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

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

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

Kort om 
sCoUternas program

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

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

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

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

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

anmÄl Dig oCh Din Kår via hemsiDan JamBoree.se!

Kort om 
JamBoree17

TERMINSPROGRAM 
UPPTÄCKARNAS
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vÄlKommen till en ny termin!
Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du 
tips och inspiration till tio möten. Det kan vara klurigt att börja terminen med ett blankt papper. Använd 
de förslag i terminsprogrammet som passar för er avdelning. Anpassa och ändra efter era behov och förut-
sättningar, blanda med egna idéer och glöm inte att göra scouterna delaktiga i utformningen av terminen. 
Terminsprogrammet är anpassat för en termin för upptäckarscouter. 

På www.aktivitetsbanken.se finner du fler tips på aktiviteter och möten. Fler terminsprogram för  
upptäckarscouter men även för andra åldersgrupper finner du på Leda scouting-sidorna på  
www.scouterna.se/ledascouting/.

JamBoree17 oCh lÄgertema
Det är jätteviktigt att scouterna får vara med och påverka sin verksamhet. Dels för att verksamheten blir 
bättre så, dels för att det är en del av scoutmetoden. Dessutom är det lärorikt för scouterna att sätta sig in i 
vad de gör och varför. Försök att under terminens gång ta reda på vad scouterna tycker är roligt, vad de vill 
lära sig mer om, och om det är något de vill ändra på. Det kan göras i form av reflektionsövningar i slutet av 
varje möte, genom att ni pratar med scouterna under mötets gång och frågar vad de tycker, och genom att ni 
lämnar vissa beslut till avdelningen eller patrullen att bestämma. Det kan handla om att de får rösta om vilken 
typ av fika de vill ha, att en patrull får välja vilken lek de ska leka på ett möte, och andra relativt ”små” beslut 
– även de är viktiga för spårarscouterna och ger bra träning i ledarskap och att komma överens i en grupp.

målspår & sCoUtmetoD
Verksamheten i Scouterna bygger på scoutmetoden. Den 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 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 man behöver för att kunna nå terminens mål. Siktar ni till 
exempel på att åka på läger i slutet av terminen är det bra att hänvisa en del övningar till detta, till exempel att 
man ska lära sig att surra för att kunna bygga saker på lägret. 

Scoutprogrammet bygger på 14 målspår. Under rubriken mötets syfte presenteras vilka målspår som är i 
fokus under mötet. I det här terminsprogrammet berörs många olika målspår men problemlösning, fantasi & 
kreativt uttryck och fysiska utmaningar är de målspår som får lite extra utrymme. Mer inspiration och tips om 
scoutmetoden, programplanering och målspåren hittar du i boken ”Ledaren – gör dig redo” och scouternas 
bok ”Upptäckten” som säljs via www.scoutshop.se. De finns också att ladda ner och läsa gratis via scouterna.
se/ledascouting. Genom ett fantastiskt samarbete mellan Scouterna och studieförbundet Sensus kan ni genom 
att göra en studiecirkel få böckerna 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.

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

TERMINSPROGRAM 
UPPTÄCKARNAS
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Att vara utomhus gynnar ofta scouternas lärande och utveckling och om väder och ljus tillåter så kan många 
av aktiviteterna genomföras utomhus! 

Ceremonier är viktigt för gemenskap och trygghet. Scoutmötena börjar och slutar därför ofta med en cere-
moni. 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 vi har planerat för att hela mötet ska ta 
en och en halv timme. Ni får tillsammans uppskatta tidsåtgången för de olika aktiviteterna då ni är de som 
har störst kännedom om scouterna på er avdelning och således bäst kan bedöma hur lång tid till exempel en 
reflektionsrunda tar i er grupp.

Många scouter uppskattar hajker och övernattningar 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 terminen
Sommaren är snart här, och just denna sommar kommer Jamboree17 gå av stapeln! Jamboree17 kommer 
samla scouter från hela Sverige – och till och med från andra länder på samma plats. Det är 20 000 deltagare 
som kommer tillbringa en vecka i Umoja, vilket är den plats där lägret kommer att vara.  

I Umoja möts vi över gränser, vi utmanas och vi utvecklas till bättre människor. För att scouterna ska komma 
så bra förberedda som möjligt handlar detta terminsprogram om lägerliv utifrån olika aspekter. Alla möten går 
såklart att genomföra även om ni inte ska åka på Jamboree17 – för förberedelser inför läger behövs ju såklart 
ändå!

TERMINSPROGRAM 
UPPTÄCKARNAS
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sCoUtmÖtets strUKtUr
Det är bra om varje scoutmöte har en viss rytm och struktur. Det hjälper till att skapa sammanhang och 
igenkänning hos scouterna och är extra viktigt för barn med särskilda behov.  Börja mötet med en inlednings-
ceremoni vars syfte är att tydligt markera mötets början och se vilka som är närvarande. Under denna stund 
berättar ni också vad som kommer att hända under mötet.

Efter inledningsceremonin passar det ofta bra att leka en kortare lek innan själva huvudaktiviteten tar vid. 
Det är förstås extra kul om leken på något sätt kopplar till det symboliska ramverket för terminen eller mötets 
tema. Huvudaktiviteten är det programpass som varierar mest från möte till möte och de finns tydligt beskriv-
na i terminsprogrammet. 

Innan mötet närmar sitt slut kan det vara roligt att leka ytterligare en lek. Detta är speciellt kul om huvudakti-
viteten varit stillsam. 

Avslutningsdelen av mötet får gärna vara lugn och ge utrymme för reflektion. Hjälps åt att sammanfatta vad 
ni gjort, låt scouterna berätta vad de tyckte om mötet och vad de lärt sig. Berätta gärna för scouterna vad nästa 
möte handlar om så att de blir lite extra sugna på att komma då. Avsluta med en ceremoni som markerar 
slutet på mötet. 

