
Ledarskap 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 leder inte 
bara andra, utan funderar också över sitt ledarskap och hur det kan utvecklas.

Aktiv i gruppen 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.

Relationer 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.

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.

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.

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. 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.

Existens 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 
uppmuntras 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

Egna värderingar 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.

Självinsikt och självkänsla 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.

Fysiska utmaningar 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.

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

Problemlösning Roverscouten analyserar information och intryck och ifrågasätter dem konstruktivt. Scouten vet att fler 
än ett perspektiv kan vara relevant och viktigt.

Kritiskt tänkande Roverscouten är trygg med att både ifrågasätta och bli ifrågasatt och kan argumentera för sin 
ståndpunkt.

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.
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