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Scouternas programförklaring
Det här dokumentet är programförklaringen för scoutförbundens gemensamma program. Programför-
klaring är grunden för programmet och beskriver det på en övergripande nivå. Programmet är det vi gör 
och det vi står för i Scouterna. Det består både av idédokument som programförklaringen, och av material 
och aktivitetstips för att omsätta idéerna till verksamhet.

Programförklaringen är den teoretiska grund som programmet vilar på och riktar sig därför till den 
som vill dyka djupare i ideologiska frågor och fundera mer på programmets bakgrund. Den kan även vara 
till hjälp för den som vill tänka till lite mer grundligt kring programfrågor, till exempel för att formulera 
målsättningar för läger och andra arrangemang. Dessutom kan programförklaringen ge stöd, inspiration 
och mer kött på benen åt kursledare och scoutledare som är väl insatta och vill fördjupa sin förståelse för 
programmet.

Målet med allt vi gör i scouterna är att unga människor ska utvecklas som personer. Personlig ut-
veckling definieras i Scouterna som utveckling inom fem områden: gruppen (social utveckling), kroppen 
(fysisk utveckling), tron och livsfrågorna (andlig utveckling), känslorna (känslomässig utveckling) och 
tanken (intellektuell utveckling). Inom vart och ett av de fem utvecklingsområdena formulerades under 
arbetet med programförklaringen ett antal mål som beskriver vilken utveckling Scouterna vill bidra till. 
Målen har sedan brutits ned till mål för de olika åldersgrupperna, som följer 14 målspår: Ledarskap, 
Aktiv i gruppen, Problemlösning, Kritiskt tänkande, Existens, Egna värderingar, Fysiska utmaningar, 
Relationer, Förståelse för omvärlden, Känsla för naturen, Aktiv i samhället, Fantasi och kreativt uttryck, 
Självinsikt och självkänsla samt Ta hand om sin kropp. Dessa spår är lättare att jobba med på ett konkret 
sätt när man skapar sitt program. De ska inte ses som separata delar; mycket av det vi gör i Scouterna 
strävar mot flera mål samtidigt. 

All scoutverksamhet syftar till ungas utveckling definierat av de fem utvecklingsområdena. Den 
följer också ett definierat arbetssätt, scoutmetoden. Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling 
genom icke-formellt lärande, utformad för att ge unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina 
personliga förutsättningar. Den består av delarna Scoutlag och löfte, patrullen, learning by doing, sym-
boler och ceremonier, friluftsliv, lokalt och globalt samhällsengagemang samt stödjande och lyssnande 
ledarskap.

Som stöd för arbetet med scoutprogrammet längs de 14 målspåren finns ett märkessystem som ger 
både gruppen och den enskilda scouten möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och intressen. I de övre 
åldrarna arbetar patrullen i projekt, vilket ger dem goda möjligheter att utvecklas inom flera områden 
och anpassa programmet till sina önskemål. De får också stöd av personliga mentorer, och får själva öva 
ledarskap genom att vara mentorer åt yngre scouter. 

Genom att på detta sätt tydliggöra mål och metoder ger programmet förutsättningar till bra scout-
verksamhet. Med ett förnyat fokus på mål och metod kan vi också få en förnyelse av aktiviteterna. 

Programförklaringen har varit ett levande dokument som successivt tagits fram av programutveck-
lingsgruppen. Följande personer har ingått i gruppen under senare delen av arbetet: Arne Jamtrot, Fredrik 
Svensson, Gustav Öhrn, Karin Nolke, Linda Klang, Sara-Linnéa Andersson och Åsa Karsberg. 
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Denna programförklaring är ett resultat av den 
programutvecklingsprocess som initierades uti-
från strategidokumentet Färdplan för framtiden. I 
detta dokument, som samtliga förbund skrev under 
2006, sägs bland annat att ett gemensamt program, 
med gemensamma begrepp för åldersgrupperna, 
ska tas fram. Det betonas att programmet ska tyd-
liggöra scoutings syfte och metod, samt att man 
genom aktivitetsbanken ska kunna ta del av aktivi-
tetstips. På längre sikt betonas också behovet av att 
kontinuerligt utvärdera och utveckla programmet 
vidare för att ständigt öka kvaliteten och använd-
barheten. Som en grund för utvecklingen gjordes 
bland annat en analys av ungas livssituation, som 
sammanfattas i bilaga 1. 

1.2 Vad är program?
Programmet är summan av vad vi gör i Scouterna, 
hur vi gör det, och varför vi gör det. Det är alltså 
helheten av aktiviteterna, metoden och syftet – av 
det vi gör och det vi står för. Som stöd till program-
met finns både idédokument och material och akti-
vitetstips för att omsätta dem i verksamhet. Några 
viktiga idédokument som, vid sidan av denna pro-
gramförklaring, utgör och beskriver grunden för 
scoutprogrammet är:
• Svenska scoutrådets och scoutförbundens stadgar
• Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

1.3 Uppdatering av programmet
För att verksamheten ska spegla dagens samhälle 
och vara attraktivt för barn och unga är det vikigt 
att uppdatera programmet emellanåt. I arbetet med 
det gemensamma program som lanseras 2009 har vi 
gått grundligt tillväga och till stor del följt WOSM:s 
metod RAP (Renewed Approach to Programme). 
Vi har även fått inspiration från WAGGGS:s Edu-
cational Guidelines. Vi tror att själva grundstom-
men i programmet, det vill säga vad som uttrycks i 
det här dokumentet, är aktuellt och gångbart under 
lång tid framöver. Det material, tryckt och digitalt, 
som scouter och ledare använder i den dagliga verk-
samheten bör däremot uppdateras oftare. På det 
sättet är formspråk, aktivitetstips och hänvisningar 
till annat material alltid aktuellt. Det är även viktigt 
att emellanåt kunna gå tillbaka till programförkla-
ringen och säkerställa dess aktualitet.

Programförklaringen är antagen av Svenska 
Scoutrådets styrelse i oktober 2009. För att säker-
ställa att programförklaringen fortsätter att utgöra 
en bra och aktuell grund för scoutprogrammet ska 
den åter tas upp till fastställande vart femte år, näs-
ta gång således hösten 2014. En mer omfattande re-
vision med en uppdatering av programförklaringen 
bedöms dock inte behövas förrän tidigast 2019. 

4
Programförklaring



2. VI ÄR SCOUTERNA
2.1 Vårt syfte
Scouterna gör unga redo för livet. Vår verksamhet 
bygger på den värdegrund som finns i scoutlagen, 
scoutlöftet och scoutmetoden. Lite mer formellt 
beskrivs detta i Svenska Scoutrådets stadgar:
”Svenska Scoutrådets syfte är att möjliggöra för 
unga människor att utvecklas till ansvarsfulla 
världsmedborgare utifrån de värderingar som ut-
trycks i scoutlagen och scoutlöftet.”

2.2 Vi är en ungdomsrörelse
Ungas utveckling och lärande är det centrala i 
scoutrörelsen. Programmet syftar till att ge barn 
och unga möjligheter att utvecklas. Programmet 
vänder sig till den som är 8–25 år. Verksamheten 
bygger på att scouten själv lär sig, i en miljö där det 
är lätt och roligt att ta till sig nya saker, genom att 
själv få prova och dra slutsatser.

Scoutledaren är oerhört viktig för ungas ut-
veckling. Hon eller han finns där för att skapa 
möjligheter för scoutens utveckling. Scoutledaren 
är lyssnande och stödjande. Ledaren är äldre än 
scouten och har som uppgift att se till såväl grup-
pen som till varje enskild individ. I takt med att 
scouten utvecklas och får mer ansvar blir ledarens 
roll mindre ledande och mer stöttande. Ledaren får 
möjlighet till egen utveckling i mötet med scouten 
och genom utbildningar och engagemang i olika 
projekt.
Unga människors utveckling måste stå i fokus i all 
verksamhet i Scouterna, även sådant som vi inte 
normalt tänker på som program. Ledaren behöver 
tillsammans med scouterna ta reda på vilka utma-
ningar de står inför och vilka behov de har. Sam-
tidigt känner ledaren till målen i programmet och 
kan välja att betona de mål som är mest relevanta 
för scouterna i gruppen. Verksamheten formas av 
scouten och ledaren tillsammans, men det är hela ti-
den scoutens intresse och behov som ska stå i fokus.

 

2.3 Vi vill bli fler och mer olika 
Alla barn och unga är välkomna i scoutrörelsen. 
Genom programmet vill vi göra det möjligt för fler 
att känna sig välkomna, tilltalade och intresserade 
av scouterna. Scoutrörelsen arbetar aktivt mot dis-
kriminering. Vi strävar efter att alla individer får 
komma till sin rätt, både gamla och nya medlem-
mar. Människors yttre eller inre olikheter är en 
tillgång som berikar verksamheten och bidrar till 
att den blir mer diversifierad. Alla ska kunna hitta 
något i Scouterna som de tycker om, även om ingen  

tilltalas av allt.
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1Ibland görs åtskillnad mellan informell och icke-formell utbildning/lärande (se t ex Ungdomsstyrelsen, 2000: Att värdera kunskap). I detta sam-
manhang har vi valt begreppet icke-formellt lärande för att beskriva hur vi arbetar med lärande som ett medvetet och uttalat syfte, men utanför 
vanliga utbildningssituationer. 

3. VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER I PROGRAMMET

beskrivs närmare i kapitel 5 och 6. 
Scouting definieras också av vårt arbetssätt, det 
vill säga hur saker och ting görs. Vi arbetar enligt 
scoutmetoden, som säger att vi arbetar i patruller, 
ägnar oss åt friluftsliv, etc. Scoutmetoden är en 
helhet som genomsyrar scoutverksamheten. Alla 
delarna i metoden samverkar och behöver varan-
dra för att få effekt. Det gäller alla åldersgrupper, 
även om metoden tillämpas lite olika i olika åldrar. 
Metoden är en självklar del i planeringen precis 
som målen för respektive åldergrupp. Scoutme-
toden och dess delar beskrivs närmare i kapitel 7.

När vi gått igenom de här stegen och slutligen 
frågar oss vad vi ska göra är svaret: vi kan göra 
allt – om vi gör det enligt scoutmetoden och det 
bidrar till vårt syfte. Aktiviteterna kan alltså vara 
vitt skilda, så länge de görs enligt vår metod och 
bidrar till scouternas utveckling. Både syftena och 
scoutmetoden är fastställda och inget vi tummar på 
och de är dessutom relativt lika världen över. Dock 
är syftet, målen och metoden som vi använder en 
svensk uttolkning. Därför är det också viktigt att vi 
då och då omprövar vår uttolkning.

3.1 Varför – hur – vad
I scouterna strävar vi efter att barn och unga ska ut-
vecklas. Det är en form av lärande, men till skillnad 
från till exempel skolans formella lärande, arbetar vi 
med icke-formellt lärande1. Det betyder att vi inte lär 
ut eller undervisar i vanlig mening, utan att vi genom 
spännande och roliga aktiviteter skapar tillfälle för 
scouterna att göra nya erfarenheter och lära sig och 
utvecklas av dessa. Det förutsätter att aktiviteterna 
är roliga och spännande så att det blir en positiv 
upplevelse, och för att scouterna ska vilja fortsätta 
utvecklas. 

Eftersom upplevelserna som scouterna lär sig 
och utvecklas av kan vara av vitt skilda slag, kan vi 
göra väldigt många olika saker och kalla det för scou-
ting. Men det som gör det till just scouting och inte 
någonting annat är aktivitetens syfte och hur den ge-
nomförs. 
För att det ska vara scouting ska aktivitetens syfte 
vara att hjälpa unga människor till personlig ut-
vecklas i enlighet med vår värdegrund. Vi talar om 
personlig utveckling inom fem områden: social, 
fysisk, andlig, känslomässig och intellektuell ut-
veckling. I programmet sätts mål för utveckling-
en för varje åldersgrupp, placerade längs fjorton 
målspår. Utvecklingsområdena och målspåren 
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3.3 Allt vi gör är program – i rätt 
sammanhang
Allt vi gör tillsammans med scouten är program. 
Att laga sin egen mat på lägret likväl som att vara 
med på scoutkårens årsmöte bidrar till scoutens ut-
veckling och är en del av programmet.

Det här innebär också att saker och ting görs 
i sitt rätta sammanhang och på rätt ställe. Att sätta 
upp köket och laga mat görs när det är dags att äta, 
demokrati övas på årsmötet och så vidare. 

