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SCOUTER GÖR SKILLNAD

DU OCH DINA SCOUTER BEHÖVS
Att vara scout är att vara redo att hjälpa till när det behövs. Coronapandemin, stora brän-
der och andra kriser har påmint oss scouter om att vi behövs, här och nu i vårt samhälle. 
Vi behöver en mer hållbar värld, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det finns mycket vi 
kan göra för att hjälpas åt. Du som ledare har en nyckelroll i att stötta och uppmuntra dina 
scouters engagemang. Det här aktivitetspaketet vill hjälpa dig på vägen. I det här paketet har 
vi samlat inspiration och upplägg för dig som scoutledare att leda scouterna i att engagera sig 
för en hållbar värld. Här finns exempel på hur scouterna kan utveckla förmågan (målspåret) 
att vara aktiva i samhället. 

Aktivitetspaketet har 6 möten: Ett uppstartsmöte och 5 möten med varsitt tema: Hälsa, 
Jämställdhet, Klimat, Konsumtion och Fred och inkludering. Dessa är hämtade från de 17 
globala hållbarhetsmålen, som alla länder i FN har kommit överens om. Mer om målen hit-
tar du på sidan 21. Mötena är fristående så det går bra att bara välja enskilda teman som ni är 
sugna på. Uppläggen kan anpassas för spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare.

Fokus i aktivitetspaketet är aktiv handling. Gör en aktivitet varje möte som bidrar till att 
göra världen lite bättre. Att scouterna har haft en rolig stund där de lärt känna varandra kan 

Scouter i Irak delar ut information om hur man hindrar spridning av det nya coronaviruset i mars 2020. Källa: SOSF.
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vara en sådan sak. Eller att scoutlokalen har blivit mer klimatsmart. Välj det som blir roligt 
och som passar gruppens ålder och förutsättningar. Det är bättre att göra några aktiviteter 
som ger mersmak, än att göra allt och tappa sugen för allt hållbarhetsarbete. 

Om du själv vet var du står är det lättare att kunna inspirera andra. Avsätt gärna tid för 
planering och förberedelse av hållbarhetstemat. Träffas i ledarteamet och reflektera över vad 
hållbarhet betyder för er, vilka frågor ni bryr er mest om och har mest kunskap om och på 
vilket sätt ni tillsammans med era scouter vill göra skillnad.

När scouterna får vara med och hitta på vad ni ska göra blir insatserna mer kreativa och 
kraftfulla. Därför är utgångspunkten i paketet att utgå från scouternas engagemang och guida 
dem till något de själva vill göra. En annan utgångspunkt är att börja med sig själv och i sin 
närhet. Det är lätt att tro att aktiviteter för hållbarhet ska handla om någonting som ska ske 
långt borta, men det kan likaväl vara att ni gör en insats för att det ska bli bättre stämning i 
de sociala medier som scouterna i avdelningen finns i. Eller att göra en dag ihop med skolans 
fritidshem där utmanarna håller i en aktivitetsdag för lågstadiebarn. Det finns många pro-
blem i världen, men bara du kan ändra på det du gör, och de i de grupper du är med i kan du 
påverka hur hållbara era aktiviteter och ert samarbete är. 

Många scouter uppskattar hajker och övernattningar som också är viktiga för samman-
hållningen. Fundera på hur hållbarhetstemat kan levandegöras på hajken. Kanske blir hajken 
ett bra tillfälle att träna på att minska matsvinn eller starta en månads hållbarhetsutmaning? 
Inom Scouterna finns det olika inriktningar beroende på kår- eller samverkansorganisation/
tillhörighet. Programmet är tänkt att passa alla, oavsett tillhörighet, vilket betyder att ni som 
ledare anpassar programmet efter inriktning och verksamhet. Om ni har en speciell inrikt-
ning på verksamheten, såsom exempelvis scouting på sjö och vatten, nykterhet eller tro, kan 
ni koppla hållbarhetstemat till det. Allt hänger ihop och vi har alla en roll att spela. 
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MÖTESUPPLÄGG

Hållbarhetstemat fungerar som vilket annat tema som helst i Scouterna. Vi använder samma 
målspår, samma scoutmetod, och de aktiviteter vi gör kan vara lika varierande. De globala 
målen för hållbarhet blir det symboliska ramverk som knyter samman temat, och blir synligt 
genom hållbarhetsmärket. I det här avsnittet finns råd kring upplägg av mötena för just detta 
tema. Varje möte är tänkt att ta ungefär en och en halv timme. 

INFORMATION I FÖRVÄG
Var generös med information i förväg om vad ni kommer att göra. Berätta för scouterna att 
ni kommer att arbeta med tema hållbarhet. Det underlättar för scouter med t ex ADHD eller 
autism, och bidrar till trygghet för hela gruppen. 

