrivs helt ideellt och stöttas av en anställd. 
2017/2018 bestod programgruppen av Malin Stigemyr, Anton Nilsson, Catharina Paulcén, Emil Isberg, Anna Rosqvist, 
Lisa Karlsson och Cajsa Törnmarck. Arbetet stöttas av Kajsa Urge, programansvarig, Scouterna. 
Om du vill komma i kontakt med programgruppen kan du maila Scouterna på info@scouterna.se
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Scoutmetod och målspår 
Verksamheten i Scouterna bygger på scoutmetoden. Denna består av scoutlag och scoutlöfte, 
patrullsystemet, learning by doing, symboliskt ramverk, friluftsliv, lokalt och globalt samhälls- 
engagemang samt stödjande och lyssnande ledarskap. Under terminen är det viktigt att alla 
olika delar kommer med. Se scoutmetoden just som en metod, inte mål eller aktiviteter i sig. 

Personlig utveckling är ett övergripande mål med scouting. Det är viktigt att scouterna får 
förutsättningar att växa. Genom ett tydligt terminsprogram med delmål är det lättare att 
motivera för scouterna att lära sig sådant de behöver för att kunna nå terminens mål. Siktar 
ni på att åka på läger i slutet av terminen är det bra att hänvisa en del övningar till detta, till 
exempel att lära sig att surra för att kunna bygga saker på lägret. 

Scoutprogrammet bygger på 14 målspår. Under rubriken Mötets syfte presenteras vilka 
målspår som är i fokus under respektive möte. I det här terminsprogrammet kan många olika 
målspår beröras, men de målspår som får lite extra utrymme är självinsikt och självkänsla, 
aktiv i gruppen, relationer samt fantasi och kreativt uttryck. Tanken med målspår är att dela 
upp och fokusera på två till fyra målspår per termin. På detta sätt får scouterna under alla 
sina samlade terminer möta alla olika målspår. 

Mer inspiration och tips om scoutmetoden, programplanering och målspåren hittar du i boken 
”Ledaren – gör dig redo” och scouternas bok ”Upptäckten” som säljs via www.scoutshop.se

Genom ett fantastiskt samarbete mellan Scouterna och studieförbundet Sensus kan ni genom 
att göra en studiecirkel få dessa böcker gratis till ledare och scouter. Hur ni praktiskt går 
tillväga kan ni läsa mer om på www.sensus.se/scouterna. Tänk på att ni kan göra studiecirklar 
flera terminer i rad så att de nya scouterna också får programmaterialet. 

 

Patrullsystemet Lokalt och globalt 
samhällsengagemang

Learning 
by doing

Lag och löfteStödjande och 
lyssnande ledarskap

Friluftsliv Symboliskt ramverk
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Gemenskap och trygghet  
Inom Scouterna finns det olika inriktningar beroende på vilken kår eller samverkansorganisa-
tion ni tillhör. Det här programmet är tänkt att passa alla, oavsett tillhörighet, vilket betyder 
att ni själva kan anpassa programmet efter er inriktning om ni vill. Programmet är tänkt för 
tio möten under en termin. Att vara utomhus gynnar ofta scouternas lärande och utveckling, 
och om väder och ljus tillåter så kan de flesta aktiviteterna genomföras utomhus. 

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

Dra inte över utsatt sluttid, för de som hämtar scouterna är det ofta viktigt att ni håller tiden. 
Det finns inga tidsangivelser utsatta på de olika aktiviteterna men tanken är att hela mötet 
ska ta två timmar. Ni får tillsammans uppskatta tidsåtgången för de olika aktiviteterna, då ni 
är de som har störst kännedom om scouterna på er avdelning och således bäst kan bedöma 
hur lång tid till exempel en reflektionsrunda tar i er grupp.

Många scouter uppskattar hajker och övernattningar, som också är viktiga för sammanhåll-
ningen. En eller två hajker per termin kan vara lagom för den här åldersgruppen. Tänk på att 
informera och skapa en dialog med vårdnadshavare innan hajker och övernattningar. 
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Tänk på-tips:
Då hela terminen fokuserar på känslor av olika slag kan det komma att 
väcka många olika tankar hos scouterna och det kan komma upp
känsliga saker i era diskussioner. Vi rekommenderar därför att ni ledare 
pratat igenom hur ni agerar i sådana fall. Om en scout lyfter ett känsligt, 
eller för gruppen olämpligt ämne, kan en av er ledare gå undan med 
barnet och låta hen, om hen känner sig trygg med det, berätta färdigt 
för dig som vuxen. Tvinga inte fram mer fakta kring berättelsen utan låt 
scouten berätta så mycket som hen vill. Många barn kan ha varit med 
om eller varit utsatta för saker som kan vara väldigt känsliga och som 
då behöver hanteras varsamt. Kom ihåg att det inte är din uppgift som 
ledare att undersöka sanningshalten i eller gräva vidare i det barnet 
berättar för dig i förtroende. Har du fått vetskap om känsliga saker 
under mötet bör du lyfta det med barnets vårdnadshavare. Rör det 
vårdnadshavarna och du anser att det finns risk att barnet råkar mer 
illa ut om du säger något kan du istället vända dig till polisen eller göra 
en orosanmälan till de sociala myndigheterna. Du kan också kontakta 
polis och sociala myndigheter om du anser att informationen du fått 
kräver detta, även om du informerar vårdnadshavarna. Stöd kring detta 
finns i Scouternas Tryggamötenmaterial. 



7

KÄNSLOSTORMEN
TERMINS-
PROGRAM 
UPPTÄCKARE

Symboliskt ramverk för 
upptäckarterminen – känslostormen 

Detta terminsprogram har det symboliska ramverket känslostormen. Under terminens gång 
kommer scouterna att få fokusera på olika sorters känslor och kommunikation. Tanken är 
att ge en grund för att hjälpa scouterna att identifiera sina känslor och bli bekväma med sina 
och andras känslor. Genom att sätta ord på olika känslor och diskutera kring detta kommer 
scouterna förhoppningsvis uppleva att blir det lättare att prata om känslor. 

Scouternas programgrupp har valt detta tema då det lägger fokus på områden som av många 
upplevs som svåra att arbeta med. Många av känslorna som tas upp kan upplevas som nega-
tivt laddade, så som ilska, vemod, sorg, rädsla och avsky. Oftast är det denna typ av känslor 
svårast att prata om, förhålla sig till och veta hur vi ska hantera dem. Det finns också inlagt 
möten som fokuserar på olika slags kommunikation och värderingar samt övningar kring 
detta, för att öppna upp för reflektioner kring hur vi kommunicerar och hur olika slags 
kommunikation kan ge olika utfall. Sista mötet fokuserar på en positivt laddad känsla i form 
av glädje. Temat skapar genom det symboliska ramverket ett mervärde för scouten och en 
trygghet att hålla sig till under hela terminen. 
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Det här ingår i varje möte 

Följande delar i detta kapitel bör ingå i varje möte. I de tio enskilda mötena 
beskrivs sedan endast mötets huvudsakliga aktiviteter. 

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

Försök att göra övningar och aktiviteter där alla behövs och se till att alla får vara med.
Varje möte kan till exempel inledas med att ett ljus, en lykta eller en brasa tänds upp i möte-
slokalen. Upplägget för vad som tänds, hur det tänds och vem som tänder det är helt upp till 
er. Olika kårer har olika ceremonier för att öppna sitt möte. Det är upp till er som ledare och 
era scouter att bestämma vilken slags ceremoni som ska inleda just era avdelningsmöten. Det 
viktiga är att ceremonin finns då den fyller ett viktigt syfte i programmet. Ceremonin är det 
tillfälle då ni tillsammans markerar att mötet börjat och att fokus ligger på det ni gör tillsam-
mans under kvällen. Det skapar trygghet och ramar in er verksamhet. Glöm inte att avsluta 
mötet med en avslutningsceremoni.

UPPROP
Ha en närvarolista med alla scouters namn ifyllda. Läs upp namnen och pricka för de närva-
rande. Fråga om någon vet varför de frånvarande är borta. Syftet med uppropet är att alla ska 
känna sig sedda och att ni ska ha koll på vilka scouter som är där om något skulle hända, till 
exempel en brand. Närvaroprotokoll är också viktiga vid redovisning för att få aktivitetsstöd 
från kommunen och/eller en samverkansorganisation.

LEK
Det aldrig fel att leka en lek. Leken kan vara ett sätt att ta ett kortare avbrott och få fokusera 
på något annat en stund. Det kan också passa bra som en start- eller avslutningsaktivitet. En 
extra lek, om aktiviteterna går fortare än tänkt eller om ni behöver bryta det ni håller på med 
och göra något annat, är också bra att ha med i planeringen och ta till vid behov. I Aktivitets-
banken på Scouternas webbsida finns det förslag på lekar. 

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

AVSLUTNINGSCEREMONI 
På samma sätt som det är viktigt att ha en återkommande start är det också viktigt att ha en 
avslutningsceremoni. Avslutningen ger en bra möjlighet för er som ledare att gemensamt 
med scouterna reflektera över vad som hänt under mötet samt ge återkoppling till scoutlagen, 
tidigare möten, nästa möte och så vidare. Ett mål med scouting är att scouterna ska lära sig mer 
om sig själva och för att göra det behöver de lära sig att reflektera. Det kan vara ett bra sätt att 
göra detta i samband med avslutningen, att fundera över hur jag betedde mig, hur vi samarbe-
tade, varför resultatet blev som det blev, hur det kändes och så vidare. En viktig del i reflektio-
nen är att fundera över vad vi skulle göra annorlunda om vi gjorde samma övning igen. 

För att få en bra reflektion behöver ni som ledare ställa frågor som får fram anledningen till 
varför scouterna tycker som de gör. Det är inte några svåra frågor utan de baserar sig på att 
locka fram orsaken till varför scouterna tänkte eller agerade som de gjorde. För att få scout-
erna att lyssna på varandra och att det ska bli tydligt vems tur det är att prata kan ni använda 
er av ett pratföremål, till exempel en minneskula. Den som har kulan i sin hand får prata 
utan att bli avbruten och skickar sedan vidare kulan när hen har pratat klart. 

