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Välkommen 
till en ny 
spårartermin! 
 

Det är dags för en ny termin med många förväntansfulla scouter och ledare! I 

det här terminsprogrammet finns tips och inspiration till tio möten som alla 

bygger på det övergripande temat Tofs under ytan. Detta är ett upplägg där 

scouterna under terminen får hjälpa Tofs att undersöka vad som finns under 

ytan. De får ta reda på vad som behövs för att det ska kunna finnas liv i vatten 

genom att genomföra olika slags aktiviteter. Terminsprogrammet är anpassat 

för spårarscouter. Använd de förslag i terminsprogrammet som passar för er. 

Anpassa och ändra efter era behov och förutsättningar, blanda med egna 

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

På www.aktivitetsbanken.se finns fler tips på aktiviteter och möten. Fler 

terminsprogram för spårarscouter, men även för andra åldersgrupper, finns 

att ladda ner på Leda scouting-sidorna på www.scouterna.se/ledascouting. 

 

 

 

 

 

 

Scouternas terminsprogram tas fram av Scouternas nationella programgrupp.  

Gruppens arbete bedrivs helt ideellt och stöttas av en anställd.  

2018 bestod programgruppen av Malin Stigemyr, Anton Nilsson, Catharina Paulcén, Anna Rosqvist, Lisa Karlsson 

och Sara Blomberg. 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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Terminsprogram med 

utgångspunkt i 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 

samhällsengagemang samt stödjande och lyssnande ledarskap. Under terminen är det viktigt att alla 

olika delar kommer med. Se scoutmetoden som just en metod, inte som mål eller aktiviteter i sig.  

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

förutsättningar att växa. Genom ett tydligt terminsprogram med delmål är det lättare att motivera för 

scouterna att lära sig sådant de behöver för att kunna nå terminens mål. Siktar ni till exempel på att 

åka på läger i slutet av terminen är det bra att hänvisa en del övningar till detta, till exempel att de ska 

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 mötet. I det här terminsprogrammet kan många olika målspår beröras, men de 

målspår som får lite extra utrymme är känsla för naturen, kritiskt tänkande samt ta hand om sin 

kropp. Tanken är att fokusera på två till fyra målspår per termin. På detta sätt får scouterna totalt 

under alla sina samlade spårarterminer möta alla 14 olika målspår.  

 

 

TEMATISKT MED FN:S GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 

FN arbetar med 17 globala mål för hållbar utveckling som tillsammans fokuserar på att det till år 

2030 ska ha uppnåtts fyra mål. Dessa mål är att extrem fattigdom ska ha avskaffats, att ojämlikheter i 

världen ska ha minskat, att klimatkrisen ska vara löst, samt att fred och rättvisa främjas. När ni 

genomför aktiviteter med scouterna genom målspår och scoutmetoder kan ni använda ett eller flera 

hållbarhetsmål i verksamheten som tema och inspiration. Det hjälper scouterna att skapa en 
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förståelse för hur de kan vara med och påverka vår värld. De hållbarhetsmål som har inspirerat till 

detta terminsprograms temainriktning är mål 14 om hav och marina resurser samt mål 7 som handlar 

om rent vatten och sanitet för alla. Ni kan läsa mer om FN:s globala hållbarhetsmål på sidan 

www.globalamalen.se. 

ANVÄND BÖCKERNA OCH SKAPA STUDIECIRKLAR 

Mer inspiration och tips om scoutmetoden, programplanering och målspåren hittar du i boken 

”Ledaren – gör dig redo” och ”Den stora spårarboken ”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 nya 

scouter också får programmaterialet. 

 

Planera för gemenskap och 

trygghet  
Inom Scouterna finns det olika inriktningar beroende på kår- eller samverkansorganisation-

tillhörighet. Det här programmet är tänkt att passa alla, oavsett tillhörighet, vilket betyder att kåren 

får anpassa programmet efter sin inriktning och verksamhet. Programmet är uppbyggt kring tio 

möten, för att genomföras 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 barnen 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 en 

och en halv timme. Ni får tillsammans uppskatta tidsåtgången för de olika aktiviteterna då ni är de 

som har störst kännedom om scouterna på er avdelning och således bäst kan bedöma hur lång tid 

exempelvis en reflektionsrunda tar i er grupp. 
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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 vårdnadshavarna innan hajker och övernattningar.  

 

 

 

Symboliskt ramverk för 

spårarterminen – Tofs under ytan 
Detta terminsprogram har det symboliska ramverket Tofs under ytan. Spårarscouterna får genom 

Tofs berättelser följa resan med att skaffa ett akvarium och fylla det med innehåll. Tillsammans får 

scouterna genomföra olika uppdrag och experiment för att utforska kring livet i och omkring vatten.  

När scouterna får känna sig trygga i naturen och lära sig mer om den genom goda naturupplevelser 

ligger fokus på målspåret känsla för naturen. När scouterna undersöker sanningar och utvecklar 

förståelsen samt övar på att lyssna och förstå sina kamrater ligger fokus på målspåret kritiskt tänkande. 

När de får undersöka hur levande varelser påverkas av olika saker de utsätts för och vilket sorts 

agerande som behövs för att leva ett gott liv ligger fokus på målspåret ta hand om sin kropp.  
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INTRODUCERA OCH FÖRSTÄRKA DET SYMBOLISKA RAMVERKET  

Detta terminsprogram baseras på livet under ytan och de upptäckter och 

experiment samt utforskande aktiviteter som kan göras med koppling till 

temat. Scouterna får följa Tofs resa med att skaffa sig husdjur som lever 

i vatten. Vattenliv är ett område som ofta är välbekant hos de flesta 

scouter, men det är viktigt att ni tillsammans skapar ert ramverk 

för terminen som blir välbekant för alla. Det symboliska 

ramverket är en av scoutmetodens delar och spelar under terminen 

en stor roll för att ge scouterna de bästa förutsättningarna för ett 

bra program.  

För att alla ska få ut så mycket som möjligt av terminen kan ni bygga ert 

eget akvarium och fylla på det med samma saker som Tofs fokuserar på 

under de olika mötena. Detta kan ni använda som en återkommande 

del i avslutningsceremonin, samt under mötesstarten för att återkoppla 

till och reflektera kring vad ni gjorde förra mötet. Mer tips om akvariet 

finns längre fram i detta terminsprogram. 