Att vara utomhus gynnar scouternas lärande, hälsa och utveckling, och om vädret tillåter 
så kan de flesta aktiviteterna genomföras utomhus. Plats är också bra att informera om i för-
väg, för att scouterna ska kunna komma till mötet redo, praktiskt och mentalt. 

CEREMONI, UPPROP OCH LEK
Inled med en ceremoni. Det skapar förutsägbarhet och trygghet för scouterna och tydlighet 
kring att ”nu börjar det”. 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 meto-
der som gör att varje person känner sig bekräftad. Ha en närvarolista med alla scouters namn 
ifyllda. Läs upp namnen och pricka för de närvarande. Fråga om någon vet varför de frånva-
rande 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. En lek där alla får röra 
sig och bli sedda ger en bra känsla i magen och kan för många var det viktigaste på scoutmötet. 

Patrullsystemet Lokalt och globalt 
samhällsengagemang

Learning by doing Lag och löfteStödjande och 
lyssnande ledarskap

Friluftsliv Symboliskt ramverk
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MÖTETS AKTIVITETER
Ge en kort introduktion till temat och varför ämnet är viktigt. Ofta kan det vara bra med en 
personlig berättelse där du som ledare delar med dig av en berättelse där det blev tydligt för 
dig att frågan är viktig. 

Till varje tema finns en värderingsövning. Det väcker engagemang och skapar igenkän-
ning mellan de olika mötenas teman. Utifrån olika påståenden får scouterna ställa sig längs 
en linje utifrån om de håller med eller inte om påståendet. Övningen går att göra med både 
spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare. Diskussionerna blir olika i olika åldrar, men 
alla kan ha en åsikt, och pröva den genom att ta plats i rummet. Genom att träna på att ta 
ställning för sina åsikter och att formulera sig utvecklar scouterna självkänsla och självförtro-
ende. Det ger också en personlig koppling till temat. Det är okej att ändra sig, under övning-
en, eller om 10 år. Man kommenterar sitt eget ställningstagande och behöver inte kommen-
tera vad andra tycker. När du leder värderingsövningen kan det vara bra att ha tillgång till lite 
fakta. Det hittar du i faktarutan. Självklart blir det ännu bättre om du/ni väljer teman där ni 
har god kunskap, eller läser på inför mötet. 

För att inspirera till handling innehåller aktivitetspaketet exempel på unga från olika delar 
av världen vars insatser gjort skillnad, och förslag på aktiviteter. Beskrivningar till de flesta av 
aktiviteterna hittar du på aktivitetsbanken.se. När ni gör er insats kan ni i er tur berätta för 
andra om det, då får er insats ännu mer effekt. Ni kan ta bilder och berätta om det ni gör på 
sociala medier, eller kontakta lokaltidningen. Ibland kan det också passa bra att mäta något 
före och efter en insats, för att på så vis se vilken skillnad er insats har gjort.

REFLEKTION OCH AVSLUTNINGSCEREMONI
Reflektera tillsammans efteråt. 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. Scouten får chans att fundera över 
hur gruppen samarbetade, varför resultatet blev som det blev och hur det kändes. En enkel 
form är att scouterna får stå i ring, blunda och hålla en tumme upp, ner, eller åt sidan för att 
visa hur de känner sig just nu, eller vad de tyckte om dagens aktivitet. 

Avsluta mötet med en ceremoni. Det kan till exempel vara en andakt där ni tänder ljus 
och läser en dikt som har med mötets tema att göra. 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.
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MÖTE 1: INSPIRERA TILL HANDLING 

Målspår: Mötet utvecklar scouternas förmåga att vara aktiva i samhället, och medvetenhet 
om egna värderingar.

Syfte med mötet: att ha väckt en vilja att göra världen bättre, och en känsla av att genom 
de globala målen är vi många som jobbar för samma sak. Många barn och unga har träffat 
på de globala målen vi skolan. Fokus i scouterna ligger på att agera praktiskt för hållbar 
utveckling, snarare än att enbart känna till målen.

SPÅRARE OCH UPPTÄCKARE: BÖRJA MED ETT MÄRKE
Berätta att ni nu ska ta hållbarhetsmärket. Märket handlar om att var en hållbarhetskämpe 
som aktivt bidrar till hållbarhet på lång sikt. Det ni ska göra tillsammans när ni tar märket är 
att komma igång. Läs om märket på scouterna.se/ledascouting och planera för hur ni kan ta 
märket tillsammans. 