Tänk på att alla ska se och höra den som talar. Fråga scouterna vad som varit bra eller min-
dre bra under kvällens möte. Varva med att låta scouterna berätta för varandra två och två 
eller för hela gruppen. Ett annat alternativ är att scouterna skriver i varsin scoutdagbok om 
hur mötet har varit eller om sina egna upplevelser under mötet.

I det här materialet finns ett upplägg på avslutningsceremoni med en minnesburk som sedan 
knyts samman och används i sista mötet. För att det sista mötet ska fungera som tänkt be-
höver ni göra denna avslutningsceremoni varje möte. Mer om hur ni tillverkar och använder 
minnesburken finns att läsa om i första mötet.

NÄSTA GÅNG
Ha som vana att avsluta mötet med att berätta vad ni ska göra nästa gång, det skapar trygghet 
och lockar scouterna att komma nästa gång också.
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ANDAKT
Många kårer är vana vid att ha andakt någon gång under mötet och andakten går alldeles ut-
märkt att kombinera med reflektionen. Ett stämningsfullt sätt att avsluta är att tända ett ljus 
eller en lykta och skicka runt denna. När en scout får ljuset behåller hen det en stund och får 
tillfälle att tänka på saker som hen är glad eller ledsen för eller som på något annat sätt ligger 
en nära. Vill ni så gör ni det i form av en bön och ni 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 de håller ljuset, men alla måste visa respekt för varandra och vara stilla och 
tysta medan ljuset skickas runt.



11

KÄNSLOSTORMEN
TERMINS-
PROGRAM 
UPPTÄCKARE

Temat kring alla terminens möten har fokus på olika sorters känslor och på kommunikation. 
Känner ni att ordningen som mötena kommer i inte passar kan ni självklart ändra och anpassa 
till era förutsättningar och behov.

TERMINENS MÖTEN 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Uppstart: Känslor

När känslorna styr

Ilska 

Vemod/Sorg  

Samarbete utan kommunikation

Rädsla

Värderingar och regler  

Avsky    

Kommunikation

Glädje
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MÖTE 1. 
UPPSTART: KÄNSLOR 
MÖTETS SYFTE
Syftet med mötet är att lära känna terminens tema, gå igenom lite av vad som kommer att 
hända och dela in scouterna i patruller.

Målspår: Aktiv i gruppen: genom att tillsammans i patrullen sätta gemensamma regler och 
prata om förutsättningar för mötet lär sig scouten mer om hur hen fungerar i patrullen. 
Relationer: Scouten får tillfälle att förstå att våra handlingar påverkar andra och att när vi 
arbetar tillsammans kommer vi längre.

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER
Observera! Det första mötet innehåller två alternativa upplägg: A och B. Det första handlar 
om att titta på film medan det andra handlar om att spela spel och prata om känslor. Det går 
självklart bra att använda båda mötesuppläggen och på så vis har ni elva färdiga mötesupplägg 
för terminen. Filmtemat gör att ni kan behöva förlänga er mötestid något. Det mötesalternativ 
som ni inte väljer passar också bra som en hajkaktivitet. Oavsett om ni väljer en eller båda 
alternativen under er termin är det viktigt att ni skapar minnesburken under det första mötet. 

På terminens första möte är det bra att förklara för scouterna vad terminen kommer att 
innehålla, både i form av vad ni kommer att göra under terminens möten och hur det sym-
boliska ramverket kommer att se ut, alltså att ni kommer prata mycket om det som händer 
på insidan, det som kanske inte alltid syns. 

Ge scouterna en stund att lära känna varandra innan ni går vidare i programmet. Använd 
någon eller några av de lekar som finns i Aktivitetsbanken för att låta scouterna göra sig av 
med lite energi på lämpligt sätt. Första mötet är också ett bra tillfälle att prata om vilket 
förhållningssätt ni tillsammans vill ska gälla på er avdelning. Finns det regler uppsatta sedan 
tidigare? Då är det dags att gå igenom dem. Låt scouterna själva komma på trivselregler och 
förhållningssätt som ni följer tillsammans för att alla ska må bra. 

MÖTESALTERNATIV A - FILM
Huvudaktiviteten detta möte ägnar ni åt att se en film som har tema kring känslor. Exempel 
på passande filmer är ”Insidan ut” eller ”I rymden finns inga känslor”. Ni kan också välja en 
annan film som ni anser lämplig för era scouter och som på något sätt fokuserar på känslor. 
”Insidan ut” handlar om ett barn som går igenom många olika känslor, vilket vi får följa 
genom de olika känslokaraktärerna som finns inne i hennes huvud. De olika känslorna (ka-
raktärerna) reagerar på olika sätt på olika händelser och filmen handlar på detta sätt om hur 
våra känslor påverkar våra liv. 
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”I rymden finns inga känslor” handlar om en tonåring som har Aspergers syndrom, en form 
av autism, vilket kan innebära att känslor inte upplevs eller förstås på samma sätt som för 
andra. I filmen får vi följa hans sätt att hantera förändringar i sin tillvaro, hur han gör för att 
försöka slippa känslorna och få en struktur i sitt liv. 
Tänk på att detta möte kan behöva förlängas något för att ni ska hinna se klart på filmen. Ni 
kan också välja att dela upp detta på två möten eller göra en filmdag av det om ni vill. Fokus 
under detta möte är att titta på en film om känslor och på så vis starta upp terminens tema 
tillsammans. Har ni scouter som inte är med under första mötet kan ni tipsa dem om att se 
filmen själva, eller berätta för dem vad filmen handlade om. 

TILLVERKA MINNESBURKEN. Tillverka också under mötet, innan eller 
efter filmvisningen, en minnesburk som kommer att förvara alla era 
minnen och utvärderingar av terminens alla möten ända fram till det allra 
sista mötet, där dessa minnen kommer att komma till användning.  
Minnesburken skapar ni av en transparent behållare, exempelvis en 
glas- eller plastburk. I burken lägger ni en led-ljusslinga som kan lysa upp 
burken. Vill ni inte använda en ljusslinga kan ni istället välja att dekorera 
burken på valfritt sätt, men säkerställ att det fortfarande går att se in i 
den. Beräkna tidsåtgång efter om ni väljer att enbart lägga i ljusslinga 
eller om ni också vill dekorera burken.  
I denna burk lägger ni sedan minnes- och utvärderingslappar från mötena, 
märkta med en lämplig bild på baksidan av lappen för att kunna koppla
det till respektive mötestema. Lapparna kan ni skriva tillsammans, i patrul-
lerna eller individuellt beroende på vilket slags reflektion ni väljer att göra i 
slutet av mötet. Låt scouterna fundera över vad de vill att ni lägger ner för 
minnen i burken från mötet. Något som varit extra bra eller som var mindre 
bra, läskigt eller skapade andra känslor. Om ni vill kan ni som ledare också 
skriva en lapp om det var något särskilt som hände eller som är viktigt att 
komma ihåg till terminsavslutningen. Ställ burken väl synlig i scoutlokalen. 
Denna minnessamling använder ni sedan i sista mötet. 
Varje kommande möte har sist i mötesbeskrivningen ett förslag på symbol 
ni kan använda för mötet, dessa finns också samlade som en bilaga sist i
häftet. Vill ni hellre skapa era egna symboler för varje möte går det lika bra. 
ANVÄND MINNESBURKEN. Låt scouterna reflektera och skriva ner något 
som ni samlar i minnesburken.
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MÖTESALTERNATIV B – SPELA SPEL OCH PRATA KÄNSLOR
I detta mötesalternativ spelar ni Känslostormen, ett spel som handlar om att ni får diskutera 
känslor och även skapa utifrån en känsla. Tänk också på att avsätta tid för det kreativa 
skapandet. Tar spelet kortare tid än ni tänkt kan ni leka en lek som paus mellan spelandet 
och skapandet. 

Spela spel. Som bilaga (längst bak) till terminsprogrammet finns spelplan samt instruk-
tioner för hur ni spelar spelet Känslostormen. I stora drag går spelet ut på att ni går runt en 
spelplan och får svara på olika frågor kring känslor och andra mer allmänna frågor. Ni samlar 
också ihop olika slags pysselmaterial som ni sedan ska skapa en figur av. Figuren ska avspegla 
en speciell sorts känsla, vilken känsla bestäms av spelet. 

Skapa känslofigur. Varje scout ska efter spelets slut ta allt pysselmaterial och skapa en 
figur utifrån den tilldelade känslan. (ilska, vemod, sorg, rädsla, avsky, glädje eller käns-
lostorm). När ni skapat figurerna kan ni ha en liten vernissage där ni berättar om de olika 
figurer ni skapat och hur ni tänkt. Har ni fler än en patrull som spelar spelet och skapar 
figurer kan ni låta patrullerna gå runt hos varandra och försöka gissa vilka känslor som de 
andra patrullernas figurer avspeglar. 

Tillverka minnesburken Följ instruktionerna för att tillverka minnesburken som finns skrivna 
under mötesalternativ A. 
Använd minnesburken Låt scouterna reflektera och skriva ner något som ni samlar i minnesburken. 
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MÖTE 2. 
NÄR KÄNSLORNA STYR 

MÖTETS SYFTE
Under detta möte kommer scouterna att få möjlighet att bekanta sig med de olika känslorna 
och på ett roligt sätt uttrycka dem för varandra. Syftet är att skapa en bra grund att stå på inför 
resten av terminen och börja prata om hur olika känslor kan se ut när någon upplever dem. 

Målspår: Fantasi och kreativt uttryck: Scouten får tillfälle att utveckla ett kreativt och fanta-
sifullt tänkande genom improvisation och genom att överdriva sina känslouttryck. Relationer: 
Scouten utvecklar respekt för olikheter och agerar för att stötta och lyfta fram sina kompisar.