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.

inleDningsCeremoni ”KÄnsloemoJisar”
Målspår: relationer

syfte 
Någonting som är viktigt för alla oss människor är våra känslor och de är några som vi gärna ignorerar och 
lägger bakom något slags skal. För att bli bättre på att ta vara på sina känslor och förstå dem bättre är det 
viktigt att prata om dem. 

tillvÄgagångssÄtt 
Ceremonin går till så att alla som kommer till mötet, hajken eller liknande börjar med att fundera över vilken 
känsla hen har starkast i kroppen just nu. Det kan vara svårt att sätta ord på känslor och därför är det bra om 
det finns förslag på känslor på ex. textlappar så att man kan välja den man tycker passar en bäst. Vill man 
ha det ännu tydligare och lite mer hjälp kan man ha ”emojisar” (smileys med olika ansiktsuttryck som finns 
exempelvis på Facebook) så att man kan koppla ihop en min och en känsla. När alla har kommit till mötet så 
presenterar alla vilken känsla de har just för tillfället och om ni vill kan man också berätta lite kort om varför 
man vet/tror att man har den känslan ex. “jag är trött för jag spelade bandy efter skolan”, “jag är glad för imor-
gon ska jag på disco” eller liknande. Viktigt är också att ledarna är med och berättar om sin känsla för stunden 

TERMINSPROGRAM 
UPPTÄCKARNAS

mÖtesUpplÄgg:
Det hÄr ingår i varJe mÖte
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precis som scouterna, det är bra att visa ett gott exempel på att vuxna och unga vuxna också känner saker och 
kan prata om det.

tips oCh trix 
Scouterna kan själva komma på vilka känslor de vill ha att välja på och så kan ni ledare lägga till de som ni 
eventuellt tycker saknas. Scouterna kan sedan välja några känslor var och rita upp dem på ex. runda papper 
(som emojisar). Tänk på att ha flera av de “vanligaste” känslorna, eftersom att poängen inte är att ha olika 
känslor på hela avdelningen utan just den man känner. Om ni vill skriva ut emojisar är Emojipedia en bra 
källa.

Denna inledningsceremoni kan ses som ett bra verktyg för ledarna att känna in avdelningen inför mötet, 
hajken eller liknande, man får reda på om många är pigga, glada, trötta eller om någon är ledsen. Är någon 
ledsen eller mår dålig behöver kan ni behöva avdela en ledare som pratar separat med just den scouten för att 
se om kåren kan hjälpa till med något.

Troligtvis kommer denna aktivitet ta lång tid de första gångerna om scouterna inte är vana vid att fundera 
över sina känslor och berätta om dem, men ha tålamod, övning ger färdighet!

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 t.ex. kommunen.

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

mÖtesaKtivitet
Till varje möte finns det en huvudaktivitet. Tänk på att ju bättre förberedda ni är i ledarteamet inför varje 
möte desto mer ger det till scouterna. Till vissa möten krävs det mindre inköp som ni bör ta ställning till så 
tidigt ni kan, oftast handlar det om material till hantverk eller material som scouterna kan ha en längre tid.

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

Ett mål med scouting är att barnen ska lära sig mer om sig själva och för att göra det behöver de lära sig att 
reflektera. Det kan vara ett bra sätt att göra detta i samband med avslutningen, att fundera över hur jag beted-
de mig, hur vi 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 de 
baserar sig på att locka fram orsaken till varför scouterna tänkte eller agerade som de gjorde. För att få scouter-
na att lyssna på varandra och att det ska bli tydligt vems tur det är att prata kan ni använda er av ett pratföre-
mål, t.ex. en pratpinne. 

TERMINSPROGRAM 
UPPTÄCKARNAS
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Den som har pratpinnen i sin hand får prata utan att bli avbruten och skickar sedan vidare pinnen när hen 
har pratat klart. Tänk på att alla ska se och höra den som talar. Fråga scouterna vad som varit bra eller mindre 
bra under kvällens möte. Varva med att låta scouterna berätta för varandra två och två eller för hela gruppen.

avslUtningsCeremoni ”KÄnsloemoJisar”
Som avslutningsceremoni kan man upprepa proceduren från inledningen. Alltså, scouterna och ledarna väljer 
den känsla som är starkast för dem just nu. Detta blir en bra återkoppling och även en övergripande  
utvärdering  /reflektion av mötet. Har de flesta en positiv känsla vid mötets slut så har ju mötet varit bra!

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

TERMINSPROGRAM 
UPPTÄCKARNAS
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TERMINSPROGRAM 
UPPTÄCKARNAS

mÖte 1: vÄlKommen på lÄger!
mÖte 2: sChyssta Kompisar
mÖte 3: planera ert eget lÄgerområDe
mÖte 4: mina egna BestiCK till lÄgret
mÖte 5: tanDBorste, steKspaDe, DisKBorste
mÖte 6: alla mina lÄgerKompisar
mÖte 7: vi lÄr oss resa tÄlt
mÖte 8: hantera materiel på lÄger
mÖte 9: att Bygga Utan spiK
mÖte 10: meDsKapanDe på lÄger
haJK; framtiDslÄgret

instagramKonto!
Ett kul sätt att dokumentera och reflektera över vad vi gör i scouterna är att låta Upptäckarna 
skapa ett eget Instagramkonto -antingen i patrullen, eller ett gemensamt för hela avdelningen. 
Sedan kan ni under terminens möten låta scouterna instagramma vad de gör, reflektera kring 
vad de tycker om aktiviteterna och dokumentera för framtiden. Om ni skapar ett konto får ni 
gärna använda er av #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17 – på så sätt kan upptäckare över 
hela Sverige se vad andra gör (men vill ni att andra ska kunna se måste kontot vara öppet).

terminens mÖten
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syfte
På sommarläger finns det alltid människor som man aldrig har träffat förut. På mindre sommarläger kan det 
vara kårer från andra kommuner, andra scoutdistrikt eller kårer som har en annan samverkansorganisation än 
vad man är van vid. På Jamboree17 kommer det att finnas scouter och människor från i princip hela världen, 
från platser där man pratar flera olika språk, från platser där man är uppdelade i flickor och pojkar på scouter-
na, från platser där man äter andra saker från vad vi är vana vid här. Vi har också bjudit in 5000 deltagare som 
inte ännu är scouter – de kommer att bidra till att jamboreen blir en ännu coolare upplevelse. Allt detta, det 
stora och det lilla – att vi har olika religioner, att vi går på olika skolor, att vi pratar olika språk är jättespän-
nande och någonting som vi verkligen ska ta tillvara på när vi ses!