Antingen har ni som ledare förberett aktiviteter för scouterna som leder fram till att de 
får märket, eller så skapar ni aktiviteter tillsammans med scouterna. Hållbarhetsmärket pas-
sar bra även för äldre åldersgrupper. Alla behövs och kan bidra utifrån sina förutsättningar. 
Hållbarhet handlar om att alla ska kunna leva i en bra värld både nu och i framtiden. Det 
går inte att bli klar med, utan istället handlar hållbarhetsmärket om att börja ta ställning till 
att du vill göra skillnad.  
 
För att få märket Hållbarhet bör du:  
• Veta var de globala målen för hållbarhet är 
• Ha kommit fram till vad hållbarhet är för dig 
• Bestämt dig för en hållbarhetsutmaning och genomfört den. 
• Ha berättat om det du gjorde för andra till exempel genom 
 att lägga upp aktiviteten i aktivitetsbanken, skriva om det på 
 sociala medier, kontakta en tidning eller liknande. 
• Reflekterat över hur det gick och hur du kan fortsätta arbeta 
 för en hållbar värld. 
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ÄVENTYRARE: BÖRJA MED EN ÖVNING
Lägg ut 17 bilder på golvet. Varje bild berättar om något som vi tillsammans ska jobba för 
att klara av till år 2030 för att vi alla ska kunna leva och må bra på jorden. Det är de globala 
målen för hållbar utveckling. 

Låt scouterna gå runt och känna efter vilket av målen de bryr sig mest om. Genom att gå 
runt i rummet med kroppen blir fler delar av scouterna aktiva och det tydligare att det här är 
verkliga praktiska problem, och inget som bara finns i teorin. 

 

När alla har ställt sig på ett mål får scouterna prata med dem som står närmast, tre och tre. 
• Jag bryr mig om målet… för att…

Nästa steg blir att varje person får säga: 
• För att bidra till målet … skulle jag vilja …
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ÄVENTYRARE OCH UTMANARE: BÖRJA I DET SOM ÄR AKTUELLT
När du läser detta kanske samhället runt dig och dina scouter upplever en konkret och 
 aktuell kris, här och nu. Involvera scouterna i det som händer. Barn och unga uppfattar 
kriser, och vill gärna hjälpa till, om de hittar ett sätt som fungerar. Det blir också ett sätt att 
bearbeta det som sker, och en källa till mer hopp och minskad känsla av maktlöshet. 

• Börja med att lyfta det aktuella problemet och låt scouterna berätta om hur de upplever  
 det i sin vardag. Vad har de sett och hört? Hur känner de inför det? Att lyfta upp de   
 känslor som väcks, till exempel ilska, rädsla eller nyfikenhet hjälper scouterna att känna  
 igen sina känslor och hitta sätt att uttrycka dem på. Beroende på hur gruppen fungerar  
 kan ni göra detta i patruller, eller i hela gruppen tillsammans. 
• Nästa steg blir att ta tag i problemet. Ta fram lappar och pennor och uppmuntra scouterna  
 att spåna utifrån frågan: Vad gör vi nu? Hur kan vi hjälpa till? 
• Sätt upp alla lappar så att alla kan se dem. Om det behövs kan scouterna få berätta kort  
 om sina förslag. 
• Låt scouterna sätta ut tre prickar på de förslag de tycker är bäst. Det förslag som fått flest  
 prickar jobbar ni vidare med och gör ett projekt av under ett eller flera möten. 
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ALLA ÅLDERSGRUPPER: BÖRJA MED EN FILM
Ett alternativ till inledningarna ovan är att börja hållbarhetstemat med att visa filmen 
Globala målen del 1. Någon kanske har möjlighet att ta med en surfplatta som varje patrull 
kan samlas kring för att se filmen. 

Filmerna Globala målen del 1, 2 och 3 finns på svenska och engelska och du hittar dem 
på Youtube. På Engelska heter filmerna Worlds Largest Lesson och introduceras av Emma 
Watson. I filmerna finns berättelser där barn och unga från olika delar av världen använt sin 
kreativitet och handlingskraft för att bidra till en bättre värld. 

Låt Scouterna i patruller spåna kring frågorna. Scouterna kan rita eller skriva upp sina idéer 
för att komma ihåg. 
• Vilka tankar fick jag av filmen?
• Fick jag någon idé?
• Vad vill vi göra tillsammans i patrullen? 
Utifrån vad patrullerna kommit fram till planerar ni vad ni vill göra. 