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER
Till detta möte finns fyra olika mötesförslag, ni väljer hur många av dem och vilka ni vill 
genomföra beroende på hur lång tid ni vill lägga på varje övning. Tänk på att det är viktigt 
att avsätta tid för att reflektera tillsammans kring de olika känslouttryck som ni kommer att 
arbeta med under detta möte. 

LIFTAREN 
Denna aktivitet handlar om att få illustrera hur olika känslor tar sig uttryck. Ställ fram fyra 
stolar som sätena i en bil, utse tre scouter som ska sitta i bilen. Sedan utses ytterligare en 
scout, liftaren. När liftaren kliver in i bilen tar hen med sig en känsla som smittar de övriga 
passagerarna. Liftaren ska själv tänka ut vilken känsla hen vill visa och ska sedan försöka 
förmedla den till de andra, utan att säga namnet på känslan. De andra i bilen ska sen försöka 
härma och gärna överdriva liftarens röst, kroppsspråk, ordval, tempo, hållning och så vidare, 
samtidigt som de håller fokus på aktiviteten – de kör bil och är på väg någonstans. Som ett 
stöd till denna aktivitet kan ni ha en burk med lappar eller olika kort att dra med olika känslor 
som scouten kan dra upp om hen inte vill eller kan komma på en egen känsla. 

Efter en liten stund bryter ni övningen. Föraren kliver ut och scouterna byter platser i bilen 
så att det blir en ny chaufför.  Därefter tar bilen upp en ny liftare med ett nytt tillstånd eller 
känsla.

Tänk på att de kan bli så att scouterna glömmer att köra eller att de är i en bil. Då kan ni 
ledare spela trafikpolis och kritisera den dåliga körstilen eller ge lite coachande frågor. Exempel 
på frågor är: Hur mår ni egentligen? Vad finns det i bilen? Vad ser ni utanför fönstret? Detta 
gör ni för att hjälpa till att placera aktörerna i situationen och hålla fokus på aktiviteten.
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KÄNSLORNAS HINDERBANA 
I denna övning får scouterna röra på sig utifrån olika känslor. Scouterna ska nu ta sig genom 
en hinderbana som ni förberett innan mötet. Introducera olika känslolägen först och prata 
om hur just ni ser ut, låter eller beter er när varje känsla känns.  Exempel på känslor ni kan 
spela är: 

• Ilska

• Rädsla

• Avsky

• Vemod

• Glädje

Efter hinderbanan samlas ni igen och reflekterar tillsammans. Vilken känsla har varit svårast 
att visa utåt? Varför är det så? Kan det vara svårt att visa känslor? Hur reagerar du när någon 
är arg, rädd eller ledsen? Diskutera tillsammans i helgrupp.

KÄNSLOCHARADER
Låt scouterna dra lappar för att få en känsla de ska spela upp för övriga i patrullen eller på 
avdelningen, med hjälp av charader och utan att prata. Ni kan också utöka till att ge dem 
en sak eller mening som de ska förmedla med hjälp av en särskild känsla. Denna övning går 
också att göra med scoutlagen som fokus, där scouten då får dra en mening ur scoutlagen 
och ska agera ut den med en särskild känsla som de drar från en annan lapp. Alternativt står 
både meningen och känslan på samma lapp. 
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MUSIK MED KÄNSLOR
Spela musik som låter på olika sätt, exempelvis sorgset eller glatt och som går långsamt eller 
fort. Låt scouterna lyssna och diskutera vad de får för känslor när de lyssnar på låten. 
Diskutera om de får samma slags känslor eller olika och vad det beror på? Ger olika låtar 
olika känslor och varför eller varför inte? Denna övning går också att utöka till att måla 
till musik. Ge scouterna ett A4- eller A3-papper som ni delar in i fyra olika rutor. Spela 
fyra olika musikstycken och låt scouterna måla den känsla eller det de tänker på när de hör 
musikstycket. Klassisk musik lämpar sig bra för denna slags övning (spela då delar av låten 
under ett par minuter). Exempel på några klassiska stycken ni kan använda finns nedan. Ni 
kan även använda sånger som ni själva väljer ut, med eller utan sång. 

• Grieg: Bergakungens sal

• Beethoven: Symfoni nr 5 (Ödessymfonin)

• Vivaldi: De fyra årstiderna

• Mozart: Pianokonsert nr 23 eller Eine Kleine Nachtmusik

• Tjajkovskij: symfoni nr. 6

• Wagner: Valkyrieritten

• Debussy: Claire de lune

Använd minnesburken. Låt scouterna reflektera och skriva ner något som ni samlar i minnesburken. 
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MÖTE 3. 
ILSKA 

MÖTETS SYFTE
Under detta möte pratar vi om saker som gör oss arga och varför vi blir arga av dem. Finns 
det något vi kan göra åt dem och hur hanterar vi ilskan när vi blir riktigt, riktigt arga?

Målspår: Aktiv i gruppen: Detta är ett sätt att arbeta med gruppen. Gruppen utvecklas till 
att låta alla komma till tals. Fantasi och kreativt uttryck: genom att spela teater får scouten 
möjlighet att uttrycka sig kreativt och att stötta andra till att utveckla sin kreativitet. 
Självinsikt och självkänsla: Scouten upptäcker hur hen reagerar i olika situationer och pratar 
om hur vi kan hantera olika känslor.

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER

Diskutera känslan ilska. Börja med att prata om ilska och vad som gör en arg. Vad 
händer när vi blir arga? Låt alla som vill bidra till samtalet och se till att alla får möjlighet att 
säga minst en sak var. Prata tillsammans om saker vi kan bli arga på. Skriv ner allt på en 
whiteboard, ett stort papper eller post-it-lappar för att synliggöra alla förslag. Detta ger er 
sedan bra uppslag att plocka från i nästa aktivitet. 

ILSKETEATER. 

Ni ska tillsammans spela teater om saker som gör en arg. Ställ er i ring och låt alla göra sin 
argaste min. Det är helt okej att börja skratta, men se till att återfå fokus och att alla får 
möjlighet att spela ut sin ilska. Du som leder övningen ser också till att de arga minerna inte 
övergår till skrik eller spelade utbrott, det är inte syftet. Här ska ni bara värma upp och våga 
spela teater. 

Efter denna inledande övning är det dags att arbeta i patrullerna. Varje patrull får välja en av 
de saker ni skrivit upp som exempel på saker ni blir arga av/på. Patrullen måste vara överens 
om vilken sak de väljer. Låt det ta lite tid och uppmana dem till att rösta om de inte kommer 
överens.

Låt patrullerna öva in en kort pjäs om den ilska de valt och vad som händer efter att någon 
blivit arg. Vad gör de andra i gruppen? Hur hjälper detta den som blivit arg? 
Avsluta sedan med teater där alla patrullerna får spela upp sina pjäser för varandra. Se till att 
tacka alla patruller med rop eller applåder.
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REFLEKTERA TILLSAMMANS: Prata med scouterna om vad ni kan göra när ni blir arga. 
Det finns många sätt att hantera ilska så att den inte går ut över personer som inte är inblan-
dade. Prata också om att det är viktigt att våga säga förlåt. Den som säger förlåt är otroligt 
modig och det kan kännas jättejobbigt att göra det om man inte är van. 

Prata igenom era gemensamma trivselregler/förhållningssätt. Är det något ni vill lägga till för 
att det ska fungera även om någon blir arg?

VALBAR AKTIVITET: ARGA BREV

Den här övningen kan göras på samma möte eller som en uppgift att testa hemma för scouten 
själv när hen blir arg.

Låt alla skriva ner eller rita något som gjort dem arga de senaste veckorna. Vad hände och 
vad hade de velat skulle hända istället? Berätta att ingen kommer att läsa deras brev, utan 
att de skriver dem bara för sin egen skull. När alla är klara samlar ni ihop breven och förstör 
dem tillsammans, genom att elda upp dem eller riva sönder dem. Berätta att det finns många 
sätt att hantera ilska och att skriva om sin ilska eller att rita något kan vara ett bra sätt att få 
ut aggressioner. Att prata om sin ilska och sina känslor är det bästa sättet att åstadkomma en 
förändring men ibland blir det lättare att prata om man först får skriva ner eller får tänka en 
stund innan man pratar. 

Använd minnesburken: Låt scouterna reflektera och skriva ner något som ni samlar i minnesburken.
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MÖTE 4. 
VEMOD/SORG 

MÖTETS SYFTE
Under detta möte pratar vi om saknad och längtan samt kommer att sjunga låtar på samma 
tema. Finns det olika sätt att uttrycka saknad på? Känslan vemod beskriver en stillsam stäm-
ning av saknad och sorg över något som upplevs som försvunnet eller förlorat.

Målspår: Aktiv i gruppen: Genom övningar hittar scouten sätt att prata om positiva och 
negativa upplevelser i gruppen. Relationer: Scouten får fundera över känslor, får tillfälle att 
förstå att våra handlingar påverkar andra och tar ansvar över att alla i patrullen mår bra. 
Självinsikt och självkänsla: Scouten utvecklar en god självbild genom att känna trygghet och 
få bekräftelse samt agerar för att stötta och lyfta fram sina kamrater.

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER

Diskutera känslan vemod. Börja med att prata om sorg, saknad och att längta efter nå-
got som inte längre kommer att bli av. Det kan vara att en scout har flyttat, något läger som 
inte kommer bli av (på samma sätt igen), eller att någon (alternativt något husdjur) dött och 
inte längre finns i kårens eller scoutens närhet. Vad händer när vi saknar? Hur mår vi? Låt 
alla som vill bidra till samtalet och se till att alla får möjlighet att säga minst en sak var. Prata 
tillsammans och skriv ner alltihop på en whiteboard, stort papper eller post-it-lappar för att 
synliggöra alla förslag. 

TILLVERKA MINNESBAND 
I denna aktivitet är tanken att skapa ett minnesband för det som scouterna saknar, som de 
kan hänga på sin scoutskjorta, på sin väska eller på något annat ställe de tycker är lämpligt.  
Använd pärlor i 4-6 olika färger. Det behöver finnas tillräckligt med pärlor för att varje scout 
ska kunna ta en pärla av varje färg Varje färg symboliserar ett särskilt minne. Gör lappar som 
förklarar varje färg och prata om hur de kan tänka kring detta.