Samtidigt finns det sådant man måste öva på 
i förväg – det är det scouting handlar om, att bli 
redo för livet. Inför en längre utfärd kan det vara 
viktigt att känna till hur tältet fungerar så att man 
inte står på fjället i storm och ska slå upp det för 
första gången. Men då finns det ett tydligt syfte 
med att öva tältuppslagning. Detsamma gäller våra 
värderingar. Har vi jobbat med hur vi behandlar 
varandra innan någonting inträffar är det lättare att 
både undvika och hantera den situationen. Om vi 
har regler i gruppen som talar om vad som är okej 
och inte och mobbning förekommer, kan vi hän-
visa till reglerna. Då blir det naturligt att ta upp 
ämnet och diskutera det som inträffat.

3.2 Allt hänger ihop
I scouterna jobbar vi med helheter där allting 
hänger ihop. Vi vill verka för att hela individen 
och gruppen utvecklas. Det innebär att vi under 
olika tidpunkter fokuserar extra mycket på olika 
saker men att alla delarna hänger ihop och sam-
verkar. Under till exempel en vandringshajk med 
orientering får både kroppen och tanken en ut-
maning. Det här helhetstänkandet präglar även 
vår syn på scoutmetoden. Vi kan prata om scout-
metodens olika delar var för sig men utan varan-
dra blir de inte scoutmetoden. I kombination med 
learning by doing blir friluftslivet en utvecklande 
upplevelse. Och med ett stödjande och lyssnande 
ledarskap kan patrullen vara en plats för social ut-
veckling där alla individer blir sedda. 

Detsamma gäller målen för programmet. 
Målen beskrivs inom separata områden, men det 
ena målet knyter ofta an till det andra. Man kan 
arbeta med målen på olika sätt. Vissa lämpar sig 
mera för att göra speciella aktiviteter kring. Andra 
nås lättare genom att scouten får tillfälle att tänka 
på vad han eller hon upplevde under tiden, eller 
genom hur man genomför en aktivitet. Till exem-
pel kan det vara naturligt att samtala om relationer 
samtidigt som man genomför fysiska utmaningar 
tillsammans. Och genom att ledaren är vaken och 
utnyttjar tillfällen till lärande som kommer när 
oväntade saker händer, kan scouterna göra erfaren-
heter som leder till andra lärdomar än de som den 
ursprungliga aktiviteten syftade till. 
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4. ÅLDERSINDELNING

I Scouterna arbetar vi delvis uppdelat efter ålder 
för att alla ska kunna känna sig stimulerade och få 
utlopp för sina behov. Alla är dock olika och ut-
vecklas i olika takt. Därför utgår åldersindelningen 
från generaliseringar kring barns och ungas ut-
veckling och de utvecklingsfaser de går igenom. 
Åldersindelningen bygger på en omfattande analys, 
där hjälp togs av experter på ungas utveckling  (för 
personer se sista sidan) och programmet är skapat 
med utgångspunkt i åldersindelningen för att stöd-
ja scoutens personliga utveckling. 

Eftersom barn och unga utvecklas i olika takt 
finns det redan från början en inbyggd flexibilitet 
i åldersindelningen. På den lokala nivån använder 
man den indelning som möjliggör bästa utveckling 
för individen utifrån de lokala förutsättningarna.

 
4.1 Åldersgrupperna
Scoutverksamheten skiftar i karaktär för de olika 
åldersgrupperna både genom hur man organiserar 
sig, vad målen innebär och hur man kan jobba med 
scoutmetoden. Målen och metoden behandlas i 
kapitel sex och sju. Precis som själva åldersindel-

ningen bygger de på hur barn och unga utvecklas.
Åldersgruppernas namn kan användas med ändel-
sen –scout, men kan också stå för sig själva. För 
alla åldersgrupper har aktiva ord valts som väcker 
lust och känsla. Namnen kittlar fantasin och ska-
par möjligheter att bygga vidare med symboler och 
ceremonier. Samtidigt bildar de en helhet, strävar 
framåt och uttrycker en resa som symboliserar 
scoutens personliga utveckling. Åldersgrupperna 
kan ses som viktiga milstolpar i en inre och yttre 
färd som kan påbörjas vid olika tidpunkter. För att 
underlätta internationella kontakter finns även en 
engelsk översättning av namnen. 

Spårarscout – Tracker Scout

Upptäckarscout – Discoverer Scout

Äventyrarscout – Adventurer Scout

Utmanarscout – Challenger Scout

Roverscout – Rover Scout

Tanken med den flexibla åldersindelningen är att scouten är spårare i två år, upptäckare i två eller tre år, äventyrare i tre eller 
fyra år, och utmanare i tre eller fyra år. Med andra ord blir scouterna äventyrare det år de fyller 12 eller 13 år och utmanare 
det år de fyller 15 eller 16år och rover det år de fyller 19 år.
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4.2 Ramarna: 8–25 år
Programmet startar vid 8 år Scoutmetoden förut-
sätter ett visst mått av oberoende, självständighet 
och förmåga att jobba i grupp. De flesta barn ut-
vecklar detta vid cirka åtta års ålder. Programmet 
börjar därför vid åtta år. Även om scoutprogram-
met inte är utvecklat för yngre barn kan vi ha myck-
et att vinna på samarbeten med organisationer som 
fokuserar på dem. 

Scoutkåren får avgöra om man vill bedriva 
verksamhet för barn under åtta år eller inte. Det 
kan till exempel vara prova-på-verksamhet eller 
familjeverksamhet som primärt syftar till att skapa 
förväntningar och rekrytera scouter och ledare. 
Egentlig scoutverksamhet bedrivs dock från åtta år. 

Inget scoutprogram efter 25 års ålder
Scoutprogrammet syftar till barns och ungdomars 
personliga utveckling, och som ungdomar brukar 
man räkna personer upp till 25 år. Därför slutar 
scoutprogrammet vid 25 års ålder. Den som är över 
25 år och vill fortsätta vara aktiv i scouterna kan 
hitta en roll som scoutledare eller ha andra uppgif-
ter i kåren, på läger, som kursledare, eller i projekt 
av olika slag. Stöd för dessa uppgifter ges bland an-
nat genom ledarmaterialen och i utbildningar. Det 
finns en roll för alla, men det är ungdomars utveck-
ling som är verksamhetens syfte. 

I arbetet med namnen tillfrågades många scoutle-
dare och scouter om vad de tycker är kärnan i ål-
dersgruppen, vad vi i Scouterna vill förmedla och 
vad vi vill förknippa med respektive åldersgrupp. 
Resultatet blev ett antal kärnord för varje ålders-
grupp som presenteras i tabellen nedan.

Det speciella med Roverscout
I de yngre åldersgrupperna är det tänkt att scouten 
ska vara aktiv i ett lokalt sammanhang (scoutkår, 
sommarlägret och så vidare.). Så behöver det inte 
alltid vara för roverscouten. För många roverscou-
ter är det inte längre scoutkåren som är den självkla-
ra basen för scouting. Det kan till exempel bero på 
att man flyttar till en annan ort och kanske främst 
engagerar sig på nationell eller internationell nivå. 
Genom program för roveråldern är det naturligt 
att fortsätta vara scout, kanske engagerar man sig i 
en specifik fråga som man driver i olika scoutkårer. 
Genom en verksamhet med flexibla former vill vi 
erbjuda möjlighet för fler än idag att utveckla sitt le-
darskap, genomföra projekt och upptäcka scoutings 
internationella dimension. Många 19–25 åringar är 
scoutledare eller har andra uppgifter samtidigt som 
de tar del av roverprogrammet.

Spårarscout

Nyfikenhet
Prova
Natur
Fantasi
Roligt

Äventyrarscout

Medvetenhet
Respekt
Friluftsliv
Patrullen
Möten

Utmanarscout

Engagemang
Reflektera
Nätverk
Internationellt
Gemenskap

Roverscout

Gränslöshet
Redo
Utveckla
Ledarskap
Lyssna & stötta

Upptäckarscout

Våga
Sammarbeta
Vilja
Lösa problem
Omvärlden
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5. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR PROGRAMMET
5.1 Gruppen (social utveckling)
Scouterna erbjuder möjligheter att utveckla relatio-
ner och ansvarstagande genom att samarbeta och 
att vara med i en grupp. Social utveckling innebär 
att ta ansvar för sin medmänniska både i den lilla 
gruppen och i världen i stort. Det betyder också 
att utveckla förmågan att leda andra och bli ledd. 
I gruppen lär man sig att acceptera och uppskatta 
andra människor, och deras likheter och olikhe-
ter. Att utvecklas socialt i Scouterna handlar om 
att lära sig sociala spelregler och normer, och att 
ifrågasätta dem på ett konstruktivt sätt samt att ut-
veckla tillit till andra människor. Social utveckling 
innebär också att utveckla ett ansvarstagande för 
omvärlden: att ta ansvar för sina medmänniskor 
och att aktivt arbeta med en hållbar samhällsut-
veckling både i ett lokalt och i ett globalt perspek-
tiv. 

Mål: I Scouterna får barn och ungdomar utveckla sin 

förmåga att:

• Skapa och hantera olika typer av relationer med 
andra människor. 

• Kommunicera med andra och hantera konflikter 
på ett konstruktivt sätt. 

• Respektera och uppskatta andra människor, 
oavsett bakgrund, förmåga och egenskaper.

• Hantera grupptryck.

• Förstå och respektera sina egna och andras 
gränser.

• Ta olika roller i en grupp och vara en aktiv  
deltagare.

• Ta ansvar för och leda en grupp framåt.

• Bidra till en hållbar samhällsutveckling lokalt 
och globalt.

• Skapa ett inkluderande och positivt klimat i 
gruppen

Scouterna vill erbjuda unga människor personlig 
utveckling. Utifrån de utmaningar som unga ställs 
inför och utifrån den helhetssyn på människan 
som Scouterna står för, har personlig utveckling 
i Scouterna definierats som utveckling inom fem 
områden: gruppen (social utveckling), kroppen (fy-
sisk utveckling), tron och livsfrågorna (andlig ut-
veckling), känslorna (känslomässig utveckling) och 
tanken (intellektuell utveckling).

 För vart och ett av de fem utvecklingsområde-
na har övergripande mål formulerats som uttrycker 
vad barn och unga ska få möjlighet att utveckla un-
der sin tid i Scouterna. Innan dessa mål togs fram 
gjordes en omfattande samhällsanalys som sam-
manfattas i bilaga 1.Tanken är att all verksamhet 
ska sträva mot dessa övergripande mål. För att de 
ska bli lättare att jobba med har de brutits ned längs 
14 spår och för varje åldersgrupp. Målspåren pre-
senteras i kapitel 7 tillsammans med en utförligare 
beskrivning av hur de hänger samman med utveck-
lingsområdena. 

Nedan definieras vad barn och unga ska få 
möjlighet att utveckla inom områdena under sin 
tid i Scouterna.  Den inledande texten beskriver 
vad utvecklingsområdet handlar om. De egentliga 
målen är de som är punktade under definitionen.
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5.2 Kroppen (fysisk utveckling)
I Scouterna får unga människor möjlighet att kän-
na glädje i att röra sig och att utveckla sin fysiska 
förmåga. Att utveckla kroppen innebär att utmana 
de egna gränserna, lära sig hur kroppen reagerar i 
olika situationer och att känna sig trygg med sin 
egen kropp och sitt utseende. Det betyder också att 
ta hand om sin kropp och känna till riskerna med 
att inte göra det. Fysisk utveckling handlar dess-
utom om att utveckla en medvetenhet för att andra 
människor har andra behov och förutsättningar än 
man själv har och att visa hänsyn för detta.

Mål: I Scouterna får barn och ungdomar:

• Lära känna sin kropp och veta vad man klarar 
av och vilja utveckla sina förmågor.

• Lära sig att känna sig nöjd med sin kropp och 
sitt utseende. 

• Utveckla förståelse och respekt för att männis-
kor ser olika ut och har olika förutsättningar

• Uppleva glädjen i rörelse och fysisk aktivitet i 
olika miljöer

• Lära sig vikten av att ta ansvar för sin kropp och 
sin hälsa genom:

• Att äta rätt, motionera och sköta sin hygien.

• Att förstå konsekvenserna av alkohol, tobak  
och droger.

• Att ansvara för sina sexuella relationer genom 
ha ett sunt förhållningssätt till sex.