För att förstärka scouternas upplevelser 

under terminen kan ni som ledare gå in i 

ett rollspel där ni kan ta på er rollen som 

Tofs, Grindal eller berättaren som läser Tofs 

historier. Scoutlokalen eller utomhusområdet ni 

befinner er i kan dekoreras med vattentema och 

med djur och växter som finns i och omkring 

vatten. Kanske är det utsmyckat med olika sorters 

fiskar och maneter, eller symboler som kan kopplas 

till att utforska och experimentera, som till exempel 

förstoringsglas, provrör, håvar eller något annat som gör att 

symboliken till det ni gör kommer fram lite extra. Endast er fantasi sätter 

begränsningarna för vad som går att göra.  
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”Den stora spårarboken” och 

ledarguiden  
För spårarscouter finns den egna boken ”Den stora spårarboken”, där ni får följa Tofs i uppdraget 

att berätta om vad spårarscouting är. I boken träffar ni också de fem vännerna till Tofs, varav 

Grindal är den som ni möter i detta terminsprogram. Använd gärna boken under era möten och som 

inspiration.  

Mer tips om hur ni kan använda ”Den stora spårarboken” och tänka kring verksamheten med 

spårarscouter finns i ledarguiden till ”Den stora spårarboken”. Denna ledarguide hittar ni på Leda 

Scouting-sidorna på www.scouterna.se/ledascouting. I ledarguiden finns bland annat tips på hur ni kan 

reflektera och utvärdera kring era olika möten, samt andra tips som kan passa väldigt bra att använda 

er av tillsammans med detta terminsprogram.  
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MÖTESUPPLÄGG 

Det här ingår varje möte 
Följande delar i detta kapitel bör ingå i varje möte. I de tio enskilda mötena beskrivs sedan 

endast mötets huvudsakliga aktivitet/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 inleds med att reflektera över vad som lades i akvariet förra gången följt av att Tofs 

berättelse läses upp, förutom under det första mötet då det ju ännu inte finns något akvarium och ni 

istället inleder med Tofs berättelse. Ni kan också välja att ha en ceremoni där ni tänder ett ljus, en 

lykta eller annan ljuskälla som kan lysa upp berättelsetexten. Vill ni göra det mer levande kan ni låta 

en ledare spela Tofs och läsa brevet. Ett annat förslag är att använda er av en forskare/assistent av 

något slag som kommer och levererar meddelandet. Vill ni inte ha rollspel läser ni upp berättelsen på 

det sätt som ni tycker passar era scouter bäst. Till vart och ett av de tio mötestillfällena finns ett kort 

förslag till berättelse. Ni kan läsa det som det är eller anpassa och lägga till eller dra ifrån så att det 

fungerar till ert upplägg.  

UPPROP  

Ha en närvarolista med alla scouters namn ifyllda. Läs upp namnen och pricka för de närvarande. 

Fråga om någon vet varför de frånvarande är borta. Syftet med uppropet är att alla ska känna sig 

sedda och att ni ska ha koll på vilka scouter som är där om något skulle hända, till exempel en brand. 

Närvaroprotokoll är också viktiga vid redovisning för att få aktivitetsstöd från kommunen och/eller 

er samverkansorganisation.   

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER 

Till varje möte finns det en eller flera tänkta huvudaktiviteter som beskrivs. Varje möte har en 

tillhörande berättelse från Tofs. Tänk även här på att mer inlevelse och förberedelse inför varje möte 

ger scouterna mervärde. 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. 
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LEK 

Lekar 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. Sist i detta terminsprogram finns förslag på lekar vars tema passar ihop med 

aktiviteterna i terminsprogrammet och fler finns i aktivitetsbanken på www.aktivitetsbanken.se. Lekarna 

är dock oftast bara kort beskrivna med namn eller en enklare förklaring för att ni själva ska kunna gå 

vidare och söka mer information om lekens tillvägagångssätt. 

AVSLUTNINGSCEREMONI  

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

avslutningsceremoni. Den ger en bra möjlighet för dig som ledare att gemensamt med scouterna 

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

möte och så vidare. 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 som person 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 

ni som ledare ställa processfrågor. Det är inte några svåra frågor utan handlar om att locka fram 

orsaken till varför scouterna tänkte eller agerade som de gjorde. För att få scouterna att lyssna på 

varandra och för att det ska bli tydligt vems tur det är att prata kan ni använda er av ett pratföremål, 

till exempel en liten ficklampa, ett förstoringsglas eller ett litet gosedjur, gärna då i form av ett 

vattendjur. Den som har föremålet i sin hand får prata utan att bli avbruten och skickar sedan vidare 

föremålet när hen har pratat klart. Tänk på att alla ska se och höra den som talar. Fråga scouterna 

vad som varit bra eller mindre bra under kvällens möte. Varva med att låta scouterna berätta för 

varandra två och två eller för hela gruppen. Ett annat alternativ är att scouterna skriver ett brev om 

hur mötet har varit eller om sina egna upplevelser under mötet. I ledarguiden till ”Den stora 

spårarboken” hittar ni också tips om utvärdering och reflektion.  

Akvarium En del i er avslutningsceremoni är också att lägga i den eller de saker som Tofs har 

utforskat kring i ert eget akvarium.  Mer om akvariet kan ni läsa om i avsnittet om Förberedelser och 

tips inför uppstart.  

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 även till nästa möte. 
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ANDAKT  

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. Den som får ljuset/lyktan behåller det en stund och får tillfälle att tänka på saker som 

gör en glad eller ledsen eller som på något annat sätt ligger en nära. Den som vill kan även göra det i 

form av en bön och sedan kan till exempel scoutbönen bedjas tillsammans. Gör klart för scouterna 

att det är helt frivilligt både att be och att tänka på något särskilt när de håller ljuset, men att alla 

måste visa respekt för varandra och vara stilla och tysta medan ljuset skickas runt. 
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Förberedelser och tips inför 

uppstart 
Nedan följer information och tips som är bra att läsa igenom innan ni drar igång terminens alla 

möten. Under första mötet är det viktigt att ni förklarar för scouterna att de under terminen kommer 

att kunna utforska kring vatten och livet i vatten baserat på Tofs egna berättelse. 

Det ni behöver förbereda är ett akvarium och innehåll/material till innehåll som ni kan lägga i/klistra 

upp på akvariet i slutet av mötena.   

AKVARIUM – DESS SYFTE OCH HUR DET ANVÄNDS UNDER MÖTENA 

Tofs berättelser handlar om resan från att vilja ha ett husdjur till att bo tillsammans med ett välfyllt 

akvarium. Ett tydligt sätt att arbeta med det symboliska ramverket under terminen är att ni själva 

skapar ett eget akvarium som ni kan använda under start och slut av mötet. I startceremonin kan ni 

reflektera kring hur akvariet ser ut denna vecka, vilket då blir en återkoppling till förra mötet och 

scouterna kan kort få reflektera kring vad ni gjorde sist, samt att det i avslutningsceremonin går att 

använda akvariet som en sammanfattning av mötet där ni kan stoppa ner det som symboliserar 

dagens möte. Ni kan välja att tillverka ert akvarium i kartong, använda ett riktigt akvarium, måla upp 

ett akvarium på papper eller på annat sätt använda annat material som ni anser lämpligt. De saker ni 

lägger i kan vara riktiga varianter av det Tofs lägger i sitt akvarium, pysslade saker ni tillverkat under 

mötet eller så ritar ni på teckningen om ni valt det alternativet. Hur ni väljer att skapa akvariet är inte 

det mest centrala, utan att det finns ett akvarium som kan vara terminens centrala fokus och som 

följer som en röd tråd genom era möten.  

