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Förord 

Hej!
Free Being Me ger dig som scoutledare verktyg 
att hjälpa dina scouter att få bättre kroppsligt 
självförtroende och stärkt självkänsla. Programmet är 
tydligt och enkelt att använda och det fungerar! Det är 
framtaget av WAGGGS, som genom nära samarbete 
med världsledande experter på utbildning i kroppsligt 
självförtroende, säkerställt att Free Being Me har en 
varaktig effekt på scouternas självförtroende.  

Vi har översatt programmet till svenska och anpassat 
det till vårt scoutprogram. När du genomför Free Being 
Me med dina scouter arbetar du med målspåren 
Självinsikt och självkänsla, Ledarskap, Aktiv i gruppen, 
Kritiskt tänkande, Egna värderingar, Relationer, 
Förståelse för omvärlden, Aktiv i samhället och Fantasi 
och kreativa uttryck. Vilka målspår som kopplar till 
varje möte finns beskrivet i materialet. 

Ett antal scoutkårer har testat programmet och med 
utgångspunkt från deras återkoppling vill vi ge följande 
rekommendationer. 

Tidsåtgång 

Varje möte beräknas ta 60-75 minuter och för varje 
övning finns rekommendationer för hur lång tid den 
tar. Se det som rekommendationer. Hur lång tid 
en övning tar kan variera mycket beroende på hur 
just dina scouter är. Om du tycker att någon övning 
behöver längre tid än vad som är angivet gör då om 
tidsplaneringen och skjut på några av de kommande 
övningarna till nästa möte. 

Åldersgrupper 

För spårarscouter fungerar aktivitetspaketet som 
riktar sig till 7-10 åringar och för äventyrarna 
använder du aktivitetspaketet för 11-14 åringar. 
För upptäckarscouter fungerar egentligen båda 
aktivitetspaketen och vilket du använder är upp till 
dig att bestämma. Är de flesta av dina upptäckare i 

det äldre åldersspannet och ganska mogna använder 
du aktivitetspaketet 11-14 år. Om du tror att någon 
av övningarna är för komplicerade kan du välja att 
förenkla dem eller helt enkelt byta ut dem till någon 
av övningarna från aktivitetspaketet 7-10 år. För att 
lätta upp och anpassa materialet för lite yngre kan 
du också plocka in en del av de lekar som finns i 
aktivitetspaketet för de yngre. 

Om någon övning känns löjlig
Några av testkårerna upplevde att den återkommande 
övningen ”deltagandelöftet”, då scouterna muntligen 
kommer överens om att vara aktiva och delaktiga 
under mötet, kändes annorlunda och lite löjlig. Det 
finns två sätt att förhålla sig till detta:

• Berätta för scouterna att Free Being Me är ett globalt  
 program som genomförs över hela världen. Sättet att  
 bedriva scouting skiljer sig åt mellan olika länder och  
 en del av övningarna kan kanske kännas lite ovana  
 för oss här i Sverige. Men när vi gör övningarna får vi  
 en ökad förståelse för hur scouting kan se ut i andra  
 delar av världen.

• Gör om övningen så att den blir mer lik det ni brukar  
 göra. Var då extra noga med att ni verkligen uppnår  
 den ursprungliga övningens syfte. 

Stöd för ledaren
Det finns mycket stöd att få om du vill arbeta med 
Free Being Me. Innan du kör igång med dina scouter 
är det bra om du och dina ledarkollegor läser igenom 
ledarguiden. I guiden beskrivs varför programmet togs 
fram och den ger dig verktygen du behöver för att 
genomföra programmet med dina scouter.

Vill du ha ännu större förståelse för Free Being Me 
finns det två webbkurser. Du hittar aktivitetspaketen, 
ledarguiden och länkar till webbkursen på Scouternas 
hemsida: www.scouterna.se/ledascouting. 
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Förord

(fortsättning)
 
På hemsidan finns också information om hur du 
beställer Free Being Me märken som du kan dela ut till 
scouterna när ni är färdiga med programmet. 
För att få inspiration och kontakt med andra scouter 
i Sverige som arbetar med Free Being Me går du med 
i Facebookgruppen ”Free Being Me Sverige”. Där får 
du tips och idéer från andra ledare som genomför 
programmet med sina scouter.

Genom att använda #freebeingme i sociala medier 
hjälper du till att uppmärksamma och sprida 
programmet i världen. Med hjälp av denna # får du 
dessutom chansen att se hur andra scouter har jobbat 
med Free Being Me världen över.

Vi är alla olika
Det här materialet tar sin utgångspunkt i hur vi 
förväntas se ut och vara som tjej respektive kille. 
Tanken med Free Being Me är att scouterna ska 
förstå att det är vi i samhället som konstruerar och 
upprätthåller t.ex. skönhetsnormen. På samma sätt är 
det vi tillsammans som skapar normer kring könsroller 
och könsidentiteter. Många barn, unga och vuxna 
identifierar sig någonstans mellan eller bortom de 
två könen. Andra är födda i fel kropp och identifierar 
sig kanske annorlunda än vad du antar om personen 
framför dig. Vi är alla olika på massor av olika sätt. 
Du som scoutledare har ett viktigt ansvar för att 
låta diskussionerna vara breda och öppna så att alla 
känner sig inkluderade och får utrymme att vara precis 
som de är! 

Vi hoppas att Free Being Me ger dig och dina scouter 
många intressanta och roliga möten framöver. 
Möten där ni skrattar, utforskar, leker och utvecklas 
tillsammans. Möten som ger dig kraft, mod och 
verktyg att bli fri att vara dig själv! 

Lycka till, hälsar
projektgruppen för Free Being Me

Camilla Sundberg, Elin Svensson, Elisabeth Danefjäll, 
Karin Söderberg och Nellie Edvardsson
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Det här häftet är till för 
att hjälpa dig och din 
grupp att få ut så mycket 
som möjligt av Free 
Being Me-upplevelsen. 
Vi beskriver bakgrunden 
till programmet och 
ger dig de verktyg du 
behöver för att genomföra 
programmet på ett bra 
sätt. Gå igenom detta 
material tillsammans 
så att ni kan genomföra 
programmet på ett 
likvärdigt och bra sätt.
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Välkommen till 
Free Being Me!
Det är mitt stora nöje att välkomna dig till detta 
spännande, stora utbildningsprogram. 

Starkt kroppsligt självförtroende är ett viktigt steg 
till att bygga självförtroende och att stärka 
morgondagens ledare. 

I samhällen världen över listar barn och ungdomar 
utseendet som en av de saker de oroar sig mest för. 
De känner sig pressade att ändra sitt utseende för 
att passa in i samhällets snäva bild av skönhet, som 
presenteras i media och idealiseras av deras vänner.

Global forskning visar att lågt kroppsligt självför-
troende hindrar ungdomar från att nå sin fulla 
potential. Över 60 % av alla flickor avstår från att 
delta i aktiviteter de gillar på grund av att de mår 
dåligt över sitt utseende . Detta inkluderar viktiga 
aktiviteter som att delta i uttagningen för lag och 
klubbar, räcka upp handen i klassrummet, dansa och 
simma, gå på fester – till och med att uttrycka sin 
åsikt. När barn och ungdomar väljer att inte delta 
fullt ut missar de tillfällen att växa och utveckla sina 
förmågor. Vi som samhälle går därmed miste om 
mycket. 

Målet med Free Being Me är att motverka detta 
problem genom att ge dig verktyg för att hjälpa dina 
scouter att öka sitt kroppsliga självförtroende och 
se till att deras oro över sitt utseende inte hindrar 
dem från att vara aktiva, ansvarsfulla och självsäkra 
världsmedborgare. Kroppsligt självförtroende hjälper 
barn och ungdomar att lägga den grund de behöver 
för att bli goda förebilder och ledare i våra samhällen. 

Unga människor världen över har sagt till oss att de 
ser fram emot att prata om kroppsligt självförtroende 
och att de gärna vill lära sig och diskutera mer om 

detta ämne som påverkar dem och deras vänner så 
mycket. Det här materialet har utvecklats särskilt
för dem av WAGGGS, tillsammans med the Dove Self 
Esteem Project och experter på kroppsligt självför-
troende. Aktiviteterna bygger på världsledande 
forskning inom kroppsligt självförtroende, så du kan 
vara säker på att det finns reella, långsiktiga fördelar 
med att genomföra programmet. Det har visats att 
program som använder motsvarande metoder som 
i Free Being Me lett till att 60 % av deltagarna känt 
sig betydligt mer kroppsligt självsäkra åtminstone 
tre år senare. Den här guiden kommer att ge dig alla 
verktyg du behöver för att genomföra programmet.

Genom att leda dina scouter genom Free Being Me-
programmet, gör du personligen att barn och 
ungdomar, både inom och utanför scoutrörelsen, får 
möjlighet att stärka sitt kroppsliga självförtroende, 
förbättra sin självkänsla och ta tillvara på alla 
möjligheter att förverkliga sin potential.

Med din hjälp kommer Free Being Me att förändra en 
hel generation.