5.3 Tron och livsfrågorna (andlig utveckling)
Scouterna erbjuder möjligheter att reflektera över 
tros- och livsfrågor. Andlig utveckling i Scouterna 
betyder att söka sin egen tro och att respektera an-
dras. Scouterna skapar en miljö för reflektion kring 
etik, moral, livsåskådning och trosuppfattning. 
Denna miljö gör det möjligt för scouterna att hitta 
och leva efter sin trostillhörighet och att i det exis-
tentiella samtalet bli del av en djupare gemenskap.

Mål: I Scouterna får barn och ungdomar möjlighet att:

• Utforska meningen med sitt liv, reflektera över 
sin livsåskådning och söka sin tro. 

• Söka djupare kunskap om sin tro, hitta sätt att 
uttrycka den på och våga stå för den.

• Hitta sätt att leva sitt dagliga liv utifrån sin tro.

• Utveckla en öppen attityd och visa respekt för 
andras tro och livsåskådning.

• Bilda sig uppfattningar i etiska, moraliska och 
existentiella frågor.

• Göra sitt bästa för att vara en bra medmänniska 
och leva efter Scouternas värderingar. 
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5.4 Känslorna (känslomässig utveckling)
Scouterna erbjuder möjligheter att utveckla själv-
känsla och självförtroende. Känslomässig utveck-
ling i Scouterna handlar om att utforska och reflek-
tera över sina känslor, och att hitta sätt att hantera 
och uttrycka dem. Det betyder också att bemöta 
och förhålla sig till andras känslor. 

Mål: I Scouterna får barn och ungdomar:

• Lära känna och uppskatta sig själv och sin för-
måga och känna sig tillfreds med sig själv.

• Lära sig känna igen sina känslor och förstå var-
för man känner som man gör, och hitta sätt att 
uttrycka sina känslor på.

• Kunna hantera med- och motgångar. 

• Utveckla empati och förstå hur andra reagerar 
på ens känslouttryck.

• Skapa och ta hand om olika sorters relationer 
med andra exempelvis med vuxna eller jämn-
åriga.

• Lära sig att ställa rimliga krav på sig själv och 
sin omgivning och hantera omgivningens krav. 

5.5 Tanken (intellektuell utveckling)
Att utveckla tanken i Scouterna handlar om att re-
flektera över kunskap och konsekvenser av sitt eget 
handlande. Scouterna ger möjlighet att utveckla 
förmågan att förhålla sig till sin omvärld och kunna 
anpassa sig till och ta ansvar för olika situationer. 

Mål: I Scouterna får barn och ungdomar möjlighet att:

• Utveckla förmågan att förstå konsekvenserna 
av sitt handlande i gruppen, i samhället och i 
världen.

• Öka sin kunskap om och känna ansvar för håll-
bar utveckling, från lokal till global nivå.

• Känna till olika sätt att lära sig saker på och 
vilka man själv trivs med.

• Utveckla sin kreativitet och fantasi. 

• Utveckla förmågan att förstå nya situationer, 
kunna anpassa sig till dem, skapa en egen åsikt 
och fatta övervägda beslut. 

• Lära sig analysera ett problem och försöka nå 
den bästa lösningen och att planera, leda och 
genomföra projekt.
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6. MÅL FÖR ÅLDERSGRUPPERNA ORDNADE LÄNGS 14 SPÅR

De 14 målspåren är: Ledarskap,	Aktiv	i	gruppen,	
Problemlösning,	 Kritiskt	 tänkande,	 Existens,	
Egna	 värderingar,	 Fysiska	 utmaningar,	 Re-
lationer,	 Förståelse	 för	 omvärlden,	 Känsla	 för	
naturen,	 Aktiv	 i	 samhället,	 Fantasi	 och	 krea-
tivt	uttryck,	Självinsikt	och	självkänsla	samt	Ta	
hand	om	sin	kropp.

Målspåren och deras mål för åldersgrupperna 
kan läsas på flera sätt. Läser man alla målen för en 
viss åldersgrupp får man en bra bild av hur den 
åldersgruppen ser ut, vad man kan göra och vad 
programmet strävar mot. Om man istället läser alla 
mål, oavsett åldersgrupp, längs ett visst målspår ser 
man istället hur åldersgrupperna hänger ihop, hur 
stegringen inom det spåret ser ut och hur de olika 
målen successivt byggs på. 
Målspåren har lite olika karaktär. Vissa arbetar 
man ständigt med eftersom de finns med i det 
mesta man gör, andra behöver man kanske göra 
specifika aktiviteter kring för att uppnå. Även for-
muleringarna i målspåren skiljer sig något åt. Några 
är sådant som vi vill hjälpa scouten att uppnå, andra 
är sådant vill vi ge scouten möjlighet att uppleva 
eller testa under sin tid i Scouterna. Alla målspåren 
syftar till att scouten ska utvecklas, och för att göra 
det tydligt beskrivs utvecklingen ibland genom ett 
tanke- eller tillvägagångssätt. 

I programstödet för scouter och ledare förtyd-
ligas målspåren mer genom hänvisningar till akti-
viteter. Även i Aktivitetsbanken kategoriseras ak-
tiviteterna utifrån målspåren så att det blir lätt att 
hitta aktiviteter som passar till respektive målspår. 

De övergripande målen och utvecklingsområdena 
som presenteras i kapitel 5 är stora och svåra att 
arbeta konkret med när man skapar sitt program. 
Trots detta är det viktigt att komma ihåg att all 
verksamhet ska sträva mot dessa mål. Mycket av det 
vi gör i scouterna strävar mot flera mål samtidigt – 
det är både värdefullt och ofrånkomligt. Målen ska 
inte ses som separata enheter som man jobbar mot 
ett i taget. 

Många av de övergripande målen kräver lång 
och idog träning, erfarenheter från olika situationer 
och en mental mognad. Men börjar man inte strä-
va mot dem från början har man svårt att nå ända 
fram. De övergripande målen har därför brutits ned 
till mål för respektive åldersgrupp. Dessa har sedan 
ordnats längs 14 spår – ”målspår”. Trots att uppdel-
ningen skiljer sig från den ursprungliga sorteringen 
under utvecklingsområden är summan av målen 
densamma. Helheten av målen för scoutprogram-
met har först delats upp på 5 utvecklingsområden 
(gruppen, tanken, tron och livsfrågorna, känslorna 
samt kroppen). Varje sådant område är lite för stort 
och svårgreppbart för att fungera i planeringen av 
aktiviteter. Därför har helheten istället delats upp i 
14 stycken målspår, där varje spår innehåller delar 
från de olika utvecklingsområdena. Figuren nedan 
är en enkel illustration av detta – målen och målspå-
ren är två sätt att dela upp samma helhet, nämligen 
summan av hur vi vill att scouterna ska utvecklas.
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Som roverscout arbetar scouten vidare med det egna ledarskapet och kan ta på sig 
ledarrollen i externa grupper. Roverscouten är en ledare som kan hjälpa andra att 
utveckla sitt ledarskap. Scouten ileder inte bara andra, utan funderar också över sitt 
ledarskap och hur det kan utvecklas. 

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.

För äventyrarscouterna läggs vikt även på hur man leder. Att lära sig vara en lyssnande och stödjande ledare 
är lika centralt som att utföra uppdraget. Dessutom kan uppgifterna bli mer komplexa och kräva längre 
planering.  Scouten får möjlighet att under en längre tid vara ledare för sin patrull.

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. 

Spårarscouter börjar öva ledarskap i patrullen genom att ansvara för att gruppen löser kortare enkla och praktiska 
uppgifter. Scouten instruerar även sina kompisar i enklare uppgifter.

Ledarskap

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Upptäckarscout 
10–12år

Spårarscout 
8–10 år
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15

Roverscouten utvecklar sina styrkor och färdigheter för att kunna bidra till samarbetet oavsett 
gruppens storlek, sammansättning eller sammanhang. Roverscouten har ett lyssnande 
förhållningssätt och vågar ta plats även i nya miljöer.  

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.

Äventyraren vidareutvecklar sin förmåga att samarbeta och göra vad som blir bäst för gruppen. 
Samtidigt hittar hon eller han egna uppgifter och sätt att bidra. Scouten lär sig att ge och ta 
konstruktiv kritik.  

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.

Spåraren övar på att ta plats i gruppen, att vara med och känna tryggheten att testa, våga och kanske 
misslyckas. Scouten samarbetar konstruktivt och känner trygghet i patrullen.

Aktiv i gruppen

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Spårarscout 
8–10 år

Upptäckarscout 
10–12år
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Roverscouten lär sig att uttrycka sina känslor på olika sätt och utvecklar sin förmåga i att stå 
för vad man känner. Scouten utvecklar förståelse för vilka konsekvenser vårt agerande får för 
vår omgivning. Scouten kan utveckla trygga och respektfulla relationer av alla slag kärleks-, 
vänskaps- och arbetsrelationer osv. och utforma relationerna på ett sätt som känns rätt för 
individen. 

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.

Äventyrarscouten utvecklar förmågan att inse hur hans eller hennes handlingar påverkar andra 
människor. Scouten får öva på att visa sina egna och hantera andras känslor. Scouten får lära sig bygga 
goda relationer till sina medmänniskor. Scouten får möjlighet att bearbeta tankar kring respektfulla och 
lustfyllda kärleksrelationer och sex. Scouten inser att alla är olika, att styrkor, svagheter och känslouttryck 
kan variera och lär sig att vara ödmjuk inför och respektera detta. 

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.

Spårarscouten utvecklas till en bra kompis och får förståelse för andras känslor. Scouten utvecklas socialt och fungerar 
bra i patrullen. Samtidigt lär scouten sig att vara tydlig med sina gränser, att lyssna på sig själv och att bejaka sina 
känslor.

Relationer

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Spårarscout 
8–10 år

Upptäckarscout 
10–12år
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Förståelse för omvärlden

Roverscouten inser hur det egna agerandet får globala konsekvenser och hur omvärlden 
påverkar det dagliga livet. Scouten utvecklar verktyg för att förstå sin egen och andra 
kulturer och lär sig sätta dem i relation till varandra. Roverscouten känner engagemang för 
samhällsfrågor.

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.

Äventyrarscouten får lära känna andra kulturer än sin egen. Scouten reflekterar över människors olika 
villkor och förutsättningar.  Scouten får insikt om hur hans eller hennes handlingar kan få både positiva 
och negativa konsekvenser på en global nivå. 

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. 

Spåraren får möta olika kulturer i Sverige och i världen. Scouten utvecklar ett öppet och nyfiket förhållnings-
sätt till olika sätt att leva. 

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Spårarscout 
8–10 år

Upptäckarscout 
10–12år
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Känsla för naturen
Roverscouten förstår sambanden i naturen och villkoren för ekologiskt hållbar utveckling. 
Scouten drar slutsatser om vad dessa innebär för samhället och för det egna sättet att leva. 
Roverscouten tar ställning för en ekologiskt hållbar livsstil och tar ansvar för att påverka 
andra i rätt riktning. Scouten har kunskap och trygghet för att söka egna naturupplevelser 
och leda andra i deras. 

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. 

Äventyraren skapar sina egna möten med naturen och vidgar sina naturupplevelser till olika naturtyper. 
Äventyraren utvecklar en känsla av samhörighet och ansvar för naturen. Scouten engagerar sig aktivt för 
att skydda naturen, bland annat genom att ta ansvar för sina egna handlingar. 

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. 

Spåraren känner sig trygg i naturen och lär sig att det är viktigt att vara rädd om den. Scouten får möjlighet till goda 
naturupplevelser i patrullen.

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Spårarscout 
8–10 år

Upptäckarscout 
10–12år
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Aktiv i samhället
Roverscouten tar ett aktivt ansvar för sin omvärld genom ett långsiktigt engagemang i 
samhällsfrågor och genom att låta sina insikter om omvärlden få konsekvenser i det egna 
livet. Scouten bidrar till och ansvarar för demokratiska processer både i Scouterna och i 
samhället och hjälper andra att utveckla sitt eget engagemang. 

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. 

Äventyrarscouten utvecklar aktivt sin kunskap om, tränar på och bygger upp demokratiska arbetsformer, 
till exempel i patrullen.  Äventyrarscouten får möjlighet till en djupare förståelse för samhället och bidrar 
själv till ett hållbart samhälle. Scouten agerar utifrån ett bredare samhällsengagemang, lokalt eller globalt, 
och får tillfälle att verka för en bättre värld. 

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. 

Spåraren övar sig i demokrati genom att ta ställning i enklare frågor och delta i enkla beslutsprocesser.
Scouten får göra en insats för sin omvärld. 