Nedan ser ni förslag på saker ni kan lägga i till respektive möte. Till varje möte finns också förslag på 

något ni kan reflektera kring baserat på mötets innehåll. Anpassa det ni väljer att lägga ner efter vad 

ni själva tycker passar eller efter temat om ni byter ut något möte.  

 

Möte Att göra med akvariet: Reflektioner 

1 Sätt upp ert akvarium Vad tror ni Tofs kommer skaffa för husdjur? Vilka 

äventyr vill ni vara med om? 

2 Vatten till akvariet Hur ser vatten ut? Vad är vatten bra för? 

3 Livboj  Vad innebär vattenvett? Varför är det viktigt att kunna 

simma och livrädda? 

4 Grus/bottenmaterial Hur blir vatten rent? 

5 Ett vattenreningsfilter   Hur kan vi ta hand om det vatten vi har? 
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BJUD IN TILL TERMINENS MÖTE 

För att fånga det symboliska ramverket redan innan terminen har startat kan ni skicka ut en under 

ytan-inspirerad inbjudan till alla scouter. Kanske är inbjudan formad som en fisk, täckt i låtsassjögräs 

eller fylld av bubblor. Er fantasi avgör er layout.   

 

Terminens möten  
Mötena är planerade utifrån temat under ytan med uppdraget att följa Tofs utforskande kring att 

skapa ett hem för Tofs vattenhusdjur. Känner ni att ordningen som mötena kommer i inte passar 

kan ni självklart ändra ordningen. Ni kan också byta ut innehållet i ett möte om förslaget inte passar 

er. Vill ni ha fler möten på samma tema under terminen kan ni lägga till möten i den ordning och 

omfattning som passar er. Första och sista mötet rekommenderar vi dock att ni låter behålla sina 

platser. Vill ni anordna en hajk eller ett läger som avslutning går det också bra att inspireras vidare 

utifrån de mötesförslag som finns här. Ta avslutningsmötet eller något av de andra mötena och 

utveckla dem vidare för att passa en helg eller flera dagar.  

Sist i terminsprogrammet finns också en bilaga med lekar som ni kan använda under terminen. Antal 

lekar och när ni använder dem avgör ni själva, men se till att det finns minst ett tillfälle till lek varje 

möte.  Scouterna kan tycka att det är kul att få prova samma lek vid flera olika tillfällen så använd 

gärna favoriterna flera gånger under terminen. I Scouternas aktivitetsbank kan ni också hitta fler 

förslag på olika lekar om ni vill ha mer inspiration.  

Slutligen finns också en bilaga med ett antal förslag på hur ni kan utveckla eller utöka mötena kring 

detta tema med fler mötesförslag. 

6 Dekorativa saker, exempelvis 

stenar, alger. 

Vad skedde i experimenten? Varför blev det så? 

7 Rör/material som vatten kan rinna 

genom  

Hur kan vatten transporteras? Hur förflyttar sig vatten i 

vår natur? 

8 Luppar/håvar Vad är det för djur som bor i och omkring vatten? 

9 Vattendjur Hur ser vattendjuren ut? Vilka olika vattendjur finns 

det?  

10 Bubblor Hur gick det för Tofs att skaffa ett vattenhusdjur? Hur 

har det gått för vårt eget akvarium under terminen? 
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MÖTE 1. 

TOFS VILL HA ETT HUSDJUR 

MÖTETS SYFTE 

Detta möte handlar om att presentera terminens tema och gå igenom vad det kommer att handla om, 

låta scouterna bli bekanta med det symboliska ramverket samt dela in scouterna i patruller.  

MÅLSPÅR I FOKUS  

Känsla för naturen 

BERÄTTELSE  

Tofs har bestämt sig för att skaffa ett husdjur, men är allergisk mot alla pälsdjur. Tofs börjar fundera 

på vilka olika djur det finns som inte har päls. Tofs kompis Grindal har ett akvarium och det tycker 

Tofs verkar jättespännande! Ett akvarium ska jag ha, bestämmer Tofs och berättar glatt för Grindal 

om planerna. Grindal berättar för Tofs att det faktiskt inte är så lätt som Tofs tror att sköta ett 

akvarium. Äsch, tänker Tofs. Det där blir väl inga problem, det klarar jag lätt som en plätt! Men vad 

menar egentligen Grindal med att det skulle vara svårt? Det är väl bara att ta en låda och hälla i lite 

vatten och några fiskar?  

Grindal berättar att grunden till allt liv är vatten. Tofs fattar inte riktigt vad Grindal menar så Grindal 

bestämmer sig för att visa istället. Först så sjunger Grindal sången Vattenkanon för Tofs och sedan 

bygger de ett minikretslopp ihop.    

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER  

1. Kolla om scouterna förstår vad Grindal menar med att vatten är grunden till allt liv. Låt dem ge 

förslag och komma med sina tankar om vatten.   

2. Sjung sången Vattenkanon (text och musik, Stefan Forssén)  
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//: Vattenmoln som faller ner som regn och snö som 

smälter ner och rinner i snabba bäckar som porlar, 

glider fram i älv och flod, vilar i en blank sjö eller 

gungar ut i havet, solen värmer hav och sjöar, fukten 

stiger upp mot himlen och bildar ://  
 

Sången kan sjungas som kanon och med rörelser.   

Låt gärna sången återkomma under mötena.   

Noter till sången går att köpa online: https://ejeby.se/produkt/vattenkanon/ 

Sången finns också att lyssna på om ni söker på titeln via musiktjänster eller på internet. 

  

3. Bygga ett mini-kretslopp 

Tips på hur ni kan göra:  

• Ta en glasburk som är vid upptill och har ett stort lock.  

• Fyll leca-kulor i botten.  

• Fyll på 1/3 med jord. Ta gärna jord från rabatten (funkar bättre än ren köpejord).   

• Plantera några växter, med fördel växter utan blommor, som till exempel murgröna eller 

fredskalla.  

• Vattna LITE. 

• Pynta burken med stenar och pinnar om du vill. 

• Skruva igen locket så det blir helt tätt.  

OBS öppna aldrig burken för då förstörs kretsloppet.   

• Ställ burken där det är ljust men inte i direkt solljus.   

  

Följ vad som händer i burken under terminen och reflektera gärna en kort stund i starten på varje 

möte kring vad som hänt i burken. Ni kan också låta scouterna göra var sitt eget kretslopp och ta 

med hem.  