Nadine El Achy 
World Board Chair

Steve Miles 
Senior Vice President, Dove

1  An Effectiveness Trial of a Selected Dissonance-Based Eating Disorder Prevention Program 
for Female High School Students: Long-Term Effects, 2011, Eric Stice, Paul Rohde, Heather 
Shaw, and Jeff Gau



Free Being Me  | Aktivitetsguide för ledare och medhjälpare sidan 6

Vad är Dove?
Dove är ett ledande varumärke inom personlig om-
vårdnad. Företaget har under flera års tid engagerat 
sig i att förbättra och stärka kvinnors kroppsliga själv-
förtroende och självkänsla. Doves projekt utvecklas 
för att göra verklig skillnad på hur flickor – nästa 
generations kvinnor – uppfattar skönhet. Detta för att 
höja deras självkänsla och få dem att inse sin fulla 
potential. Doves projekt som bygger på omfattande 
forskning har redan nått 13 miljoner unga.

Vad är the World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS)? 
Med tio miljoner medlemmar i över 145 länder är 
WAGGGS världens största ideella organisation riktad 
till flickor och unga kvinnor. WAGGS mål är att ge 
flickor och kvinnor möjlighet att utvecklas till 
ansvarsfulla världsmedborgare. Genom arbete med 
medlemsorganisationer och direkt arbete med 
ungdomar får ungdomarna högkvalitativ, icke formell 
utbildning samt internationella möjligheter som 
ger dynamisk värdebaserad träning i livskunskap, 
ledarskap och medborgarskap.

Vårt samarbete
WAGGS och Dove samarbetar eftersom de delar en 
vision om en värld fri från utseenderelaterad oro. De vill 
hjälpa ungdomar att nå sin fulla potential och att inte 
hindras av lågt kroppsligt självförtroende. Detta är inget 
nytt utan Dove och WAGGS har samarbetat i över tio år 
för att stärka ungdomars självförtroende. Arbetet med 
Free Being Me tar samarbetet till en ny nivå.

Free Being Me har skapats för att förverkliga visionen 
om en värld fri från utseenderelaterad oro. Programmet 
är baserat på forskning om hur unga människors 
kroppsliga självförtroende kan ökas genom roliga, 
informella aktiviteter. Projektet siktar på att nå 3,5 
miljoner unga fram till år 2016. Aktiviteterna är 
skapade för både flickscoutavdelningar och avdelningar 
med både flickor och pojkar. När ni genomför detta 
program med er avdelning och når ut till andra med ert 
Göra skillnad projekt är ni del av en världsomfattande 
rörelse som siktar på att skapa en positiv och varaktig 
förändring av en hel generations kroppsliga 
självförtroende och självkänsla.

Det finns ett märke framtaget av WAGGGS att dela ut 
till deltagarna på er avdelning efter att ni genomfört 
aktiviteterna och era Göra Skillnad projekt. Hur många 
märken som delas ut är ett sätt att visa hur många 
personer som tagit del av Free Being Me världen över. 
Information om hur du beställer märken finns på: 
www.scouterna.se/ledascouting

Glöm inte!  
Berätta för oss om din Free Being Me upplevelse via 
enkäten på  http://www.free-being-me.com/
your-stories/

Dove och the World Association of 
Girl Guides and Girl Scouts arbetar till-
sammans för att stärka unga människor
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Vad är det?
När vi har starkt kroppsligt självförtroende accepterar 
vi och är nöjda med hur vi ser ut och vad våra kroppar 
kan göra. 

Hur påverkar det barn och 
ungdomar?
Människor med kroppsligt självförtroende tänker 
generellt inte så mycket på hur de ser ut. De lägger 
istället tid och energi på att använda sina kroppar till 
sådant som gör dem lyckliga såsom sport, att vara 
med vänner eller delta i aktiviteter som scouting. 
Kroppsligt självförtroende har också ett samband med 
stark självkänsla. Unga människor som har kroppsligt 
självförtroende har bättre relationer med vänner och 
familj och är mer självsäkra i skolan och i att uttrycka 
sina åsikter.

Barn med lågt kroppsligt självförtroende oroar sig 
mycket över hur de ser ut. Detta kan hindra dem från 
att ha på sig kläder de gillar och från att göra saker 
som involverar att visa sin kropp offentligt (simning, 
dans, och liknande) trots att de egentligen skulle 
gilla det. Vissa hindras också från att delta i viktiga 
aktiviteter som att gå till skolan eller till ett läkarbesök 
eller att uttrycka sig själva genom att säga vad de 
tycker. I en av WAGGGS studier av kvinnor och flickor 
från 70 länder, sa 45 % av de tillfrågade att de tror att 
flickor hindras från att åta sig ledarskapspositioner på 
grund av att de inte är självsäkra gällande sin kropp 
och sitt utseende.

En global fråga
Brist på kroppsligt självförtroende är ett globalt 
problem. Trots en otrolig mångfald i utseenden och 
kulturer i världen, känner sig många flickor och pojkar 
osäkra på sina kroppar och saknar kroppsligt självför-
troende. Endast 11 % av de tillfrågade flickorna skulle 
använda ordet ”vacker” för att beskriva sig själv.

Ökad globalisering innebär att det finns mindre 
mångfald av skönhetsstandarder idag. Samtidigt 
ses skönhet som något viktigt som handlar om att 
”fullända” sig själv. Tekniker som dataretuschering 
driver på orealistiska skönhetsideal. 

Genom att utveckla självkänsla och ledarskaps färdig-
heter, stärker Free Being Me barn och ungdomar att 
känna igen och utmana dessa globala skönhets-
påtryckningar och bli mer kroppsligt självsäkra. Genom 
ditt ledarskap i Free Being Me-programmet kommer du 
och dina scouter att hjälpa till att skapa en revolution 
kring kroppsligt självförtroende som kommer att 
förbättra livet för 3,5 miljoner barn och ungdomar över 
hela världen.

Kroppsligt
självförtroende

Kroppsligt självförtroende 
och ledarskap
Att utveckla sina ledarskapsförmågor är en viktig 
del av att vara scout – och att ha kroppsligt 
självförtroende är ett viktigt steg till att bli en 
bra ledare. För att stärka andra behöver du själv 
känna dig stark! För att få andra att dela din 
vision och för att ta risken att vara öppen med 
dina åsikter inför andra personer, behöver du 
självförtroende. Med självkänsla och kroppsligt 
självförtroende känner sig en blivande ledare 
bekväm med att ta plats och uttrycka sina 
åsikter och är då på väg att göra verklig skillnad i 
världen.  

För mer detaljerad information om ämnet kroppsligt 
självförtroende besök:

www.free-being-me.com  
selfesteem.dove.com

2  World Association of Girl Guides and Girl Scouts International Day of the Girl Survey, 
October 2013, www.wagggs.org/en/grab/24566/2/2idg-survey-2013-en-web.pdf  

3 Dove, The Real Truth About Beauty: Revisited, 2011
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Vad är 
Free Being Me?

Unikt och roligt
Free Being Me är ett unikt program! Genom roliga och 
interaktiva aktiviteter, visar Free Being Me scouterna att 
kroppsligt självförtroende och självkänsla är något man 
får av att lära sig värdesätta sin kropp, motstå sociala 
påtryckningar och hjälpa andra att få bättre kroppsligt 
självförtroende! Deltagare som tar del i Free Being Me 
kommer få lära sig ledarskapstekniker och känna sig 
stärkta i att göra skillnad i sitt samhälle – lokalt och 
globalt. 

Särskilt för flickscouter 
För att säkerställa att Free Being Me är omtyckt av 
ledare och scouter, och har största möjliga påverkan 
på kroppsligt självförtroende och självkänsla hos 
ungdomar över hela världen, har det skapats särskilt 
för flickscoutrörelsen av WAGGGS, the Dove Self-Esteem 
Project samt experter inom kroppsligt självförtroende. 
Programmet använder icke-formella utbildningsmetoder 
och återspeglar WAGGGS värderingar om dig själv och 
andra, att ta ansvar för sig själv, samarbeta med andra 
och att göra skillnad i ditt samhälle. 
Se sidan 20 för mer information kring hur Free Being Me 
använder sig av scoutmetoden. På sidan 21 kan du läsa 
om vilka målspår som kopplas till Free Being Me.
    

Baserat på världsledande 
forskning och expertis 
WAGGGS har haft ett nära samarbete med världsledande 
experter på utbildning i kroppsligt självförtroende för 
att säkerställa att Free Being Me har en verklig och 
varaktig effekt på scouternas självförtroende. Det har 
innefattat arbete tillsammans med The Body Project 
Collaborative, ett team av forskare och psykologer lett av 
Dr. Eric Stice, professor Carolyn Becker och den ledande 
kroppsuppfattningsforskaren Dr. Phillippa Diedrichs, som 
representerar the Global Advisory Board of the Dove Self-
Esteem Project. Free Being Me är baserat på mer än ett 
decennium av forskning och beprövad erfarenhet av att 
förbättra ungdomars kroppsliga självförtroende på ett 
roligt och interaktivt sätt. 

WAGGS har utvecklat två versioner av programmet – ett 
för 7- 10-åringar och ett för 11- 14-åringar – för att 
anpassa programmet till hur mogna deltagarna är. Läs 
mer om hur de två versionerna skiljer sig åt på sidorna 15 
och 16. De två programmen verkar tillsammans för att 4  An Effectiveness Trial of a Selected Dissonance-Based Eating Disorder Prevention Program 

for Female High School Students: Long-Term Effects , 2011, Eric Stice, Paul Rohde, Heather 
Shaw, and Jeff Gau

bygga ungdomars kroppsliga självförtroende under tiden 
de utvecklas genom flickscouting.