SAMLA IHOP
Nu har ni öppnat upp engagemanget och scouternas egna idéer. Se till att mötet avslutas 
med att det blir tydligt för scouterna vad som kommer hända härnäst. Om det uppstått en 
tydlig idé som alla gått igång på kan det vara en bra idé att börja genomföra idén redan på 
nästa möte. Om något behöver förberedas klan ni fördela uppgifter i slutet av mötet, eller 
utse en ledare som tar huvudansvaret. Ni behöver inte följa ordningen på temana i aktivitets-
paketet. Om till exempel scouternas favoritidé handlar om klimatet kan ni låta nästa möte 
handla om klimatet, även om första temat i aktivitetspaketet är hälsa. Om ni som ledare har 
gjort ett tydligt upplägg för kommande möten med teman och aktiviteter delar ni med er av 
det till scouterna, så att alla har möjlighet att ställa in sig på vad som kommer att hända. 
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MÖTE 2: OM HÄLSA 

Målspår: I scoutmötet utvecklas scouternas förmåga att ta hand om sin kropp, och att vara 
aktiva i samhället.

Syfte med mötet: att scouterna gör en insats för sin egen eller andras hälsa, och att stärka 
hopp och framtidstro genom aktiv handling.

INTRO
Coronakrisen har satt hela världen i gungning, och satt ljuset på att alla behövs om vi 
människor ska klara oss mot det hot som viruset innebär.  

Hälsan är grunden för det mesta andra som vi människor vill göra. Ibland kan det kännas 
orättvist när någon drabbas hårt av sjukdom eller ohälsa och medan någon annan är frisk för 
det mesta. 

VÄRDERINGSÖVNING 
Låt scouterna ta ställning till ett påstående 
genom att ställa sig någonstans på en linje, 
utifrån om scouten håller med eller inte om 
ett påstående. Det är okej att ändra sig. 
Vi kommenterar inte varandras påståenden. 
Ledaren låter den som vill berätta om sin 
åsikt, och bestämmer när det är dags att gå 
vidare. 
 
• Alla bör hjälpa till i en pandemi
• Så länge man är sjuk kan man inte göra 
 något roligt
• Alla sjukdomar syns på utsidan
• I Scouterna får man vara sig själv

FAKTA OM HÄLSA

Hälsa betyder inte bara att vara fy-
siskt frisk och fri från sjukdomar. Det 
betyder också att vi ska må psykisk 
bra. Idag ökar tyvärr den psykiska 
ohälsan bland barn och unga i Sverige. 
Det kan bland annat bero på att:

Skolan fungerar sämre och många 
känner sig stressade över skolarbetet

Inkomstskillnader mellan familjer 
ökar

Användning av skärmar ökar, även 
om det verkar ha både positiva och 
negativa konsekvenser på barn och 
ungas hälsa

Källa: Folkhälsomyndigheten
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ÄVENTYRARE
 

Gör trafiken säkrare: 
Skriv ett förslag till din 

kommun/stadsdel om att 
öka trafiksäkerheten vid er 

skola eller scoutlokal. 
T. ex. sänka hastigheten, 
göra ett övergångsställe, 

öka belysningen.*

AKTIVITETSFÖRSLAG

* Aktiviteten finns beskriven i aktivitetsbanken.se. Sök på Globala målen.

UTMANARE

Starta en 
informationskampanj 

om att 
donera blod.*

SPÅRARE
 

Många skadas 
varje år i trafiken. 

Gör en reflexjakt och 
testa att lysa på 

reflexer med 
ficklampor.* 

UTMANARE
 

Ordna en hinderbana 
till en annan avdelning i 
kåren. Se till så alla kan 

vara med utifrån sina 
egna förutsättningar.

ÄVENTYRARE
 

Ta kontakt med det lokala 
äldreboendet i ert område 
och fråga om ni kan hjälpa 
till. Det kan vara allt från 
att sjunga för de boende 

till att tillverka 
skyddsutrustning.

UPPTÄCKARE
 

Prata om hur man gör 
med mens på läger 
och utforska olika 

mensskydd.* 

ÄVENTYRARE

Spela in en Youtube-film 
om psykisk ohälsa. 

Intervjua en kompis som 
vill berätta om sitt 

eget mående.

Scouter i Niger tog våren 2020 initiativ till 
kampanjen Niger’s Youth Taking Action 
Against COVID-19”, för att bekämpa 
Covid 19-pandemin. Scouter och andra 
unga volontärer går till bostadsområden 
och informerar om hur de kan skydda sig 
mot viruset. Innan de går ut får de utbild-
ning så att de kan svara på vanliga frågor 
från befolkningen. De använder också 
videor, infografik och ljudklipp för att 
sprida kunskapen via sociala medier. 

Källa: World Organization of the Scout Movement, scouts.org, juni 2020.

Unga gör skillnad
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MÖTE 3: OM JÄMSTÄLLDHET 

Målspår: I scoutmötet utvecklas scouternas förmåga till självinsikt och självkänsla, kritiskt 
tänkande, att vara aktiva i gruppen, och aktiva i samhället.

Syfte med mötet: att scouterna gör en insats för ökad jämställdhet, och att stärka hopp 
och framtidstro genom aktiv handling.