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Spårarscout 
8–10 år

Upptäckarscout 
10–12år
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Existens

Under sin tid som roverscout får scouten möjlighet att fördjupa sig i sin tro eller 
livsåskådning och lära sig respektera andras trosutövning och livsåskådning. Scouten har 
fått tillfälle att dra vidare konsekvenser utifrån sin livsåskådning i sitt dagliga liv. Scouten kan 
också hjälpa andra att fundera över existentiella frågor.

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. 

Äventyraren får ökad förståelse och respekt för olika trosinriktningar och sätt att leva. Han eller hon 
utvecklar en trygghet i att ställa frågor om livet. Äventyrarscouten uppmuntras att utveckla sitt sätt 
att uttrycka och dela sina existentiella tankar i gemenskap med andra. Scouten vågar både hitta och 
ompröva sina existentiella ställningstaganden.

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

Spårarscouten får börja fundera över existentiella och andliga värden. Scouten uppmuntras att våga ställa frågor om 
livet och blir medveten om att det finns många olika religioner och livsåskådningar. Scouten får känna trygghet i att 
fundera kring och ställa existentiella frågor. 

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Spårarscout 
8–10 år

Upptäckarscout 
10–12år

20
Programförklaring



Självinsikt och självkänsla

Roverscouten lär känna och vågar stå för sina fysiska och psykiska behov samt 
respekterar allas lika värde. Scouten lär sig att känna igen och hantera stress hos sig 
själv och andra samt arbeta förebyggande mot det.

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. 

Äventyrarscouten får möjlighet att uppleva att vårt värde inte ligger i prestationen eller hur kroppen 
ser ut, och lär sig respektera allas värde. Scouten lär sig att känna igen sina egna stressymptom och 
övar på att agera därefter.

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.

Spårarscouten får möjlighet att utveckla en god självbild genom att känna trygghet och få bekräftelse. Scouten 
har förståelse för att alla är olika och ser olika ut. 

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Spårarscout 
8–10 år

Upptäckarscout 
10–12år
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Fysiska utmaningar

Roverscouten sätter egna mål som leder till utmanande äventyr, både finmotoriska och 
fysiskt krävande. Scouten utvecklas genom egna äventyr och tillsammans med andra. 
Roverscouten kan hjälpa andra till nya utmaningar, men är medveten om säkerhet och tar 
ansvar för den. 

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. 

Äventyraren får vidareutveckla sina färdigheter och tänja sina gränser genom fysiskt krävande och 
finmotoriska utmaningar i allt större äventyr. Scouten hittar ett sätt att använda sin kropp och vara aktiv 
utifrån sina förutsättningar.

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.

Spårarscouten upptäcker och utvecklar glädjen i att röra sig och tränar sin kroppskontroll genom lek.
Scouten utvecklar sina finmotoriska färdigheter.  Spåraren accepterar sina och andras individuella förutsättningar. 

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Spårarscout 
8–10 år

Upptäckarscout 
10–12år
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Ta hand om sin kropp

Roverscouten gör aktiva val kring allt som påverkar hans eller hennes kropp, känner till 
konsekvenserna av dessa val, och har en sund livsstil. Scouten stöttar andra i att ha en 
positiv kroppsuppfattning och till hälsosamma livsval..

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. 

Äventyraren lär sig vad man mår bra av och får möjlighet att ifrågasätta ideal och normer.  
Scouten gör hälsosamma livsval och lever efter dem oavsett sammanhang.

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. 

Spåraren upptäcker att kroppen reagerar olika beroende på vad den utsätts för (t.ex. beroende på mat och dryck,  
ansträngning, sömn och väder). Målet är att scouten lägger grunden till en positiv kroppsuppfattning. Scouten lär  
sig svara på sin kropps behov och agera så att den mår bra. 

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Spårarscout 
8–10 år

Upptäckarscout 
10–12år
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Problemlösning

Roverscouten är aktiv i omfattande projekt och övar på att hitta kreativa, situationsanpassade 
lösningar. Roverscouten kan även stödja andra och fungera som bollplank.

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. 

Äventyrarscouten lär sig lösa mer avancerade och omfattande uppgifter i patrullen genom att jobba 
metodiskt och långsiktigt. Dessutom tränar man på att finna nya lösningar till både praktiska och 
teoretiska problem och på att inte alltid ta den invanda vägen. Scouten är tålmodig och konstruktiv i sitt 
sätt att se på svårigheter. 

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.

Som spårarscout fokuseras problemlösningen på aktiviteter som stärker gruppen och som har tydliga och snabba 
resultat. Scouten utvecklar ett nyfiket och konstruktivt sätt att se på uppgifter.

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Upptäckarscout 
10–12år

Spårarscout 
8–10 år
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Kritiskt tänkande

Roverscouten analyserar information och intryck och ifrågasätter dem konstruktivt. Scouten  
vet att fler än ett perspektiv kan vara relevant och viktigt. Roverscouten är trygg med att 
både ifrågasätta och bli ifrågasatt och kan argumentera för sin ståndpunkt.

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. 

Äventyrarscouten utvecklar ett konstruktivt och relevant ifrågasättande och analyserande av  
allt mer komplexa frågor. Scouten tränar på att se saker från olika perspektiv.

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. 

Spårarscouten övar på att förstå sina kamrater och att lyssna. Scouten utvecklas i att förstå att allt vi hör  
inte är sant, och att själv undersöka sanningen. 

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Upptäckarscout 
10–12år

Spårarscout 
8–10 år
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Fantasi och kreativt uttryck

Roverscouten utvecklar sitt individuella kreativa uttryckssätt och lär sig uppskatta 
andras kreativitet. Scouten tar ansvar för sin egna kreativa utveckling och 
utmanar sin kreativitet på olika sätt. Roverscouten stöttar andra i deras kreativa 
utveckling.

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. 

Äventyrarscouten utvecklar sin kreativitet och fantasi genom att pröva nya och annorlunda 
uttryckssätt. Scouten övar på förmågan att leva sig in i sagor och berättelser och får delta i 
skapandet av dem.  Äventyraren inspireras av andra, vågar uttrycka sig själv och visa upp sina 
uttryck för andra. 

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.

Spåraren upptäcker glädjen i att uttrycka sig kreativt på olika sätt och får visa upp något han eller hon 
är bra på. Scouten får tillfälle att leva sig in i sagor och berättelser. 

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Upptäckarscout 
10–12år

Spårarscout 
8–10 år
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Egna värderingar
Roverscouten utmanas till egna ställningstaganden och att reflektera över sina egna 
och andras värderingar samt bidra till ett bättre samhälle. Scouten lever aktivt efter 
scoutings värderingar och uppmuntrats till att ta konsekvenserna av detta i sitt dagliga liv. 
Roverscouten kan också diskutera sina värderingar på ett öppet sätt både i och utanför 
Scouterna.

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. 

Äventyraren utmanas i att reflektera och ta ställning i etiska frågor, även när de är komplicerade. Scouten 
får tillfälle att reflektera över de egna värderingarna i förhållande till scoutings värdegrund samt till 
scoutlagen och scoutlöftet. Äventyrarscouten ser konsekvenserna av etiska val och kan motivera sina 
åsikter.

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. 

Spårarscouten får utrymme att reflektera över vad som är rätt och fel och lär sig om scoutings värderingar. Scouten 
funderar över begrepp som rätt, rättvisa, respekt, hänsyn och att ta ansvar. 

Roverscout
19–25 år

Utmanarscout 
15–19 år

Äventyrarscout 
12–15 år

Upptäckarscout 
10–12år

Spårarscout 
8–10 år
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7.1 Scoutlag & scoutlöfte
”Scoutlagen utgör det grundläggande förhållningssätt varje 
scout bör sträva efter. Scoutlagen används som ett verktyg 
för att reflektera över sina etiska ställningstaganden. Löftet 
innebär att varje scout uttrycker sin strävan att utvecklas 
enligt scoutlagens ideal”.

Scoutlagen uttrycker vår gemensamma värde-
grund. Det innebär att dess ideal ska genomsyra 
hela verksamheten. Att vara en god kamrat innebär 
till exempel att det inte är okej att mobba, att möta 
svårigheter med gott humör kan innebära att våga 
utmana sig själv. Det är scoutledarens ansvar att på-
minna om detta så att scoutlagen blir de värdering-
ar som styr vårt förhållningssätt, och inte bara blir 
en högtidlig text uppsatt på väggen i scoutlokalen.

Varje scout ska få möjlighet att reflektera över 
innehållet i scoutlagen och göra den till sin egen. 
Det viktiga med scoutlagen är inte orden utan inne-
hållet. Samtidigt ger den konkreta formuleringen 
av en scoutlag oss tillfälle att reflektera över våra 
värderingar. 

Alla scouter ska få tillfälle att avlägga scout-
löftet när de är mogna för det. Scoutlöftet är något 
stort, det kräver reflektion över innehållet i både 
scoutlöftet och scoutlagen. Scoutlöftet är ett per-
sonligt ställningstagande att för resten av livet att 
göra sitt bästa för att leva efter scoutlagens vär-
deringar, både i och utanför Scouterna. Att avge 
ett sådant löfte är en del i att bygga sin identitet 
och görs när scouten är mogen och redo för detta. 
Många liknande ställningstaganden, och mycket av 
den unga människas identitetsbygge, sker i äventy-
raråldern. Det är en lämplig riktlinje att en första 
möjlighet att avlägga scoutlöftet ges i denna ålder. 

7. SCOUTMETODEN

Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling 
genom icke-formellt lärande, utformad för att ge 
unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån 
sina personliga förutsättningar. Det är den metod 
som all verksamhet i Scouterna bygger på. Meto-
den består av sju delar: Scoutlag och löfte, patrul-
len, learning by doing, symboler och ceremonier, 
friluftsliv, lokalt och globalt samhällsengagemang 
samt stödjande och lyssnande ledarskap. De kur-
siverade texterna nedan är hämtade från Svenska 
Scoutrådets stadgar från 2008.

För att till fullo kunna utnyttja scoutmeto-
dens styrka krävs att man börjar öva tidigt och att 
man stegvis ökar komplexiteten. För varje del pre-
senteras därför en åldersanpassning som visar hur 
man kan utforma denna progression, som stöd för 
scoutledare att arbeta enligt scoutmetoden med sin 
åldersgrupp och utifrån sin patrulls förutsättningar 
och behov. Den ska inte ses som ett facit utan som 
en grund att utgå ifrån och ta hänsyn till när detal-
jer för programmet planeras och genomförs.
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Utmanarscout
15-19 år

Äventyrarscout
12-15 år

Upptäckarscout
10-12 år

Spårarscout
8-10 år

Roverscout
19-25 år

Scoutlagen är en na-
turlig del av scoutens 
liv. Man diskuterar 
de värderingar som 
scoutlagen bygger 
på. Scoutlöftet 
kan avläggas efter 
diskussion med en 
mentor, eller en 
jämnårig eller äldre 
scout.  Scouterna 
uppmanas till att 
sätta upp egna mål 
för hur de ska bidra i 
världen utifrån vilka 
de är. 

Utmanarscouterna 
fördjupar innebörden av 
scoutlagen genom egna 
ställningstaganden. De 
scouter som vill avläg-
ger scoutlöftet efter att 
ha pratat igenom vad 
det betyder. Scouterna 
uppmanas till att sätta 
upp egna mål för hur 
de ska bidra i världen 
utifrån vilka de är. 

Scoutlagen utgör 
grunden för grupp-
kontrakt i patrullen.  
Scoutlagen kopplas till 
egna, större ställ-
ningstaganden med 
grund i scoutlagen. 
Äventyrar scouterna får 
möjlighet att avlägga 
scoutlöftet efter att 
ha diskuterat vad det 
betyder. Både samtalet 
och löftesavläggningen 
sker i en trygg miljö. 

Scoutlagen fungerar 
som en form av grupp-
kontrakt. Tillsammans 
reflekterar man över 
scoutlagen för att 
kunna göra den till 
sin egen, t.ex. genom 
kreativa uttrycks-
former.  Scouterna 
funderar över sina egna 
värderingar i relation till 
scoutlagen. Scoutlöftet 
börjar diskuteras. Vad 
innebär det att hålla 
och bryta ett löfte? Vad 
innebär det att göra sitt 
bästa? 

Scoutlagen utgör grun-
den för hur spårars-
couterna agerar mot 
varandra. Tillsammans 
jobbar scouter och 
ledare med att förstå 
vad scoutlagen betyder 
och hur det påverkar 
deras liv. Scouterna 
reflekterar över vad 
det betyder att lova att 
vara en sjyst kompis, 
och hur det känns att 
bli sviken. 
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7.2 Patrullsystemet 
”Verksamheten genomförs inom ramen för den lilla gruppen, 
patrullen. Detta innebär att scouten utvecklas som individ 
genom att lära sig samarbete, ömsesidigt lärande, gemensamt 
ansvarstagande och ledarskap.”