Aktiviteter som gör varaktig 
skillnad
Studier genomförda av The Body Project och andra 
ledande forskare har visat att deltagande i aktiviteter 
som de i Free Being Me har en bestående effekt på flickors 
välbefinnande. En studie visade att upp till tre år senare:

 har 60 % av flickorna väsentligen förbättrat sitt kroppsliga  
 självförtroende.

 känner sig 78 % av flickorna mer självsäkra och kapabla  
 i skolan.

 har 71 % av flickorna bättre relationer med sina vänner.

 kommer 53 % av flickorna bättre överens med sina  
 familjer.

Baserat på kunskap
Genom Free Being Me utvecklar scouterna den kunskap 
de behöver för att motstå pressen att anpassa sig till 
samhällets påtryckningar kring utseende och får hitta på 
kreativa sätt att uttrycka sig om kroppsligt självförtroende 
i samhället. I början av varje möte finns en planering som 
visar vilken kunskap som scouterna kommer att utveckla 
genom mötets aktiviteter.   

Free Being Me-märke
För att förtjäna Free Being Me-märket, 
ska varje medlem i din grupp: 

 Slutföra de fem mötena i programmet, inklusive  
 aktiviteterna ”Personlig Utmaning” mellan mötena. 

 Planera och genomföra ett Göra skillnad-projekt för  
 att göra en verklig skillnad för andra, genom att nå  
 ut till åtminstone två andra barn eller ungdomar med  
 en aktivitet som varar en timme (eller mer!) och som  
 sprider meddelandet om kroppsligt självförtroende 
 och de förmågor de lärt sig. 

Information om hur du beställer märken finns på: 
www.scouterna.se/ ledascouting
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Hur fungerar 
Free Being Me?

Huvudbudskapen
Free Being Me arbetar för att förbättra kroppsligt själv -
förtroende genom att skapa en trygg miljö där 
deltagarna har makten att utmana samhällets väldigt 
specifika ideal för vad som är vackert eller attraktivt. I 
Free Being Me kallar vi detta snävt definierade ideal för 
”utseendemyten”  

Din Free Being Me-resa kommer att ta dina scouter 
genom tre huvudpunkter:

 Ditt samhälles nuvarande skönhetsstandard är 
 snävt definierad (det finns en lång och väldigt  
 specifik lista över egenskaper som utgör det   
 ”perfekta utseendet”) och nästan omöjlig att 
 uppnå. Det är därför vi kallar den ”utseendemyten”.

 Det är inte värt att försöka se ut som utseende -
 myten – det finns massor av negativa konsekvenser 
 för enskilda och för samhället i form av påverkan på 
 vår hälsa, i vänskap, skolliv och samhällslivet i övrigt.

 Genom att fokusera på vad vi tycker om med våra  
 kroppar och vad de kan göra, på våra personligheter  
 och på vårt eget språk och agerande, kan vi   
 förbättra vårt och andras kroppsliga självförtroende.

Utseendemyten
Varje dag möts barn och ungdomar av budskapet 
att om de vill bli framgångsrika behöver de se ut 
på ett visst sätt. Även om detta socialt definierade 
”idealutseende” varierar över världen (idealet för 
flickor i vissa länder är  att vara brunbrända, smala, 
vältränad och ha stor byst, medan det i andra länder 
är eftersträvansvärt att vara nätt och ha ljus hy) 
känner flickor och kvinnor, liksom pojkar och män, en 
stark press från global media, vänner och familj, att 
försöka uppnå sitt samhälles idealutseende.

I Free Being Me kallar vi samhällets idealutseende för 
”utseendemyten”. Det kallas för en myt eftersom den 
är omöjligt att uppnå. Det är trots allt så att även foton 

av kändisar och supermodeller är bearbetade och 
retuscherade digitalt! I verkligheten finns det många 
olika sätt att vara vacker (en del har att göra med 
utseende och en del har det inte) och vi kan vara nöjda 
och tycka om vårt utseende utan försöka att se ut som 
utseendemyten.

Från forskning världen över vet vi att flickor är mer 
benägna att uppleva ett svagt kroppsligt själv för-
troende om de följer utseendemyten. Free Being Me 
handlar om att scouterna ska känna igen utseende-
myten och sedan kunna göra ett ställnings tagande 
emot den, och skapa egna lösningar för att hjälpa 
sig själva och sina vänner att ifrågasätta och motstå 
utseendemyten. 

Att inte känna pressen att se ut som utseendemyten, 
ger barn och ungdomar friheten att acceptera sina 
kroppar så som de är, och värdesätta dem för vad de 
kan göra och uppnå. Världen blir en helt annan plats, 
en plats där barn och ungdomar får styrka att njuta av 
livet och uppskattar och tar hand om sina kroppar genom 
att äta bra och träna för att det får dem att må bra.
 

Visste du att:
  Modeller sminkas i flera timmar innan de ska 

 fotograferas och deras bilder blir dator - 
 redigerade i efterhand. Detta för att få  
 modellerna att se ännu mer ”perfekta” ut. 
 Det krävs hårfrisörer, stylister, ljussättare,   
 klädskapare, make-up-artister, assisterande   
 kameramän, vindmaskiner och mycket annat   
 för att uppnå det ”naturliga” utseendet.

  Skådespelare som spelar superhjältar på film 
 bygger upp sina muskler med hjälp av   
 träningsrutiner och kosttillskott som kan skada  
 deras hälsa på lång sikt. 

  Många modeller saknar kroppsligt självför-
troende och tar till extrema metoder för att se 
ut som de gör.
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Den lärande resan 
Free Being Me kommer att ta med dina scouter på en 
resa, genom att uppmuntra scouterna att protestera 
mot utseendemyten och samtidigt få ökat kroppsligt 
självförtroende genom fyra enkla steg:

Identifiera utseendemyten: Scouterna 
definierar själva utseendemyten så som den 

avspeglas i samhället och får förståelse för ämnet så 
att de kan se hur det påverkar deras egna liv.

Förstå uppoffringarna bakom att se ut 
som utseendemyten: Genom att förstå att 

utseendemyten är omöjlig att uppnå och medför 
massor av uppoffringar motiveras deltagarna att slå sig 
fria och ifrågasätta mytens inflytande över deras liv.  

Lära sig att protestera mot och utmana 
utseendemyten: De flesta av aktiviteterna i Free 

Being Me fokuserar på detta steg. Den här möjligheten 
att protestera mot utseendemyten är vad som gör 
den största skillnaden för deltagarnas kroppsliga 
självförtroende. Scouterna får chansen att uttrycka sin 
vilja att vara sig själva och sin beslutsamhet att inte 
låta utseendemyten hindra dem. De visar på hur galet 
det är att låta utseendemyten göra oss olyckliga och 
beskriver positiva alternativ.

Inspirera andra att protestera mot 
utseendemyten: Genom att planera och 

genomföra ett Göra skillnad-projekt, kommer 
scouterna både att utmana utseendemyten för 
sig själva och dela detta budskap med andra. De 
får också sprida sin egen revolution för kroppsligt 
självförtroende. 

Hur fungerar Free Being Me?

(fortsättning)

1

2

3

4

Protestera: 
Huvudingrediensen för Free 
Being Me-framgång
Att dina scouter får protestera mot utseende -
myten i den säkra miljön som scoutverksam-
heten ger är nyckeln till att förbättra deras 
kroppsliga självförtroende. Free Being Me hjälper 
scouterna att leda och att komma på sina egna 
ord, handlingar och idéer för att protestera mot 
utseendemyten. När scouterna protesterar 
och agerar mot utseendemyten tar de tillbaka 
kontrollen över sina tankar kring utseende och 
ideal – ett viktigt första steg mot att få kroppsligt 
självförtroende. 

Din roll

Som ledare är din roll att vägleda och 
uppmuntra varje individ att delta, och utmana 
utseendemyten för sin egen skull. Ju mer de 
gör sin röst hörd, desto mer självförtroende 
kommer de att få både för sin egen del och när 
det gäller att sprida budskapet om kroppsligt 
självförtroende till andra. Aktivitetspaketet 
ger dig verktyg för att göra detta. Det är också 
viktigt att du som ledare ser till att fokus för 
alla diskussioner handlar om att utmana 
utseendemyten, och att det inte ges något 
utrymme för att stödja den. Att tänka eller prata 
positivt om utseendemyten förstärker både själva 
myten och den press myten för med sig. Om du 
hör positiva kommentarer om utseendemyten, 
utmana deltagarna att tänka tillbaka på 
uppoffringarna som krävs för att leva upp till 
utseendemyten och varför det är meningslöst att 
arbeta hårt för att följa den.
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Aktivitetspaketen

Free Being Me-programmet har utformats i två olika 
versioner: en för 7-10 åringar och en för 11-14 åringar. 
Detta för att göra det inspirerande, enkelt, och roligt 
för er att genomföra programmet. WAGGGS har 
arbetat med experter för att på bästa sätt få med 
de mest beprövade och testade tillvägagångssätten 
att förbättra kroppsligt självförtroende.  Om ni 
använder materialet på det sätt som beskrivs i den här 
ledarguiden kommer ni att göra verklig skillnad för era 
scouters kroppsliga självförtroende.

