
Ledarskap Utmanarscouten leder både i och utanför den egna patrullen, i större eller nya grupper och projekt. 
Ledarskapet utvecklas så att scouten lär sig ta fram det bästa bland sina kamrater eller yngre scouter, 
och lär sig se alla individers olika förmågor, roller och behov. Scouten känner sig trygg med sin 
kunskap och vågar leda andra.

Aktiv i gruppen Samarbetet och det egna ansvaret för gruppens bästa vidareutvecklas som utmanare. Scouten lär sig ta 
olika roller, både för att bidra till gruppens bästa och för att utmana sig själv. Scouten känner sig trygg i 
sin kompetens men kan samtidigt be om stöd.

Relationer Utmanaren utvecklar förståelse för sina känslor, verktyg för att hantera dem och förmågan att sätta sig 
in i andras känslor. Scouten bygger goda relationer och tar hand om sina medmänniskor. Scouten får 
möjlighet att reflektera över kärlek, sex och lustfyllda relationer

Förståelse för omvärlden Utmanaren får möjlighet att reflektera över och lära sig om varför människor (i Sverige och i världen) 
har olika villkor och förutsättningar. Under sin tid i utmanarna kommer scouten till insikt om hur hans 
eller hennes handlande kan få globala konsekvenser samt hur omvärlden påverkar hans eller hennes 
dagliga liv.

Känsla för naturen Utmanaren får möjlighet att reflektera över hur vi på olika sätt påverkar ekosystemen och hur de i sin 
tur påverkar oss. Scouten agerar på ett sätt som värnar naturen både lokalt och globalt. Målet är också 
att scouten söker naturupplevelser ensam och i grupp.

Aktiv i samhället Utmanarscouten utvecklar förmågan att se orättvisor och samhällsproblem och skapar möjligheter för 
sig själv och andra att aktivt bidra till lösningar. Scouten är en aktiv del av demokratiska processer på 
olika nivåer, både i Scouterna och i övriga samhället.

Existens Utmanarscouten får diskutera och pröva sin livsåskådning i mötet med andra människor och söka 
kunskap om olika livsstilar. Utmanaren får tillfälle att låta sin livsåskådning få konsekvenser i vardagen 
och att göra tydliga ställningstaganden, samt att respektera andras val. Scouten känner sig trygg med 
sina ställningstaganden, både i och utanför Scouterna.

Egna värderingar Scouten utmanas att ta ställning och provoceras i sina värderingar och uppmuntras att pröva egna 
och andras ställningstaganden genom diskussion och handling. Scouten prövar sina egna etiska 
ställningstaganden i relation till Scouternas värdegrund, scoutlag och scoutlöfte och ser dess 
konsekvenser.

Självinsikt och självkänsla Utmanaren lär känna sina starka och svaga sidor, både kroppsligt och mentalt, och lär sig uppskatta 
och känna sig bekväm med dem. Scouten känner sig trygg i sig själv och vågar stå för sina 
begränsningar. Scouten lär sig att känna igen och hantera stress både hos sig själv och hos andra.

Fysiska utmaningar Utmanaren ökar sin förmåga att ta risker och välja äventyr på rätt nivå. Scouten utvecklar förmågan 
att vara medveten om risker och möjligheter och utmanas till nya finmotoriska utmaningar och fysiska 
äventyr.

Ta hand om sin kropp Utmanarscouten fördjupar sin kunskap om vad man mår bra av och gör aktiva val kring sådant som 
påverkar hans eller hennes kropp. Scouten får insikt om konsekvenserna av dessa val. Scouterna väljer 
en sund livsstil och står för detta val både i och utanför Scouterna.

Problemlösning Utmanarscouten blir en kreativ problemlösare. Han eller hon får kunskaper och vana för de verktyg 
som behövs för att lösa både praktiska och teoretiska frågor. Scouten känner sig trygg med att pröva 
sina egna lösningar, men är samtidigt öppen för att lyssna på andras erfarenheter.

Kritiskt tänkande Som utmanare utvecklas man till att tänka kritiskt, bilda sig en egen uppfattning och respektera andras. 
Scouten får utveckla förmågan att jämföra och kritiskt granska information från olika källor. Scouten 
är medveten om att det kan finnas många tolkningar och samlar egna fakta.

Fantasi och kreativt uttryck Utmanaren utvecklar sin inlevelseförmåga och sina olika uttryckssätt för kreativitet och fantasi. 
Scouten hittar både nya sätt att uttrycka sig och olika sätt att genomföra en aktivitet på. Scouten lär sig 
också att se och uppskatta andras kreativitet.
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