Att tillhöra en patrull innebär att man ställs inför 
utmaningar tillsammans och lär genom att göra 
tillsammans - i samma grupp, under lång tid. Det 
leder fram till att man lär känna varandras styrkor 
och svagheter. Patrullen är viktig och det är viktigt 
att patrullen får och tar eget ansvar. Patrullen gör 
ibland egna saker utan vuxna ledare, på läger är det 
patrullen som lagar sin egen mat och det är i patrul-
len man har sin tillhörighet. Att arbeta med patrul-
ler innebär alltså mycket mer än att dela in i grupper 
när man till exempel ska leka en lek. 

En patrull består av ca 5-8 scouter. Patrullen 
kan vara indelad på olika sätt: olika åldrar i samma 
patrull eller var för sig, tjejer och killar tillsammans 
eller var för sig och så vidare. Det finns inget rätt 
och fel men det finns fördelar och nackdelar med 
de olika alternativen. Det viktiga är att man har 
gjort ett medvetet val. 

Patrullens medlemmar  har i de flesta ålders-
grupper en formell roll och ett ansvarsområde. 
Syftet med det är att scouten känner att han eller 
hon gör skillnad och behövs i patrullen, och växer 
i ansvaret som rollen innebär. Dessa roller ser olika 
ut beroende på ålder och sammanhang, men kan 
vara till exempel sjukvårdsansvarig, webbansvarig, 
navigatör, materialansvarig eller lekansvarig. Exakt 
vilka roller som finns beror på scouternas ålder och 
vilka roller patrullen behöver. En patrull med en 
webbsida/blogg/patrullforum behöver en webban-

svarig och en patrull som har hand om pengar be-
höver en kassör, andra behöver det inte. Det viktiga 
är att alla roller fylls med innehåll. 

Patrulledare är en roll som finns i alla ålders-
grupper och alla patruller, även om patrulledaren 
har olika ansvar beroende på scouternas ålder Pa-
trulledarna är några av scouterna själva. Detta är 
en av de viktigaste möjligheter vi ger scouterna att 
praktisera ledarskap. Vanligtvis har varje patrull 
två patrulledare, eftersom delat ledarskap är lättare 
att bära, enklare att reflektera över (patrulledarna 
kan prata med varandra) och nyttigt att kunna se-
nare i livet. Emellanåt samlas patrulledarna från de 
olika patrullerna och de vuxna ledarna, för att få 
stöd i sin roll. På samma sätt samlas de som har 
andra roller för att få stöd i sina uppgifter. Roller 
och rollmöten är ett sätt att få alla scouter i patrul-
len att bli sedda, bekräftade och uppskattade av de 
vuxna ledarna.

Scoutledarens roll gentemot patrullen kan 
se lite olika ut men det viktigaste är att scoutens 
utveckling är i fokus. Varje scout ska få stöd och 
nära kontakt med vuxna, men också chansen att 
utveckla sitt ledarskap. Lika mycket som att öva på 
att leda ska scouten få öva sig att följa samt att växla 
mellan rollerna. 

Relationen mellan scoutledare och patrull är 
tät men förändras naturligt över tid. Ledaren går 
från att vara ganska styrande i de yngre åldrarna till 
att vara mer av ett stöd i bakgrunden i takt med att 
scouterna blir äldre och mer mogna och  samtidigt 
som scouternas eget ansvar ökar. Det stödjande 
och lyssnande ledarskapet beskrivs mer i kapitel 7.7.
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Patrullens funktion fylls 
av nätverk eller arbets-
grupper.  Arbetet är 
projekt orienterat. Roller 
fördelas utifrån behov i 
projekten. Roverscou-
ten sköter all projekt-
planering tillsammans 
med projektgruppen, 
och med stöd av sin 
mentor. 

Patrullen planerar sina 
projekt, med stöd från 
en vuxen ledare. Roller 
definieras utifrån vad 
som behövs i projektet 
man arbetar med för 
tillfället. Scouterna kan 
ta olika roller i olika 
projekt. Patrulledarens 
roll är främst att hålla 
ihop patrullen, och att 
tänka längre fram i 
tiden än det nuvarande 
projektet.  

Patrullen planerar en 
stor del av termi-
nens möten, men 
med stöd från den 
vuxne ledaren. Alla 
patrullmedlemmar 
har en tydlig roll 
som patrullen själva 
utser. Scouterna har 
rollen under längre 
tid (minst ett år i 
taget). Patrullen kan 
ha två patrulledare i 
ett delat ledarskap.  
Ibland samlas scou-
ter som har samma 
roll till rollmöten för 
att utvecklas yt-
terligare och kanske 
planera något för 
övriga scouter. 

Patrullen planerar 
några möten eller 
en hajk själva. Alla i 
patrullen har tydliga 
roller/uppgifter för 1 
termin eller motsva-
rande. Det finns fasta 
roller att välja och 
alla får prova på de 
roller man vill. Den 
vuxna ledaren fördelar 
rollerna. Ibland samlas 
alla scouter som 
har samma roll till 
rollmöten för  
att utvecklas  
ytterligare. 

Patrullen planerar 
något scoutmöte eller 
någon aktivitet för sin 
patrull eller för andra 
patruller tillsammans 
med scoutledaren. 
Inga roller utom 
patrulledare. Patrul-
ledare utses av vuxna 
ledare för 2-3 möten 
i taget eller motsva-
rande. Alla får prova att 
vara patrulledare. 

Utmanarscout
15-19 år

Äventyrarscout
12-15 år

Upptäckarscout
10-12 år

Spårarscout
8-10 år

Roverscout
19-25 år
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7.3 Learning by doing
”Scouten lär genom att delta i planering, genomförande och 
utvärdering av verksamheten. Genom att reflektera över sina 
upplevelser når scouten en djupare insikt om sig själv, sin 
personliga utveckling, sin omvärld och sin relation till om-
världen.”

Som redan har påpekats sysslar vi inte med tradi-
tionell undervisning i Scouterna. Istället vill vi att 
scouten ska få göra spännande erfarenheter och ut-
vecklas genom dem. Scoutings grundare förklarade 
learning by doing som “learning from within, not 
teaching from without”. Det innebär också att vi 
lär oss saker genom att pröva dem i praktiken. Ska 
vi lära oss hugga ved så gör vi det vid huggkubben 
med yxan i handen genom att pröva på riktigt. 

Men learning by doing är inte bara att lära sig 
göra, det är inte bara den motoriska invänjningen. 
Det är också att komma till en djupare insikt utifrån 
verkliga upplevelser. Ta till exempel Elin, som hug-
ger ved men tycker det är svårt. Efter lite övning 
kommer hon på hur hon kan lägga kraft i huggen 
och då tycker hon inte att det är så knepigt längre. 
När Elin reflekterar efteråt inser hon att hon lärt 
sig hugga ved. Men det är inte det enda, den vikti-
gaste lärdomen är att hon klarar mer än hon trodde, 
att hon upptäckte hur hon kan använda sin fysiska 
styrka, och att det lönar sig att faktiskt försöka. 
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Roverscouten lär sig 
genom att ta fullt an-
svar i verkliga projekt 
(t.ex. lägerplanering). 
Fokus ligger på vad 
scouterna vill lära sig, 
därefter formuleras 
konkreta projekt. 
Utvärdering efter 
projekt är en viktig 
typ av reflektion, 
men roverscouten 
reflekterar ständigt 
över sina upplevelser 
och sitt beteende.
Gruppen arbetar med 
dokumentation 
inför, under och efter 
genomförande av 
projekt. 

Utmanarscouterna lär 
sig genom att ta ansvar 
för sina projekt, men 
en vuxen ledare finns 
som stöd i bakgrunden. 
Utmanarscouten tar 
ansvar för att reflektera, 
både tillsammans och 
på egen hand. Reflek-
tionerna fokuserar på 
vad scouterna har lärt 
sig och hur det påverkar 
individen. Dokumen-
tationen består både 
av reflektion kring 
gjorda erfarenheter 
och av rapporter från 
genomförandet (t.ex. till 
scoutkårens styrelse).

Äventyrarscouterna 
lär sig genom att testa 
sina egna idéer i verk-
ligheten. Närvarande 
vuxna underlättar för 
scouterna, så att de 
kan klara av mer än de 
själva trodde. Scou-
terna reflekterar över 
vad de lärt sig och drar 
slutsatser som handlar 
om annat än just det 
de utfört. Upplevelser 
och lärdomar doku-
menteras i de former 
scouterna väljer (t.ex. 
blogg, film, dikter).

Upptäckarscouterna 
lär sig genom att göra 
allt i sitt rätta sam-
manhang (t.ex. elda för 
att kunna laga mat). 
Närvarande vuxna 
stöttar så att scouten 
får bekräftelse och 
inte bara lär sig genom 
misstag. Reflektion 
är en naturlig del 
av verksamheten, 
fokuserat på vad 
scouten har upplevt 
och hur det kändes. 
Patrullen ansvarar för 
sin dokumentation, t.ex. 
i en loggbok eller på en 
blogg.

Scouterna gör saker 
själva, efter instruktio-
ner. Den vuxna ledaren 
ser till att scouten får 
lagom svåra saker att 
öva på. Enkla, korta 
reflektioner fångar 
upp spårarscouternas 
upplevelser. Patrul-
len dokumenterar 
sin verksamhet med 
stöd av ledaren, t.ex. 
genom foton och 
teckningar.

Utmanarscout
15-19 år

Äventyrarscout
12-15 år

Upptäckarscout
10-12 år

Spårarscout
8-10 år

Roverscout
19-25 år
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7.4 Symboler och ceremonier
”Symboler och ceremonier används för att skapa utrymme 
för eftertanke och reflektion. Symboler och ceremonier skapar 
tillhörighet och gemenskap i grupper och över gränser.”

I Scouterna har vi många symboler som skapar 
tillhörighet på olika nivåer. Det är till exempel 
scoutdräkt, patrullsymbol och märken. Vi har 
också ceremonier som invigningar, andakter och 
märkesutdelningar, som syftar till att skapa ge-
menskap och utrymme för eftertanke. Genom att 
välja ett ledmotiv som binder ihop patrullnamn, 
avdelningsnamn och aktiviteter under en termin 
skapar vi en helhet – ett symboliskt ramverk som 
är grunden för fantasi, tillhörighet och eftertanke. 
Symboler och ceremonier på ett läger kan innebära 
att vi väljer ett tema som får genomsyra allt från ak-
tiviteter och lägerbål till matlagning och lägerplats. 
Börja med att fundera över vad scoutåret, hajken 
eller lägret ska bidra med och välj ett tema efter det. 
Oavsett om det är Harry Potter-tema, miljötema el-
ler vikingar som utgör ramverket så är det viktigt 
att reflektera över vilka signaler det sänder ut, så att 
de är i samklang med våra värderingar.
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Symboliska ramverk 
är ofta abstrakta och 
existentiella frågor 
är viktiga. Mångty-
diga berättelser eller 
symboler (t.ex. vatten, 
ljuset, vandringen) 
kan utgöra grunden 
i ramverket. Projekt-
gruppen bestämmer 
vilket symboliskt 
ramverk som används 
i projektet och skapar 
de symboler som 
behövs (t.ex. logotyper). 
Ceremonier tydliggör 
gemenskapen och 
tillhörigheten på natio-
nell och internationell 
nivå. När roverscouten 
väljer att avsluta sin tid 
i scoutprogrammet ar-
rangeras en ceremoni. 

Symboliska ramverk 
kan byggas t.ex. kring 
internationella och 
existentiella tankar. 
Sagor, myter eller 
andra berättelser 
med stort djup kan 
användas, eller verk-
liga nutida förebilder 
(t.ex. Moder Teresa, 
Nelson Mandela). 
Scouterna bestäm-
mer självständigt 
vilka ramverk som 
används. Patrullen 
skapar egna symboler 
eller produkter för 
sina projekt. Symboler 
som t.ex. maskotar 
kan spela en viktig 
roll för gemenskap i 
patrullen. Ceremonier 
används t.ex. som in-
ledning och avslutning 
av alla projekt.