Små grupper   
För att nå framgång med Free Being Me behöver alla 
scouter få gott om möjligheter att protestera mot 
utseendemyten. Detta är mycket enklare och mer 
bekvämt för scouterna om de är indelade i patruller. 
För att stödja patrullerna på bästa sätt och säkerställa 
att varje scout får möjlighet att göra sin åsikt hörd, bör 
det finnas en vuxen ledare som stöd för varje patrull. 
En patrull bör inte vara större än åtta deltagare. Det är 
bra om alla ledare som ska genomföra aktiviteterna 
läser igenom ledarguiden och aktivitetspaketen i 
förväg.

Free Being Me-resan 
Free Being Me är en resa på fem möten. De första fyra 
mötena ger scouterna den kunskap och de färdigheter 
som de behöver för att utmana utseendemyten. På 
det femte mötet får scouterna använda sina kunskaper 
genom att planera ett projekt för att utmana 
utseendemyten i verkligheten. Scouterna ska sedan 
genomföra projektet på riktigt. Eftersom scouternas 
kunskaper utvecklas under aktiviteterna och från ett 
möte till nästa, är det viktigt att alla fem mötena 
genomförs i rätt ordning. Att ta pauser mellan 
träffarna skapar utrymme för att låta kunskaper sjunka 
in och för att engagera sig i de mer reflekterande 
personliga utmaningarna.

Om ni har ont om tid och inte kan göra alla aktiviteter, 
är de viktigaste aktiviteterna markerade med 

en stjärna i aktivitetspaketen. Ni bör åtminstone 
genomföra de stjärnmärkta aktiviteterna för att 
få den bästa möjligheten att öka det kroppsliga 
självförtroendet hos era scouter.

Mötesupplägg
Varje möte med Free Being Me innehåller tre 
återkommande element:

1) Deltagandelöftet 
I början av varje möte ombeds scouterna att 
säga vad de tycker för att visa att de är 
engagerade att ta del av och ha roligt med 
Free Being Me. Det här är ett utmärkt sätt att få 
scouterna fokuserade och engagerade under 
hela mötet. Var kreativ och ha roligt med detta, 
så länge som scouterna har en chans att säga 
sin mening!

2) Utmana utseendemyten och 
värdesätta oss själva
Den största delen av varje möte innehåller 
aktiviteter som tillhandahåller scouterna med 
verktyg de behöver för att utmana utseende-
myten med sina egna ord och egna agerande. 
För att hjälpa dem att inse sin fulla potential, 
innehåller mötena också aktiviteter som får 
scouterna att värdesätta och acceptera sina egna 
kroppar och sina egna unika egenskaper.

3) Personliga utmaningar 
I slutet av varje möte får scouterna en personlig 
utmaning som de ska genomföra innan nästa 
möte. Dessa ger scouterna en möjlighet att 
reflektera över vad de har lärt sig, och att 
använda sina nya kunskaper i en annan miljö. 
Förklara varje personlig utmaning noga, och låt 
föräldrarna veta hur de kan stödja sina barn att 
genomföra de personliga utmaningarna.
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Mål
Genom att dela med sig av sin ”spegel spegel 
utmaning” ökar scouterna sitt kroppsliga självför
troende genom att öva på att säga saker högt inför 
andra om vad de tycker om med sig själva och genom 
att skapa en kultur där barn och ungdomar är stolta 
över sina kroppar och vem de är. 

  Att göra

 Bra gjort allihop med er spegel spegel utmaning och 
att tänka på saker som ni tycker om med er själva och 
era kroppar. Nu ska vi dela det med varandra! 

Kom ihåg att det är väldigt viktigt att tänka positivt 
om era kroppar och vi vill skapa en revolution där barn 
och ungdomar känner sig självsäkra att prata om vad 
de tycker om med sina kroppar och om vem de är. Det 
kräver träning men att påminna dig själv om saker som 
du tycker om med dig själv och din kropp är ett bra sätt 
att hjälpa till att besegra utseendemyten. 

Lek en gruppindelningslek. Be alla att röra sig snabbt 
runtomkring i möteslokalen. Målet för scouterna är 
att samlas i grupper så snabbt som möjligt när de hör 
ledaren ropa ut ett nummer – till exempel så ska alla 
samlas i grupper om tre om ledaren ropar ut ”tre!” 

I de grupperna delar sedan scouterna med sig av en 
av sakerna som de tycker om med sig själv från deras 
spegel spegel lista. Uppmuntra dem att säga det på 
följande sätt: ”Jag gillar min…” 
Varje gång det bildas en ny grupp ska du berätta för 
dem vad du vill att de delar med sig av innan de börjar 
dela med sig – någonting de gillar med…

 sin personlighet

 den kroppsdel som låter dem göra saker de gillar

 den del av sin kropp som de tycker om utseendet på

Genomför åtminstone tre omgångar av denna grupp
indelning så att alla kan dela med sig av minst en sak 

från varje lista. Gruppindelningsleken leder ibland till 
att det blir några personer kvar när grupperna bildas, 
och deras jobb blir då att springa till vilken som helst 
av grupperna och säga sin favoritsak först!

Scouterna ska bara säga det drag som de tycker om – 
de behöver inte förklara varför!

  Bra gjort, det är härligt att höra så många positiva 
saker från er!

Dela med dig: Spegel spegel 
personlig utmaning

Tips:
	 	Om	du	arbetar	med	en	grupp	med	både	flickor	
och pojkar kan detta fungera bäst om ni gör 
övningen	med	enbart	flickor	respektive	enbart	
pojkar i var sin grupp. Säkerställ att alla är 
positiva och stödjer varandra då det inte alltid är 
en helt enkel aktivitet 

 I korthet
Scouterna leker en 
gruppindelningslek för att dela 
sina spegel spegel idéer. 

 Material
Scouternas färdiga spegel 
spegel papper.  

Frågor
  Hur kändes det att vara positiv mot sig själv?

   Varför är det bra att öva på att säga positiva saker 
till dig själv?

Möte fyra

15 minMål: Vad 
scouterna 
kommer att 
lära sig genom 
att genomföra 
aktiviteten.

Stödmanus: 
Exempel på 
hur du kan 
kommunicera 
huvud-
budskapet i 
varje aktivitet. 

Du behöver: 
Utrustning och 
resurser som 
du behöver ha 
klart för att 
genomföra 
aktiviteten.

Prata om: 
Frågor för att 
hjälpa scouterna 
att reflektera 
över sina 
upplevelser och 
inse vad de har 
lärt sig. 

Tips: Några tips för att hjälpa dig 
att nå målet med aktiviteten.

Stjärna: Visar att detta är 
en nödvändig aktivitet att 
göra för att säkerställa att 
Free Being Me har en positiv 
inverkan på dina scouters 
kroppsliga självförtroende.

Tidsangivelse: Ger dig en 
uppfattning om hur lång tid du behöver 
avsätta för aktiviteten. Beroende på din 
patrulls storlek, personlighet, och antalet 
ledare som finns tillgängliga, kan du 
behöva mer eller mindre tid.

I korthet: 
En snabb 
sammanfattning   
av vad som 
händer i 
aktiviteten. 
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Dela ditt Göra skillnad-
Projekt för att skapa en 
världsomfattande revolution 
i kroppsligt självförtroende!

Besök www.free-being-me.com 
för att dela din avdelnings fantastiska 
handlingar och bli inspirerad av andra   
över hela världen.

Stödmanus
Du kommer se att många aktiviteter innehåller 
”stödmanus”. Dessa visas i fetstilt, blå text i 
aktivitetspaketen. De finns för att ge dig stöd i att 
hjälpa din avdelning att utmana utseendemyten och 
bryta sig fria från dess inflytande och på så vis stärka 
sitt kroppsliga självförtroende.

Stödmanuset ger dig tips på saker du kan säga för 
att kommunicera huvudbudskapet i Free Being Me. 
Det kommer att hjälpa dig att förstå vad som behöver 
kommuniceras, och ge dig tips på hur du kan göra
budskapet tydligt för din grupp. Du kan läsa stöd-
manuset högt som det står eller formulera om det när 
du förstått budskapet som levereras.

Erfarenhet visar att träffarna flyter på smidigast om du 
har ett förberedelsemöte med dina ledarkollegor och 
assistenter för att prova några av aktiviteterna och öva 
på att omformulera huvudbudskapen.

Göra skillnad projekt 
Ett av målen med Free Being Me är att sprida 
budskapet till så många som möjligt. Därför har din 
avdelning möjlighet att dela Free Being Me-budskapet 
genom att planera och genomföra ett Göra skillnad-
projekt. För att Göra skillnad-projekten ska få verklig 
effekt – och berättiga scouterna att få Free Being Me-
märket – ska de:

 Nå ut till minst två andra som inte har tagit del av  
 Free Being Me.

 Ge en meningsfull insikt i vad dina scouter har  
 lärt sig. Uppmuntra scouterna att bli förebilder  
 för kroppsligt självförtroende, dela vad de har  
 upptäckt om utseendemyten och utmana myten  
 tillsammans med sina vänner och omgivning.

 Göra något praktiskt och ha roligt!

Uppmuntra scouterna att vara kreativa och ta makten 
över sina Göra skillnad-projekt. De kan använda och 
anpassa idéerna från femte mötet, eller komma på 
egna. Scouterna kan utföra sina projekt individuellt 
eller i grupp. Väljer scouterna att genomföra projekten 
patrullvis ska de sikta på att nå två eller fler personer 
per patrullmedlem.