INTRO
På det här mötet får scouterna reflektera över vad jämställdhet är och hur det känns när det 
inte är jämställt. 

Alla ska ha samma rättigheter oavsett kön. Men så funkar det inte riktigt alltid. Många 
gånger behandlas pojkar och flickor olika utan att vi tänker på det. Pojkar kan bli ifrågasat-
ta om de visar känslor, tjejer om de tar för mycket plats. I många länder får tjejer inte gå i 
skolan och måste gifta sig när de är  mycket unga. I Sverige tjänar män och kvinnor olika 
mycket pengar, även om de gör samma arbete. 

I södra Asien är 45 procent av alla flickor gifta innan de fyller arton. Om det skulle vara 
en patrull med tio tjejer i, betyder det att fyra av dem skulle vara gifta innan de fyller arton. 
Pojkar vaccineras i större utsträckning än flickor, och ammas mer än flickor. Uppskatt-
ningsvis fattas det 117 miljoner flickor i Asien, då dessa tagits bort innan födseln alternativt 
adopterats bort.

VÄRDERINGSÖVNING 
Låt scouterna ta ställning till ett påstående 
genom att ställa sig någonstans på en linje, 
utifrån om scouten håller med eller inte om ett 
påstående. Det är okej att ändra sig. Vi 
kommenterar inte varandras påståenden. 
Ledaren låter den som vill berätta om sin åsikt, 
och bestämmer när det är dags att gå vidare. 

• Alla får klä sig hur de vill. 
• Alla får ha vilken frisyr de vill.
• Andra får göra vad de vill i livet.
• I skolan spelar det roll vilket kön man har.
• På scouterna spelar det roll vilket kön man har. 
• Jag kan göra vad jag vill i livet.

FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet innebär att kvinnor och 
män har samma rättigheter, skyldig-
heter och möjligheter inom alla 
områden i livet.

I Sverige är det förbjudet att miss-
gynna någon utifrån kön, kring till 
exempel jobb och utbildning. Det 
kallas diskriminering. 

Källa: Jämställdhetsmyndigheten
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AKTIVITETSFÖRSLAG

* Aktiviteten finns beskriven i aktivitetsbanken.se

ÄVENTYRARE
 

Ta reda på hur 
stor skillnaden i lönen är för 
män och kvinnor som utför 

samma jobb i Sverige. Kom på 
olika saker man kan köpa/göra 

för de pengarna som skiljas 
åt och gör en utställning 
om det i scoutlokalen.

ÄVENTYRARE/
UTMANARE 

Räkna jämställdhet i 
tidningar. Tex antal experter 
av olika kön, vilket kön har 
artikelförfattare, vilket kön 

har personer på 
reklambilder?* ÄVENTYRARE/

UTMANARE

Prata i patrullen om det 
finns saker som ni skulle 
vilja, men där könsroller 
begränsar. Bestäm er 

för att prova något 
nytt!

SPÅRARE/
UPPTÄCKARE/
ÄVENTYRARE 

Gör aktiviteter 
ur programmet Free being 
me eller Action on Body 

confidence.*

UPPTÄCKARE/
ÄVENTYRARE/

UTMANARE
 

Mät taltid. Låt en person 
räkna hur länge personer av 
olika kön pratar under ett 
möte. Reflektera efteråt 

om det var som 
ni hade trott. 

Masoun från Syrien bodde tidigare 
i ett flyktingläger. Många flickor 
i lägret var tvungna att gifta sig 
innan de ens hunnit gå klart skolan. 
Masoun tyckte att det var fel och 
startade en kampanj för att övertyga 
föräldrar att låta sina döttrar gå kvar 
i skolan, och inte tvinga dem att 
gifta sig i så ung ålder.

Källa: Filmen Globala målen del 2, UNDP Sweden. 
Youtube.com Mars 2020.

Unga gör skillnad
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MÖTE 4: OM KLIMATET 

Målspår: I scoutmötet utvecklas scouternas förmåga att vara aktiva i samhället, förståelse 
för omvärlden och känsla för naturen.

Syfte med mötet: att scouterna gör en insats för att bromsa klimatförändringarna, och att 
stärka hopp och framtidstro genom aktiv handling.

INTRO
Ungas engagemang i klimatkrisen är en global kraft som påverkar regeringar, företagsled-
ningar och andra makthavare. Bli en klimathjälte du också! 

 Vårt sätt att leva gör att jordens klimat blir varmare. Koldioxid och andra växthusga-
ser stannar i atmosfären och gör att strålning studsar tillbaka in mot jorden. Det leder till 
smältande isar, högre vattennivåer, extremväder och torka. Det påverkar allas liv, nu och i 
framtiden. Vi behöver ställa om till att sluta släppa ut koldioxid och andra växthusgaser. Det 
här verkar tungt, men tillsammans blir vi mer kreativa och kommer på nya sätt att bromsa 
utvecklingen. Alla bidrag spelar roll.