Det symboliska 
ramverket fokuserar 
på gruppen och på 
verkliga förebilder. 
Ramverket har flera 
dimensioner och kan 
användas för filosofiska 
och existentiella tankar. 
Scouterna bestämmer 
vilka ramverk som 
används, med ledarna 
som stöd. Patrullen 
skapar egna symboler 
för att definiera sig 
själva, t.ex. patrull-
t-shirtar, pins eller 
maskotar. Ceremonier 
används ofta för att 
inleda existentiella 
samtal och reflektion.

Symboliska ramverk 
skapas kring sagor 
eller verkliga personer. 
De är enkla att förstå, 
men har ett större 
djup än spårarscou-
ternas ramverk. Upp-
täckarscouterna är 
med och bestämmer 
om vilka symboliska 
ramverk man använ-
der.  Patrullen har sina 
egna symboler och 
känner tillhörighet 
med patrullens namn. 
Scouterna har reflek-
terat över namnet, 
oavsett om de har 
valt det eller fått det. 
Ceremonier kan vara 
mer komplicerade, 
och inleda reflek-
tion och samtal om 
livsfrågor. 

Symboliska ramverk 
skapas ofta genom 
sagor. De är enkla att 
förstå och har ett tyd-
ligt positivt budskap 
(t.ex. superhjältar).   
De vuxna ledarna 
har största delen av 
ansvaret i att välj 
ut ramverken som 
används. Patrullerna 
får ofta namn och 
symboler  
av ledarna, men scou-
terna har reflekterat 
över vad de betyder.  
Återkommande, enkla 
inlednings- och av-
slutningsceremonier 
på alla möten, t.ex. 
tända lykta, pratpinne 
eller scoutbönen.

Utmanarscout
15-19 år

Äventyrarscout
12-15 år

Upptäckarscout
10-12 år

Spårarscout
8-10 år

Roverscout
19-25 år
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7.5 Friluftsliv
”Genom friluftslivet möter scouten i patrullen utmaningar 
som uppmuntrar till samarbete och kreativ problemlösning. 
Den genom friluftslivet ökade kontakten med naturen inspi-
rerar scouten till kunskap om och ansvarstagande för natur 
och miljö.”

Scouterna vill värna om naturen och bidra till en 
hållbar utveckling. Genom friluftslivet vill vi ge 
våra scouter en känsla av samhörighet med natu-
ren och av ansvar för att bevara den. Friluftslivet 
är också en arena för att skapa utmaningar för 
patrullen och ge dem möjligheter till utveckling i 
olika miljöer. I en regnig skogsglänta tvingas pa-
trullen som försöker laga mat att lösa problem utan 
de hjälpmedel de är vana vid hemifrån. I naturen 
utsätts man för förhållanden som man inte alltid 
kan förbereda sig för. Vädrets och naturens mak-
ter kommer alltid att ge oss utmaningar som i sin 
tur leder till utveckling. Men för patrullen som är 
van att hajka på fjället om vintern behöver inte fri-
luftslivet som metod vara den katalysator den är för 
andra. Vi ska inte sluta vistas i naturen för det, men 
då finns det andra sätt att söka utvecklande utma-
ningar. Vi kan till exempel åka utomlands och låta 
scouterna möta en annan kultur och vandra någon-
stans där vi inte kan språket. 
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Friluftslivet utforskas 
i olika länder och 
miljöer. Roverscouten 
väljer friluftssätt efter sitt 
intresse. Friluftslivet är 
en naturlig väg till reflek-
tion och eftertanke. Ro-
verscouten utmanar sig 
i att leva friluftsliv både 
ensam och tillsammans 
med andra. Scouten kan 
skapa nätverk beroende 
på vilka friluftssätt hon 
eller han är mest intres-
serad av.  Roverscouten 
planerar och genomför 
friluftslivsutmaningar för 
sig själva och andra. 

Friluftslivet kan 
utforskas i olika länder 
och miljöer. Utmanarna 
använder sig av olika 
varianter av friluftsliv. 
Friluftslivet är en grund 
för existentiella frågor, 
t.ex. tankar som väcks 
när man är ensam i 
naturen. Utmanarna 
lever friluftsliv i patrul-
len, och ibland på egen 
hand (t.ex. ensamhaj-
ker). Scouterna planerar 
sitt eget friluftsliv och 
får testa att planera 
friluftsutmaningar även 
för andra. 

Äventyrarna testar olika 
varianter av friluftsliv 
eller sätt att vistas 
utomhus (t.ex. vandra, 
rida, segla, paddla, dres-
sin, cykla, klättra, åka 
skidor eller skridskor). 
Friluftslivet blir en 
arena för äventyr, egna 
ställningstaganden, 
och frågeställningar 
om livet. Äventyrarna 
använder friluftslivet för 
att skapa utmaningar 
för patrullen, och är ofta 
ute utan vuxna ledare. 
Scouterna planerar haj-
ker och annat friluftsliv 
självständigt. 

Upptäckarscouterna 
vistas i olika miljöer, 
allt längre bort från 
hemmet. Friluftslivet 
fokuserar på upptäck-
arglädje och kreativitet, 
och är en naturlig arena 
för att fundera över 
livets allvar. Upptäck-
arscouterna är ute 
tillsammans med sina 
patrullkompisar, ledaren 
finns med i bakgrunden. 
Upptäckarscouterna har 
en viktig roll i plane-
ringen av hajker etc. 

Spårarscouterna övar 
på att vara utomhus, 
och upp täcker naturen 
i sitt närområde.  
Spårarscouterna får 
hjälp att upptäcka 
och reflektera över 
naturens finurlighet.  
Spårarscouterna är 
ute tillsammans med 
sina patrullkompisar 
och vuxna ledare. 
Spårarna är delaktiga 
i planeringen av sitt 
friluftsliv. 

Utmanarscout
15-19 år

Äventyrarscout
12-15 år

Upptäckarscout
10-12 år

Spårarscout
8-10 år

Roverscout
19-25 år
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7.6 Lokalt och globalt samhällsengagemang
är Hampus som är upptäckarscout och brevväxlar 
med en jämnårig scout i södra Afrika. Hampus får 
veta att hans kompis bland annat inte har riktiga 
böcker i skolan och får dessutom veta att andra 
människor i hans brevväns land har det ännu sämre 
ställt. Hampus och hans patrullkompisar bestäm-
mer sig för cykla över till varandra för att prata is-
tället för att ringa. Pengarna de sparar varje månad 
SMS:ar de till SOS-barnbyar. 

Scouternas primära syfte är att göra unga redo 
för livet! Att vara redo innebär bland annat att per-
sonligen engagera sig i sin omvärld. Det är scoutens 
personliga engagemang som är det viktiga. Det är 
möjligheten att själv få göra en insats som föder 
aktiva och långsiktigt arbetande samhällsmedbor-
gare. Engagemanget och insatsen är alltså både mål 
och medel. Ibland pratar vi om detta som att å ena 
sidan att lära för att utveckla samhället, och att å 
andra att lära genom att utveckla samhället. Båda 
dessa synsätt behöver finnas med. Vi gör en viktig 
insats för ett bättre samhälle genom att unga män-
niskor får utvecklas till ansvarskännande individer 
som kan bidra till ett bättre samhälle längre fram, 
men det är möjligheten att göra en insats här och nu 
som gör att de utvecklas i den riktningen. 

Som rörelse är Scouterna partipolitiskt obun-
den, men vi är inte opolitiska. Scouterna ska utma-
nas att ta ställning oavsett om det gäller att arbeta 
mot ungdomsvåld, inom sjöräddningen eller hur 
man agerar på Internet. Genom sina erfarenheter 
i Scouterna stimuleras unga till engagemang som 
kan uttryckas även i andra organisationer.

”Genom lokalt engagemang och internationella upplevelser 
får scouten kunskap om och lär sig ta ansvar för sina med-
människor och samhället.”

Scoutrörelsen finns i hela världen. Som scout har 
man oändliga möjligheter att lära känna sin om-
värld genom möten med människor från olika 
kulturer. Genom att resa utomlands och möta nya 
människor gör patrullen erfarenheter som gör att 
scouterna växer, men lika viktigt är det att tänka 
på det som är oss geografiskt nära – det lokala en-
gagemanget.

Som metod handlar samhällsengagemang om 
att få göra aktiva insatser, om att möta andra män-
niskor och om att ta ställning. En aktivitet som 
bara resulterar i ökad kunskap har bara nått halv-
vägs mot målet. Lokalt och globalt samhällsenga-
gemang handlar om en kedja av insikter, aktiviteter 
med reflektion, aktiva handlingar och fortsatt en-
gagemang. Efter att ha kommit till insikt om nå-
got gäller det att aktivt ta ställning och att sedan 
omsätta ställningstagandet i handling med vetskap 
om konsekvenserna. Ett exempel på denna kedja är 
utmanarpatrullen som upptäckt hur stökigt det är 
på kvällarna inne i byn. Patrullen diskuterar pro-
blemet och bestämmer sig för att alla ska ha rätt att 
komma hem säkert efter en trevlig kväll ute. Trots 
att patrullmedlemmarna är medvetna om att de 
själva inte kommer att kunna gå ut på kvällen och 
att de kommer att vara trötta dagen efter, bestäm-
mer de sig för att börja nattvandra. Genom detta 
utvecklas patrullerna tillsammans och tar ett aktivt 
ansvar för sin lokala omgivning. Ett annat exempel 
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Utmanarscout
15-19 år

Äventyrarscout
12-15 år

Upptäckarscout
10-12 år

Spårarscout
8-10 år

Roverscout
19-25 år

Samhällsengage-
manget för roverscou-
terna handlar om egna 
ställningstaganden och 
aktiv handling, men 
också om att inspirera 
andra till att engagera 
sig för samhället. Nät-
verk skapas kring olika 
typer av engagemang. 
Samhällsinsatser ge-
nomförs i och utanför 
Sverige, och interna-
tionella relationer är 
vanliga. Roverscouten 
tar gärna hjälp av 
andra organisationers 
kunskap och nätverk i 
sitt engagemang. 

Utmanarna gör aktiva 
samhälls insatser, i och 
utanför Scouterna.  
Scouterna gör person-
liga ställningstaganden 
(t.ex. val för livsstilen) 
och agerar utifrån 
dem. Scouterna agerar 
själva med stöd av 
vuxna ledare.  Utma-
narscouterna bygger 
relationer med personer 
i olika länder, kulturer 
och livssituationer. 
Större samhällsinsatser 
genomförs i projektform, 
i eller utanför Sverige.  

Att agera står i fokus för 
äventyrarnas engage-
mang. Handlingarna har 
ofta abstrakt resultat, 
t.ex. opinionsbildning. 
Äventyrarna engagerar 
sig genom personligt 
ställningstagande (t.ex. 
vad gäller livsstil). Ledar-
na inspirerar scouterna 
till ställningstaganden 
och hjälper dem att hitta 
intresseområden.  Även-
tyrarscouterna bygger 
relationer med personer i 
och utanför Sverige, och 
reser kanske iväg. 

Samhällsengagemanget 
består av konkreta 
handlingar som ibland, 
men inte alltid, har 
ett synligt resultat. 
Upptäckare engagerar 
sig ofta själva i frågor i 
sin närhet (t.ex. ”rädda 
kattungarna” eller ”fler 
fotbollar i skolan”). 
Scoutledarna fångar 
upp det och hjälper 
dem att göra något 
av sitt engagemang. 
Internationella inslag och 
kopplingar är naturliga, 
t.ex. i miljöfrågor. 

Engagemanget består av 
konkreta handlingar med 
ett synligt resultat. Sam-
hällsinsatser handlar 
ofta om det som berör 
scouterna i deras närhet, 
t.ex. plocka skräp, bättre 
skolmat. Ledaren har en 
tydlig roll i att hitta de 
frågor som scouterna 
arbetar med. Enga-
gemanget kopplas till 
internationella konkreta 
aspekter (t.ex. genom 
att undersöka matens 
ursprung, samla pengar 
till ett fadderbarn, eller 
att möta äldre scouter 
som haft utbyte med ett 
annat land). 
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7.7 Stödjande och lyssnande ledarskap
”Den vuxne scoutledarens roll är att skapa förutsättningar 
för scoutens utveckling genom att stödja, tillåta och upp-
muntra scoutens engagemang och egna ansvarstagande.”

Att vara en stödjande och lyssnande scoutledare 
innebär att ge utrymme åt scouterna att forma sin 
verksamhet. Det handlar också om att se alla scou-
ter med deras respektive styrkor och svagheter och 
om att uppmuntra dem till utveckling och enga-
gemang. I en patrull som genomsyras av den här 
metoddelen får alla scouter känna sig behövda och 
viktiga och utvecklas utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Scoutledaren har en viktig roll som före-
döme. Man kan inte förvänta sig att scouterna gör 
som ledaren säger om ledaren inte agerar så själv. 
Det ställer krav på att scoutledaren har ett schysst 
bemötande, behandlar alla med respekt och säger 
ifrån om någon brister i sitt omdöme.

