
EN AKTIVITET- 14 MÅLSPÅR
14 sätt till personlig utveckling för scouterna genom att elda

Nedan kommer fjorton olika förslag på hur olika aktiviteter, innehållande 
eldning kan varieras med hjälp av våra fjorton olika målspår.

TA HAND OM SIN KROPP Prata om vilket säkerhetstänk scouterna behöver ha med sig när de eldar. 
Prata också om hur scouterna ska göra om de bränner sig och vid en brännskada. 

FYSISKA UTMANINGAR Låt scouterna själva samla de material de behöver för att göra upp en eld 
under andra förhållande än vad de är vana vid, exempelvis när det regnar eller när det blåser mycket.

EGNA VÄRDERINGAR Gör tillsammans i patrullen upp en eld som ni kan laga mat över. Kom ge-
mensamt fram till vilken mat ni ska laga och hur era val av livsmedel påverkar oss och andra. 

EXISTENS Ordna ett ljusspår. Ha med inslag av exempelvis inspirerande citat, psalmer eller annan text 
längs med ljusspåret.

SJÄLVINSIKT OCH SJÄLVKÄNSLA Prata ut om känslor. Scouterna får här i tystnad och enskilt skriva 
ner eller rita något som har gjort dem arga. Efteråt bränner ni lapparna och pratar om hur det kändes.

FÖRSTÅELSE FÖR OMVÄRLDEN Vilken betydelse har elden i olika delar av världen och vilken roll 
har elden spelat historiskt? Dagens Nyheter skrev 2015 en artikel om eldens betydelse i historien som 
kan vara underlag för vidare diskussion bland scouterna. 
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/elden-gjorde-oss-till-manniskor/

KÄNSLA FÖR NATUREN Prata om de skogsbränder som händer i både Sverige och världen och hur de 
påverkar oss i samhället och skogen. Vad ska en tänka på för att förebygga skogsbränder och hur kan en 
agera för att larma respektive hjälpa?  



AKTIV I SAMHÄLLET  På Valborgsmässoafton tänds många eldar runt om i Sverige. Låt scouterna/
scoutkåren anordna en brasa och bjud in allmänheten till ett trevlig firande. Viktigt är att kolla vad som 
gäller i din kommun och kontakta polisen innan en anordnar en brasa. 

RELATIONER Gör upp en lägereld och ta er tid att låta scouterna reflektera, fundera och berätta om 
relationerna som de har till människor i sin närhet. Respektera och stötta varandra under lägerbålet.  

AKTIV I GRUPPEN Låt patrullen göra upp en eld utan att prata med varandra. Diskutera efteråt hur 
det påverkar gruppdynamiken och samarbetet.

LEDARSKAP Låt scouterna i tur och ordning få leda resten i patrullen till att göra upp en eld. Låt den 
som leder fördela vem som gör vad och diskutera sen hur det kändes. 

PROBLEMLÖSNING För att en eld ska kunna brinna behövs syre, bränsle och värme. Hur gör scouterna 
upp en eld om exempelvis veden är blöt och frusen och hur påverkar det? Mer om eldens tre komponenter 
finns att läsa på: 
https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/eld/vad-som-behovs-for-att-det-ska-brinna/

FANTASI OCH KREATIVA UTRYCK Under det här mötet får scouterna gissa vad det är för något som 
brinner. Innan mötet har scouterna/ledarna filmat några föremål som de eldar upp. Sedan får scouterna 
se filmen när den spelas upp baklänges i slowmotion och gissa vad de är för något som brinner upp.

KRITISKT TÄNKANDE Will it grill? Låt scouterna testa och se om olika saker brinner/hur det brinner 
/vad som händer under processen. Testa er fram med olika objekt men tänk här på att inte elda sådant 
som släpper ifrån sig farliga ämnen.