Samtidigt kan det vara lite lurigt, det här med det nya. För visst kan det kännas lite skrämmande ibland att 
träffa på människor som man inte har något gemensamt språk med eller bli bjuden på mat som man inte för-
står vad det är. Men erfarenheten som kommer efter att man möter sådana saker med öppenhet och nyfiken-
het brukar vara att det är fantastiskt roligt, spännande och lärande. Därför är syftet med detta möte att innan 
ankomst till sommarens läger förbereda sig för vad man kommer möta där och vilka man kommer möta där, 
för att få ut det absolut mesta.

Bra att veta
Tidsåtgången är ca en timma beroende på hur mycket betänketid/hur många platser scouterna får arbeta med.

Material: karta för det område som deltagare på lägret förväntas komma från (ex. för Jamboree17 blir det 
en världskarta). Det går bra med en digital karta (ex. via projektor), en målad karta eller en bild på en karta. 
Papper, pennor och liknande behövs också.

Förberedelser: det kan vara bra att ha frågeställningarna (se nedan) uppskrivna till patrullerna så de kan titta 
på dem när de funderar.

hUvUDaKtivitet
Om er avdelning/patrull ska åka på Jamboree17 kan ni inleda med följande text som beskriver hur det kom-
mer vara på lägret. Umoja är den symboliska platsen för Jamboree17. Ska ni inte åka på Jamboree17 kan ni 
hoppa över den.

“Umoja är en del av vår värld, men samtidigt något helt annat. Det är platsen där vi ges möjligheten att 
vara den bästa versionen av oss själva. För när vi kliver in i Umoja lämnar vi våra rädslor, begränsningar och 
fördomar utanför. Tillsammans skapar vi ett sammanhang där massor av unga människor möts för att utbyta 
tankar, lösa utmaningar och ge varandra styrka, så att alla som varit i Umoja tar med sig vetskapen om att 
en bättre värld är möjlig. Med bättre självkänsla, en ny öppenhet och större möjlighet att förbättra världen 
omkring oss får känslan av Umoja fäste och sprids långt efter att vi kommit hem.”

Starta själva aktiviteten med att visa en karta på det aktuella området (se ovan på material). Scouterna får 
komma med förslag på vad de tror att människorna som de kommer kunna träffa på lägret kan komma ifrån. 

mÖte 1
vÄlKommen på lÄger! målspår:

fÖrståelse fÖr omvÄrlDen

TERMINSPROGRAM 
UPPTÄCKARNAS
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Markera platserna på kartan. Berätta för scouterna att på läger så är alla deltagare där på lika villkor och alla är 
nya där, det vill säga det finns så himla många möjligheter. 

När platserna på kartan är markerade kan de dela upp sig i patruller och ta någon/några platser var och prata 
om dem i patrullen. Patrullen får gärna ha ett papper att anteckna/rita på så de kan visa för de andra patruller-
na sedan. Förslag på frågor:

d Vad tror ni man gör på scouterna här?

d Vad tror ni de har för olikheter jämfört med oss (scouting och annat)?

d Vad tror ni de har för likheter jämfört med oss (scouting och annat)?

d Är det något speciellt du hade velat veta om platsen?

d Vad hade du velat fråga någon som är från den här platsen?

d Vad tycker ni verkar spännande med den här platsen?

d Lägg gärna till egna frågor!

Samla scouterna igen och låt dem presentera lite för varandra. har ni tid så kan ni svara på frågor om flera 
platser, direkt eller efter hand. Något ni kan behöva vara beredda på att prata om och bemöta är fördomar. En 
bra metod är att fråga scouterna om de tror att allt de har kommit fram till stämmer med verkligheten. Avslu-
ta med att säga att om man åker på läger kan man få alla de riktiga svaren på de här frågorna och samtidigt få 
nya vänner - kanske till och med från andra sidan jorden. Det är inte alla som kommer att åka på sommarlä-
ger så det är bra att avsluta med att koppla till t.ex. skolan, om man möter många olika människor där, hur 
det ger möjlighet till nya lärdomar och vänner på samma sätt som på scoutläger.

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17
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syfte
Scouterna ska under detta möte hitta egenskaper som de tycker en bra kompis har. Under mötet får scout-
erna möjlighet att reflektera över hur de tycker en schysst kompis ska vara och även insikt i hur andra tycker 
en schysst kompis är. Tillsammans skapar ni ramar för vilket beteende som är önskvärt i avdelningen. Detta 
ramverk tar ni även med er till sommarens äventyr!

Bra att veta
Denna övning tar ca 30-60 min beroende på storlek på gruppen.

fÖrBereDelser
Rita på ett stort papper, en figur t ex en människa, en fantasifigur eller en rymdvarelse. Ni kan också rita mas-
sa småfigurer på ett papper på fri hand eller efter till exempel pepparkaksformar. (Detta går även bra att göra 
tillsammans med scouterna om ni vill det.)

Väljer ni att dela upp avdelningen i mindre grupper behövs ett papper per grupp.

ni BehÖver

d Stort papper

d Pennor

d Om ni inte vill skriva direkt på pappret: post it-lappar

hUvUDaKtivitet
Börja aktiviteten med att samlas och prata om vad egenskaper är för något och vilka egenskaper personer kan 
ha. Prata också om att samma egenskap kan vara bra i en situation men sämre i en annan. Till exempel kan 
det vara bra att vara stark när man ska bära något. Samtidigt måste starka människor vara extra försiktiga så 
att de inte tar i för hårt när de leker med andra. De flesta av oss övar hela livet på att låta vissa egenskaper ta 
större plats vid vissa tillfällen och mindre vid andra. Att vara de vi är men kunna använda sina egenskaper på 
bästa sätt för att vara en bra person och medmänniska i olika situationer och vid olika tillfällen. Att vara en 
schysst kompis!

Övningen kan göras med en större eller mindre grupp. Är ni många som jobbar tillsammans kan man få mer 
inspiration av varandra än om man delar in sig i mindre grupper. Och är man färre i gruppen får alla komma 
till tals mer och berätta om sina tankar. 