Låt varje scout ta en pärla av varje färg samt en bit tråd (av lämpligt slitstarkt material). Gå 
igenom de olika färgerna och be att var och en funderar noga på vilket minne de vill lägga 
i sina pärlor. För varje pärla de hittar ett svar på, så trär de på den färgen på sin tråd. Gör 
också klart för scouterna att de kan låta bli att ta någon färg om de inte vill, men uppmana 
dem gärna att fundera kring ämnet ändå. När alla är klara så har de alla en rad eller cirkel 
med pärlor att sätta på valfri plats. Be inte scouterna att redogöra för vad de tänkt kring varje 
pärla, fråga istället hur övningen kändes att göra. 
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FÖRSLAG PÅ FÄRGER OCH FRÅGOR (ni kan anpassa färger och frågor efter eget tycke):

GRÖN = Saknad plats (Vad är det för plats som du längtar till eller längtar tillbaka till?)

BLÅ = Saknat djur (Vilket slags djur, husdjur eller kanske ett vilt djur, saknar du som du   
          haft eller skulle du vilja ha?)

RÖD = Saknad i närheten (Vem har plats i ditt hjärta men saknas i närheten? 
          Det kan vara någon som lever men som bor långt bort eller någon som inte   
          längre är i livet.)

VIT = Saknad sak eller gosedjur (Vilket gosedjur eller sak saknar du?)

GUL = Minne som gör dig glad (Vad har du för minne som gör dig lycklig?)

SVART = Något övrigt som saknas (Finns det något annat som du saknar eller som du 
             önskar du hade?)

LÄGERBÅL. 
Sista delen av mötet är att öva lägerbål (detta kan ni göra simulerat runt en lykta, värmeljus 
eller annan lämplig ljuspunkt i lokalen ni vistas i, eller runt en brasa utomhus). Ni sjunger 
sånger som anknyter till temat, exempelvis sångerna i listan nedan. Blanda gärna in några av 
de sånger som ni brukar sjunga i kåren på era lägerbål, om ni brukar ha det, så att scouterna 
får öva dessa. Se helst till att det finns tid att sjunga åtminstone Teddybjörnen Fredriksson 
och När lägerelden brunnit ner, men i övrigt kan ni anpassa längden för sångstunden till vad 
som passar er. Genom att söka på titlarna nedan eller på lägerbålssånger kan ni hitta låttex-
terna och fler tips på andra sånger ni kan sjunga. 

• Teddybjörnen Fredriksson

• I natt jag drömde

• Trettifyran

• A ramsamsam 

• Vem kan segla förutan vind

• Jag hade en gång en båt

• Muggebigge 

• Scoutsången

• Skymning rår

• När lägerelden brunnit ner

Använd minnesburken: Låt scouterna reflektera och skriva ner något som ni samlar i minnesburken. 
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MÖTE 5. 
SAMARBETE UTAN KOMMUNIKATION 

MÖTETS SYFTE
Under detta möte ges scouten självinsikt i hur vi kommunicerar och hur vi tar till oss infor-
mation.

Målspår: Aktiv i gruppen: Genom övningar hittar scouten sätt att prata om positiva och 
negativa upplevelser i gruppen och att samarbeta med andra. Självinsikt och självkänsla: 
Scouten utvecklar en god självbild genom att känna trygghet och få bekräftelse samt agerar 
för att stötta och lyfta fram sina kamrater.

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER

MATERIAL: Uppdragslappar, många stolar, ett rum utanför med en fri vägg.
Ställ ut ett antal stolar på golvet. De ska inte stå i någon speciell ordning eller liknande. Del-
tagarna får i tystnad varsin lapp med ett uppdrag kring att flytta stolar. Lapparna ger olika 
instruktioner till olika deltagare: 

• Ställ alla stolarna vid väggen

• Ställ alla stolar upp och ner

• Ställ alla stolar i en cirkel

• Bär ut alla stolar ur rummet

Uppgiften går att lösa så att alla har slutfört sitt uppdrag, men det skapas ofta kaos när 
deltagarna kämpar med varandra om stolarna. Instruktionerna kan behöva anpassas så att de 
passar för ert rums förutsättningar. Se till att uppgiften går att lösa för alla deltagare. (Ovan-
stående uppdrag löser ni genom att bära ut alla stolar, ställa dem upp och ner i en cirkel vid 
väggen!). Det går att stegra aktiviteten ytterligare genom att öka antalet krav som behöver 
vara uppfyllda för att klara övningen. 

SÅ HÄR GENOMFÖR NI AKTIVITETEN:
1. Be scouterna ställa upp sig på ett led utanför rummet och vara helt tysta. Berätta att de  
     nu ska få varsitt uppdrag som de ska lösa utan att prata med varandra. Säg att de ska   
     vänta tills de får startsignal att börja. 
2. Ge varje scout en lapp när de går in i rummet. När scouten har läst instruktionen lägger
     hen tillbaka lappen i en annan korg eller lämnar den till en annan ledare. 
3. När alla har kommit in i rummet och fått sin uppgift ger ni startsignalen.
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4. Scouterna ska nu försöka lösa sin uppgift. Troligen kommer de att bråka om stolarna och
     ha olika taktiker för att kommunicera kring sina uppdrag. Var noga med att ha full koll
     på att de inte får prata med varandra, rita eller något liknande. Utmana dem gärna genom
     att de ska lösa uppgiften så fort som möjligt.
5. Låt scouterna lösa uppdraget eller bryt när energin börjar gå ner. Be dem ställa sig i en
     cirkel på golvet.
6. Reflektera tillsammans kring vad det var som hände. Vissa kommer att ha förstått att de
     fått olika uppdrag, andra inte. Skriv upp följande frågor på blädderblock eller motsvarande.
     Prata i storgrupp eller dela upp i patruller eller par. 

• Hur reagerade jag på situationen?

• Hur kommunicerade jag med de andra?

• Hur upplevde jag det när jag märkte att någon motarbetade mig?

• Vad kände jag när jag träffade någon som hade samma uppdrag som jag?

Om de inte löste uppdraget lägger ni till följande fråga: 

• Är det möjligt att lösa uppdraget så att alla blir nöjda? Varför 
  hände det inte?

• Vad skulle ha behövts för att ni skulle kunna ha löst uppdraget?

Om de löste uppdraget lägger ni till följande frågor: 

• Hur kom ni på lösningen? 

• Hur lyckades ni få varandra att förstå?

LITA PÅ LEDET. 
Här ska scouterna samarbeta för att kunna ta sig igenom en hinderbana. Förbered en enklare 
hinderbana, som kan vara gjord exempelvis av rep. Patrullen ställer sig på led där alla håller på 
axlarna på personen som står framför. Alla scouter, förutom den som står längst bak i ledet, ska 
ha ögonbindel på så att de inte ser något. Patrullen ska sedan med hjälp av instruktioner från 
den som står längst bak i ledet ta sig igenom hinderbanan. Den som står först leder vägen efter 
de instruktioner som ges. Endast rösten och rörelser på axlarna får användas som kommunika-
tion. För att öka svårighetsgraden får inte scouterna använda “höger, vänster, rakt fram, backa” 
utan patrullen får istället ta fram egna kodord som ska användas under aktiviteten.

Sätt er ner tillsammans efter aktiviteten och reflektera över hur det gick. Hur kom det sig att 
det gick som det gjorde? Hur kändes det? Hur löste ni problem? Vilka roller intog ni i olika 
situationer? 
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Gör övningen flera gånger och växla position i ledet så att alla scouter får prova alla tre roller; 
att stå sist och prata, att vara den som går först och leder, samt att vara en av länkarna i 
mitten av ledet. Vill någon scout inte delta aktivt i ledet kan hen prova att dirigera resten av 
ledet från sidan av banan istället. Vill ni öka svårighetsgraden kan ni prova att enbart använ-
da röst eller rörelser som kommunikation. 

KOMMUNIKATIONSÖVNING. 
I denna övning ska ni bygga eller rita något som patrullen beskriver. Låt patrullen välja ut en 
byggare som tar några steg bort från gruppen, till ett bord (eller utrymme) med tomt papper, 
legoklossar eller annat byggmaterial. Övriga patrullen samlas inom syn- och hörhåll, men 
där de inte kan se bordet. Patrullen kommer att få se en färdigbyggd figur eller ritad symbol 
som de sedan ska beskriva för byggaren som ska bygga eller rita detta.

Vill ni stegra aktiviteten kan ni meddela scouterna att de inte får säga färg och storlek utan 
bara vad färgen påminner om eller storleken i relation till något annat. Stegring kan också 
göras genom mer komplicerade former eller byggmaterial.

Reflektera sedan hur resultatet motsvarade det som beskrevs samt om hur det gick att kom-
municera:

• Blev resultatet som det som beskrevs? Om inte, varför?

• Hur gick samarbetet i patrullen?

• Hur kändes det när byggaren inte förstod vad ni menade?

• Finns det tillfällen i scoutens vardag där det är viktigt att förstå vad som menas?

Gör om aktiviteten (växla gärna byggare) med svårare mönster och se om något förändras.

Använd minnesburken: Låt scouterna reflektera och skriva ner något som ni samlar i minnesburken. 
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MÖTE 6. 
RÄDSLA 

MÖTETS SYFTE
Lära känna naturen och känna oss trygga när vi går ut i skogen. Om vi är förberedda och lär 
oss vad vi ska tänka på är det lättare att agera rätt när vi blir rädda. 

Målspår: Självinsikt och självkänsla: Scouterna lär känna hur de kan reagera och agera i 
olika okända situationer, så som vid rädsla eller om de går vilse. Aktiv i gruppen: Scouterna 
uppmuntras att jobba med nya infallsvinklar, är både en del i patrullen och vågar ta beslut på 
egen hand. Scouten är öppen för förslag och vågar testa nya idéer.

