VENTURE Uppgifter
Övergripande
Nedan finns 4 uppgifter, för att projektet ska ses som fullständigt ska ni göra 3 av dem, men ni får
såklart göra alla om ni vill. Uppgifterna har olika teman och utformning, och passar olika bra ihop med
olika val av Scouternas målspår. Ni kommer behöva ha uppgifternas genomförande i baktanke när ni
planerar ert projekt då vissa av dem kräver visst förberedelsearbete. Tänk på att ni ska redovisa detta via
Instagram med hashtaggarna #venture2021 och #redoförfriluftsliv.
Det är ni själva som ska bedöma ifall en uppgift är klar, tänk på att uppgifterna finns till för er egen
skull och var ärliga med er själva. Kreativitet är alltid rätt.

Färdval Naturen
Globala mål
6 Rent vatten och sanitet för alla, 7 Hållbar energi för alla , 13 Bekämpa klimatförändringarna, 14 Hav och
marina resurser, 15 Ekosystem och biologisk mångfald
”Friluftsliv är en del i scoutmetoden, men färdval naturen sträcker sig över mer än bara friluftslivet. Här har du
alla möjligheter att fördjupa dig i miljöfrågor, ekosystem och naturens kretslopp.” (utdrag ur roverboken Vägvis)
Under ert projekt kommer ni befinna er i någon form av miljö, det kan vara skogen, en stad, ute på havet eller
varför inte en älv? Beroende på hur ni lagt upp ert projekt kommer ni kanske passera flera olika miljöer, ni får
självklart då dela upp uppgiften över alla dessa miljöer, och reflektera över skillnaderna, eller bara välja en av dem
om ni vill.
Uppgiftsförslag
• Fundera lite på vilken miljö ni befinner er i. Vilka värden finns där? För vem finns värdena?
• Finns det djur som är beroende av miljön ni befinner er i? Finns det människor som lever av miljön där ni
befinner er eller som på annat sätt tar nytta av den?
• Har miljön där ni är förändrats? Har vattendraget dämts upp eller har staden förtätats? Har något gått
förlorat på grund av det? Har någon drabbats, vem?
Välj någon av punkterna eller något ni själva kommer på och diskutera med varandra. Sammanställ era tankar
på valfritt sätt! Sång, text/bild, fotokollage, oljemålning eller ett videoklipp med en monolog – vad som ni själva
tycker skulle vara roligast!

Färdval Kulturen
Globala mål
3 Hälsa och välbefinnande, 10 minskad ojämlikhet, 16 Fredliga och inkluderande samhällen
“Ordet kultur ger oftast associationer till konst, musik, mat eller religion. Från början kommer det från latinets
cultura som betyder odling: ett sätt att definiera kultur är Andlig odling. Men kultur kan också vara levnadsmönster, normer och vanor hos en grupp människor.“ (utdrag ur roverboken Vägvis)
Här kan ni få chansen att utforska kulturen ni kommer att röra er igenom. Även om ni går igenom en björkskog
som exempel kan det ändå finnas spår av människor och kultur. Glöm inte heller att det även finns en chans till
att träffa andra scouter och friluftsmänniskor “ute i det vilda” som ni kan använda er av som hjälp.
Uppgiftsförslag
• sök upp en scoutkår eller en enskild scout som ni passerar längs vägen och diskutera om det finns något som
skiljer er åt inom scouting (kultur, gruppstorlek, aktiviteter mm).
• hitta en person som inte känner till scouting särskilt bra och lär dem något om scouting, gärna något praktiskt om möjligheten finns.
• besök ett museum, ruin, kyrka, en historisk plats och skriv/rita/skapa något som reflekterar er upplevelse
från besöket, varför var platsen relevant för er?
Välj någon av punkterna eller något ni själva kommer på och diskutera med varandra. Sammanställ era tankar
på valfritt sätt! Sång, text/bild, fotokollage, oljemålning eller ett videoklipp med en monolog – vad som ni själva
tycker skulle vara roligast!

Färdval Samhället
Globala mål
1 Ingen fattigdom, 2 Ingen hunger, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion
“Scouterna är inte bara en ungdomsrörelse utan även en organisation som engagerar sig i samhällsutvecklingen
globalt. […] Även på lokal nivå kan du bli vardagshjälte genom dina projekt.” (utdrag ur roverboken Vägvis)
Scouter har varit och är kända för samhällsinsatser runt om i världen, vilket har definitivt satts på prov under
2020. Under ert projekt finns det en chans att ni passerar samhällen, stora som små. Det är här ni kan få chansen
att undersöka och prova något nytt under ert äventyr som kan hjälpa någon eller några andra människor. Viktigt
att komma ihåg är att göra det så coronasäkert som möjligt.
Uppgiftsförslag
• Plocka skräp, städa en park
• sätt upp en pjäs/underhållning utanför ett ålderdomshem, luciatåg/en egen midsommarstång + dans
• Gör en miniinsamling till en välgörenhetsorganisation
Välj någon av punkterna eller något ni själva kommer på och diskutera med varandra. Sammanställ era tankar
på valfritt sätt! Sång, text/bild, fotokollage, oljemålning eller ett videoklipp med en monolog – vad som ni själva
tycker skulle vara roligast!

Färdval Ledarskapet
Globala mål
3 God hälsa och välbefinnande, 4 God utbildning, 5 Jämställdhet, 17 Genomförande och globalt partnerskap
“Du behöver känna till dina värderingar, dina mål och din längtan - då har du din riktning. […] Den inre kompassen behöver därför kalibreras, ständigt. Många av oss tar oss inte tid att reflektera över vår inre kompass och
därför glömmer vi bort att kalibrera den.” (utdrag ur roverboken Vägvis)
Ett gott ledarskap börjar med god självinsikt. Genom att hitta och dra nytta av varandras styrkor kan man lära
sig mycket om sig själv och varandra. Längs ert projekt lär ni stöta på utmaningar som kan testa ert ledarskap,
både som påverkar dig själv och din parkamrat/er. För att kunna leda andra behöver du också kunna leda dig
själv, vilket ni får en chans till här.
Uppgiftsförslag
• Feedback; Ge feedback till din parkamrat/er enligt en strukturerad modell t ex 3+ delta
• Reflektion; Daglig reflektion enligt en strukturerad modell t ex SOL eller handen
• Gruppkontrakt; Diskutera/lägg upp en plan med er kontakt på hemmaplan vilka förhållningsregler som
gäller er emellan, t ex hur ofta sker återkoppling, på vilket sätt osv
• Diskutera/lägg upp en plan i par/trio gällande t ex tidspassning, mat, mål prioriteringar, förhållningsregler
osv
Välj någon av punkterna (eller flera) och jobba med det under ert projekt. Skriv ner era reflektioner ni gör dagligen i en anteckningsbok, instagram eller liknande. Detta gör ni för er egen skull, ni väljer om ni vill hålla det för
er själva eller publicera det (eller något mittemellan). En vecka efter att ni kommit hem går ni själva igenom vad
ni skrev och tänker efter om ni kan dra några lärdomar av det.