Förklara att figuren är en schysst kompis och att alla nu tyst för sig själva ska fundera på egenskaper som en 
schysst kompis har. Alla skriver upp de egenskaper de kommer på, på figuren/figurerna. Är ni många eller 
vet att någon har svårt för att skriva kan ledaren eller någon i varje grupp få uppdraget att skriva ner vad alla 
i gruppen kommit på. Ni kan också använda post-it lappar som var och en skriver och ni sedan fäster upp på 
figuren/figurerna. När ni inte kommer på fler egenskaper går ledaren igenom alla egenskaper och alla får vara 
med och säga om de tror att de har den egenskapen och på vilket sätt den visar sig. Kommer någon på fler 
egenskaper under tiden så fyller ni bara på.

mÖte 2
vi Är sChyssta Kompisar målspår:

fantasi oCh Kreativt UttryCK

TERMINSPROGRAM 
UPPTÄCKARNAS
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När ni gått igenom allt som ni kommit fram till så väljer ni tillsammans ut de egenskaper som ni tycker att en 
schysst kompis ska ha. Det kan användas som regler för hur ni beter er mot varandra. Om det skulle uppstå 
konflikter i gruppen längre fram så kan ni använda de nedskrivna schysst kompis-egenskaperna till att reda ut 
konflikten.

prata om aKtiviteten 
Det är viktigt att alla får en chans att säga vad de tycker. Diskutera kring följande frågor:

d Var det svårt att komma på egenskaper?

d Hur kändes det att hitta egenskaperna hos sig själv?

d Vilken är din bästa egenskap?

d Har du någon egenskap som du vill tona ner hos dig själv?

Denna övning är tagen ur Trygga Mötens aktivitetspaket. Vill ni hitta fler liknande övningar 
så kolla gärna in aktivitetspaketen på Trygga Mötens hemsida www.tryggamoten.scout.se.

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17

TERMINSPROGRAM 
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syfte
Scouterna ska få en insikt i vilka behov som finns på en lägerplats för en veckas läger. Målspår: kritiskt tänk-
ande, problemlösning

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

hUvUDaKtivitet
fantasilÄger 
Mötet kan börja med att det skapas en avbild över hur ett dröm-lägerområde skulle kunna se ut. Låt fantasin 
flöda! Detta kan ske enskilt eller i patrullen. Låt sedan patrullerna visa och förklara hur de har tänkt för de an-
dra, hjälp dem med frågor, exempelvis ”varför har ni planerat som ni gjort? hur tänkte ni med det här? hur har 
ni samarbetat. Hur lägerområdet avbildas kan vara olika. Antingen får scouterna rita upp kartor, men detta 
kan vara lite jobbigt om den måste ändras den många gånger. Det går att använda sig av lego, eller möjligtvis 
bygga alla delar i miniatyr med exempelvis små tygstycken blir tält, och dockskåpsmöbler illustrerar köksverk-
tyg osv.

Tanken med dessa avbildningar är att de också ska följa med under hela terminen. Om scouterna vill ändra 
någonting vis varje möte på grund av nya insikter bör detta vara möjligt. Aktiviteten kan kopplas ihop med 
någon av aktiviteterna nedan för att få en verklighetsförankring.

planering av lÄgerplatsen  
Scouterna ska skapa det lägerområde som de kan tänka sig att använda nästa hajk eller läger. Här bör brand-
säkerhet, praktiska saker; så som kök, såg och yx-hörna, matplatser och så vidare finnas i åtanke. Ni kan också 
planera insidan av exempelvis förråds-tält och kök för sig, så att dessa blir mer detaljerade. Vill ni så kan detta 
vara det enda momentet under mötet, då diskussioner kan leda fram till att lägerområden ändras många 
gånger.

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 3
planera lÄgerområDe
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syfte
Scouterna skapar personliga bestick så att de får en gaffel, kniv och sked som är deras egen och inte kan blan-
das ihop med kompisarna när de är på läger i sommar eller hajk under terminen. Scouterna tränar sitt kreativa 
skapande och väljer motiv som visar att besticken tillhör just dem. 

Bra att veta
Till aktiviteten behöver ni bestick, lera och en ugn, läs mer under material

Tänk på att innan mötet startar behöver ni ha handlat in bestick och lera. Tiden på aktiviteten är olika bero-
ende på hur mycket tid varje scout vill lägga på att skapa sina bestick. Stressa inte de som vill ta längre tid på 
sig. Det är viktigt att allas behov av de kreativa uttrycken får uppfyllas. Ha en extra lek planerad för de som 
blir klara snabbt.

hUvUDaKtivitet - tillverKa personliga BestiCK
Mötet utförs enklast inomhus med tillgång till bord och stolar, men om det är uppehåll kan mötet även hållas 
utomhus. Det är bra att förse bordet med någon form av vaxduk som är enkel att torka av då hantverket kan 
vara kladdigt.

Samla alla scouter och dela ut bestick så att varje scout har en gaffel, kniv och en sked. Låt scouterna sitta 
patrullvis, eller dela in dem i grupper om ni saknar patruller. Materialet som används är cernitlera (se mer 
under fliken Material) Fördela leran och dess olika färger och dela ut så att varje patrull har ungefär likvärdigt 
material.

Instruktionerna är enkla. Med hjälp av leran tillverkar de själva sin utsmyckning som pressas fast mot bestick-
ens skaft. Allt eftersom scouterna blir klara samlar ni ihop besticken på brickor. De är inte redo att användas 
ännu utan först måste besticken tillbringa en tid i ugnen. Exakt tid och gradantal framkommer på förpack-
ningen till cernitleran.

Tänk på att en ledare kan behöva hjälpa till så att leran sitter fast på besticken, så att de inte risker att åka av 
efter bränning.  Dela ut besticken till scouterna vid ett senare möte, så slipper ni ledare att stressa med att 
härda leran i ugnen medan scouterna är kvar. 