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER
Detta möte handlar om saker vi är rädda för och saker som skrämmer oss. Det kan vara både 
stora och små saker. Vissa är rädda för spindlar medan andra är rädda för döden. Men varför 
blir vi rädda för något? Kan vi arbeta med att bli mindre rädda? Det här mötet är indelat i 
två delar, den ena handlar om rädslor generellt, och den andra delen handlar om att vara väl 
förberedd om något skulle hända genom att genomföra en hitta vilse-övning. Att vara förbe-
redd är ett bra sätt att arbeta för att minska sin rädsla för något. 

VÅRA RÄDSLOR. 
Börja med att berätta om något som ni ledare är rädda för. Låt scouterna lägga sig ned på 
golvet eller marken. Låt dem fundera över om de är rädda för något? Varför är de rädda för 
det? Spela gärna någon stämningsfull musik eller låt det vara helt tyst. Se till att det känns 
tryggt för alla. Låt alla, som vill, dela med sig av vad de kommit fram till. Som ledare är 
det bra att vara beredd på att det kan komma fram saker här som är större än bara spindlar 
eller ormar. Låt barnen tala till punkt och bekräfta dem i deras tankar. Ställ följdfrågor om det 
känns rätt. Är scouterna rädda för samma slags saker? 

Tänk på-tips:
Denna övning kan framkalla olika slags minnen och känslor. Var därför 
extra uppmärksam på trygghetsaspekten i denna övning. Mer råd kring 
detta finns i inledningen av terminsprogrammet under rubriken Gemen-
skap och trygghet, samt i Scouternas Trygga-möten material. 
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HITTA VILSE. 
En sak som många är rädda för är att gå vilse i skogen. Detta är ett lätt sätt att visa på hur 
viktigt det är att förbereda sig, och att det är lättare att hantera rädsla om det finns möjlighet 
att fundera i förväg på hur du ska bete sig när situationen väl uppstår. Under denna del av 
mötet kan ni prata om hur det kan kännas att vara vilse och vad man då bör göra. Har ni 
möjlighet kan ni också gå en Hitta vilse-kurs som hålls av Civilförsvaret, då ni praktiskt får 
öva på att hitta vilse. 

FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSFRÅGOR:

• Har någon av scouterna gått vilse någon gång eller kommit bort från någon? 
   Är det någon som vill berätta vad som hände? 

• Berätta för scouterna att det är viktigt att vara väl förberedd när

  de ska gå ut i skogen. Gå igenom olika tips och saker att tänka på för
   att vara förberedd! 

Ni kan tillsammans läsa Unga Faktas överlevnadsguide eller BLÖH – Barnens lilla överlev-
nadshandbok som finns att köpa på scoutshop.se.  

Unga Faktas överlevnadsguide samt information om Civilförsvarets Hitta Vilsekurser hittar 
ni på deras respektive hemsidor: 

http://www.ungafakta.se/kunskapsbanken/overlevnadsguide/material/%C3%9
6verlevnadsguide, %20Om%20du%20g%C3%A5r%20vilse.pdf 

http://www.civil.se/kurser/hitta-vilse/ 
 

Använd minnesburken: Låt scouterna reflektera och skriva ner något som ni samlar i minnesburken.
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MÖTE 7. 
VÄRDERINGAR OCH REGLER 

MÖTETS SYFTE
Våra värderingar hänger ihop med vilka vi är och var vi kommer ifrån. Genom att fundera på 
och diskutera våra värderingar kan vi utvecklas som personer och lära oss ifrågasätta våra egna 
och andras värderingar på ett konstruktivt sätt. Under detta möte får scouterna möjlighet att 
fundera över vilka regler som finns och varför de finns samt vad de själva tycker är viktigt.

Målspår: Självinsikt och självkänsla: Scouten reflekterar över vad scoutings värdegrund innebär. 
Scouten reflekterar över hur ett positivt och respektfullt förhållande till andra kan skapas. 
Aktiv i gruppen: I gruppen får scouterna öva på att låta alla komma till tals.

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER
Under mötet gör ni tre olika aktiviteter. En som handlar om vilka regler som är viktigast på oli-
ka ställen i vår värld, en som handlar om scoutlagen samt en mer praktisk övning kring regler. 

Vilka regler är viktigast? Välj ett område där det kan finnas olika syn på vilka regler som 
gäller, eller bör gälla. Det kan vara i hemmet, i ett land, i världen, i skolan, i naturen eller 
någon annanstans. Har ni egna avdelningsregler kan ni använda dem.
Fundera i helgrupp eller i patruller vilka regler som gäller i det valda området. Är det någon 
regel som saknas? Finns det oskrivna regler? Varför finns dessa regler? Skriv ner alla regler ni 
kan komma på. Efter detta ska ni välja ut de viktigaste reglerna i tre olika steg:

1.Varje scout får fundera över vilka fem av dessa regler hen tycker är viktigast för det   
    område ni valt. 

2. Scouterna i varje patrull ska nu tillsammans lista de tio regler som de kan komma
    överens om är de viktigaste för området. 

3. Alla patruller ska nu tillsammans bestämma vilka tio regler som är de viktigaste. 

Reflektera över de olika valen som gjordes? Valdes samma regler? Varför/varför inte? Hur 
kom ni överens? Vad gjorde ni om ni inte var överens om vilka regler som skulle utgöra de tio?

Välj ett område där ni kan få betydligt fler regler att välja mellan för att genomföra nästa öv-
ning. Har ni bara en patrull kan ni genomföra steg 2 parvis och steg 3 som en patrull istället. 
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SCOUTLAGEN. Denna aktivitet fokuserar på scoutlagen. Dela ut scoutlagen utskriven på 
papper till varje patrull. Patrullen ska nu para ihop de tio regler de gemensamt kom på sist 
i förra övningen med de olika delarna av scoutlagen. Vilken del av scoutlagen hör ihop med 
vilken regel, och finns det regler som saknar motsvarighet i scoutlagen? Finns det delar av 
scoutlagen som inte får någon koppling med de tio reglerna scouterna kom på? 

Låt varje patrull berätta i helgrupp hur de tänkt och vad de kommit fram till. Fundera till-
sammans kring varför har vi regler egentligen. Prata om vad som händer när någon bryter 
mot regler. Ni kan också koppla detta område till att prata kring mobbning som på många 
sätt bryter mot regler som vi tillsammans satt upp samt prata om att vara en schysst kompis 
i samband med detta. Mer tankar kring att vara en schysst kompis finns i Scouternas Trygga 
möten-material. Scouternas regler är till för att alla ska känna sig välkomna och må bra. 

I slutet av denna övning passar det bra att fundera över innebörden av scoutlagen och varför 
vi har en scoutlag. 

HÄR FÅR DU INTE… I den sista aktiviteten blir det en övning där scouterna ska förflytta sig 
enligt vissa givna regler. Dela in lokalen i tre områden. Ett område ni ska gå över och sedan 
ska det finnas två neutrala zoner på vardera sida av området. Samla alla scouterna i den ena 
neutrala zonen och förklara att i mitten råder vissa regler som scouterna måste anpassa sig till 
för att kunna ta sig över till andra säkra zonen. Ni som ledare får nu bestämma vilka regler 
som gäller när scouterna ska ta sig över till andra sidan. Det kan vara “här får ni inte gå på 
fötterna”, “här måste ni vara jättetysta när ni går”, “här får ni inte gå om ni ser glada ut” eller 
“här får ni bara gå om ni håller någon i handen”. Variera mellan mer krävande fysiska regler 
till enklare eller mer kreativa regler. Om scouterna vill kan de hjälpas åt att komma på fler 
regler som gäller för området. 

Reflektera efteråt i helgrupp. Fanns det regler som var svårare än andra att efterleva? Varför?

Använd minnesburken: Låt scouterna reflektera och skriva ner något som ni samlar i minnesburken. 



29

KÄNSLOSTORMEN
TERMINS-
PROGRAM 
UPPTÄCKARE

MÖTE 8. 
AVSKY 
MÖTETS SYFTE 
Under detta möte pratar vi om vad vi tycker om och inte tycker om och att olika personer tycker 
olika. Vi funderar tillsammans över varifrån våra åsikter kommer och varför vi gillar olika saker.

Målspår: Fantasi och kreativt uttryck: Scouten får tillfälle att utveckla ett kreativt och fantasi-
fullt tänkande. Scouten får och ger inspiration till andra för att utveckla färdigheter och uttryckssätt 
som passar hen. Självinsikt och självkänsla: Scouten får förståelse för vad hen mår bra eller dåligt av.

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER
Inled med att diskutera tillsammans kring avsky – vad är det egentligen? Prata i helgrupp om 
vad avsky innebär och vad scouterna själva känner avsky inför. För att göra det lite lättare att 
förstå kan ni prata kring vad de tycker är äckligt och på så vis koppla det till avsky. 

SKRIV OM AVSKY. 
Ge alla scouterna var sitt papper och pennor, gärna i olika färger. Scouterna ska nu skriva 
en dikt eller text om saker de ogillar och varför. Låt dem rita en bild som förklarar vad de 
skrivit. Förklara att inget är rätt eller fel men att de inte får vara taskiga eller elaka mot någon 
annan när de ritar. Sätt upp alla bilderna på väggen så att alla kan läsa dem. Diskutera om det 
finns några som är lika? Finns det något som någon ogillar men som någon annan tycker om?

AVSKY-TAFATT. 
Nästa aktivitet är att leka en lek som är en form av kull. Utse en eller två som är tagare som 
ska fånga sina kompisar genom att spela olika roller. Den som är tagare är trädgårdsmästa-
ren med salt och de andra scouterna är sniglar i en trädgård. Sniglarna blir tagna genom att 
trädgårdsmästaren saltar på dem genom att nudda vid dem. Snigeln måste då stå still och 
uttrycka sin avsky över saltet genom att sträcka upp händerna i luften och se äcklad ut samti-
digt som hen låter på ett sätt som visar att hen inte tycker om det. Sniglarna kan bli räddade 
av sina kompisar som då ska låtsas mata dem med sallad. Då blir snigeln fri och kan akta sig 
för trädgårdsmästaren igen. Ni kan byta person som är trädgårdsmästare efter ett tag, eller 
öka svårighetsgraden genom att ha flera scouter som är trädgårdsmästare. 

