
Ledarskap Som upptäckare får scouten öva sitt ledarskap i patrullen. Uppgifterna blir mer komplicerade och 
kräver fler steg men resultaten är tydliga och konkreta. Scouten tar ansvar för och hjälper gruppen 
framåt.

Aktiv i gruppen Upptäckaren lär sig mer om sig själv och om hur han eller hon fungerar i patrullen. Genom övningar 
och reflektion hittar man sätt att prata om positiva och negativa upplevelser i gruppen. Gruppen 
utvecklas till att låta alla komma till tals.

Relationer Upptäckarna tar ansvar för att alla i gruppen mår bra. Scouten får möjlighet att hitta vuxna förebilder 
och att fundera över känslor och kärlek. Upptäckaren får tillfälle att förstå att våra handlingar påverkar 
andra.

Förståelse för omvärlden Upptäckaren får möta olika kulturer i Sverige och i världen. Scouten får insikt om att människor har 
olika villkor och förutsättningar. Scouten kan sätta sig in i andras situation och känner engagemang för 
människor både lokalt och globalt.

Känsla för naturen Upptäckaren känner sig hemma i naturen och lär sig visa respekt för den. Upptäckarscouten förstår att 
saker vi människor gör kan påverka naturen. Scouten engagerar sig för att värna naturen i sin vardag.

Aktiv i samhället Upptäckaren vidareutvecklar sin förmåga och kunskap om demokratiska arbetsformer. 
Upptäckarscouten möter samhället och får möjlighet att göra en aktiv insats för sin omvärld och för en 
hållbar utveckling.

Existens Som upptäckare får scouten utrymme att själv utforska andlighet i olika former – både religiösa och 
ickereligiösa. Scouten får mer kunskap om olika trosinriktningar och sätt att leva och lär sig respektera 
skillnader. Scouten ställer frågor om livet.

Egna värderingar Upptäckarscouten utvecklar förståelse för olika etiska ståndpunkter och bildar egna uppfattningar. 
Upptäckaren reflekterar över scoutings värdegrund. Scouten tar ställning för ett positivt och 
respektfyllt förhållande till andra.

Självinsikt och självkänsla Upptäckaren utvecklar respekt för olikheter och agerar för att stötta och lyfta fram sina kamrater. 
Scouten upptäcker hur han eller hon reagerar fysiskt, mentalt och känslomässigt i olika situationer, 
t.ex. under stress, med- och motgång, grupptryck och lär sig att hantera det. Scouten utvecklar en god 
självbild genom att känna trygghet och få bekräftelse och får möjlighet att upptäcka starka och svaga 
sidor hos sig själv.

Fysiska utmaningar Upptäckaren får tänja sina gränser genom att delta i både fysiskt krävande och finmotoriska 
utmaningar. Scouten känner stolthet över att utveckla nya färdigheter på en individuellt anpassad nivå.

Ta hand om sin kropp Som upptäckare får scouten förståelse för vad han eller hon mår bra och dåligt av. Scouten får 
förståelse för hur kroppen reagerar vid olika tillfällen (t.ex. beroende på mat och dryck, ansträngning, 
kyla, värme och sömn) och gör utifrån det val för sin livsstil.

Problemlösning Upptäckarscouten får lära sig testa olika idéer och att vrida och vända på problem för att hitta fler och 
bättre lösningar. Scouten uppmuntras att jobba med nya infallsvinklar, både som del i patrullen och på 
egen hand. Upptäckaren är öppen för förslag och vågar testa nya idéer.

Kritiskt tänkande Upptäckarscouten utvecklar inte bara ifrågasättandet av vad som är sant och falskt, utan får också träna 
på att skapa sig en egen uppfattning. Scouten undersöker och testar sina föreställningar och tränar på 
att förklara dem för andra i patrullen.

Fantasi och kreativt uttryck Under sin upptäckartid utvecklar scouten sin förmåga att uttrycka sig kreativt på olika sätt. Scouten får 
tillfälle att utveckla ett kreativt och fantasifullt tänkande. Upptäckaren får och ger inspiration till andra 
för att utveckla färdigheter och uttryckssätt som passar honom eller henne.
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