Material

d en gaffel, kniv och sked till varje scout. Detta går oftast att hitta billigt på en second hand-butik  
 eller köpa till ett högre pris i varuhus. Besticken ska vara rostfria och inte ha några    
 utsmyckade skaft.

d Cernitlera eller motsvaranDe, finns att köpa på hobbyaffärer. Köp 4-5 olika färger. Hur många paket  
 som går åt beror helt på hur många scouter ni har. Förklara för expediten vad ni ska göra så kan ni  
 säkert enas om en lagom mängd. Ett tips är att köpa lite mer än vad ni tror går åt och sedan lämna  
 tillbaka förpackningar som inte blev öppnade.

d Ugn (har ni ingen att tillgå i scoutlokalen blir det nog så att den scoutledare som bor närmast   
 lokalen får den äran att ta hem besticken och grädda dem i ugnen enligt anvisningarna på för- 
 packningen till cernitleran)

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 4
målspår:mina egna BestiCK till lÄgret fantasi oCh Kreativt UttryCK
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syfte
Att scouterna får lära sig vikten av mat och näring men även hygien och att återställa området efter lägret.

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

För detta möte finns det ett antal olika aktiviteter. Ni kan själva välja att göra några av dem, alla eller kanske 
hitta på egna som liknar dem. En lägerupplevelse kan snabbt bli krossad av sjukdomar eller dålig hygien. 
Detta möte förbereder scouterna på hur det kan vara på ett läger och vad som är viktigt att tänka på om mat, 
hygien och mer.

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

Denna övning kan förslagsvis genomföras utomhus.

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

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

DisKningstÄvling 
Patrullerna får i denna övning tävla i en diskningsstafett. Stafetten går ut på att patrullerna får samma uppsätt-
ningar köksutrustning som smutsats ner lagom mycket. Tävlingen går ut på att diska, snabbast klara vinner. 
Därefter undersöks disken för att se om disken verkligen är ren. Övningen visar på att det inte bara handlar 
om att bli av med disken snabbt utan att få den ren också.

mÖte 5
målspår:tanDBorste, steKspaDe, DisKBorste KritisKt tÄnKanDe, ta hanD om sin Kropp
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stÄDa efter sig  
På ett läger blir det ofta mycket skräp och i väder och vind kan det lätt hamna på andra ställen än där det 
borde vara. Det är viktigt att även det skräpet tas hand om efter att lägertiden är slut. Det är svårt att öva på 
det i förtid. Men för att underlätta innan lägret kan scouterna få skapa ett sorteringssystem att ta med till 
lägret. Behållare för källsortering av olika slag kan markeras upp och planeras för att snabbt och lätt användas 
på plats på fältet.

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17
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syfte
Scouterna är med och skapar sin egen bok där deras nya kompisar får fylla i saker om sig själva och om bokens 
ägare. Boken kan de ha med på sommarens äventyr. Men hjälp av boken kommer de ihåg sina kompisar läng-
re men det får även viss feedback från sina kompisar.

Bra att veta
tiD 
Tiden på aktiviteten är olika beroende på hur mycket tid varje scout vill lägga på att skapa sin bok. Stressa inte 
de som vill ta längre tid på sig. Det är viktigt att allas behov av de kreativa uttrycken får uppfyllas. Ha en extra 
lek planerad för de som blir klara snabbt.

ni BehÖver  
Skriv ut sidor med frågor (ca 10 per scout) till alla scouter samt förbered dessa till någon typ av häfte eller 
bok. Välj mellan att ge varje scout pärm de kan sätta in bladen i, häfta ihop det till ett häfte eller klistra in de i 
ett anteckningsblock. Storlek A5 är lagom storleken på boken.  Här har ni ledare möjlighet att själva välja hur 
mycket ni vill förbereda av boken och hur mycket scouterna får göra själva. Ha gärna med några extra tomma 
sidor i boken ifall de vill fylla i själva om boken blir full.

hUvUDaKtivitet
Mötet utförs enklast inomhus med tillgång till bord och stolar, men om det är uppehåll och inte blåser för 
mycket kan mötet även hållas utomhus. 

Samla alla scouter och förklara att de idag ska förbereda en bok som de kan ha med på sommarens äventyr. 
Berätta för scouterna att denna bok ska fyllas genom att deras nya (och gamla) lägerkompisar fyller i boken 
under sommarens äventyr. Det är både fyll-i-uppgifter om kompisarna och om dem själva. Om någon i grup-
pen inte ska åka med på läger under sommaren kan de be andra kompisar att fylla i boken. 

Dela ut en bok till varje scout (eller ett “bok-kit”). Låt scouterna pynta sin bok med material som ni själva 
tycker är lämpligt. Exempel på material finns längre ner. Varje scout får fritt pynta sin bok så att boken repre-
senterar dem. Har de tid och vill får de gärna även pynta sidorna i boken. 

Exempel på material:

fÄrgpennor  Kritor KlistermÄrKen fÄrgat papper lim glitter sax

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 6
målspår:alla mina lÄgerKompisar! fantasti oCh Kreativt UttryCK, sJÄlvinsiKt oCh sJÄlvKÄnsla
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syfte
Tältet är en scouts hem under ett läger. Att ha koll på ett tälts delar, uppsättning och ordning kan vara bra för 
att underlätta lägervistelsen. Syftet med dagens möte är att scouterna ska få öva på att sätta upp de tält de ska 
ha med sig på läger och testa så att de är hela innan lägret.

Bra att veta
Alla scouter och ledare har olika erfarenhet av att resa tält och att bo i tält. Du som ledare är den som bäst vet 
hur din grupp av scouter fungerar och det är du som avgör vad just ni klarar av. Är ni vana vid att resa tält 
anpassar du aktiviteterna efter det, och har scouterna aldrig sett ett tält innan anpassar du aktiviteterna efter 
det! Kom ihåg att prata om att tältet är scouternas bostad under ett läger, få dem att inse att de faktiskt bygger 
sitt eget hem – på så vis blir det mer spännande och lättare att leva sig in i kommande lägerupplevelser. 

hUvUDaKtivitet
Bygga tÄlt  
Vi måste sova någonstans, och på läger innebär det oftast tält. Scouterna får i denna aktivitet testa att sätta 
upp kårens tält som de kommer att bo i under lägret för att lära känna tältet och hur det är att sätta upp. Det 
är bra om patrullerna kan dela upp sig och bygga ett eget tält för att testa. För att göra övningen mer spännan-
de kan ni lägga upp den enligt olika scenarion. T.ex. att det börjar regna efter 5 minuter och tältet måste vara 
uppsatt då. Den kan också göras som en sammarbetsövning där patrullerna får en hand ihop knuten med en 
annan patrullmedlem.