SMAKSPÅR. Många har gjort ljusspår men alla har inte gjort ett smakspår! Ett smakspår gör 
ni genom att ställa upp ett antal mindre behållare eller burkar runt ett spår. Se till att inne-
hållet i burkarna är så lika varandra som möjligt. Exempelvis kan ni välja att ta saker som är 
vita (mjöl, salt, socker, hackat lakritspulver, bakpulver) eller gröna växter (små bitar av sallad, 
koriander, ärtor, purjolök). Se till att ni ledare har information om alla scouters allergier innan 
mötet så att ni inte använder saker som någon blir dålig av eller får en allergisk reaktion av.
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Låt scouterna gå en och en och smaka på sakerna en sak i taget. Låt dem få tid att fundera 
och smaka i lugn och ro. Ur hygiensynpunkt är det bra om alla scouter har med sig en egen 
kåsa och sked i vilken de kan få smakprovet innan de äter det. 

Återsamlas i helgrupp och prata om vad de smakat på. Var det något som smakade gott? 
Fanns det något som var äckligt? Vad var det som de åt? Det finns saker som smakar illa när 
det är för sig självt, till exempel mjöl eller salt, men om det blandas med andra saker kan 
det bli något som är väldigt gott, till exempel pannkakor eller kakor. Vissa saker är också 
livsnödvändiga för oss att äta eller göra för att vi ska må bra, men det betyder inte alltid att 
det är gott eller roligt. 

Låt scouterna fundera över om det finns något som de måste eller bör äta men som de inte 
gillar.

BAKAKTIVITET Sist på mötet bakar ni tillsammans. Använd någon eller flera av ingredien-
serna från smakspåret för att baka något, eller laga något slags mat för att visa på hur smaker 
kompletterar varandra. Ni kan exempelvis göra chokladbollar, kakor, pannbröd eller pinnbröd 
av sakerna ni smakat på. Diskutera hur olika smaker tillsammans kan bilda en ny smak. 
Vilka smaker tycker scouterna passar bra ihop? Vilka smakkombinationer skulle de själva 
inte blanda?

Använd minnesburken: Låt scouterna reflektera och skriva ner något som ni samlar i minnesburken. 
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MÖTE 9. 
ATT KOMMUNICERA 
MÖTETS SYFTE 
Scouterna får fundera över och tolka sina förutfattade meningar och fördomar och fundera över 
olika sätt att kommunicera med varandra.

Målspår: Aktiv i gruppen: Genom övningar hittar scouten sätt att prata om positiva och negativa 
upplevelser i gruppen. Självinsikt och självkänsla: Scouten utvecklar en god självbild genom att 
känna trygghet och få bekräftelse samt agerar för att stötta och lyfta fram sina kamrater.

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER
Under detta möte får scouterna prova på olika sätt att kommunicera. 

OMMUNIKATION I FLERA LED (VARIANT PÅ VISKLEKEN). 
Denna övning är en variant av viskleken fast helt utan viskningar. Ett antal scouter står på 
ett led. Den första scouten går inledningsvis till ledaren som står på hörhålls avstånd. Ett 
meddelande ges muntligen till scouten från ledaren. Använd gärna ett längre meddelande, 
exempelvis en kortare instruktion.

När meddelandet har skickats vidare kommer sedan nästa scout i ledet fram till ledaren och 
den förste scouten. Den förste scouten vidarebefordrar meddelandet till den nytillkomne 
scouten och går sedan därifrån till en annan plats. Vartefter scouterna anländer och får med-
delandet kommer troligen meddelandet att förvrängas. Till sist jämför ni den sista scoutens 
variant av meddelandet med den första versionen som ledaren gav ut. 

Diskutera efteråt vilka olika meddelanden vi får i vardagen, från kompisar, skolböcker, olika medier 
och så vidare. Är det troligt att dessa meddelanden har passerat flera led? Vad kan vi lita på?

TILLVERKA EGNA CHIFFER. 
Att skriva hemliga meddelanden till varandra är alltid roligt att lära sig. Att hitta på egna 
chiffer låter scouten tänka kreativt och fokusera på problemlösning. Ni som ledare kan välja 
att antingen låta scouterna lösa ett eller flera chiffer för att komma fram till en skatt och 
därmed avslutning av mötet, eller att ni tillsammans testar olika slags chiffer och skriver egna 
meddelanden till varandra. 

Om ni är flera ledare och har möjlighet att dela på er kan det vara en bra idé att kombinera 
detta pass med en lek eller liknande som scouterna kan göra i omgångar patrullvis medan 
övriga avdelningen fortsätter med chiffer. På så sätt får scouten ett naturligt avbrott från 
chifferskapandet och får möjlighet att fokusera igen när de gjort övningen. 
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EXEMPEL PÅ CHIFFER 

SCOUT. En bokstav översätts till bokstavens kolumnrubrik följt av radrubriken, exempelvis 
så översätts I till Uc och A översätts till Ss i exemplet nedan där ordet ”scout” med stora och 
små bokstäver använts.

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P R S T U

V X Å Ä Ö

S C O U T

s

c

o

u

t
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FÖRSKJUTNINGSCHIFFER:   
Ni flyttar bokstäverna ett eller flera steg. B=A C=B och så vidare. 



34

KÄNSLOSTORMEN
TERMINS-
PROGRAM 
UPPTÄCKARE

BRÄDGÅRDSCHIFFER  
Detta chiffer innebär att ni har tre rutnät med nio bokstäver i varje. 
Ni ritar upp ”kryptonyckeln” så här:

Använd minnesburken: Låt scouterna reflektera och skriva ner något som ni samlar i minnesburken. 

A B C

D E F

G H I

J K L

M N O
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X Y Z
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MÖTE 10. 
GLÄDJE 
MÖTETS SYFTE 
Syftet med mötet är att sammanfatta terminen genom att tillsammans med både scouterna själva 
och deras familjer och anhöriga fundera över de saker som gör oss glada.

Målspår: Aktiv i gruppen: Scouten lär sig mer om sig själv och om hur hen fungerar i patrullen. 
Självinsikt och självkänsla: Scouten utvecklar en god självbild genom att känna trygghet och få 
bekräftelse när hen får berätta om terminen för andra som inte varit med på mötena.

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER
Detta är terminens sista möte och ni ska fokusera på att tillsammans fundera över de saker ni 
tagit med er och lärt er under terminens gång, samt fira det som varit roligt. Bjud in scout-
ernas anhöriga, familjer och vänner till kvällens möte. Nu ska de få veta lite mer om vad ni 
faktiskt gjort under terminen och få möjlighet att ta del av scouting. 

Börja mötet med att berätta om Scouterna. Ni kan använda den powerpoint som finns på 
Scouternas webbsida som grund om ni vill. Den finns bland filerna på scoutservice: 
http://www.scoutservice.se/files/2012/10/PPT-om-Scouterna-till-vuxna.pptx

Berätta om ert tema för terminen och vad dagens möte kommer att innebära. Förklara att 
ni kommer göra en lek, eller samarbetsövning beroende på vad ni väljer, och se till att alla är 
med och känner sig delaktiga i mötet. 
 
LEK ELLER SAMARBETSÖVNING. 
Genomför en lek eller samarbetsövning. På detta sätt får alla de som är med på mötet möj-
lighet att känna sig delaktiga och även de som är nya känner sig då välkomna – oavsett om 
de är vuxna eller barn.

PRESENTERA TERMINEN MED MINNESBURKEN. Efter den inledande leken eller 
samarbetsövningen är det dags att låta minnesburken där ni samlat olika minnen under ter-
minen komma till användning. Ställ upp patrullernas olika burkar utomhus, gärna med en 
lykta eller ljus vid varje burk. Ställ dem en bit ifrån varandra så att det går att prata vid olika 
stationer utan att störa varandra. Har ni valt att samla alla minnen gemensamt i en enda av-
delningsburk kan ni inför detta sista möte dela upp innehållet i ett antal olika burkar istället. 

Ni kan välja mellan att ha patrullburkarna och dra några stycken minnen ur varje burk och 
vandra runt mellan de olika burkarna, eller så kan ni inför denna sista gång sortera ut alla 
minnen och dela in dem i nya burkar, en för varje möte, så att rundvandringen sker genom 
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hela terminen på detta vis. Oavsett vilken uppdelning ni gör kan ni välja att bara dra ett fåtal 
av lapparna beroende på tidsåtgång ni väljer för aktiviteten. 
Genomför rundvandringen genom att dela in alla närvarande i mindre grupper/patruller. 
Se till att varje grupp har en ledare med sig. Sedan är det dags för en rundvandring bland 
alla era minnen! Dra upp en lapp ur burken och läs vad det står. Berätta kort om vad mötet 
handlade om. Bilderna på baksidan av lappen hjälper er att minnas vilket möte det var. Låt 
scouterna turas om att fylla på med vad de kommer ihåg från mötet. Som ledare kan ni ställa 
frågor som hjälper till att föra berättelsen framåt. Vad gjorde ni för lek? Kommer scouten 
ihåg hur mötet kändes? Se till att alla som vill får bidra till ert minne. Låt även gästerna som 
är med på mötet ställa frågor om de vill och uppmuntra dem till att berömma scouternas 
arbete genom att applådera eller göra ett rop i slutet på varje minne.
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AVSLUTA TERMINEN MED FIKASTUND 
OCH UTVÄRDERING  
Avsluta mötet med gemensam samling och fika, exempelvis vid en lägereld. Sitter ni runt en eld 
kan ni exempelvis grilla marshmallows eller baka pinnbröd att äta. Detta kan också vara ett bra 
tillfälle för er att dela ut märken eller inviga nya scouter om ni vill. 