Aktivitetspaketen

(fortsättning)

free 
being 
me



Free Being Me  | Aktivitetsguide för ledare och medhjälpare sidan 14

Praktiska 
tips

Tidsåtgång 
Det här programmet består av fem möten som tar 
60-75 minuter vardera, plus den tid som ägnas åt 
Göra skillnad-projekten. Hur lång tid de tar är flexibelt. 
Free Being Me kommer att ha störst inverkan på dina 
scouters kroppsliga självförtroende om du genomför 
alla aktiviteter i den ordning de beskrivs. Glöm inte att 
planera in tid för förberedelser med dina ledarkollegor 
innan ni genomför programmet. 

Informera och involvera 
föräldrar 
För att få med föräldrarna på Free Being Me-resan 
tillsammans med sina barn, är det en bra idé att låta 
dem få veta vad ni kommer att göra och varför ni gör 
det. Föräldrar kan stödja i de personliga utmaningarna 
mellan träffarna. Att hålla igång diskussionerna 
hemma kan ge Free Being Me-programmet större 
effekt. Det finns ett exempelbrev på sidan 24 som du 
kan anpassa och ge till dina scouters föräldrar.

Utrustning och utrymmen
Free Being Me har utvecklats för att kunna användas i 
många olika miljöer, inklusive vanliga veckomöten och 
läger, och dessutom i en stor variation av länder. De 
flesta av aktiviteterna kräver väldigt enkelt material – 
papper, pennor och liknande – eller inget material alls. 
En del valbara aktiviteter har tagits med som kräver 
att ni använder en dator med internetanslutning 
för att visa videor och liknande. Dessa övningar är 
användbara tillägg, men de är inte nödvändiga. 

Flickgrupper och grupper med 
flickor och pojkar tillsammans
Free Being Me har utvecklats för att användas både 
i grupper med endast flickor och i grupper med 
både flickor och pojkar. Problem med kroppsligt 
självförtroende är mer erkänt hos flickor, men många 
pojkar kämpar också med tankar kring sitt utseende 
och har svårt att acceptera sig själva som de är. Många 
aktiviteter kan genomföras tillsammans men i några 
har vi föreslagit att du delar in gruppen i enkönade 
grupper. Att ha möjligheten att diskutera frågor kring 
kroppar och utseende i enkönade grupper kan hjälpa 
scouterna att känna sig mer trygga med att öppna 
upp, dela med sig och prata om sin oro.
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Saker att komma ihåg 
när Free Being Me används

Ledare och problematik kring 
kroppsligt självförtroende  
Nivån av självförtroende som vi har gällande vårt 
utseende förändras med åren och vi vet att problemet 
med lågt kroppsligt självförtroende inte försvinner 
när vi växer upp! Du behöver inte ha ett enormt stort 
kroppsligt självförtroende när du leder och har roligt 
med Free Being Me med din patrull. Däremot är det 
väldigt viktigt att du gör ditt bästa för att inte prata 
om de negativa känslorna som du kanske har, eller 
kan ha haft, kring ditt utseende. Detta eftersom Free 
Being Me handlar om att ge scouterna möjlighet att 
vara fria ifrån utseendemyten så att de kan utveckla 
självförtroendet att utmana den.

Om du blir verkligt involverad i aktiviteterna för egen 
del kan det bli rejält personligt givande för dig att 
leda Free Being Me. Ledare har berättat att de tycker 
om att leda träffarna, och att de själva upplever ett 
ökat kroppsligt självförtroende.  Se varandra som ett 
ledarteam, dela med er av era tankar och känslor till 
varandra. 

Om du behöver mer stöd, besök 
www.scouterna.se/ledascouting 

Där finns bland annat ett utbildningsprogram om 
kroppsligt självförtroende riktat till vuxna, som är 
utvecklat av samma experter inom kroppsligt själv-
förtroende som var med och skapade Free Being Me.

Inkludera alla 
WAGGS vill nå så många barn som möjligt över hela 
världen med det positiva budskapet i Free Being Me. 
Det är viktigt att tänka igenom de olika behov som 
finns i din grupp innan ni startar. Detta gäller särskilt 
om ledarna på avdelningen inte är vana vid att arbeta 
med den åldersgruppen eller de olika behov som 
scouterna har. Här är några saker att tänka på:

7-10 åringar…
 kommer att vara på olika nivåer vad gäller   

 medvetenhet och förståelse för ämnen som   
 kroppsligt självförtroende, självkänsla och media. 

 har ofta en stor spridning i erfarenhet och kunskap  
 mellan de yngsta och de äldsta i gruppen.  

 kommer att öka sin medvetenhet om hur andra  
 ser dem, och oroa sig över hur detta påverkar deras  
 förmåga att få vänner och passa in.

 kommer att börja lära sig om hur deras kroppar  
 kommer förändras när de växer, och en del kommer  
 att vara oroliga för huruvida de är ”normala” – detta  
 är ett utmärkt tillfälle att försäkra scouterna om att  
 de duger precis som de är!

Free Being Me för 
7–10-åringar: bygga 
grunden för kroppsligt 
självförtroende 

 Forskning har visat att de allra flesta barn 
har en viss förståelse för att personer omkring 
dem försöker att se ut på ett visst sätt och att 
det utseendet stöds av samhället. Vid sju års 
ålder har till exempel en av fyra sjuåriga flickor i 
Storbritannien försökt banta för att gå ner i vikt. 
Att läsa tidningar om tv-spel får 9-åringar att 
vilja ha mer muskler . 

Det är inte nödvändigtvis att de börjat koppla den 
pressen till sina egna liv. Free Being Me har noga 
anpassat sitt budskap för att vara lämpligt för 
åldersgruppen. Även om programmets mål är de
samma för 11–14-åringar, så har huvudbudskapet 
fokus på att skapa en stark grund för kroppsligt 
självförtroende, som stärker de yngre barnen att 
utmana utseendemyten de möter när de växer upp.
  

5  Reflections on Body Image: Report from the All Party Parliamentary Group on  
Body Image 2012 

6 Prof Kristen Harrison, University of Illinois Study, 2007, 181 Boys, av. age 9
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11-14 åringar…
 Har troligen redan utseendemyten klar för sig, även  

 om så inte är fallet för alla (särskilt för de yngre).  
 Om du är orolig för att aktiviteterna inte passar för  
 alla dina scouter kan du använda några av   
 aktiviteterna från 7-10-årsprogrammet med dina  
 yngre deltagare. Du kan även dela in dina yngre och  
 dina äldre scouter i olika grupper under olika delar  
 av programmet. 

 Har troligen upplevt pressen av utseendemyten  
 själva och kan ha svårt att vara positiva över vissa  
 delar av sitt utseende. När deltagarna har förstått 
 uppoffringarna som krävs för att följa utseende-  
 myten, kan de eventuellt döma de som fortsätter  
 att jaga myten. Understryk att Free Being Me  
 utmanar samhällets ständiga återskapande av  
 utseendemyten och att det är en fälla som många  
 av oss faller i på ett eller annat sätt. Uppmuntra  
 dina scouter att vara positiva och stödjande samt  
 förespråka alternativet att utmana utseendemyten  
 för de som faller för den istället för att döma. 

Det förbereder dem också för programmet 
för 11–14-åringar.  

Den största skillnaden mellan de två 
programmen är att 7–10-årsprogrammet inte 
nämner utseendemyten. Detta hindrar yngre 
barn från att lägga för mycket fokus på den 
socialt skapade idén kring skönhet. Istället är 
huvudbudskapen för 7–10-åringar:

 “Det finns inte bara ett sätt att vara vacker på.”

   “Vår insida har minst lika stor betydelse som 
vårt utseende.”

  “Det är viktigt att vara dig själv. Vi är alla olika 
och det gör oss speciella.”

  “Människor bestämmer sig inte för om de gillar 
dig eller inte enbart baserat på hur du ser ut.”

  “Det är viktigt att uppskatta vad våra kroppar 
kan göra, inte bara hur de ser ut.”

Saker att komma ihåg när Free Being Me används

(fortsättning)
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Förmåga
Det är viktigt att alla får chansen att göra sitt bästa för 
att delta i Free Being Me. Dina scouter kommer att vara 
i olika faser av sin utveckling och du måste tänka på 
allas olika behov. 

Många aktiviteter i Free Being Me innebär fysisk 
aktivitet och kräver kortare perioder av koncentration, 
samt färdigheter så som att läsa, skriva och måla. 
Du vet bäst vad dina scouter klarar av. Försök att 
hitta sätt att hjälpa alla scouter att uttrycka sig, till 
exempel genom att hjälpa till med att läsa och skriva, 
underlätta konversationer och uppmuntra äldre 
scouter att stödja yngre scouter och alla med särskilda 
behov. Anpassa de aktiviteter som du känner inte 
kommer att fungera för din patrull, men försök att 
behålla huvudpunkterna så lika som du kan. 

Kultur och bakgrund 
Dina scouter kanske kommer från varierande 
kulturella, socio-ekonomiska och religiösa bakgrunder. 
Detta påverkar hur den enskilde scouten hanterar vissa 
frågor, inklusive de om deras egna kroppar. För en del 
barn kommer det att vara en utmaning att prata om 
sin kropp inför andra (även med vänner och bekanta).