att Bo i tÄlt 
Att bo i tält tillsammans i patrullen under en vecka kan vara jobbigt. Därför kan det vara viktigt att sätta upp 
regler. Hur mycket plats får alla, åt vilket håll har vi huvudet eller kanske om alla strumpor måste vara i pack-
ningen hela tiden? Patrullen bör prata om vad alla har för olika förutsättningar och behov för att sen komma 
fram till ett bra gemensamt beslut. Ni kan börja övningen med att scouterna får en uppsättning regler där 
vissa är bra och andra dåliga som de sedan får testa i tältet och diskutera om.

testa tÄlten  
För att lägret ska bli bra är det viktigt att tälten är i bra skick! Scouterna får därför kolla att deras tält är kom-
plett. Alla tältpinnar ska finnas på plats, alla linor ska vara hela, och det ska finnas tillräckligt med tältspik. 
Scouterna får även testa tältens vattentäthet genom att ”vattna” tälten med något medel som lägerdusch, vat-
tenslang eller liknande. Ni kan även testa hur många scouter som kan få plats, hur sköna tälten ser ut att vara, 
om det går att ha kuddkrig i dem eller hitta på något annat test för tälten er kår har.

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 7
målspår:vi lÄr oss resa tÄlt fysisKa Utmaningar
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syfte
Scouterna får en djupare kunskap om säkerhet och materialvård. Under scoutläger behövs det ofta användas 
både kniv, yxa och verktyg. Det gäller då att veta hur de ska hanteras. Syftet med detta möte är att scouterna 
får lära sig hantera materiel och materiel på läger, samt vikten av att hålla ordning och att använda rätt utrust-
ning på rätt plats.

Bra att veta
Alla scouter och ledare har olika erfarenhet av att vara på läger. Du som ledare är den som bäst vet hur din 
grupp av scouter fungerar och det är du som avgör hur mycket erfarenhet ni har sedan innan.  Är ni vana vid 
lägerliv anpassar du aktiviteterna efter det, och har scouterna aldrig varit på läger innan anpassar du aktivi-
teterna efter det! Kom ihåg att prata om kommande läger och koppla övningarna till det, på så vis blir det 
lättare för scouterna att sätta sig in i uppgifterna och få mer inlevelse.  

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

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

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

sÄKerhet i lÄgerByn  
När vi använder materiel är det viktigt att det görs på ett säkert sätt. Alla sågar och yxor måste placeras så att 
de inte skadar någon, tältlinorna ska inte snubblas över mm. Ta vara på tiden på detta möte och anpassa det 
läger som scouterna fick göra tidigare under terminen så att det är säkert.

Exempel på åtgärder som gör byn säkrare är reflexer på tältlinorna och en avsatt plats för vedhuggning och 
sågning. Markera upp allt så att det får plats. Det är också bra att diskutera eld och släckning eller vad ni gör 
om något skulle hända.

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 8
målspår:hantera materiel på lÄger proBlemlÖsning
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syfte
Scouterna får lära sig ett antal knopar och deras användning under surrning som kan behövas på ett läger. 

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

hUvUDaKtivitet
Bygg till lÄgret! 
Börja med att återkoppla till lägerområdet ni tidigare har planerat. Vad behöver surras på er lägerplats? Dis-
kutera och planera hur mycket materiel som behövs. När ni kommit fram till detta kan några moment väljas 
ut för att öva på. Var noga med att anpassa utmaningen till scouternas förmågor, exempelvis kan upptäckare 
försöka sig på matbord och bänkar, samt trefot för att fästa en presenning som tak. Ett tips är att ledarna visar 
hur momenten ska gå till innan scouterna får börja själva.

KnopverKstaD  
Lär scouterna nya knopar och repetera de de redan lärt sig – Dubbelt halvslag, timmerstek, skotstek, tältlinek-
nop, råband, förlängningsknop, eller vilka ni anser behövs. Ha exempelvis olika stationer i rummet för olika 
knopar, eller en tävling i flest gjorda knopar på tio minuter.

Knop-hinDerBana  
Scouterna ska lösa olika problem med hjälp av knopar. Det kan röra sig om att knyta ihop två snören och se-
dan fästa dem i ett träd. Fortsätt med att göra en trefot göras och fästa en pålsteks ögla på en av tinnarna. Efter 
det ska snöret fästas i marken och så vidare. Var kreativa!

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17

mÖte 9
målspår:Bygga Utan spiK fysisKa Utmaningar
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syfte
Mötet har två delar och ni kan välja att göra bara en eller båda två. Syftet är att låta scouterna förbereda saker 
att ta med till Jamboree17 så att de känner att de är med och skapar lägret.

aKtivitet meD anDra
På läger, hajk eller andra arrangemang träffar man en massa nya människor med olika bakgrund. Det vill 
vi såklart dra nytta av när vi får chansen. Därför ska scouterna under mötet få förbereda sig på att hålla en 
aktivitet eller liknande för några andra scouter. På Jamboree17 kommer det att finnas ett Open Space-område 
för upptäckarna. Open Space är inte en plats, utan en metod där man främjar kreativitet och möten mellan 
människor. På Jamboree17 kommer det alltså att finnas en specifik plats för Open Space. Om ni inte ska åka 
på Jamboree17 kan ni genomföra er aktivitet på vilken annan plats som helst där det finns andra scouter.

anslagstavlan
På Jamboree17 kommer det finnas en stor anslagstavla i upptäckarnas hubb (så heter programplatsen som är 
bara för upptäckarna) och där kommer det finnas möjlighet att sätta upp saker som man vill visa för de andra 
på lägret. Den här aktiviteten går alltså ut på att skapa något ni vill visa upp. Ska ni inte på Jamboree17 utan 
t.ex. på ett annat läger kan ni fixa en egen anslagstavla utanför byn som andra kan titta på när de går förbi.