TOFS UNDER YTAN 
TERMINS- 

PROGRAM 

SPÅRARE 
 

 
 

16 (36) 
 

På Naturskyddsföreningens hemsida finns mer information om att bygga mini-kretslopp: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/bygg-ett-minikretslopp  

  

4. Patrullindelning 

Vill ni dela in scouterna i patruller är det bra att göra det under detta möte. Ni kan använda er av 

fiskar i olika färger eller av olika arter eller olika vattendjur för att symbolisera de olika patrullerna. 

Ge scouterna en stund att lära känna varandra och prata om hur de vill vara mot varandra under 

terminen. Det kan vara bra att leka en samarbetslek när patrullindelningen är klar för att scouterna 

direkt ska få göra något tillsammans som en patrull. 

AKVARIEAKTIVITET 

Sätt upp ert akvarium på en lämplig plats i era lokaler. Har ni ingen egen lokal kan ni ha ett akvarium 

som går att förflytta som ni alltid tar med.  
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MÖTE 2. 

VATTEN, VATTEN – BARA VANLIGT VATTEN 

MÖTETS SYFTE 

Detta möte handlar om att ge scouterna möjlighet att själva undersöka och utforska vatten i dess 

olika former. De ska ges möjlighet att experimentera, reflektera och tänka kritiskt. 

MÅLSPÅR I FOKUS 

Kritiskt tänkande 

BERÄTTELSE  

Tofs har blivit nyfiken på det där med vatten och vill gärna lära sig ännu mer. Grindal berättar att 

vatten finns i många olika former och tar med Tofs på en vattenupptäcktsfärd. Tillsammans 

utforskar de olika former av vatten.    

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER  

Låt scouterna undersöka vatten i olika former.   

Exempel på aktiviteter ni kan genomföra:  

• Dela in er i fyra patruller, varje patrull har ett stormkök men de fylls med olika saker; is, snö, kallt 

vatten och varmt vatten. Vilket av stormköken kokar först?  

• Smält snö eller is i rumstemperatur under mötet – vad händer och hur ser vattnet ut?  

• Frys in vatten.  

• Fyll en petflaska med vatten och sätt en ballong på, sätt ner flaskan i varmt vatten och undersök 

vad som händer. Låt scouterna gissa först.   

• Gör is eller snöskulpturer (detta kan fungera som delmoment i intressemärket “Skapa”). 

AKVARIEAKTIVITET 

Fyll på vatten i ert akvarium genom att måla dit vatten eller lägga ner något blått/täcka sidorna med 

genomskinligt blått; exempelvis tyg, silkespapper eller annat lämpligt material. Har ni valt ett riktigt 

akvarium kan ni använda er av rinnande vatten.   
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MÖTE 3. 

SIMMA LUGNT 

MÖTETS SYFTE 

Lära sig vattenvett och badregler. Möjlighet att öva livräddning i vatten och/eller på land. Möjlighet 

att öva på simkunskaper.  

MÅLSPÅR I FOKUS 

Ta hand om sin kropp 

BERÄTTELSE  

Nu har Tofs pratat om vatten, undersökt vatten och dessutom lärt sig mer om vattnets kretslopp. 

Helt plötsligt blir Tofs väldigt sugen på att bada. Det är bara ett litet problem. Tofs simmar inte så 

bra än. Att experimentera med vatten går hur bra som helst men det känns lite läskigt med djupt 

vatten. Undrar om fiskar också känner sig oroliga för djupt vatten? funderar Tofs. Men de är ju 

födda i vatten och är vana vid det. Kanske behöver jag bara lite mer träning, tänker Tofs och 

bestämmer sig för att gå till simhallen.   

MÖTETS HUVUDAKTIVITET  

Alternativ 1: Besök simhallen. Träna vattenvana och känn hur kroppen fungerar i vatten. Här finns 

också möjlighet att träna sina simkunskaper, vattenvett och/eller livräddning i vatten. Om ni tycker 

att det är lämpligt kan upplägget följa kraven för bevismärke simning.  

Alternativ 2: Finns det inte möjlighet att besöka en simhall går det bra att prata om vattenvett, 

badregler och livräddning. Öva på livräddning genom att kasta livboj och/eller livlina på land.  

Exempel på badregler: 

• Bada alltid tillsammans med minst en kompis. 

• Knuffa aldrig i någon annan. 

• Simma inte under hoppställningar. 

• Dyk aldrig i vattnet om du inte vet hur det ser ut under ytan. 

• Ropa aldrig på hjälp på skoj. 
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För att få bevismärke simning ska du kunna visa att: 

• du kan simma 200 meter. 

• du kan dyka eller hoppa i vattnet från en brygga eller bassängkant. 

• du känner till och följer de viktigaste badreglerna. 

AKVARIEAKTIVITET 

Lägg en livboj i akvariet eller häng den bredvid akvariet för att symbolisera vattenvana och 

hjälpmedel för att hjälpa någon i nöd. 
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MÖTE 4. 

RENARE VATTEN 

MÖTETS SYFTE 

Mötet handlar om att scouterna ska reflektera kring vattenkvalitet och lära sig ett enkelt sätt att rena 

vatten. 

MÅLSPÅR I FOKUS 

Kritiskt tänkande, ta hand om sin kropp 

BERÄTTELSE  

Nu är Tofs otålig, nu måste det väl ändå snart vara dags att komma igång med själva akvariet. Tofs 

går och köper ett stort akvarium, hämtar en hink med vatten från sjön och häller i. Hurra för mig! 

tänker Tofs. Men vänta lite nu... ser det inte lite konstigt ut? Vattnet är ju grumligt och ser lite 

smutsigt ut. Kommer fiskarna verkligen att trivas här? Om vattnet ska vara sådär smutsigt kommer 

jag ju inte att kunna se dem...   

Tofs känner sig osäker och bestämmer sig för att fråga Grindal om råd. Grindal förklarar att det 

faktiskt inte är säkert att allt vatten är rent. Det finns många saker som kan smutsa ner vatten så att 

det blir svårt för fiskar att leva där. Men som tur är, vet Grindal hur man gör för att rena vatten. 

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER 

Tillverka ett vattenreningsverk i miniatyr.  

Gör så här:  

A. Klipp/skär av toppen på den första petflaskan. Skär precis där 

flaskan har börjat bli lite smalare. Det som blir kvar när du skurit 

av toppen blir det understa lagret på reningsverket.  

B. Skär av botten på de två andra flaskorna. Flaskorna ska fungera 

som trattar och ska därför vändas upp-och-ner med den 

avskurna öppningen upptill och det lilla hålet, där korken har 

suttit, nedtill.  