Att vara medveten om interkulturella skillnader 
kommer att hjälpa dig att förbereda och genomföra 
de anpassningar som behövs för att säkerställa att alla 
barn i din grupp blir inkluderade. Rådfråga scouternas 
familjer om du är osäker – du kan upptäcka att det 
du har planerat inte kommer att vara något problem 
överhuvudtaget!

Saker att komma ihåg när Free Being Me används

(fortsättning)

Skapa en säker 
lärandemiljö 
Tillit och en känsla av säkerhet är viktigt för alla 
scoutaktiviteter. Det gäller såklart även Free 
Being Me. En del av de frågor som behandlas 
inom programmet kan vara känsliga för en del 
scouter. Scouterna behöver också känna sig fria 
att säga sin åsikt under aktiviteterna för att det 
ska ha en verklig inverkan på deras kroppsliga 
självförtroende. De här tipsen kommer att hjälpa 
dig att skapa en säker miljö för programmet.

a. Se till att alla ledare gått ”Trygga 
möten”
För att säkerställa att all vår verksamhet är trygg 
för barn och unga har Scouterna tagit fram en 
webbaserad ledarutbildning som heter Trygga 
Möten. Genom den utbildas scoutledare i hur man 
skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur 
man förebygger övergrepp, och hur man beter sig 
om man tror att någon far illa. Scouterna ingår i 
Nätverket för Barnkonventionen vars mål är att 
främja FN:s konvention om barns rättigheter.

b. Bestämma riktlinjer för gruppen 
och använda dem
Under det första mötet kommer din patrull att få 
skapa eller granska några riktlinjer för gruppen. 
Detta fungerar bäst om idéerna skapas av 
scouterna själva och alla som är involverade i 
genomförandet accepterar dem. Några exempel 
på riktlinjer för patrullen finns i aktivitetspaketen. 

c. Skapa ett time out-område
Skapa en plats i er möteslokal dit scouterna kan 
gå om de behöver lämna en aktivitet eller om 
de behöver ta en paus. Alla ska känna att deras 
deltagande är frivilligt. Ha uppsikt över platsen 
och se till att alla som använder pausområdet får 
stöttning av en ledare om de behöver det.
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Vad gäller om jag håller 
ett läger eller utflykt?  

Är det möjligt att genomföra 
det här programmet i olika 
scoutsammanhang? 
Free Being Me är utformat för att kunna genomföras i 
olika sammanhang. Det idealiska är att det genomförs 
under fem möten, inklusive personliga utmaningar 
som genomförs mellan mötena och med ett Göra 
skillnad-projekt efteråt. Om du genomför det här 
programmet i ett hajk- eller lägersammanhang, ska 
du se till att skapa tid för personliga utmaningar under 
raster. Du kan exempelvis genomföra ett möte per 
dag under fyra dagar eller under två halvdagar över 
en tvådagarsperiod. Genomför dock inte hela program-
met under en heldag, och se till att åtminstone 
huvudmaterialet (de aktiviteter som markeras med 
stjärnor i aktivitetspaketen) används.

Om deltagarna ställer 
svåra frågor? 

Exempel på några frågor du kan få höra:
”Är de som följer myten dåliga människor?”
”Vad är det för fel med att ta hand om mig själv, att 
vilja ha make-up, moderiktiga kläder och se bra ut?”
”Jag är smal och jag tycker om mig själv så som jag är – 
betyder detta att jag måste gå upp i vikt?”
”Min tränare sa till mig att det är hälsosamt att träna 
hårt för att träna upp mina muskler – varför säger du 
till mig att det inte är så?”
 
Free Being Me Me verkar för ett alternativ till utseende-
myten, där du gillar din kropp för det den kan göra. 
Det är en del av hela scoutrörelsens program genom 
att det förespråkar en hälsosam livsstil, att träna och 
vara utomhus för att det är roligt och för att utveckla 
sina färdigheter, samt att ha en balanserad och god 
kosthållning för att må bra.  

Det finns inte en form eller ett speciellt utseende att 
uppnå. Det är viktigt att förespråka en balanserad 
kosthållning och träning för god hälsa och välmående, 
snarare än för att uppnå ett visst utseende. 

Free Being Me förespråkar mångfald och urval, att 
acceptera sig själv och en icke-dömande inställning 
gentemot andra. Att använda make-up, följa modet och 
att träna hårt kan vara roligt och ett sätt att uttrycka 
dig själv – det är viktigt att du gör det för att du vill göra 
det, inte för att du känner att du måste. Förmågor som 
mediekunskap som lärts in genom Free Being Me stärker 
barn att känna sig fria att vara sig själva, ta sina egna 
beslut och hjälpa andra att göra det samma.

Om någon deltagare inte 
vill uttala sig? 

Att säga sin åsikt och uttala sig är en väldigt viktig 
del av Free Being Me. Därför är det en nyckeluppgift 
för ledaren att stödja scouterna så att de säger sin 
åsikt. Här är några tips för att uppmuntra ett aktivt 
deltagande: 

 Ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ett  
 enkelt “ja” eller “nej” för att uppmuntra scouterna  
 att uttrycka sina åsikter. Fråga exempelvis inte  
 ”Tyckte du om den aktiviteten?”, utan istället “Hur  
 tycker du att den här aktiviteten kan vara bra för dig  
 och andra scouter?” 

 Påminn alla om grundreglerna som de har upprättat  
 om att lyssna på varandra och turas om att prata. 

 Betona att alla scouter kan bidra med något i   
 aktiviteterna.

 Be, på ett snällt och positivt sätt, alla att rapportera  
 eller dela med sig av sina erfarenheter. 

Vanligt förekommande 
frågor
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Om deltagarna retar 
varandra?  

Barn retar ofta varandra som ett sätt att komma över 
osäkerhet eller saker de skäms över. Det är möjligt 
att diskussionerna om kroppsrelaterade frågor skapar 
besvär eller osäkerhet som kan leda till att de retas, 
särskilt när det gäller grupper som är blandade med 
både flickor och pojkar. 

Ignorera inte retandet. Konfrontera situationen. 
Du kanske behöver avbryta en aktivitet men var 
uppmärksam på känslorna hos alla inblandade – du 
kan välja att konfrontera retandet i patrullen, eller 
genom att ta de inblandade åt sidan. Gör tydligt klart 
vilket av beteendet som inte är acceptabelt och varför. 
Det kan hjälpa att påminna scouterna om gruppens 
riktlinjer som de har gått med på att respektera.

Om ett avslöjande sker?  
Din trygga miljö kan ge scouter som upplever problem 
relaterade till kroppsligt självförtroende och självkänsla 
modet att berätta om vad som händer i deras liv. 
Exempelvis kan barn avslöja att de blir mobbade eller 
har blivit mobbade av andra, att de har ätstörningar, 
eller att de upplever något slags problem hemma. 
Ett avslöjande är ”ett rop på hjälp” och det är oerhört 
viktigt att vara stödjande. 

 Avbryt inte och försök inte stoppa scouten. Är  
 scouten i en grupp kan du dock avbryta och stoppa  
 scouten för att istället föreslå att ni två fortsätter  
 diskussionen tillsammans. 

 Lyssna på allt scouten vill säga, men pressa hen  
 inte att säga mer än så – det är inte din uppgift att  
 korsförhöra någon.

 Anteckna konversationen efteråt men undersök  
 inte själv scoutens uppgifter. Bevara inga   
 hemligheter om barnet är i fara och behöver hjälp.  
 Förklara att du kanske inte har möjlighet att bevara  
 hemligheten och varför samt vem du kommer  
 att vidareberfodra informationen till. Kom ihåg att  
 sekretess är viktigt och att enbart berätta   
 för de som behöver veta (detta innebär inte alltid  
 föräldrarna). 

 Om du känner att scouten är i omedelbar fara  
 ska du agera direkt, exempelvis genom att ringa  
 socialtjänsten eller polisen.

 Rådgör med en ledarkollega eller annan   
 kårfunktionär och/eller socialtjänsten om du anser  
 att scouten behöver fortsatt hjälp och du inte är  
 säker på vad du ska göra som nästa steg. 

 Berätta för en annan ledare vad som hänt om  
 scouten har delat med sig av en svår situation som  
 du känner att ni inte behöver gå vidare med, och gör  
 en uppföljning med scouten för att säkerställa så att  
 hen mår bra.

Om avslöjandet har skett i en grupp, se till att 
gruppen kommer ihåg sin överenskommelse om att 
vara stödjande och snälla mot varandra – påminn 
särskilt om att det innebär att de inte ska skvallra om 
personen utan vara goda lyssnare och goda vänner. 
Påminn scouterna att allt privat som delges inom 
gruppen ska fortsätta vara konfidentiellt. Försäkra dem 
om att scouten kommer att tas om hand, och att de 
kan prata med dig om de är oroliga för något.
 

Vanligt förekommande frågor

(fortsättning)
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Lärande i patrullen
Lärande är ofta roligare och mer engagerande när det 
sker i patrullen. Många barn och ungdomar upplever 
att det är tryggare att uttrycka sin åsikt när de har stöd 
av en patrull. Patruller med scouter i blandade åldrar 
uppmuntrar äldre scouter att vara positiva förebilder 
och utmanar scouter att ta ansvar för aktiviteter, 
stödja varandra och att fatta egna beslut. Det är också 
ett bra sätt för scouterna att öva på samarbete i olika 
konstellationer. Lärande i patruller är både en del av 
scoutmetoden och något som förbättrar den inverkan 
Free Being Me har på deltagarna. 

