Målspår

Ledarskap

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.

Aktiv i gruppen

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.

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.

Förståelse för omvärlden

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.

Känsla för naturen

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.

Aktiv i 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.

Existens

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.

Egna värderingar

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

Självinsikt och självkänsla

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.

Fysiska utmaningar

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.

Ta hand om sin kropp

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.

Problemlösning

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.

Kritiskt tänkande

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

Fantasi och kreativt uttryck

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.