VÄRDERINGSÖVNING 
Låt scouterna ta ställning till ett påstående genom 
att ställa sig någonstans på en linje, utifrån om 
scouten håller med eller inte om ett påstående. 
Det är okej att ändra sig. Vi kommenterar inte 
varandras påståenden. Ledaren låter den som vill 
berätta om sin åsikt, och bestämmer när det är 
dags att gå vidare. 

• Det spelar roll vad jag gör för klimatet
• Jag kan inte rädda klimatet, det måste 
 politikerna göra
• Alla har rätt att äga en bil
• I min familj bestämmer vi tillsammans 
 vart/hur vi ska åka på semester
• Det är ingen idé att engagera sig för klimatet

FAKTA OM KLIMATET

Enligt klimatpanelen IPCC så står 
människan för den huvudsakliga upp-
värmningen idag. Idag har vi ökat 
temperaturen mer än 1 grad på många 
platser på jorden, bl.a. Sverige. Om 
vi fortsätter i samma takt så kommer 
vi snart nå 3-4 grader varmare med 
konsekvenser som ökande extrem-
väder, självförstärkande effekter och 
områden som blir obeboeliga. 

Konsekvenser vi hittills sett: minskad 
havsis i Arktis och inlandsisen på 
Grönland, extremt väder, ökad neder-
börd men minskad mängd snö. Även 
stigande havsnivåer och ökad tempe-
ratur i haven är ett problem. Många 
av dessa effekter påverkar i sin tur 
både människor, växter och djurliv på 
många platser på jorden. 

Källa: SMHI och Naturvårdsverket
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Greta Thunberg, klimataktivist, 
startade sin kamp för klimatet med 
att skolstrejka utanför riksdagshu-
set på fredagar. Hon ifrågasätter att 
unga ska utbilda sig när vuxna inte 
tar ansvar för att de har en framtid 
att leva i. Gretas arbete har växt till 
en global ungdomsrörelse, genom 
bland annat nätverket Fridays for 
future.

AKTIVITETSFÖRSLAG

Foto: Per Grunditz / Shutterstock

* Aktiviteten finns beskriven i aktivitetsbanken.se

UTMANARE
 

Räkna ut era 
personliga C02-utsläpp 

i avdelningen och utmana 
varandra i att minska dem 

mest under en månad, genom 
att exempelvis ändra vanor 

kring mat, resande 
och konsumtion.* 

ÄVENTYRARE/
UTMANARE 

Bli matsmart! Ha en 
tävling där alla får gissa 

C02-utsläppet av 
olika matvaror.*

ÄVENTYRARE/
UTMANARE

Skriv en motion till 
årsmötet om att 

sätta upp solceller 
på scoutstugan.

SPÅRARE/
UPPTÄCKARE/

Håll ett eget klimat-
toppmöte och ta de beslut 

ni skulle ta, om ni var 
världens länder och 

ville uppfylla 
Parisavtalet. 

ÄVENTYRARE
 

Påverka skolan. Ta 
kontakt med skolledningen 

och ställ frågor om matsvinn, 
vegetariskt, cykelställ och 

annat som kan påverka 
skolans klimat-

påverkan. 

! IDÉ: Bjud in lokaltidningen 
till era aktiviteter och ta 
deras hjälp att inspirera 
fler att bidra. 

Unga gör skillnad
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MÖTE 5: OM KONSUMTION 

Målspår: I scoutmötet utvecklas scouternas förmåga att vara aktiva i samhället, förståelse 
för omvärlden och känsla för naturen.

Syfte med mötet: att scouterna gör en insats för hållbar konsumtion, och att stärka hopp 
och framtidstro genom aktiv handling.

INTRO
Det vi tar från jordklotet kommer inte att finnas där för andra. Många material har tagit 
miljontals år för att bildas och kommer inte bildas igen inom de kommande hundra eller 
tusen åren. Vi behöver använda det vi har många gånger, annars tar resurserna slut. 

Det finns mycket vi människor konsumerar: mat, kläder, en mobil eller TV. En del mat 
reser tiotusentals mil för att hamna på din tallrik eller kräver jättestora mängder vatten och 
energi. 1/3 av all mat slängs. Det bästa är om maten produceras nära den som ska äta den. 

Ett exempel är en t-shirt. Vi som har råd att köpa kläder påverkar livsvillkoren och situa-
tionen för de som tillverkar t-shirten. Det betyder att vi också kan fatta beslut som bidrar till 
att förbättra situationen för andra trots att de ofta finns långt borta från oss.. 