Scoutledarens roll förändras från att vara gan-
ska styrande i de yngre åldrarna till att finnas som 
ett stöd i bakgrunden, i takt med att scouterna i 
gruppen växer och själva tar mer och mer ansvar 
för verksamheten. Den stödjande och lyssnande 
scoutledaren ger scouterna möjligheter och förut-

sättningar för att kunna vara med och påverka vad 
terminen ska innehålla, och bygger programmet 
utifrån scouternas synpunkter och önskemål. Det 
kan till exempel innebära att patrullen tillsammans 
sätter upp ett mål för terminen, till exempel att gå 
på hajk, och sedan jobbar med det som behövs för 
att kunna uppnå målet under mötena.

Ett närbesläktat begrepp är värdebaserat ledar-
skap. Det syftar på att ledaren är medveten om sina 
värderingar och agerar utifrån dem. Det handlar 
om att leda utifrån demokratiska värderingar och 
en gemensam idé för gruppen eller organisatio-
nen. Den som tillämpar ett värdebaserat ledarskap 
förankrar gemensamma idéer i gruppen, så att alla 
strävar mot samma mål, och har samma tankar om 
hur de kan nå dit. Då behöver inte ledaren detalj-
styra gruppmedlemmarnas agerande, utan kan lita 
på att alla agerar utifrån samma värderingar.  

Det lyssnande och stödjande ledarskapet gäller 
även scouterna. Successivt tränas scouterna själva i 
att ta ledaransvar på detta sätt. Den vuxne ledaren 
finns nära till hands för att stötta och uppmuntra 
den här utvecklingen, men scouterna övertar större 
och större del av ledarskapet. 
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Roverscouten har 
ingen vuxen le-
dare, men däremot en 
personlig mentor som 
ger stöd och vägled-
ning. Roverscouten 
hittar personer som 
kan agera bollplank 
i specifika frågor. 
Roverscouten är själv 
en lyssnande och 
stödjande ledare för 
sina projektmedlem-
mar, när han eller hon 
leder ett projekt.

Utmanarna har en 
vuxen ledare som 
närvarar men håller 
sig i bakgrunden. 
Ledaren stöttar pa-
trullen i att sätta mål 
och fördela uppgifter 
så att alla kommer 
till sin rätt. Ledaren 
har en rådgivande 
och vägledande roll 
mot patrullen och 
enskilda scouter. Den 
vuxne ledaren stöttar 
genom kontinuer-
liga avstämningar i 
projekten,  patrullen 
sköter projektledar-
skapet.

En vuxen ledare för 
äventyrarna växlar 
mellan att våga vara 
frånvarande och att 
vara en del av grup-
pen. Ledaren är en 
förebild som utmanar 
scouterna till att göra 
sådant de inte trodde 
att de kunde. Ledaren 
bekräftar scouterna 
och stöttar dem till 
att stå på egna ben. 
Patrulledaren har en 
stor del av ledaran-
svaret i t.ex. planering 
och gruppdynamik.

Den vuxne ledaren är 
tydligt närvarande och 
ger ramar utan att vara 
styrande. Ledaren ger 
scouterna uppgifter 
som de löser själva. 
Alla scouter som vill 
får testa att själva vara 
ledare, med den vuxne 
ledaren som tydligt 
stöd och hjälp till 
reflektion.

Den vuxna ledaren 
fungerar som en 
fast punkt, som ger 
handfast ledning för 
vad scouterna gör 
och hur de gör det. 
Spårarledaren är en 
god lyssnare  
som ger alla 
möjlighet att vara 
med, och att få visa 
eller berätta vad de 
upplevt. Ledaren 
skapar normer.

Utmanarscout
15-19 år

Äventyrarscout
12-15 år

Upptäckarscout
10-12 år

Spårarscout
8-10 år

Roverscout
19-25 år
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8. PRAKTISKA PROGRAMVERKTYG

Scoutprogrammet vill ge stöd åt scouterna att 
få mer inflytande över sin verksamhet. Vi vill att 
scouterna själva ska vara med och utforma sco-
utverksamheten. Samtidigt finns det mål som all 
verksamhet ska syfta till och en metod som ska an-
vändas vid utförandet av aktiviteterna. Ligger det 
inte en motsättning i detta? Kan scouterna, särskilt 
de yngre, sätta sig in i målen och metoden, dra slut-
satser utifrån det och sedan föreslå vad patrullen 
ska göra? Eller blir förslagen mest en topp-10-lista 
över det man redan gjort och som man tyckte var 
kul? 

Grunden är att den personliga utvecklingen 
ska drivas på av scouten och patrullen själv. Om 
scouterna själva inte vill lära sig och utvecklas kom-
mer de heller inte göra det. För de yngre åldrarna 
behöver ofta ledarens roll vara mer styrande i pro-
gramplaneringen, men scouterna kan involveras 
genom olika metoder och verktyg. Att planera ter-
minen utifrån en målbild kan vara ett sätt (mer om 
detta finns att läsa i programmaterialet). Ett annat 
sätt är att använda märkessystemet. Från ungefär 
äventyraråldern kan, och bör, scouterna involveras 
i programskapandet även på ett teoretiskt plan. Det 
innebär att de sätter sig in i målen, utvärderar vad 
patrullen behöver öva på och på det sättet skapa 
programmet tillsammans med ledarna. Från även-
tyraråldern blir programmet även mer projektori-
enterat eftersom det stödjer scouternas utveckling 
på ett bra sätt. Märkessystemet och projektmetodi-
ken tillsammans med mentorskap utgör alla verk-
tyg som man kan använda i programmet. Dessa 
presenteras i det här kapitlet.

8.1 Märkessystem
Vi tycker alla om att få uppskattning för det vi gör 
och det vi lär oss. I många fall är den nya kunskapen 
eller minnet av upplevelsen man haft fullt tillräck-
ligt. Glädjen hos ett barn i att kunna klara sig utan 
pappas hjälp när det just lärt sig knyta skorna går 
inte att ta miste på. Den glädjen är något scoutleda-
ren bör eftersträva att ge sina scouter i programmet 
men ibland kan den fysiska symbolen också vara 
viktig. Ett hajkmärke gör att det många år senare 
går att i minnet återuppleva det där mysiga läger-
bålet eller den där balla klättringen. I samhället 
runt omkring oss använder vi oss ofta av minnen, 
utmärkelser och bevis för att vi varit med om eller 
klarat av något, det kan vara t-shirten från semes-
termålet, ringen som visar att man doktorerat eller 
prispokalen från senaste Korpenturneringen. Det 
viktiga här, är att upplevelsen inte kommer i skug-
gan av beviset.

För att stimulera scouterna till eget ansvarsta-
gande över den personliga utvecklingen kan man ta 
hjälp av något som tydlig- och tillgängliggör målen 
och metoden, något som gör dem personliga och 
enkla att arbeta mot och något som erkänner eller 
bekräftar det scouten åstadkommit.  Märkessyste-
met ger ledaren och scouterna verktyg och hjälp-
medel för att planera och genomföra programmet 
så att barn och unga i scouterna ska få möjlighet att 
utvecklas på bästa sätt. Det är tätt kopplat till mål 
och metod i programmet. 

Programmet erbjuder både gemensamma och 
individuella märken eller symboler. De gemen-
samma markerar tillhörighet (i kår, patrull och så 
vidare.) eller deltagande (i patrullens gemensamma 
program). De individuella kan ges för personlig 
utveckling, för intresse, eller som bevis för en sär-
skild kompetens (till exempel knivbevis).

Vill man, kan man se detta som ett tillvalspa-
ket där i stort sett alla kommer att jobba med tillhö-
righetskategorin och kategorin deltagande. Många 
kommer att välja att komplettera detta med att även 
använda individuella märken ur grupperna person-
lig utveckling, intresse och bevis.

Genom kombinationen av gemensamma och 
individuella märken ger systemet stöd både för att 
arbeta tillsammans i patrullen och för den enskilda 
scouten att utvecklas efter sina behov och intressen. 
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8.2 Projekt
Att arbeta med projekt är ett bra sätt att utveck-
las längs flera av målspåren, till exempel ledarskap, 
aktiv i gruppen och problemlösning. Från äventy-
rarscout och uppåt är projektet det normala arbets-
sättet för patrullens arbete och märkessystemet 
bygger också på denna arbetsform. Det innebär att 
scouterna själva, eller med stöd av vuxna ledare, 
sätter upp mål, planerar, genomför och utvärderar 
projekt som kan vara långa eller korta. Vinsterna 
med detta arbetssätt är flera. Det aktiverar hela pa-
trullen, utvecklar scoutens ledarskap och följarskap 
och sätter scouternas egna intressen i centrum. Det 
fokuserar på de gemensamma upplevelserna sna-
rare än den individuella prestationen, men ger ändå 
möjlighet för individen att utvecklas i det gemen-
samma projektet. 

Att arbeta projektbaserat kräver en del mog-
nad. Därför fungerar det bäst med äventyrarscou-
ter och uppåt. Samtidigt behöver man tränas i det 
och lära sig steg för steg att ta ansvar för ett projekt. 
Det är därför bra att börja arbeta med projekt redan 
i tidigare åldrar och steg för steg överlåta ett större 
ansvar på scouterna. 

8.3 Mentorskap
Vårt samhälle blir alltmer ålderssegregerat. Vi möts 
betydligt mer sällan än tidigare över ålders- och ge-
nerationsgränserna. Samtidigt visar de bakgrund-
sanalyser som ligger till grund för programmet att 
unga människor är i större behov än någonsin av 
vägledning och goda förebilder. Flera av de utma-
ningar som unga ställs inför kan de få hjälp med att 
hantera genom att få nära och förtroendefulla rela-
tioner med äldre. Vi i Scouterna har en unik möj-
lighet att stödja våra medlemmar och skapa arenor 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, genom att vi 
erbjuder en arena för det seriösa samtalet, där indi-
viden blir sedd och lyssnad på.

Ett sätt att göra detta är att arbeta med men-
torskap för scouter. Det är ett bra sätt att utöva 
det lyssnande och stödjande ledarskapet och en 
möjlighet för scouten att utveckla ett sådant ledar-
skap. Mentorskapet kan därför bli viktigt för den 
personliga utvecklingen för både mentorn och för 
adepten.

Mentorskapet är på individnivå. Det är lämp-
ligt att införa mentorskapet från äventyraråldern 
eftersom det krävs en viss mognad för att få ut nå-
got av relationen med en mentor. Det är också i 
den åldern som de flesta börjar ställas inför många 
livsval. Det kan däremot vara värdefullt även för 
yngre scouter att få en introduktion till mentorska-
pet, till exempel genom att en äldre scout fungerar 
som fadder åt en yngre scoutpatrull under ett läger.

Mentorn är någon som scouten kan anförtro 
sig åt och som vägleder både i och utanför Scouter-
na. Oavsett om det handlar om att välja inriktning 
till gymnasiet eller vilket individuellt utmanarpro-
jekt man ska välja, kan mentorn spela en viktig roll. 
Äventyrarscouten kan få prata igenom scoutlöftet 
med sin mentor innan det avläggs. För roverscou-
ten är mentorn en vuxen som fungerar som ett vik-
tigt bollplank och en trygghet när mycket av verk-
samheten sker individuellt.

Att vara mentor tränar scouten i ledarskap och 
ger möjlighet att reflektera över sitt eget liv. Hur 
mentorskapet kan användas i programmet förkla-
ras mer utförligt i programmaterialen.
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9. AVSLUTNING

Genom att tydliggöra mål och metoder på det sätt 
som beskrivs i denna programförklaring ger pro-
grammet förutsättningar till bra scoutverksamhet. 
Med ett förnyat fokus på vad vår verksamhet syftar 
till och på vår metod kan vi också få en förnyelse av 
aktiviteterna. På det viset ger vi ledaren stöd till att 
erbjuda en bättre och mer attraktiv scoutverksam-
het – det blir roligare att vara scout och lättare att 
vara ledare. 
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Bilaga 1 Analys till grund för arbetet

Globaliseringen medför också miljöproblem. Kun-
skapen om och uppmärksamheten för miljöpro-
blemen har blivit större och för generationen som 
växer upp idag har miljöförstöringen blivit ett lika 
stort problem som krig. 