Bra att veta
Tidsåtgång för Aktivitet med andra är ca 30 minuter, beroende på hur mycket ni väljer att planera. Tidsåtgång 
för Anslagstavlan är ca 30 minuter. Materialet som behövs är det material som ni kommit fram till att ni vill 
ha till ”Anslagstavlan”.

hUvUDaKtivitet
aKtivitet meD anDra 
Mötet startar med brainstorming för att hitta på något att dela med sig av till andra scouter. Frågor som kan 
sätta ingång kreativiteten och tankarna är:

d Vad är just vi bra på?

d Vad har vi gjort som var riktigt kul/lärorikt och som vi vill dela med oss av?

d Vad har vi i vår kår som är speciellt?

När scouterna kommit fram till ett gäng förslag (ex. kan det vara sånger, sketcher, aktiviteter, ämnen som 
scouterna kan bra osv.) så kan de börja fundera på vad de skulle vilja ta med sig och lära några andra/göra med 
några andra/visa några andra. När de valt en eller flera av förslagen så kan de planera hur de ska gå tillväga. 
Nämn gärna att andra scouter säkert kommer vilja göra någon aktivitet med dem om de vill göra en tillbaka.

mÖte 10
meDsKapanDe på lÄger målspår:

aKtiv i grUppen oCh Kreativt UttryCK
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anslagstavlan 
Ni kan hitta på i princip vad som helst, det kan vara bilder, ett kollage, en skulptur – ja vad som. Det är bara 
att skapa vad ni vill visa upp för andra på lägret. Bra saker att fråga scouterna kan vara: Vad kan de andra på 
lägret tänkas vilja veta om oss? Kanske hur det ser ut i vår scoutgård? Vill de se vilka som är våra favoritgose-
djur? Vill de se vilka vi är via foton? Hur ser vår maskot ut? Det kan vara bra att ställa frågorna ett par möten i 
förväg så att ledarna och scouterna kan förbereda det som behövs till själva skapandet. 

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17
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syfte
Vissa kårer har en hajk under vårterminen, andra har det inte. Detta möte är ett lite längre, minst en heldag, 
men det kan också användas som underlag för en hajk. Under denna dag/hajk kommer scouterna få kika in i 
framtiden för att känna på hur Jamboree17 – eller något annat läger – kommer att vara.

Bra att veta
Detta upplägg tar längre tid än ett möte och vi föreslår att ni antingen planerar in en hajk för Upptäckarna 
där ni kan använda er av detta upplägg, alternativt att ni avsätter en heldag utanför terminens möten. 
Runt aktiviteterna finns det ett symboliskt ramverk och scouterna kommer möta olika karaktärer. Det brukar 
vara uppskattat om ledarna går in för det symboliska ramverket, exempelvis genom att klä ut sig, dock är 
detta självklart inget krav. Läs noggrant igenom aktiviteterna för att se vilket extra material ni behöver för att 
genomföra dagen. 

hUvUDaKtivitet
Dagen kommer vara indelad i stationer. Upptäckarna går själva runt mellan stationerna och kommer möta 
olika karaktärer och utmaningar – som är kopplade till Jamboree17 – på de olika stationerna. Tanken är att 
Upptäckarna kikar in i framtiden för att få en liten föraning om hur lägret i sommar kommer att bli, detta 
är också ett utmärkt tillfälle att få testa på Jamboree17, oavsett om scouterna ska åka eller inte! Scouterna går 
tillsammans runt, men kommer utföra många av aktiviteterna i patrullen. Självklart bestämmer ni själva hur 
många av stationerna ni vill ha med! 

vÄlKomstBrevet

Innan ni beger er till platsen hajken kommer vara på får Upptäckarna ett kuvert. De öppnar kuvertet tillsam-
mans och hittar följande brev:

Hej alla upptäckare! 

Jag har hört att ni ska på läger i sommar, stämmer det? Vad kul! Ibland kan det kännas lite läskigt att åka på 
ett så stort läger – tänk att ni kommer vara där med 20 000 andra scouter! Vill ni kika lite på hur det kommer 
att vara? Hur det kommer att kännas? Vad ni kommer att äta och göra? Bra, jag tänkte väl det. Välkomna att 
följa med mig in i framtiden! Häng med era ledare till Framtids-ängen, där kommer ni få testa på framtiden.

Med vänliga hälsningar, framtidsgeneralen

När ni läst brevet beger ni er till lägerplatsen, som numer kallas framtidsängen. 

vÄlKomna till framtiDsÄngen! vilKa Är ni?  
Välkomna till Framtidsängen! Här möter scouterna en karaktär som blir alldeles förvirrad över att det kommer 
så mycket folk! Detta måste ordnas, och scouterna måste fixa namnskyltar. I framtiden använder man dock 
inte tråkiga och vanliga namnskyltar, utan ballonger! 

Alla scouter får en varsin ballong som de blåser upp och knyter. Sen skriver de sitt namn på den. Sedan startas 
musiken och då skall alla scouter tillsammans försöka hålla ballongerna i luften. När musiken stannar så skall 
alla få tag på en ballong, hitta personen vars namn står på ballongen och rita av håret på den personen. Har 
man fått sin egen ballong får man byta med någon annan. Gör samma sak igen och måla ögonen, sedan nästa, 

haJK!
framtiDslÄgret målspår:

aKtiv i grUppen, fÖrståelse fÖr omvÄrlDen oCh proBlemlÖsning
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mun och öron. Dessa ballonger skall scouterna nu ha med sig som namnskyltar i framtiden under hela dagen/
hela hajken. 

heJ UmoJa! 
Scouterna träffar på Umojas arkitekt! Arkitekten behöver hjälp att bygga upp Umoja, och scouterna hjälper 
hen såklart! Allt arkitekten vet om Umoja är detta:

Världen har aldrig varit så nära – och samtidigt så långt borta. Olika verkligheter möts och bildar något som 
inte upplevts förut. Där gränser suddas ut. På Jamboree17 skapar vi en plats där unga möts och tar ett gemen-
samt kliv in i framtiden. En ny värld där människor möts på ett sätt vi aldrig tidigare sett. Där möjligheten att 
påverka aldrig varit så stor. Ett möte där du, jag och vi tillsammans, spelar roll för att bidra till en bättre värld.