Stödjande och lyssnande 
ledarskap
Alla har vi olika sätt att lära oss saker. Scouternas 
program kombinerar olika aktiviteter för att tillgodose 
många inlärningsstilar. Att se och ta hänsyn till 
varje individ är centralt för att hjälpa alla scouter att 
göra sitt bästa för att delta i aktiviteter. Genom att 
uppmuntra alla att stödja varandra och genom att 
skapa utrymme för individer att bidra till aktiviteter på 
olika sätt, ges varje scout som deltar i Free Being Me 
möjlighet att lära på sitt eget sätt och varje enskild 
prestation hyllas. 

Free Being Me uppmuntrar scouter att interagera 
med varandra och med sina vänner för att utforska 
hur de kan hjälpa andra att förbättra sitt kroppsliga 
självförtroende och sin självkänsla. Under programmet 
gör scouterna detta främst med varandras stöd men 
de blir också vägledda av en äldre vän eller vuxen 
ledare. Free Being Me använder kraften i goda 
förebilder för att förstärka deltagarnas ledarskaps-
utveckling. Det sker genom att koppla ihop människor 
i olika åldrar, med olika kön samt olika kulturell och 
social bakgrund för att arbeta tillsammans för att 
bygga upp scouternas förmågor. 

Learning by doing (lära 
genom att göra)
Människor lär sig bäst när de känner sig motiverade. 
Att lära genom att göra låter deltagarna knyta sina 
upplevelser till sitt eget liv och sina egna erfarenheter. 
Det i sin tur ger dem makten att agera och ta ställning. 
Det är därför Scouterna arbetar med lärande på ett 
praktiskt sätt genom utmaningar, erfarenheter, lekar, 
projekt och experiment. Free Being Me använder 
learning by doing genom att låta scouterna skapa 
sina egna hjälpmedel, diskutera sina egna frågor och 
idéer, och utveckla riktiga projekt och handlingar för 
att hjälpa sig själva och sina vänner att känna större 
kroppsligt självförtroende. 

Lokalt och globalt 
samhällsengagemang
Vi lär oss mycket från våra samhällen och vår omvärld 
och genom att reflektera över vad det innebär att vara 
en del av dem. Scouternas program och aktiviteter 
nyttjar detta genom att låta scouterna ta ställning 
i frågor som de bryr sig om och utveckla sina 
ställningstaganden till samhällsförändrande projekt. 
Free Being Me tar itu med det faktum att människor 
världen över känner sig pressade att se ut på ett 
speciellt sätt eftersom samhället säger att det är 
viktigt. Genom att förstå och protestera mot detta, tar 
scouterna ansvar för sina liv och den påverkan 
de kan ha på andra omkring dem.
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Vad är målspår?
I Scouterna får barn och unga möjlighet att utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar och allt vi gör bidrar 
i olika stor utsträckning till scoutens personliga 
utveckling. När vi pratar om personlig utveckling i 
Scouterna menar vi att vi vill hjälpa och stimulera unga 
människor att utvecklas inom fem olika områden: i 
tanken, som en del i en grupp, i sina relationer med 
andra, i sin tro och rent kroppsligt.

För att göra det lättare för scouterna att utvecklas 
inom dessa fem områden finns det 14 målspår. Ni 
kan se på målspåren som mål utlagda längs ett spår, 
som går från spårarscout till roverscout, där varje 
åldersgrupp får mål som är anpassade till deras nivå 
och förmåga. De 14 målspåren är: Ledarskap, Aktiv i 
gruppen, Relationer, Förståelse för omvärlden, Känsla 
för naturen, Aktiv i samhället, Existens, Självinsikt och 
självkänsla, Fysiska utmaningar, Ta hand om din kropp, 
Problemlösning, Kritiskt tänkande, Fantasi och kreativa 
uttryck och Egna värderingar.

sidan 21

Hur Free Being Me 
kopplar till målspåren
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Vilka målspår kopplar till 
Free Being Me?
Här följer en beskrivning av vilka målspår som kopplar 
till Free Being Me i sin helhet. Under varje möte 
arbetar scouterna lite extra mycket med några av 
nedanstående målspår. Vilka de är finns beskrivet i 
aktivitetspaketen. 

Med målspåret Självinsikt och självkänsla lär scouten 
känna sig själv, vilket är en grund för att utvecklas. När 
du har självinsikt vet du vad du tycker om att göra, 
vad du tycker är viktigt, vad du känner och vad du 
klarar av. Självkänsla är att veta att du duger som du 
är. Under Free Being Me funderar scouterna på vad de 
uppskattar hos sig själva och tränar på att ge och ta 
emot komplimanger. 

Ledarskap handlar om att ge scouterna tillfälle att öva 
på att leda andra och att se och motverka till exempel 
kroppsprat och härskartekniker.

Aktiv i gruppen innebär att scouterna tar en aktiv 
roll i patrullen, säger vad de tycker, lyssnar på andra 
och agerar på ett sätt så att det blir ett bra klimat 
i gruppen. Under hela Free Being Me uppmanas 
scouterna att säga vad de tycker och vara aktiva i 
övningarna. 

Kritiskt tänkande handlar om att ta till sig information 
och budskap från olika håll och sedan kunna analysera 
informationen och bilda sig en egen uppfattning 
utifrån den. Under Free Being Me arbetar scouterna 
t.ex. med att ta ställning om påståenden är falska eller 
sanna samt att förstå hur bilder retuscheras.

Egna värderingar fokuserar på scoutens personliga 
ställningstaganden och under Free Being Me funderar 
scouterna på vad de själva tycker om utseendemyten 
och varför de inte vill följa den. 

Genom att arbeta med målspåret Relationer får 
scouterna fundera, diskutera och umgås med andra 
människor så att de kan få en större förståelse och lätt 
visa vad de känner och tycker. I arbetet med Free Being 
Me funderar de på vad som kännetecknar en bra vän 
och hur de kan hjälpa en vän som inte mår bra. 

Förståelse för omvärlden arbetar scouterna med 
när de förstår att skönhetsidealet skiljer sig åt i olika 
samhällen. De förstår att det är media, tidningar och 
vi själva som skapar utseendemyten och bär upp den. 
Detta är också början till att förstå hur kulturer i ett 
samhälle skapas.  

Målspåret Aktiv i samhället blir väldigt tydligt när 
scouterna planerar och genomför sina göra skillnad-
projekt. Då engagerar de sig i en fråga som betyder 
något för dem, tar ställning mot utseendemyten och 
sprider Free Being Me – budskapet vidare vilket leder till 
ett bättre samhälle. 

När scouterna får i uppgift att skapa en framsida på 
en tidning, musikvideo, radiojingel eller serie får deras 
fantasi och kreativitet flöda fritt. Då arbetar de med 
målspåret Fantasi och kreativa uttryck. 
  

Hur Free Being Me kopplar till målspåren

(fortsättning)
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Ordlista

Kroppsligt självförtroende:  
Kroppsligt självförtroende handlar om hur människor 
känner för sitt utseende. När vi har kroppsligt själv-
förtroende accepterar vi, och är nöjda med, vårt 
utseende och vad våra kroppar kan göra. Att ha ett 
starkt kroppsligt självförtroende är en faktor som kan 
höja självkänslan.

Självkänsla: 
En känsla av självrespekt och egenvärde. Någon som 
har stark självkänsla tror på sig själv och på sitt 
människo värde. Att ha stark självkänsla hjälper 
människor att nå sin fulla potential och att inte hindras 
av att de saknar en tro på sig själva eller sina för-
mågor. Scouterna hjälper barn och ungdomar att 
stärka sin självkänsla, att följa sina drömmar, bidra till 
sina samhällen, och göra skillnad i världen.  

Utseendemyt: 
Den smala definitionen av samhällets ideal för vad 
som är vackert eller attraktivt. Utseendemyten 
uppmuntras och återskapas i media och av vänner 
och familj runt omkring oss. Det är en myt eftersom 
det är ett så smalt koncept, med en så lång lista av 
kännetecken, att det är omöjligt för någon att uppnå. 
Även modeller som uppfattas som ”perfekta” är oftast 
digitalt retuscherade för att få dem att se ännu mer 
”perfekta” ut!

Aktivitetspaket:  
Detta är en samling aktiviteter som är en del av 
Free Being Me. Det finns två aktivitetspaket; ett för 
11–14-åringar och ett för 7–10-åringar.

Stödmanus:  
Detta är en stödfunktion som finns i aktivitetspaketen 
där texten är tryckt i fet, blå, kursiv stil. Det hjälper 
dig som ledare att leverera de viktigaste budskapen i 
aktiviteterna. Det är en bra idé att läsa igenom dem 
och uttrycka dem med dina egna ord när du har för-
stått budskapet, för att göra det relevant för din grupp.

Tack
Tack till alla er som har bidragit till 
författandet av  Free Being Me.