Innan ni säger hejdå för terminen finns det tillfälle att utvärdera. Låt alla scouter säga något om 
vad de tyckte var bra och mindre bra under terminen och något de skulle vilja göra nästa termin. 
Dessa lappar kan ni då samla in i den stora minnesburken och ta med er vidare, det blir då som 
ett slags utbyte av gamla minnen och nya idéer. På så sätt har ni också en mängd idéer på vad ni 
skulle kunna göra kommande termin!
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Exempel på märken som passar 
under terminen 

DELTAGANDEMÄRKEN FÖR UPPTÄCKARE

Scouterna får deltagandemärkena som ett minne för vad hen har upplevt tillsammans med 
patrullen.

För Upptäckare finns det sex deltagandemärken och de representerar deltagande under en viss 
tid (under en termin eller motsvarande) då de har arbetat med scoutmetoden och utvecklats 
längs målspåren. Precis som ett märke från ett läger blir ett deltagandemärke ett minne av 
upplevelserna patrullen haft tillsammans.

Alla scouter i en patrull eller avdelning får ett likadant deltagandemärke, oavsett om det var 
deras första eller fjärde termin, och oavsett hur många av mötena de varit med på eftersom 
de delar samma upplevelse. Det spelar ingen roll vilken ordning ni väljer att dela ut märkena 
men bestäm inför varje termin eller tidsperiod vilket ni kommer att dela ut i slutet.

T 903 - PMS 8400 T 802 - PMS 2995 T 803 - PMS 3015 T 343 - PMS 547T 903 - PMS 8400 T 802 - PMS 2995 T 803 - PMS 3015 T 343 - PMS 547

T 903 - PMS 8400 T 802 - PMS 2995 T 803 - PMS 3015 T 343 - PMS 547

T 903 - PMS 8400 T 802 - PMS 2995 T 803 - PMS 3015 T 343 - PMS 547

T 903 - PMS 8400 T 802 - PMS 2995 T 803 - PMS 3015 T 343 - PMS 547T 903 - PMS 8400 T 802 - PMS 2995 T 803 - PMS 3015 T 343 - PMS 547
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INTRESSEMÄRKEN
Nedan listar vi några av de intressemärken som kan passa att fokusera på under terminen. 
Kanske behöver ni utöka eller fördjupa er i något eller några av mötena för att uppfylla det 
som märkena kräver, men de märken som listas nedan har alla någon koppling till ett eller 
flera av mötena i detta terminsprogram. Spela kan ni koppla till mötet om ilska, Hitta kan ni 
koppla till mötet om rädsla, Klura kan ni koppla till mötet att kommunicera och Tända eller 
Brinna kan ni arbeta med genom era startceremonier eller genom att utveckla aktiviteter i 
programmet som innehåller eldningsmoment som lägerbålet i mötet vemod/sorg. 

T 231 - PMS 361 T 802 - PMS 2995 T 172 - PMS 166 T 155 - PMS Rub Red T 8324 - PMS 396 T 343 - PMS 547 T 342 - PMS 549 PMS 253 PMS 187 T 712 - PMS 1675 PMS 504 PMS 204 PMS 217

SPELA
Genom att spela teater tränar du dig på många saker, som att 
uttrycka dig, att visa känslor och att våga ta plats. Det kräver både 
förberedelser och mod. Att sätta upp en teaterföreställning tillsam-
mans kan också vara ett jättebra sätt för er i gruppen att lära känna 
varandra bättre och att bli bättre på att samarbeta. Om ni bjuder in 

en stor publik kan det dessutom vara ett sätt att få in lite extra pengar till er verksamhet eller 
till ett välgörande ändamål.

Målspår: Aktiv i gruppen, ledarskap, självinsikt och självkänsla, fantasi och kreativt uttryck.

Innehåll: För att få intressemärket Spela ska du vara delaktig i att sätta upp en teaterföre-
ställning eller annan typ av show för publik. I det ingår att:

• Skapa ett manus, antingen utifrån en egen idé eller utifrån en färdig berättelse.

• Förbereda scen, miljö och rekvisita.

• Öva in repliker och repetera.

• Antingen är du engagerad i alla dessa saker eller så fördjupar du dig i någon av dem, till   
   exempel att du skriver manus och regisserar dina kamrater eller att du ansvarar för scen, 
   dekor och rekvisita. Efteråt ska du, tillsammans med de andra som var med, utvärdera er    
   teateruppsättning.
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T 231 - PMS 361 T 802 - PMS 2995 T 172 - PMS 166 T 155 - PMS Rub Red T 8324 - PMS 396 T 343 - PMS 547 T 342 - PMS 549 PMS 253 PMS 187 T 712 - PMS 1675 PMS 504 PMS 204 PMS 217

HITTA
För att du som scout ska kunna ta eget ansvar och ge dig ut på olika 
äventyr är det viktigt att du kan känna dig säker i en ny miljö och 
hitta dit du ska.

Målspår: Kritiskt tänkande, problemlösning, känsla för naturen, aktiv 
i gruppen.

Innehåll: För att få intressemärket Hitta ska du veta vad du ska göra om du går vilse och 
hur du kan öka chansen att bli hittad. Du ska kunna din adress och ett telefonnummer till 
en vuxen anhörig utantill och ha provat att vara ensam en kort stund i naturen.

N

ÖV

S

TÄNDA
För att få värme, kunna laga mat och skapa en mysig stämning är det 
bra att veta hur du enkelt och säkert gör upp och underhåller en eld. 
Genom att jobba med intressemärket Tända övar du på grunderna 
för att elda. Genom att turas om att tända lykta i början av mötet får 
alla testa att tända.

Målspår: Problemlösning, känsla för naturen, aktiv i gruppen.

Innehåll För att få det här märket ska du kunna och visa dina scoutkompisar och ledare:

• Tända en tändsticka och ha provat att tända en lykta och en eld.

• Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig  
   i närheten av ljus och eld.

• Veta vad du ska göra om du bränner dig.
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TÄNDA
För att få värme, kunna laga mat och skapa en mysig stämning är det 
bra att veta hur du enkelt och säkert gör upp och underhåller en eld. 
Genom att jobba med intressemärket Tända övar du på grunderna 
för att elda. Genom att turas om att tända lykta i början av mötet får 
alla testa att tända.

Målspår: Problemlösning, känsla för naturen, aktiv i gruppen.

Innehåll För att få det här märket ska du kunna och visa dina scoutkompisar och ledare:

• Tända en tändsticka och ha provat att tända en lykta och en eld.

• Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig  
   i närheten av ljus och eld.

• Veta vad du ska göra om du bränner dig.

T 231 - PMS 361 T 802 - PMS 2995 T 172 - PMS 166 T 155 - PMS Rub Red T 8324 - PMS 396 T 343 - PMS 547 T 342 - PMS 549 PMS 253 PMS 187 T 712 - PMS 1675 PMS 504 PMS 204 PMS 217

BRINNA
Det här är en fortsättning på intressemärket Tända. Genom att jobba 
med Brinna lär du dig mer om elden och hur man kan använda den 
på ett bra sätt. Eld som kan användas till att laga mat på, skapa en 
mysig stämning eller ge värme.

Innehåll: För att få det här märket ska du öva på och visa dina 
scoutkompisar och ledare innehållet för intressemärket Tända, alltså:

• Tända en tändsticka och ha provat att tända en lykta och en eld.

• Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig
   i närheten av ljus och eld.

• Veta vad du ska göra om du bränner dig.

Dessutom ska du veta och kunna visa dina ledare och scoutkompisar:

• Vad som behövs för att en eld ska fungera (syre, värme, bränsle) och ha fått testa vad som   
   händer om alla delar inte finns med.

• Veta hur man eldar säkert, det vill säga hur man gör en säker eldstad som hindrar elden
   från att sprida sig och hur du förbereder för att kunna släcka elden.

• Kunna göra upp en eld.

N

ÖV

S
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KLURA
Att prova på att lösa kluriga gåtor, chiffer och lösa problem är en ut-
maning för de flesta som inte bara är roligt utan kan göra att du kan 
ha kontakt med någon utan att andra förstår vad ni pratar, skriver 
eller ritar om.

Målspår: Fantasi och kreativt uttryck, problemlösning, relationer.

Innehåll: För att få det här märket ska du lära dig att lösa och använda minst två olika 
sorters chiffer eller ”hemliga språk”. Du ska inte bara lösa det någon annan gjort utan också 
visa att du kan göra egna meddelanden med hjälp av chiffret eller det hemliga språket. Du 
ska också testa att lösa

T 231 - PMS 361 T 802 - PMS 2995 T 172 - PMS 166 T 155 - PMS Rub Red T 8324 - PMS 396 T 343 - PMS 547 T 342 - PMS 549 PMS 253 PMS 187 T 712 - PMS 1675 PMS 504 PMS 204 PMS 217
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BILAGA: 
Känslostormen – ett pyssligt brädspel 
om känslor

• INSTRUKTIONER OCH FRÅGEKORT SPELET KÄNSLOSTORMEN

• SPELPLAN SPELET KÄNSLOSTORMEN

INFORMATION OCH SPELREGLER
Antal spelare Spelet är lämpligast att spela i patrullstorlek, det vill säga 5¬¬–8 personer. Ni kan 
anpassa för fler eller färre spelare genom antalet spelmarkörer som ni använder. 
Ledarens roll Ledare kan med fördel vara aktiva deltagare i spelet. Väljer ledaren att inte delta 
aktivt i spelet ska hen sitta med för att finnas till hands för stöttning och för att kunna lyssna in 
och fånga upp diskussionerna.  
Ni behöver Tärning, spelmarkörer (det finns mallar), frågekort, spelplan, toalettrullar, 12 olika 
sorters pysselmaterial (se under förberedelser) samt lim, tejp, sax och färg. 

FÖRBEREDELSER

1. Skriv ut och laminera spelplanen.
     Lämplig spelstorlek är A3 eller större, men det går även att spela i A4-format. 