C. Lägg bomull längst ner i den första tratten (alltså närmast där 

korken suttit)   

D. Lägg ett lager sand uppe på bomullen   

E. Fyll den andra tratten med smågrus längst ner och stenar på gruset.  

MATERIAL 

• 3 petflaskor  

(per reningsverk)  

• sten  

• smågrus  

• fin sand   

• bomull 
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F. Montera flaskdelarna så att du kan hälla vatten uppifrån och ner. Vattnet ska rinna först genom 

sten, sedan grus, sand, bomull och till sist landa i den tomma flaskbotten.  

G. Hämta lerigt och smutsigt vatten. Häll vattnet i den översta tratten och se vad som händer.  

  

Håll Sverige Rent har på sin hemsida detta exempel ovan på hur ni kan experimentera med 

vattenrening: https://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/vattenrening_pa_ett_enkelt_satt.pdf  

 

AKVARIEAKTIVITET 

Lägg i/måla grus eller annat passande bottenmaterial i ert akvarium, dels för att få en botten i det, 

dels för att symbolisera den renande effekten detta material kan ha. 
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MÖTE 5. 

HUR FUNGERAR DET? 

MÖTETS SYFTE 

Även detta möte handlar om rent vatten men nu ur ett lite större perspektiv. Tanken är att scouterna 

ska få chans att fundera över hur vi människor använder och behöver vatten och vad som krävs för 

att det vatten som vi själva använder ska bli rent efteråt.  

MÅLSPÅR I FOKUS  

Ta hand om sin kropp 

BERÄTTELSE  

Tofs har nu kommit på hur vattnet ska bli rent i akvariet i alla fall. Men fungerar det på samma sätt 

för människor undrar Tofs? Och hur fungerar det ute i naturen? Tofs bestämmer sig för att ta reda 

på det! 

MÖTETS HUVUDAKTIVITET   

Alternativ 1: Ett studiebesök på ett reningsverk.  

Undersök vad det finns för möjligheter till studiebesök där ni bor. Finns det ingen möjlighet att 

besöka ett reningsverk där ni bor kan ni se en film film från ett reningsverk. (Ett exempel är 

Trollhättan Energis film. Den finns på Youtube och heter Vårt vatten: 

https://www.youtube.com/watch?v=HObp-lkcl4A)  

Alternativ 2: Städa upp vid en närliggande strand eller vattendrag. Prata om föroreningar i vatten och 

vattnets betydelse för vår kropp.  

AKVARIEAKTIVITET 

Lägg i ett vattenreningsfilter eller något som ni anser symboliserar reningsfunktionen av vatten i 

akvariet. Detta lägger vi i för att visa behovet som finns av att rena vatten för att kunna använda det. 
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MÖTE 6. 

EXPERIMENTERA MERA! 

MÖTETS SYFTE 

Mötet handlar om att experimentera med vatten och testa vattnets egenskaper. Stort utrymme ska 

ges åt scouternas egna tankar och reflektioner.  

MÅLSPÅR I FOKUS  

Kritiskt tänkande 

BERÄTTELSE  

Tofs har fått vattnet rent och nu ska det läggas i saker i vattnet! Men vad kommer hända då? 

Svämmar det över? Får de plats, flyter det på ytan eller sjunker det ner? Tofs hittar fina löv men de 

lägger sig inte nere i vattnet utan på ytan... Det var ju inte så Tofs tänkte utan Tofs vill ju göra det 

fint för fiskarna. Tofs har ju sett växter i vattnet. Hur kommer de dit?  

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER  

Låt scouterna genomföra olika experiment med vatten och ytspänning. Låt scouterna gissa först vad 

de tror ska hända (hypotes) och låt dem sedan prova sin hypotes. Reflektera tillsammans över hur det 

blev och varför det blev som det blev. 

För att hitta passande experiment så finns det många exempel på internet eller i olika böcker kring 

experiment för barn.  

Några exempel på experiment med vatten och ytspänning:  

• Droppa droppar 

Lägg upp ett större mynt på ett bord. Droppa med hjälp av en pipett en droppe i taget försiktigt på 

myntet. Hur många droppar kan ni få plats med på myntet innan det rinner ut över kanten på 

myntet?  

http://www.experimentskafferiet.se/experiment/femkronan/ 
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• Diskmedelstestet 

Häll upp vatten i en djup skål. Pudra över kanel så det täcker vattenytan. Droppa sedan en droppe 

diskmedel på ytan och reflektera över vad som händer. Samma sak går att genomföra med 

pepparkorn. Detta symboliserar ytspänningskrafterna.   

http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=149  

http://www.vattendag.org/tips-och-material-vattenpaketet/roligt-med-vatten/trolla-med-peppar/  

 

• Fyll glaset 

Häll vatten i ett glas upp till kanten. Lägg försiktigt ner exempelvis spikar en i taget i glaset. Hur 

många kan ni stoppa ner i glaset innan vattnet rinner över kanten, och varför svämmar inte vattnet 

över direkt vid första spiken när glaset redan är fyllt? Detta symboliserar ytspänningens krafter.  

https://urskola.se/Produkter/195273-Testa-Ytspanning  

 

• Vänd på vattnet 

Fyll ett glas med vatten. Lägg ett pappersark över glaset. Håll fast pappret mot glaset samtidigt som 

du vänder glaset upp och ner. Ta sedan försiktigt bort handen från glaset. Vad händer? 

Ytspänningens funktioner visas på detta sätt när pappret sitter kvar på glaset och håller in vattnet. 

https://www.tomtit.se/experiment/ytspanningen 

AKVARIEAKTIVITET 

Dekorera akvariet med växter, stenar eller annat material. 
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MÖTE 7. 

KONSTRUERA OCH TRANSPORTERA 

MÖTETS SYFTE 

Mötet handlar om att förflytta och transportera vatten. Tanken är det ska ge ytterligare erfarenheter 

kring hur vatten fungerar och vad det innebär för oss. 

MÅLSPÅR I FOKUS 

Känsla för naturen, kritiskt tänkande 

BERÄTTELSE  

Tofs har fixat så att allt är jätterent och fint i akvariet. Nu är det dags att stoppa i fiskar, tänker Tofs. 

Men, Tofs hinner inte leta upp några fiskar för Grindal kommer på besök och berättar att Tofs 

faktiskt måste byta ut vattnet då och då också. Det kan inte vara samma vatten hela tiden. Lite 

konstigt tycker Tofs det är, men Grindal vet ju hur djur och natur fungerar så Tofs tänker att det är 

bäst att följa Grindals råd. Tofs vet ju var det rena vattnet finns nu, men hur ska det komma till 

akvariet? 

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER 

Låt patrullerna bygga en vattenbana. Ge dem lämpligt material som går att konstruera med. 