Parallellt med den ökande miljömedvetenhe-
ten gör en allt mer stillasittande livsstil att män-
niskor tar del av naturen i mindre utsträckning än 
tidigare. För många unga är inte Allemansrätten 
självklar och det kan vara svårt att veta hur och vad 
man får göra i naturen. Urbaniseringen i Sverige 
tilltar, vilket också leder till att tillgängligheten till 
naturområden varierar kraftigt mellan olika sam-
hällsgrupper. Detta gör att många barn till exempel 
missar ett tillfälle att öva upp sin motorik och sin 
fantasi. 

Sverige har inte längre en statskyrka och vårt 
samhälle består av människor med olika religiös 
tillhörighet. Sverige är ett av de mest sekulariserade 
länderna i världen och allt färre söker sig till de tra-
ditionella trossamfunden. En del bygger sin egen 
religion genom att plocka delar från ”ett smörgås-
bord” av idéer. De kyrkor som har ett tydligt ledar-
skap och budskap är de som växer.

Vårt samhälle består av en stor mångfald av 
olikheter. Människor med olika bakgrund, levnads-
sätt, värderingar och familjeförhållanden lever i 
Sverige i dag. Detta berikar Sverige bland annat kul-
turellt och ekonomiskt. Ändå finns en segregation 
som gör att olika grupper i vissa fall aldrig möts. 
Detta kan i många fall leda till diskriminering.

Attityderna till sex har förändrats. Den ge-
nomsnittliga debutåldern har sjunkit, antalet sexu-
ella partners under en livstid har ökat, och sex är 
inte alltid kopplat till kärleksrelationer. Samhället 
har blivit mer sexualiserat vilket vi ser allt oftare 
och i fler sammanhang.

1. FÖRKLARING AV ANALYS
Arbetet med det gemensamma programmet bygger 
på flera olika analyser av samhället och de utma-
ningar barn och unga ställs inför idag och den när-
maste framtiden. Många personer har varit invol-
verade i analysarbetet både internt inom Scouterna 
och med hjälp av personer utanför organisationen. 
Analyserna sammanställdes sedan av programut-
vecklingsgruppen under hösten 2007.

Allt detta har sedan legat till grund för det fort-
satta arbetet. När de övergripande målen och ut-
vecklingsområdena formulerades utgick man från 
utmaningarna nedan för att fundera kring hur vi 
i Scouterna ska jobba för att möta dessa och på så 
sätt göra unga redo för livet.

2. VÅRT SAMHÄLLE
Både Sverige och världen förändras ständigt och i 
en allt snabbare takt. Även om de grundläggande 
behoven är desamma är samhället som unga växer 
upp i idag på många sätt annorlunda än för tidigare 
generationer. Scoutrörelsen måste ständigt utveck-
las för att på bästa sätt möta unga människors be-
hov. Här beskriver vi några samhällsförändringar 
som skett som Scouterna behöver förhålla sig till. 

Teknikutvecklingen har gjort det möjligt för 
människor idag att ständigt bli nådda och hålla kon-
takten med varandra. Utvecklingen har även gjort 
det möjligt för barn och unga att söka information 
och kunskap i tidig ålder. De nya sätten att kom-
municera på spelar allt större roll i människors liv.

Globaliseringen har många konsekvenser för 
vårt samhälle. För en global rörelse som Scouterna 
har det öppnat oändliga möjligheter att hålla kon-
takten i vårt världsomspännande nätverk. Globa-
liseringen medför bland annat ett ökat utbud av 
varor och tjänster. Människor har idag tillgång till 
varor och tjänster från hela världen och vi reser allt 
mer. I takt med att utbudet ökar, ökar även kraven 
på att alltid ha rätt prylar av rätt märke. 
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3. UTMANINGAR FÖR UNGA
Gränserna mellan barndom, ungdom och vuxen-
liv har förändrats. Barn blir ungdomar allt tidigare 
och ungdomstiden är förlängd. Det är inte heller så 
att man tillhör en av dessa grupper längre utan kan 
skifta tillhörighet och upplevd ålder i olika sam-
manhang.

Scouternas program är till för unga männis-
kor och ska ge dem möjlighet att utvecklas. I förra 
stycket beskrevs vårt samhälle, den värld många 
unga lever i idag. Här följer de utmaningar som 
är störst för många unga människor. Vissa utma-
ningar är desamma som för tidigare generationer, 
medan andra är nya eller förändrade. Vi ser också 
att killar och tjejer i viss utsträckning ställs inför 
olika utmaningar.

3.1 Hitta och vara sig själv
Alltför många unga idag upplever en stark press 
och stress från samhället. Det finns många krav på 
att tidigt veta vem man är och vad man vill. Det är 
viktigare än någonsin att skapa sig en egen identi-
tet och att hitta sätt att tro på sig själv. Att ha god 
självkänsla och ett gott självförtroende kan många 
gånger vara svårt i en värld som samtidigt säger att 
man ska vara sig själv och passa in i samhällets mall.

I pusslet att bygga sin identitet spelar många 
olika faktorer in. Utbudet av förebilder är enormt 
men det kan vara svårt att veta vad som är en bra 
förebild och vilka ideal som är något att sträva efter. 

En del i att hitta sig själv är att utforska sin 
sexuella läggning. Det blir allt vanligare med öppet 
homo-, bisexuella och transpersoner men många av 
dem som avviker från normer utsätts för diskrimi-
nering och fysiskt och psykiskt våld. Att våga stå 
för sin sexualitet kan vara jobbigt.

Trots att vårt samhälle har blivit mer indivi-
dualistiskt än tidigare så är vänskapsrelationer och 
grupptillhörighet oerhört viktiga för många unga. 
Det är viktigt att tillhöra en grupp men gruppen 
väljs utifrån var man kan utvecklas mest som indi-
vid. Unga bygger sin självbild genom att välja vilka 
grupper de vill tillhöra. Grupptillhörigheten defi-
nierar både vad man är och vad man inte är. Många 
är med i flera grupper och växlar roll beroende på 
vilken grupp man är i för tillfället.

3.2 Älska och bli älskad
Relationer är och förblir viktiga. Alla människor 
behöver känna tillhörighet till en grupp. Att hitta 
och bygga relationer till vuxna är svårt för många 
unga. Detta kan till exempel bero på att vuxna job-
bar allt mer och att skolklasserna har blivit större, 
vilket resulterar i mindre lärartid. 

Familjen värderas högt av många unga. En fa-
milj idag kan se ut på många olika sätt och kärnfa-
miljen är inte längre det enda alternativet. För vissa 
skapar det stora utmaningar att leva i en familje-
miljö som skiljer sig från vännernas familjer.

Kärleksrelationer är en stor utmaning för 
många. Det handlar om allt från att veta om och 
med vem man vill vara tillsammans, till att veta om 
man är mogen för en sexuell relation. 

För de flesta unga är det viktigt att ha många 
vänner. Kravet att passa in kan skapa ett negativt 
grupptryck som gör det svårt att våga stå för sina 
värderingar och för vem man är. Globaliseringen 
och teknikutvecklingen har gjort att man kan ha 
vänner och ovänner på olika platser. Det är lätt att 
ha relationer med människor i hela världen. Samti-
digt som detta skapar oändliga möjligheter innebär 
det också risker. Det är inte alltid lätt att veta vem 
man egentligen har kontakt med och vilka intentio-
ner den personen har.

3.3 Välja rätt
Möjligheterna att välja allt från skola till pensions-
försäkring är en del i varje människas liv. Antalet 
val en person behöver göra har blivit större. Detta 
upplevs både som en möjlighet och som ett tvång. 
Idag ställs det höga krav på unga att tidigt veta 
vad man vill när det gäller exempelvis utbildning 
och framtid. Många unga människor upplever stor 
press och höga förväntningar på sina liv. Man är 
hela tiden medveten om konsekvenserna av sin val. 
Kraven som unga ställer på sig själva skapar stress 
och prestationsångest hos många.
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3.4 Acceptera andra och accepteras som man är
I Sverige idag lever människor med olika bakgrund, 
tro och livsstil. För många är det svårt att se bortom 
de yttre egenskaperna och respektera andra som de 
är. Samhället har blivit mer jämställt samtidigt som 
könsrollerna fortfarande är väldigt traditionella. 

Segregationen i samhället gör att unga sällan 
möter individer ur andra sociala grupper än den 
egna. Okunskap om hur andra lever och varför 
de gör det, leder lätt till förhastade slutsatser och 
ger upphov till diskriminering. Samtidigt finns 
hos allt fler en medvetenhet kring orättvisor och 
ojämlikhet.

Många unga utsätts för diskriminering och ut-
anförskap och upplever en otrygghet i samhället. 
Utmaningen för många unga är att våga vara an-
norlunda och bli accepterad för den man är, och att 
acceptera andra.

3.5 Hitta sin livsåskådning
Sverige är ett av världens mest sekulariserade sam-
hällen. Färre människor söker sig till de traditio-
nella samfunden men det betyder inte att ungas 
behov av att söka och hitta sin livsåskådning har 
blivit mindre. Människor har fortfarande ett behov 
av att söka svar på livsfrågor. I dag ställs stora krav 
på unga att själva hitta svar på livsfrågor eftersom 
det för många inte finns en självklar plats att hitta 
svaren på. Idag är det vanligt att sätta ihop sin egen 
tro där man plockar bitar från olika religioner. 

Den som väljer att hitta svaren inom religion 
blir ofta ifrågasatt av omvärlden, vilket kan leda 
både till en starkare övertygelse i sin tro och att 
man inte vågar visa vad man tror på. Det höga tem-
pot i samhället gör att reflektion och stillhet blir 
viktigare. 

3.6 Må bra
Det är idag stort fokus på vikt, träning och utse-
ende. Idealen som förs fram i bland annat media är 
svårt att leva upp till. Pressen från samhället kan bli 
för stor för många och resulterar alltför ofta i bland 
annat ätstörningar och självskadebeteende.

Fetma är allt vanligare då vi har en mer stilla-
sittande livsstil. Samtidigt ökar kunskapen om vad 
som är nyttigt för kroppen både när det gäller mat 
och träning. Det har till exempel blivit vanligt att 
man väljer bort vissa saker ur sin kost av en eller 
annan anledning. Fler i den unga åldersgruppen 
tränar regelbundet, men att träna lagom mycket 
kan vara svårt. Generellt är det en utmaning för de 
flesta unga att ha en sund och balanserad relation 
till både mat och träning.

Tillgången till alkohol och droger är stor i 
många delar av landet. Unga människor tvingas ti-
digt ta ställning till sitt förhållningssätt till alkohol 
och droger vilket kan vara en stor utmaning.
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Experter i arbetet med åldersindelningen

1 Många var med och tyckte till i arbetet med Scouternas åldersindelning, nedan 
listas de experter som var involverade med reservation för att någon glömts bort.  
Många av dem är också aktiva i Scouterna. 
Susanne Andersson, lärare
Per Berg, utbildare i Scouterna
Anette Elmqvist, socionom
Viveca Ernmark, skolpsykolog
Carin Gisslén-Schönning, genuspedagog
Barbro Goldinger, skolpsykolog, terapeut, författare inom utvecklingspsykologi 
Cecilia Jonsson, ungdomsdiakon, fritidsledare, barnskötare
Anders Lindahl, medlemsutvecklingsexpert Scouterna
Eva-Lotta Martinsson, specialpedagog
Martin Nelzén, lärarutbildare vid Linköpings universitet
Stevie Oaks, Bachelor of Science in Occupational Therapy
Birgitta Persson, specialpedagog
Marit Strömberg, musikledare
Elisabeth Sundin, lärare Kjesäters folkhögskola
Per Södergren, lärare
Åsa Trotzig, mångfalds- och jämställdhetsansvarig Svenska Scoutrådet
Erik Wikander, pedagog 
Maria Wiktorsson, skolledare
Jonas Åkesson, rektor
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Scouternas programförklaring är grunden för det förbundsgemen-
samma scoutprogrammet. Programmet är det vi gör och det vi står 
för i Scouterna. Det består av både idédokument som programförkla-
ringen och av mer konkreta material i tryckt och digital form. Som 
alla ger verktyg för att göra unga redo för livet på olika sätt. Program-
förklaringen beskriver programmet på en övergripande och teoretisk 
nivå och riktar sig främst till den som vill dyka djupare i ideologiska 
frågor och fundera mer på programmets bakgrund. Samtidigt är pro-
gramförklaringen det officiella dokument som ligger till grund för 
styrelsebeslut om programmets inriktning.

Scouternas program