2. Välj spelmarkör.
     Varje spelare ska ha en egen spelmarkör i form av en figur, färg eller symbol. Till spelet finns 
     åtta olika markörer att skriva ut som ni sedan kan laminera och sätta fast på en träbit eller
     liknande. Vill ni tillverka egna spelmarkörer gör ni det. 

3. Skriv ut, laminera gärna och blanda frågekorten. Frågekorten placeras i en hög eller i en skål 
     i rutan mitt på spelplanen. 
     Till spelet hör ett antal frågekort. Många av frågekorten fokuserar på känslor eller kom-
     munikation av olika slag, men det finns även mer allmänna frågor. Blandningen av frågor
     är tänkt för att det ska finnas möjlighet att prata om olika saker under spelets gång, på så vis
     kan gruppen som spelar lära känna varandra ännu mer och inte enbart samtala kring kän-
     slorelaterade frågor. Ni kan anpassa genom att välja bort frågor eller lägga till egna frågor till
     spelet. Laminera frågekorten för bättre hållbarhet.

4. Dela ut en tom toalettrulle till varje spelare.
     Toalettrullen är basen för det figurskapande som sker som sista steg i spelet och alla spelare ska
     ha var sin. Ni kan också använda annat material som exempelvis mjölkkartonger eller   burkar.
     Huvudsaken är att det ni delar ut ska fungera som en bas att bygga vidare med pyssel på. 
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5. FÖRBERED PYSSELMATERIALET.

Skapa fack/burkar eller dela på annat sätt upp pysselmaterial av olika slag. Välj ut minst 12 
olika sorters pyssel, det ska finnas två olika pyssel per känslobild som är möjlig att hamna på. 
Bilder till detta finns som bilaga till spelet. Det finns en bild som heter 1,2 och en bild som 
heter 3,4 för varje känslobild på spelplanen. Vilket pysselmaterial ni använder väljer ni själva. 

FÖRSLAG PÅ PYSSELMATERIAL ÄR:

Piprensare, kulor, ögon, knappar, tygbitar, bitar av färgat papper, paljetter, pärlor, former i 
papper, band, flirtkulor, pom pom-bollar, trästickor, garn, klistermärken. Ni kan också använda 
naturmaterial av olika slag så som löv, stenar, kottar, pinnar, blommor och så vidare. 

SPELETS REGLER: 

Del 1: Spel på spelplan

Den första personen slår med tärningen och flyttar sin spelmarkör lika många steg som tärningen 
visar. 

Slår spelaren 1-4 får hen sedan välja ett pyssel ur den låda som har motsvarande bild och siffra 

som det antal slag tärningen visar. 

Slår spelaren 5 får hen ta en pysselsak från någon av motspelarnas pyssel. 

Slår spelaren 6 får hen välja ett pyssel ur valfri låda oavsett bild eller siffra som står på lådan. 

Sedan drar spelaren en fråga från frågekorten och svarar på frågan efter bästa förmåga. Är det 
svårt att komma på ett svar kan alla medspelare hjälpas åt genom att alla får svara på frågan eller 
komma med förslag till svarsalternativ. 

Turen går sedan vidare till nästa person. 

Fortsätt spela så länge som ni avsatt tid för spelet. Sätt speltid efter hur många frågor ni vill svara 
på och hur mycket pyssel ni vill försöka samla in. 30–90 minuter är lämplig speltid, till det kom-
mer sedan tid för skapandet med pyssel. 

Del 2: Skapande av pyssel:
När ni spelat färdigt på spelplanen har varje spelare nu en mängd olika material. Av detta ska de 
sedan skapa en fantasifigur på temat känslor. Här kan ni välja att spelarna själva väljer känsla de 
ska tolka eller så har ni lappar med känslor de kan dra. Ni kan också slå med tärningen och låta 
varje siffra representera en känsla; 1=vemod/sorg, 2=glädje, 3=avund, 4=ilska, 5=rädsla, 6=valfri 
känsla.
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Avsätt en bestämd tid för skapandet av figuren, lämpligen 15–30 minuter. 
Saxar, lim och färg är material som får användas i valfri mängd, utöver det har spelarna endast 
det pysselmaterial de vunnit i spelet. Allt material som vunnits ska användas på figuren. Undan-
taget små bitar som eventuellt klipps bort från pappersbitar eller liknande. 
När alla figurer har skapats gör ni en utställning och visar upp varandras verk. 
Väljer ni att hemlighålla vilken känsla respektive spelare ska skapa kan ni i slutet försöka gissa 
vilken känsla varje figur har. Har ni valt att öppet redovisa känslan som ska skapas kan ni istället 
berätta om tanken kring hur ni valde att skapa utifrån den givna känslan. 

Spelet är skapat av Malin Stigemyr.
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Vad gör dig arg?

Vad gör dig ledsen?

Vad gör dig glad?

Vad gör dig lycklig?

Vad gör dig avundsjuk?

Vad gör dig vemodig?

Vad gör dig sorgsen?

Vad får dig att känna 
avsky?

Vad får dig att känna 
ilska?

Hur känns det i kroppen 
när du känner ilska?

Hur känns det i kroppen 
när du känner sorg?

Hur känns det i kroppen 
när du känner glädje?

Hur känns det i kroppen 
när du känner lycka?

Hur känns det i kroppen 
när du känner avund? 

Hur känns det i kroppen 
när du känner vemod?

Hur känns det i kroppen 
när du känner avsky?

Vad innebär ilska 
för dig?

För mig betyder 
kommunikation…

För mig betyder ledar-
skap…

Något som jag har lärt 
mig genom att göra är…

Det bästa med 
känslor är…

Det sämsta med 
känslor är…

Det lätta med 
känslor är…

Det svåra med 
känslor är…

Min styrka är…

Något jag behöver 
öva mer på är…

Om jag skulle vara ett 
djur så skulle jag vara…
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Min favoritplats är…

Min favoritmusik är…

Min favoritmat är…

Det bästa jag vet är…

Det värsta jag vet är…

Om jag styrde 
hela världen för en dag 

skulle jag…

Min dröm är…

Vad innebär 
vemod för dig?

Vad innebär 
avsky för dig?

Vad innebär 
avund för dig?

Vad innebär 
glädje för dig?

Vad innebär 
sorg för dig?

Vad innebär 
lycka för dig?

Hur reagerar du när 
någon annan blir arg?

Hur reagerar du 
när någon annan 

blir ledsen?

Hur reagerar du 
när någon annan blir 

sorgsen?

Hur reagerar du
när någon annan 

blir glad?

Hur reagerar du 
när någon annan

 blir lycklig?

Hur reagerar du 
när någon annan 
känner avsky?

Hur reagerar du 
när någon annan 

blir vemodig?

Hur kan vi stärka
någon att våga visa 

sina känslor?

Hur gör du för att 
visa vad du känner?

När kan det vara svårt 
att visa vad du känner?

När är det lätt att 
visa vad du känner?

Om jag var en serie-
figur skulle jag vara…

Om jag skulle vara 
en godissort 

skulle jag vara…

Om jag vore en frukt 
skulle jag vara….
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Min favoritfrukt är…

Min favoritsmak är…

Den smak jag 
ogillar mest är…

Mitt favoritspel är…

Jag kopplar av när…

Bästa sättet att 
kommunicera 

med andra är…

Det bästa med att 
kommunicera på 

sociala medier är…

Det sämsta med att
 kommunicera på 

sociala medier är…

Mitt favoritsätt 
att kommunicera med 

andra är…

Det sämsta sättet 
att kommunicera på är?

Vad innebär 
kommunikation för dig?

Hur reagerar du när 
någon säger något som 

inte är sant?

Hur kan vi kontrollera 
att saker som sägs 

är sanna?

Hur kan vi 
kommunicera med 

andra utan att prata?

Hur kan vi öva på 
att visa våra känslor?

Tips på hur vi kan 
reflektera över våra 

känslor?

Vad kan vi göra när 
det stormar många olika 

känslor inombords?

Hur kan vi stärka någon 
att våga säga/visa vad 

hen känner?

Ett roligt sätt att 
vara kreativ på?

Ett bra sätt att få alla 
aktiva i en grupp?

Ett bra sätt att få 
någon att våga visa 

sina känslor?

Bästa aktiviteten
ute i naturen?

Bästa tipset för 
att skapa en bra 
kompisrelation?

Bästa tipset 
för attlösa konflikter 

i en patrull?

För mig betyder 
Patrullen...

För mig betyder 
Scouterna…

För mig betyder 
friluftsliv…
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För mig betyder 
känslor…

Den sämsta regeln 
som finns är…

Ett språk jag kan är…

Ett språk jag skulle 
vilja kunna är…

Hemlig kommunikation 
är bra för att….

Hemlig kommunikation 
är dålig för att…

Vad gör du när andra 
inte förstår dig?

Hur gör du när du 
inte förstår andra?

Hur känns det när 
andra inte förstår dig?

Det sämsta sättet 
att kommunicera på är?

Vad innebär 
kommunikation för dig?

Hur reagerar du när 
någon säger något som 

inte är sant?

Hur kan vi kontrollera 
att saker som sägs 

är sanna?

Hur kan vi 
kommunicera med 

andra utan att prata?

Hur kan vi öva på 
att visa våra känslor?

Tips på hur vi kan 
reflektera över våra 

känslor?

Vad kan vi göra när 
det stormar många olika 

känslor inombords?

Hur kan vi stärka någon 
att våga säga/visa vad 

hen känner?

Hur känns det när du 
inte förstår andra?

Det bästa med 
regler är…

Det sämsta med 
regler är…

Min favoritregel är…

En regel som 
ag inte tycker 

borde fnnas är…

En regel som alltid 
borde gälla är…

Jag tror regler finns 
för att…

Jag tycker att regler 
ska finnas för att…
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3, 4 1, 2 3, 41, 2

1, 2 3, 4 1, 2 3, 4

1, 2 3, 4 1, 2 3, 4

MALLAR TILL SPELET: Pysselmallsetiketter

Spelmarkörer Mallar:
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