Materialet ni väljer avgör svårighetsgraden. När patrullen byggt sin bana provar ni att transportera 

vatten i den. Är ni flera patruller som bygger kan ni prova varandras banor.  

Lek en lek i mitten av mötet eller mellan konstruktionsdelen av mötet och delen där ni provar 

vattenbanan.  

Tips på material: rör av olika material och storlek, bitar av stupränna, sugrör, kåsor, plankor, hinkar, 

burkar, petflaskor, sandhjul eller annat material som kan snurra när vatten faller på det.  

Tips på material att bygga med: sisal, rep, tejp, lim, hammare, spik, såg 

Ytterligare sätt att anpassa aktiviteten: bygg på tid, bygg före med begränsat material, bygg en viss 

längd och/eller höjd, bygg en hållbar bana som kan finnas kvar, bygg en bana som kan transportera 

även en liten båt eller farkost på vattnet. 

AKVARIEAKTIVITET 

Lägg i rör eller andra saker där vatten kan rinna igenom i ert akvarium. 



TOFS UNDER YTAN 
TERMINS- 

PROGRAM 

SPÅRARE 
 

 
 

26 (36) 
 

MÖTE 8. 

UTFORSKA VATTENVÄRLDEN 

MÖTETS SYFTE 

Syftet med mötet är att scouterna själva ska få undersöka och lära sig mer om vilka djur som finns i 

vattendrag nära dem.  

MÅLSPÅR I FOKUS  

Känsla för naturen 

BERÄTTELSE 

Alla problem är lösta nu tänker Tofs, nu är det bara fiskarna som fattas. Äntligen ska jag få lägga i 

djur i mitt akvarium! Tjoho! Men vilka ska få bo i akvariet? Finns det kanske andra djur också som 

skulle trivas? Hur många kan få plats egentligen? Det här måste utforskas lite mer, tänker Tofs och 

ger sig ut på upptäcktsfärd i vattendjurens värld! 

MÖTETS HUVUDAKTIVITET 

Leta efter olika vattendjur. Gå ut med scouterna i naturen och leta vattendjur. Undersök ert 

närområde, gör en utflykt till en bäck, å, damm, sjö eller strand vid havet. Vilka djur hittar ni? Var 

finns de? Hur ser de ut och vad heter de? Efterforska fakta om djuren med hjälp av egen kunskap, 

böcker eller fakta från internet.  

Exempel på vad ni kan göra: Håva med håvar, titta genom luppar eller förstoringsglas, undersök olika 

platser i naturen och/eller olika slags vattendrag, gör en tipspromenad kring vattnet med 

vattendjursfrågor.  

Ytterligare sätt att anpassa/genomföra aktiviteten:  

• Har ni inga vattendrag ni kan besöka kan ni göra en vattendjurjakt med hjälp av bilder ni skriver 

ut/målar och fäster på olika ställen ute i naturen eller i er lokal. Låt sedan scouterna gå på 

upptäcktsfärd och se vilka vattendjur de hittar.  

• Efterforska fakta om djuren med hjälp av egen kunskap, böcker eller fakta från internet. 

• Måla av eller fotografera de djur ni hittar och gör en liten utställning. 

AKVARIEAKTIVITET 

Sätt upp luppar eller håvar intill eller i ert akvarium för att symbolisera utforskandet av vattenliv. 
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MÖTE 9. 

FINA FISKAR OCH GRÖNA GRODOR 

MÖTETS SYFTE 

Under detta möte ska akvariet fyllas med djur och växter. Tanken är att scouterna ska få omsätta 

saker de sett, hört och utforskat i praktisk handling genom att själva tillverka djur och växter till 

akvariet. 

MÅLSPÅR I FOKUS  

Känsla för naturen 

BERÄTTELSE 

Tofs hittade massor med djur. Så roligt det var. Det fanns en massa olika sorters fiskar och andra 

djur som lever i vattnet, både stora och små, långa och korta och olika former. Nu ska Tofs se till att 

alla ska få plats i akvariet. Undrar hur det ska gå?  

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER 

Pyssla era egna vattendjur och växter. Det här mötet tar ni fram pysselmaterial av olika slag och låter 

scouterna skapa sina egna vattendjur och växter. Låt fantasin flöda. Använd inspiration från när ni 

var ute och letade djur i naturen.  

När ni har pysslat klart era djur sätter ni upp dem på eller i ert akvarium. Pysslar ni många olika djur 

kan scouterna ta med sig sina djur hem och ni väljer ut ett var som stannar kvar i akvariet.  

Ytterligare sätt att anpassa aktviteten:  

• Ta med bilder och/eller rörlig media som kan inspirera kring olika vattendjur och växter. 

• Ha mallar som scouterna kan använda sig av 

• Ha färdiga vattendjur som bara behöver dekoreras 

• Använd naturmaterial eller återbruksmaterial för att tillverka djuren 

AKVARIEAKTIVITET 

Lägg i/sätt upp de olika djur som ni skapat i akvariet. 
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MÖTE 10. 

BUBBLANDE BUBBLOR 

MÖTETS SYFTE 

Syftet är att scouterna ska lära sig om syrets funktion för vattenlevande djur och växter och själva 

tillverka luftbubblor i form av såpbubblor. De ska också ges möjlighet att fundera över att både 

vatten, djur och människor behöver röra på sig för att må bra. 

MÅLSPÅR I FOKUS 

Ta hand om sin kropp 

BERÄTTELSE 

Tofs är helnöjd. Allt är perfekt – så fint och fullt av olika djur i akvariet. Tofs bjuder in Grindal för 

att stolt visa upp sitt akvarium. Grindal berättar dock att något fortfarande fattas och undrar om 

Tofs kan komma på vad. Vad behövs för att leva? Tofs funderar en lång stund och andas djupt… Ja, 

just det! Syre och energi kommer Tofs på! Men, hur andas djuren under vatten? Vad är det för 

bubblor som kommer från fiskarna och vilken är egentligen vattendjurens favoritmat. Nu springer 

Tofs snabbt iväg för att fixa lite syre och energi till alla sina vattenvänner. Här ska det bli andra 

sorters bullar och vatten fullt av bubblor minsann! 

MÖTETS HUVUDAKTIVITETER 

1. Prata med scouterna om vad de där bubblorna som Tofs såg i vattnet är för något. 

Ni kan till exempel prata om hur fiskarnas gälar fungerar, eller vilka vattendjur som måste upp till 

ytan och andas och vilka som inte behöver det. Prata om skillnaden mellan stillastående vatten 

och vatten som rinner (syresättning) och om varför kroppen behöver rörelse. Låt scouterna 

komma med sina tankar och funderingar.  