VÄRDERINGSÖVNING 
Låt scouterna ta ställning till ett påstående genom att ställa sig någonstans på en linje, utifrån 
om scouten håller med eller inte om ett påstående. Det är okej att ändra sig. Vi kommenterar 
inte varandras påståenden. Ledaren låter den som vill berätta om sin åsikt, och bestämmer när 
det är dags att gå vidare.
 
• Det är viktigt att köpa ekologiskt
• Det är viktigt att källsortera
• Det finns inget gott alternativ till kött
• Jag köper bara saker som produceras i Sverige 
• Secondhand-kläder känns konstigt för mig
• Det är okej att kasta kläder i soporna
• Det är smart att handla på loppis
• Man blir lycklig av saker
• Det är viktigt att följa modet
• Det är fel att kasta mat
• Jag brukar byta kläder med mina kompisar

FAKTA OM KLIMATET

I Sverige är den största källan till 
utsläpp vår konsumtion. Allt du köper, 
t.ex. mat, kläder och prylar, har ofta 
producerat i stora industrier som 
släpper ut massor med växthusgaser. 
Många varor transporteras också mel-
lan flera länder innan de når Sverige.

Exempel på vad du kan göra är att 
hyra, låna, byta eller laga prylar samt 
äta vegetariskt. 

Källa: Naturvårdsverket
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AKTIVITETSFÖRSLAG

* Aktiviteten finns beskriven i aktivitetsbanken.se

UTMANARE
 

Skapa en 
materialbank i kåren 
där scouterna kan 
låna utrustning.*

SPÅRARE/
UPPTÄCKARE 

Plocka eller odla 
något av er egen mat.

Se hur mycket blåbär 
ni kan plocka om alla 
på hela avdelningen 

hjälper till. 

SPÅRARE 
Gör en fartfylld 

sopsortering som en 
lek eller tävling.* 

SPÅRARE 
Laga mat på rester 
eller skadad frukt.*

UPPTÄCKARE/
ÄVENTYRARE

Återbruka! Låt 
scouterna ta med ett 
gammalt plagg eller 

pryl och ge den 
nytt liv. 

SPÅRARE/
UPPTÄCKARE

Plantera blommor! 
Blommor blir mat till bin, 
som pollinerar den mat 
vi odlar i närområdet. 

UPPTÄCKARE

Ordna en 
friluftsloppis eller 

klädbytardag och ge 
gamla saker och 
kläder nytt liv.*

ÄVENTYRARE
 

Skriv till företag 
och påverka dem till 
att ställa om till mer 
hållbar produktion.*

Aliff Ajwad, 24 år, Malaysia. Aliff har alltid varit 
engagerad i att skydda miljön. Hans stoltaste pro-
jekt är det som började med att han samlade in 
lock till plastflaskor. Han gjorde det för att bygga 
en promenadväg så att skolelever och studenter i 
lokalsamhället kunde använda vägen för att ta sig 
till kollektivtrafiken. Han höjde också medveten-
heten om plastföroreningar och mobiliserade sitt 
nätverk av vänner för att samla in plastlock runt 
om i världen.  

Källa: World Organization of the Scout Movement, Messenger of peace heroes.

Unga gör skillnad
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MÖTE 6: OM FRED
Målspår: I scoutmötet utvecklas scouternas förmåga till relationer, självinsikt och självkänsla, 
ledarskap, egna värderingar och att vara aktiva i samhället. 

Syfte med mötet: att scouterna gör en insats för ett mer fredligt och inkluderande samhälle, 
och att stärka hopp och framtidstro genom aktiv handling.

INTRO
Att hålla sams och behandla varandra med respekt borde vara en självklarhet, men det visar 
sig att det är en av de svåraste sakerna för oss som människor. Konflikter och kränkningar 
finns och det bästa vi kan göra är att försöka skapa fredlighet och inkludering i våra samman-
hang, att säga ifrån när någon blir utsatt och att ta tag i de problem som finns. Alla barn och 
unga borde kunna gå till skolan utan att behöva vara rädda. Och alla borde kunna räkna med 
att inte bli orättvist behandlad.

VÄRDERINGSÖVNING 
Låt scouterna ta ställning till ett påstående genom 
att ställa sig någonstans på en linje, utifrån om 
scouten håller med eller inte om ett påstående. 
Det är okej att ändra sig. Vi kommenterar inte 
varandras påståenden. Ledaren låter den som vill 
berätta om sin åsikt, och bestämmer när det är 
dags att gå vidare. 