Dr. Phillippa Diedrichs –  
Dove Self Esteem Global Advisory Board 
Professor Carolyn Becker –  
The Body Project Collaborative

Dr Eric Stice – The Body Project Collaborative 
Andii Verhoeven –  
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
Jennifer Giangrande –  
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
Paul Bigmore –  
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
Girlguiding (UK)
Girl Scouts of the USA
Meaghan Ramsey –  
Senior Social Mission Manager, Global Dove
Global Advisory Board of the Dove Self Esteem Project
Bastian Küntzel – Incontro Training
Yael O‘Hanah – Frankly Speaking

Gå till www.free-being-me.com för 
mer stöd, idéer och inspiration för dig och 
dina scouter, och för att ge feedback med 
dina tankar om Free Being Me i vår globala 
undersökning.
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Brev till föräldrarna 

Till vårdnadshavare,

Vi kommer att genomföra ett aktivitetsprogram som heter Free Being Me. Programmet använder roliga 

aktiviteter för att hjälpa barn och ungdomar att få bättre kroppsligt självförtroende och stå emot 

samhällets påtryckningar. Det låter scouterna knyta kontakter med scouter från hela världen och göra 

skillnad på riktigt.

Världsomfattande forskning visar att lågt kroppsligt självförtroende hindrar barn och ungdomar från 

att nå sin fulla potential. Bland flickor undviker över 60 % aktiviteter på grund av att de mår dåligt över 

sitt utseende. Det kan gälla att uttrycka sin åsikt, att dansa, simma, gå på kalas, och räcka upp handen 

i klassrummet. En världsomfattande studie gjord av WAGGGS (flickscouternas världsorganisation) med 

kvinnor och flickor från 70 länder fann att minst 45 % upplever att flickor och kvinnor hindras från att ta 

ledarskapspositioner på grund av att de saknar självförtroende över sitt utseende. 

Free Being Me har utvecklats särskilt för scouter av WAGGGS, the Dove Self Esteem Project och 

experter i kroppsligt självförtroende. Aktiviteterna har präglats av världsledande forskning kring 

kroppsligt självförtroende, som visar att 60 % av de scouter som tar del i denna typ av icke-formella 

utbildningsprogram känner att de har betydligt mer kroppsligt självförtroende åtminstone tre år senare. 

Återkoppling från tusentals scouter från hela världen har också visat att de gärna vill prata och lära sig 

om kroppsligt självförtroende.

Mer än tre miljoner barn och ungdomar världen över kommer att ta del av Free Being Me, och Scouterna 

har åtagit sig att stötta denna världsomfattande kampanj för att göra en varaktig positiv skillnad för det 

kroppsliga självförtroendet hos våra scouter. 

Free Being Me är en resa på fem möten. De fyra första mötena utrustar scouterna med de kunskaper 

och färdigheter de behöver för att få mer kroppsligt självförtroende. Det femte mötet använder dessa 

lärdomar för att planera ett Göra skillnad-projekt, som ska genomföras efter mötet.

Mellan mötena kommer ditt barn att få med sig personliga utmaningar. Utmaningarna förklaras under 

mötet, och scouterna får med sig alla instruktioner på papper. Vi har också sammanfattat de personliga 

utmaningarna nedan.

Vi uppskattar ert stöd i detta för att Free Being Me ska ge våra scouter så bra utveckling som möjligt. Ta 

kontakt med någon av oss ledare om du vill veta mer, eller om du är intresserad av att hjälpa till med 

programmet eller med ett Göra skillnad-projekt.

Om du är intresserad av att veta mer om Free Being Me kan du besöka   

www.scouterna.se/ledascouting
 

Tack för ditt stöd,

Ledarna i X scoutkår/avdelning
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De fyra personliga 
utmaningarna ditt barn 
kommer att ta med hem är:

Mediadetektiverna 
Ditt barn har fått i uppdrag att hitta ett exempel på 
utseendemyten. Den här aktiviteten ber ditt barn att 
”avslöja” utseendemyten genom att hitta exempel 
på den i media och ta med sig till nästa möte 
tillsammans med en motivering om varför hen inte 
håller med om utseendemyten.

Vänskapslappen
Den här personliga utmaningen ber ditt barn att skriva 
ett meddelade till en vän på scouterna, som förklarar 
varför det finns nackdelar med att försöka se ut som 
utseendemyten och hur de kan stå emot pressen att 
göra det.

Spegel, spegel
Den här personliga utmaningen uppmuntrar ditt barn 
att se positiva saker som hen tycker om med sig själv 
när hen ser sin spegelbild istället för att kritisera sig 
själv och sitt utseende. De ska skriva en lista på saker 
som de tycker om med sig själva och sedan öva på att 
upprepa dem när de står framför en spegel.

Sprid ordet 
Ditt barn har blivit ombett att dela med sig av en 
eller flera positiva budskap med andra som utmanar 
utseendemyten. Det kan vara familj, vänner eller 
någon annan i deras omgivning. Ju fler personer de 
delar budskapet med, ju mer inspirerade kommer de 
att känna sig. De kommer att komma hem med ett 
löfteskort med ”en sak jag kommer att göra för att 
utmana utseendemyten för egen del” och ”en sak jag 
kommer att göra för att utmana utseendemyten för 
andra”. 

Personliga utmaningar, 
versionen för 11-14 åringar
Varje möte kommer ditt barn att få en rolig personlig 
utmaning att genomföra innan nästa möte.

Den personliga utmaningen fungerar bäst när ditt 
barn får komma på sina egna idéer och genomföra 
utmaningen självständigt. Uppmuntran och stöd 
från omgivningen kan ändå vara mycket uppskattat! 
Det är också värdefullt för scouterna att prata med 
sin omgivning om vad de lär sig av Free Being Me. 
Uppmana dem gärna att diskutera sina personliga 
utmaningar med dig efter varje möte.

Påminn ditt barn att ta med sig sin personliga 
utmaning till nästa Free Being Me-möte, eftersom den 
kommer att användas i några av aktiviteterna. 

Den personliga utmaningen uppmuntrar ofta ditt 
barn att på något sätt utmana ”utseendemyten”. 
Utseendemyten är det samhället säger till oss är hur 
människan med det ”perfekta utseendet” ska se ut. 
Det är en myt eftersom det är omöjligt för någon att 
se ut så i verkligheten. Även kändisar och modeller 
som hyllas och påstås ha ett perfekt utseende blir 
digitalt retuscherade innan de syns i media. Att träna 
på att utmana utseendemyten kommer att bygga upp 
ditt barns självförtroende och självkänsla så att de 
kan stoppa utseendemyten från att fortsätta påverka 
deras liv. Istället kan de koncentrera sig på att njuta 
av ett hälsosamt och lyckligt liv där de trivs med sitt 
utseende och tar väl hand om sina kroppar
.
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Personliga 
utmaningar

11-14 år
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De fyra personliga 
utmaningarna som ditt barn 
kommer att ta med sig hem är:

Verkliga förebilder
Den här aktiviteten ber deltagarna att identifiera en 
verklig förebild. Det ska vara någon som de känner 
personligen, som de verkligen tycker om och som 
de tycker är inspirerande. Det kan vara en vän eller 
en familjemedlem. De har ombetts att hitta ett foto, 
eller göra en målning, av den här personen att visa för 
gruppen på nästa möte. De har fått ett papper med 
några halvfärdiga meningar att slutföra.

Jag gillar mig själv-spågumman 
Ditt barn kommer att ta med sig en spågummemall 
hem. Hen ska skriva åtta saker som hen tycker om 
med sig själv i rutorna som finns på mallen, och får 
färglägga och dekorera spågumman så mycket hen 
vill. Varför inte leka med ditt barn och be hen att läsa 
upp sina ”jag gillar” budskap. Att öva på att säga 
positiva saker om sig själva hjälper barn att bygga sitt 
kroppsliga självförtroende.

Du är min stjärna 
Efter möte tre, kommer ditt barn att komma hem med 
ett positivt budskap skrivet på en stjärna. Scouterna 
har utmanats att dela sitt budskap så mycket som 
möjligt. Det skulle vara bra om du har möjlighet att 
stödja ditt barn att dela sitt budskap på ett säkert och 
klokt sätt.

Free Being Me löftet
Scouterna kommer att få med sig ett löfteskort 
hem efter fjärde mötet, där de har förbundit sig att 
göra två saker; en för att stärka sitt eget kroppsliga 
självförtroende, och en för att stärka andra att känna 
att de har mer kroppsligt självförtroende. De kan 
klara av att göra dessa saker självständigt, eller så 
uppskattar de lite stöd.

Personliga utmaningar, 
versionen för 7-10 åringar
Varje möte kommer ditt barn att få en rolig personlig 
utmaning att genomföra innan nästa möte.

Den personliga utmaningen fungerar bäst när ditt 
barn får komma på sina egna idéer och genomföra 
utmaningen självständigt. Uppmuntran och stöd 
från omgivningen kan ändå vara mycket uppskattat! 
Det är också värdefullt för scouterna att prata med 
sin omgivning om vad de lär sig av Free Being Me. 
Uppmana dem gärna att diskutera sina personliga 
utmaningar med dig efter varje möte.

Påminn ditt barn att ta med sig sin personliga 
utmaning till nästa Free Being Me-möte, eftersom den 
kommer att användas i några av aktiviteterna. 

De personliga utmaningarna fokuserar på att hjälpa 
ditt barn att förstå att det inte finns något rätt eller 
fel sätt att vara vacker på, och att insidan betyder 
mycket mer än utseendet. Dessa aktiviteter utvecklar 
deras motståndskraft och hjälper dem att utmana det 
sociala trycket från samhället och omgivningen när de 
växer upp.
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Personliga 
utmaningar

7-11 år