2. Tillverka era egna bubblor!  

Tillverka stora såpbubblor med scouterna. Låt dem prova att blåsa bubblor med olika saker och 

experimentera med bubblorna. Recept på såpbubblor som ni kan tillverka själva hittar ni på 

internet om ni söker på ”stora såpbubblor”. På Kloka Gubbens webbsida 

http://www.klokagubben.se/pyssel-och-knap/hur-du-gor-jattesapbubblor finns ett flertal olika recept ni 

kan prova. Bland annat detta på sega såpbubblor: 
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Fokusera på rörelse och glädje när ni provar att blåsa bubblorna på olika sätt och i olika storlekar. Ni 

kan bygga en bana som ni ska ta er igenom samtidigt som ni blåser bubblor, eller göra en hinderbana 

eller gå mellan olika stationer där olika stopp på banorna innebär att blåsa bubblor på olika sätt.  

Material som behövs till bubblor: vatten, diskmedel, sirap eller socker, eventuellt glycerin/glycerol 

beroende på recept. 

Material för att tillverka bubbelblåsare: pinnar, snöre, ståltråd, piprensare, slang, rockring (material 

varierar beroende på hur ni väljer att tillverka bubbelblåsarna) 

 

3. Smaka på vattentemat! 

När ni är klara med bubblorna kan ni ha en liten vattenfest och fira att ert akvarium är klart. Bjud 

på något gott eller låt scouterna själva laga något ätbart som har koppling till vattentemat. Bjud 

på saker som finns i vatten eller runda saker som symboliserar bubblor, godisfiskar eller annat 

som ni tycker passar bra in på ert tema. 

Ytterligare sätt att anpassa aktiviteten: 

• Blås bubblor ur olika saker. Prova sugrör, flugsmälla, finmaskig sil eller något annat material med 

hål i.  

• Prova olika recept på såpbubblor och jämför de olika recepten. 

• Blås stora bubblor och låt scouterna försöka fånga dem på en begränsad yta. Räkna hur många 

som ni kan spräcka eller hur många som blåser iväg.  

• Hur stor kan den största bubblan bli? Gör många bubblor och se hur stora ni kan få dem.  

• Bjud på ”bubbliga” ätbara saker; saker som är runda och ser ut som bubblor.  

SEGA BUBBLOR 

½ dl diskmedel, Yes är bäst 

¼ – ½ dl glycerol köps i färghandeln eller på apoteket 

2 – 5 dl vatten 

1 tsk strösocker 

Blanda försiktigt så att det inte bildas lödder. 

Minska eller öka vattenmängden. Pröva dig fram till du hittar en blandning som du vill ha den. 
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• Ge scouterna olika uppdrag som de ska lösa med bubblorna, exempelvis blanda bubblor, blåsa 

bubblor på olika sätt, och för varje sak de klarar av får de en ingrediens som de sedan ska 

baka/laga något av.  

• Baka/tillaga saker som ser ut som vattendjurens favoritmat.  

• Tillaga ätbara saker eller köp färdiga som ser ut som fiskar och andra vattendjur eller vattenväxter. 

Andra länkar till såpbubbelrecept: 

https://www.expressen.se/leva-och-bo/tradgard/sa-blaser-du-de-storsta-sapbubblorna-du-har-sett/ 

https://xn--spbubblor-52a.nu/gor-egna-stora-sapbubblor-hemma-recept/ 

https://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/177000-177999/177886-1_103211_Basta_bubblan.pdf 

AKVARIEAKTIVITET 

Sätt upp bubblor i akvariet. 

 

  



TOFS UNDER YTAN 
TERMINS- 

PROGRAM 

SPÅRARE 
 

 
 

32 (36) 
 

Märken 
Ni kan välja att arbeta med intressemärken och/eller bevismärken under er termin.  

Kopplat till de möten som föreslagits i detta terminsprogram finns det två intressemärken som med 

enkelhet kan knytas till det ni gör. Kanske behöver ni anpassa och/eller utveckla någon aktivitet 

under mötena för att scouterna ska uppfylla alla kriterierna för märkena. Intressemärkena är Under 

ytan och Skapa. 

Bevismärket som passar bra i detta terminsprogram är bevismärke simning.   

 

Deltagandemärke 
För spårare finns det fyra deltagandemärken. Märket delas ut efter att scouten varit med i Scouterna 

en viss tid, till exempel en termin. Under terminen har scouten fått lära sig om saker som finns 

beskrivna i målspåren och har jobbat efter scoutmetoden. Precis som ett märke från ett läger blir ett 

deltagandemärke ett minne av upplevelserna scouten har haft tillsammans med de andra scouterna. 

Det finns inga krav på hur många möten scouten måste ha varit närvarande eller krav på någonting 

annat för att scouten ska få märket. Ni ledare väljer vilket av deltagandemärkena ni anser passar bäst 

för just denna termin. 
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Bilaga 1. Lekförslag 
Här följer förslag på ett antal lekar som kan passa in på temat. Ni väljer lek 

utifrån vad som passar bäst avseende gruppen, tid, utrymme m.m. Om någon 

lek blir extra populär är det inte fel att låta den återkomma flera gånger.  

AMÖBA-/EVOLUTIONSLEKEN 

I denna lek strävar ni efter att utvecklas från en primitiv amöba till avancerad delfin längs den långa 

evolutionsstegen.  

Alla börjar med att vara amöbor, och går runt, säger ”amööba, amööba” och gör simtag med 

armarna. När du stöter på en annan amöba gör ni Sten, sax och påse, och den som vinner får stiga 

ett steg på evolutionsstegen och bli kackerlacka, som går runt och knastrar och har ett par fingrar 

formade som antenner i pannan. När kackerlackan träffar en annan kackerlacka gör de sten, sax och 

påse, och den som vinner stiger ett steg, medan den som förlorar sjunker ett steg och åter blir 

amöba. När du blivit skapelsens krona, och nått det högsta stadiet simmar du iväg till vinnarhörnet.  

Det blir alltid deltagare kvar i slutet som inte kan komma ifrån sitt stadie eftersom det inte finns 

någon kvar att möta. När så är fallet är leken slut.  

Förslag på steg i evolutionen:  

1. Amöba (säger ”amööba, amööba” och gör simtag med armarna)  

2. Kackerlacka (knastrar och har ett par fingrar formade som antenner i pannan)  

3. Människa (säger ”goddag, goddag” och vinkar)  

4. Delfin (simmar iväg till målet)  

ROCKRINGS-STEN/SAX/PÅSE 

1. Lägg ut rockringar (eller andra runda föremål) i en lång bana, 20-30 stycken är lagom.  

2. Dela upp scouterna i två lika stora grupper.  

3. En grupp ställer sig på led vid ena änden av banan och den andra gruppen på motsatt sida av 

banan.  

4. När starten går ska första scouten i varje led hoppa framåt ring för ring tills de båda scouterna 

möts.  