• Alla har ansvar för att det ska vara bra stämning.
• Det är viktigt att ha hög status
• Den som gör dumma saker har ofta själv varit 
 med om något jobbigt. 
• För mig att det viktigt att få sista ordet i en 
 diskussion
• När jag blir arg, så blir jag fysisk
• Jag känner mig trygg med att gå hem ensam 
 från bussen/tåget/tunnelbanan
• Fred är motsatsen till krig
• Sverige är ett fredligt land
• Alla har rätt att uttrycka sin åsikt, även om det 
 sårar någon
• Det är lättare för mig att lita på någon som 
 ser ut som jag

FAKTA OM FRED

Sverige har skrivit under en resolution 
i FN som handlar om unga, fred och 
säkerhet. Där poängterar man att den 
unga befolkningen är en nyckel till 
hållbar fred och att unga bör bli inklu-
derade bättre i de beslutsfattande
processerna. Hälften av världens 
befolkning är idag under 30 år. Men i 
t.ex. Sverige är det många unga som 
känner att vuxna och politiker inte 
lyssnar på dem. 

Fred är inte bara motsatsen till krig. 
Fred betyder också att alla människor 
ska ha grundläggande rättigheter och 
behov tillgodosedda, så det inte upp-
står konflikter. 

Sverige kommer först på plats 15 i 
mätningen av det globala fredsindexet 
2020. 

Källa: Folke Bernadotteakademin och 
Lägereldsrapporten 2020
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AKTIVITETSFÖRSLAG

Foto: © World Scout Bureau Inc. / Enrique Leon

* Aktiviteten finns beskriven i aktivitetsbanken.se

UTMANARE 
Erbjud er att 

planera kårens årsmöte 
och involvera 

medlemmar så 
mycket ni kan.*

SPÅRARE

Lägg fram punkterna
i barnkonventionen och 

prata om dem i patrullen. 
Vad betyder de? Varför 
är de viktiga? Lyssna 

på vad varje scout 
säger.*

UPPTÄCKARE

Bjud in personer som 
inte är med i Scouterna 

till ett av era möten. Visa 
dem olika aktiviteter och 
lekar som ni brukar göra 

och låt dem testa.*

ÄVENTYRARE

Gör en övning ur 
Scouternas våldspreventiva 

verktygslåda. 
Du hittar den på 
Scouterna.se/
ledascouting

ÄVENTYRARE
 

Titta på en karta 
över närområdet och sätt 
kryss över var ni känner er 
trygga och inte. Vad kan ni 
göra åt det? Prata om vad 

som skapar trygghet 
och otrygghet. 

Se filmen ”A lot more to give” på Youtube där scouter på Filippinerna agerar 
som stöd till unga brottslingar.

Unga gör skillnad
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OM GLOBALA MÅLEN

17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Aktivitetspaketet Scouter gör skillnad bygger på de Globala målen för hållbar utveckling. 
Målen har tagits fram av alla länder som är med i FN. De är del i en global strategi som kallas 
för Agenda 2030 som även innehåller en plan för hur man mäter och följer upp utvecklingen 
som sker i de olika länderna. 

Scouter i hela världen jobbar för att bidra till de globala målen. Över hela världen finns 
över 60 miljoner scouter som tillsammans kan förändra mycket. Om varje lokal grupp gör 
det som är möjligt i sitt eget samhälle, så kommer hela rörelsen tillsammans bidra otroligt 
mycket till målens uppfyllelse. 

Scouternas världsorganisationerna World Organization of the Scout Movement (WOSM) 
och World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) har också tagit fram akti-
vitetspaket och information om hur man som scout kan jobba med de Globala målen.

Du kan läsa mer på följande hemsidor: 
https://sdgs.scout.org/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/sustainable-development-goals/ 
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TIPSRUNDA
Tipsrundan kan ni använda under till exempel första eller sista mötet, eller om ni behöver 
förflytta gruppen från en plats till en annan.

Hur många globala mål finns det?  
1. 12  
X. 5  
2. 17 

När ska målen vara uppnådda?  
1. 2021 
X. 2030 
2. 2035 

Vems ansvar är det att målen uppnås?  
1.Kungens ansvar 
X. FNs ansvar 
2. Allas ansvar, även ditt och mitt 

Vilket mål är viktigast av de globala målen?  
1. Alla är lika viktiga 
X. god hälsa och välbefinnande 
2. Minskad ojämnliket 

Hur många delmål finns det totalt? 
1. 169 
X. 258 
2. 57 

Vilka länder ska bidra mest till att de globala målen uppfylls? 
1. Alla länder tillsammans 
X. De 5 rikaste länderna i världen 
2. De 10 fattigaste länderna i världen 

Har antalet människor som lever i extrem fattigdom ökat eller minskat senaste 
30 åren? 
1. Ökat 
X. Minskat 
2. Samma antal 

Rätt svar: 2, X, 2, 1, 1, 1, X 