Upptäckarna ska nu skapa sitt eget Umoja. Vad finns där? Hur bor de? Med hjälp av en kartongbit (som 
används som mark/botten) och sockerbitar bygger de sin framtida lägerplats. De använder lim för att sätta 
ihop bitarna och det är bara deras fantasi som stoppar dem. Arkitekten är med och lyssnar på scouterna, samt 
ställer frågor under byggandets gång. Exempelvis: vilka kommer till Umoja? Hur stort är det? Vad finns det för 
aktiviteter? Hur lagar man mat? Var sover man? Finns det speciella platser som bara upptäckare får vara på? 

aJ! aJ! aJ! 
Scouterna går vidare och på väg till station 5 stöter de på en person med en sårskada och en brännskada. 
Personen lär dem hur man bäst tar hand om sådana typiska lägerskador. Personen berättar även hur de på ett 
smidigt sätt kan bygga en bår med två slanor och en filt. Efter att de har övat på skadorna får patrullerna ha en 
bår-byggar-stafett!  

Patrullerna får två slaonor och en filt var, bygger en bår och springer med en patrullmedlem åt gången genom 
en bana. Alla medlemmar i patrullen skall åka på båren en gång. Först klar vinner! 

en portal till framtiDen 
Äntligen har scouterna kommit till Framtidsängen! Men det saknas någonting – en portal! Patrullvis skall 
upptäckarna nu bygga en portal till sin framtida lägerplats. Till sin hjälp har de tandpetare, spagetti, geléhal-
lon, godis-sockerbitar och marshmallows. Dokumentera portalerna och ta med till lägret i sommar, som 
inspiration för framtida byggen med slanor och rep! 

lUnCh meD patrUllen från thailanD 
Magarna börjar kurra! Det är dags för lunch! Upptäckarna träffar en patrull scouter från Thailand som är på 
besök på Jamboreen! De blir bjudna på wok – en typisk thailändsk maträtt! Thailändarna frågar om inte de 
svenska scouterna kan bjuda på någon efterrätt – och visst kan de det! 

Ledarna har förberett en vetedeg som scouterna nu kan snurra runt en pinne. Grilla degen och pensla den 
sedan med en blandning på smör och kanel! Godare kanelbullar än så finns inte! 

vattnet Är slUt i lÄgret! 
Under en lägervecka behöver man hämta vatten på olika ställen. Ibland kommer det vara lite krångligt och 
scouterna kommer behöva hjälpas åt. Patrullvis får scouterna en varsin kåsa att hålla i handen, varje kåsa 
innehåller 3 dl vatten. Kåsorna sitter ihop med ett snöre, och den första och sista kåsan är inträdda i ett rep 
som bildar en hinderbana. Patrullen ska nu föra kåsorna genom hinderbanan utan att spilla vatten. När de 
kommer fram mäter ni hur mycket vatten som finns kvar. Jämför sedan mellan patrullerna. 

Kaos i tÄltet 
Åh nej! Nästa person som scouterna träffar på är en riktig virrig en! När man bor i tält under läger är det 
ibland svårt att hålla reda på alla sina saker, och personen de träffar här har verkligen orsakat kaos i sitt tält.

Alla saker är utspridda och hen hittar ingenting! Scouterna får under en visst utsatt tid kolla in alla utsprid-
da saker, sedan döljer ledaren sakerna, plockar bort en eller flera av föremålen och visar scouterna allt igen. 
Uppgiften för scouterna är nu att berätta vad det är som saknas! Från förra stationen skickades patrullerna iväg 
patrullvis, vilket gör att de utför denna aktivitet patrull för patrull, skicka sedan iväg den patrullvis igen, nästa 
station sker även den i patrullerna. 

TERMINSPROGRAM 
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galenpanna
Under ett så stort läger som Jamboree17 är kommer scouterna troligtvis träffa andra scouter – och inte bara 
från Sverige. Alla kommer vara olika, och det är många olika personer som ska samsas på samma plats. För 
att kika in i framtiden och känna på hur det kan vara med olika personer och förvirring ska scouterna nu leka 
galenpanna! 

Alla scouter får en lapp i pannan, på lappen står det antingen ett namn på en känd person eller en sak. 
Exempelvis: Clara Henry, Zlatan, Sean banan, Justin Bieber osv. Scouterna får nu ställa ja och nej-frågor till 
varandra för att lista ut vem de är. 

こんにちは日本
Välkomna till den Japanska patrullen som ni delar by med! De vill visa er ett typiskt hantverk som man gör i 
Japan; nämligen Origami! Det är ett hantverk med papper som man viker i olika former och till olika föremål. 
Här finns tips på olika mönster: http://www.origami-fun.com/easy-origami.html

När scouterna vikt sina origami-figurer får de ett kuvert innehållandes ett chiffer. 

Det står såhär: 

(Hej! Möt mig i caféet i hubben, där kan vi fika och gå på spa)

I kuvertet finns även en nyckel för scouterna att lösa chiffret:

terminsprogram 
UpptÄCKarnas
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fiKa oCh spa i UpptÄCKarhUBBen 
Under Jamboree17 kommer Upptäckarna ha en alldeles egen plats, som bara de får vara på. Där kommer det 
bland annat finnas ett café och massa utmaningar som de kan ta sig an! För att kika in i framtiden och se hur 
detta kommer att vara får Upptäckarna nu komma till framtids-caféet. Här poppas det popcorn över öppen 
eld och en spavärd lägger ansiktsmasker på scouterna och ordnar fotbad åt dem. 

Recept hudskrubb:   Recept mjukgörande hudkräm:

1 banan     2 dl yoghurt

5 msk havregryn    3 msk citronjuice

1 msk honung 

heJ heJ till framtiDen!  
Den sista uppgiften scouterna har i framtids-jamboreen är att skapa egna vykort. Scouterna målar eller fotar 
bilder och skriver sedan en hälsning till sig själva. Vykorten kommer stanna kvar i framtiden, och när de är på 
lägret levereras korten! Scouterna kan skriva en hälsning till sig själva, berätta hur det känns att vara på lägret 
och kanske har de någon fråga de vill ställa sitt framtida jag?  

Glöm inte att instagramma från dagens möte! Använd #UpptaCKareJamBoree17 och #JamBoree17
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