5. När scouterna möts på banan stannar de och gör sten-sax-påse.  
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6. Vinnaren i duellen (sten vinner över sax, sax vinner över påse, påse vinner över sten) får fortsätta 

hoppa framåt, medan förloraren kliver av banan och springer och ställer sig sist i det led som 

vinnaren kom ifrån.  

7. I samma stund som vinnaren börjar hoppa framåt får den som står först i ledet som den 

förlorande scouten kom ifrån starta med att hoppa framåt från sitt led för att möta den vinnande 

scouten.  

8. När dessa två scouter sedan möts på banan så gör de sten-sax-påse igen och följer samma 

procedur med vinnare/förlorare igen.  

9. Detta upprepas till dess att alla scouter står i ett led eller en scout lyckas hoppa ända in i mål på 

motsatt sida. 

10. Leken kan göras om flera gånger och det blir inget vinnande eller förlorande lag då scouterna kan 

få byta plats på lagsida hela tiden beroende på hur sten-sax-påseduellerna går och alla tävlar på så 

vis tillsammans i slutänden. Det går lika bra att bestämma att scouterna ska gå fram i ringarna 

som att hoppa. Undvik att tillåta att de springer då det inte är meningen att de ska ta sig fram för 

fort utan hinna mötas under banan. 

ÅNGA, IMMA, DIMMA, REGN OCH SNÖ  

Gå först igenom lite repetition av vattnets olika ”aggregationstillstånd”, det vill säga i vilka former 

man kan se vatten:  

• Ånga = alla springer runt en och en, virvlar runt  

• Imma = två och två kondenseras på väggarna i rummet  

• Dimma = två och två svävar runt i molnet  

• Regn = tre och tre sitter trångt på golvet  

• Snö = tre och tre ligger ner på golvet, huvudena ihop, armarna ihopkrokade och fötterna utåt 

som en snöstjärna  

 

En ledare ropar ut de olika tillstånden och alla andra försöker hänga med genom att göra rätt rörelse.  

FRYSKULL 

Leken fryskull är en vanlig kull men med temat vatten – is.   

Välj ett lämpligt område där det finns plats att springa. Utse en som jagar. Den som jagar är 

Nordanvinden och de som springer är vattendroppar. Om Nordanvinden får fast en vattendroppe 

blir den djupfryst och förvandlas till en isskulptur på fläcken. Kompisarna kan “tina” upp den 

djupfrysta genom att gå ihop två stycken och göra en stormköksgryta av sina armar (alltså göra en 

ring av sina armar runt den frysta personen). När isklumpen kokat i 10 sekunder är den en 
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vattendroppe igen och kan springa vidare. Under koktiden kan varken scouten som är isklump eller 

de som är kastrullen bli tagna. 

För att variera leken: 

• Utse fler som jagar.  

• Bestäm att längre koktid än 10 sekunder förvandlar isklumpen till ånga. Den som var isklump får 

då rulla ihop sig till en klump = ett litet ångmoln. För att förvandla ångan tillbaka till vatten måste 

den kylas ned. Det görs exempelvis genom att två personer ställer sig och blåser samtidigt 10 

gånger på ångmolnet. Då förvandlas det till vatten igen och kan springa vidare.  

• Välj andra sätt att tina isklumpen och/eller kyla ned ångan.  

VATTENHINDERBANA  

Bygg en hinderbana. Antingen i ett skogsparti där ni kan dra 

fördel av att bygga hinder mellan träd, eller på en öppen plats. 

Bygg ganska enkla hinder att ta sig över, under, runt, mellan. 

Vilken åldersgrupp ska göra hinderbanan? Skapa lagom svåra 

hinder så att det blir en utmaning utan att vara omöjligt. 

Alla i patrullen får var sin kåsa eller mugg. Scouten får inte 

släppa sin mugg under hela hinderbanan utan måste hela tiden 

hålla i den. 

Det finns två sätt att genomföra hinderbanan: 

1. Att vatten hämtas till kåsan vid starten, scouten tar sig igenom hinderbanan och lämnar sitt 

(kvarvarande) vatten i hink vid slutet. Efter avslutad maxtid så mäter ni hur mycket vatten 

patrullen klarade att transportera. 

2. Vattnet ska runt hela banan men med en mycket viktig regel: så fort scouten har vatten i sin kåsa 

så får den scouten inte ta något steg. Scouterna måste alltså skicka vattnet till nästa person om de 

ska röra sig framåt. Detta kräver både planering av scouterna – vem ska stå var och springa vart 

för att det ska funka – och det blir till en verklig samarbetsövning. 

Variation: 

Lägg till regeln att alla ska ha haft vattnet minst två gånger för att öka på samarbetet. 

Gör ett svårare hinder där till exempel vattnet måste kastas över en bom, eller hällas genom ett smalt 

rör. Aktiviteten är extra rolig en solig dag så det inte gör så mycket om scouten blir blöt. 

  

MATERIAL 

• Kåsor eller muggar 

• Vatten 

• Slanor och surrgarn eller rep 

• Koner, hinkar eller andra 

markörer 

• Hink till slutet 

• Litermått 
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Bilaga 2. Fler mötesförslag  
Här listas fler idéer som ni kan använda för att byta ut ett möte, utöka 

aktiviteterna med eller för att få fler möten under terminen.  

 

• Vädermöte – Fokusera på regn och sol. Hur behöver vi och får vi vatten? (Klistra fast en sol på 

akvariet.) 

• Djurmöte – Ett möte som ni helt ägnar åt olika sorters djur som lever i eller kring vatten. En 

fördjupning kring vattendjur. (Lägg i något av djuren i akvariet.) 

• Matmöte – Laga mat med hjälp av vatten på olika sätt. (Lägg djurmat i akvariet.) 

• Ta sig ut på vatten – Genomför en aktivitet där ni är på vatten, exempelvis paddla, segla, åk flotte. 

(Lägg en vattenfarkost i akvariet.) 

• Genomför fler studiebesök – Besök exempelvis naturrum, museum. (I akvariet kan ni stoppa i 

något som symboliserar det ni tittat på.) 

• Städa strand – Hjälp till att plocka upp skräpet som finns i och omkring vattnet. (Sätt en liten 

papperskorg bredvid akvariet.) 

• Nedskräpning – Låt scouterna komma till mötet och mötas av ett helt nedskräpat akvarium. Prata 

om och praktisera sopsortering och diskutera nedbrytning och miljöpåverkan. (Skräp i akvariet 

som ni sedan kan byta ut mot en papperskorg eller återvinningssymbol).  

• Vattenutmaning – Hur mycket vatten använder vi och hur mycket kan du spara på en vecka? Hur 

mycket vatten krävs för olika saker? (Till akvariet kan ni lägga ett mått av något slag.) 

• Hajk eller längre utfärd med vattentema. 
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