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Välkommen till en ny termin! 

Dags för en ny termin tillsammans med er scoutgrupp. I det här aktivitetspaketet finns ett upplägg där 
ni under en termin fokuserar på områden som gör scouterna förberedda på lägerlivet både praktiskt och 
känslomässigt. Oavsett om det är ett stort nationellt läger eller en mindre hajk med egna kåren så handlar 
det om att den enskilde scouten tillsammans med sin patrull ska få med sig verktyg för att fungera och 
känna sig trygg i ett större sammanhang.  

Att skapa en rolig och utmanande termin för våra scouter betyder inte att vi alltid måste komma på helt 
nya aktiviteter. Att arbeta hållbart innebär även att tänka på hur vi använder våra resurser när det gäller 
tid och engagemang. Flera av aktiviteterna i detta material bygger därför på eller är hämtade från tidigare 
publicerat material. I materialet är det beskrivet hur du hittar till dessa källor för att använda materialet. 
För flera av mötesförslagen ges också tips om var du kan hitta mer inspiration om du vill arbeta vidare 
med fler möten på samma tema eller fördjupa dig mer inom något område. 

Mötesuppläggen beskrivs kortfattat med en introduktion kring varför vi gör aktiviteten. I detta 
aktivitetspaket ligger fokus på målspåren ledarskap, aktiv i gruppen samt fantasi och kreativt uttryck.  
Med hjälp av scoutmetoden får du fokus på hur aktiviteterna genomförs. Mer om bakgrunden kring 
upplägg av aktivitetspaketet och saker som kan vara bra att tänka på gällande mötesupplägg kan du läsa 
om sist i detta häfte.  

Varje mötesupplägg innehåller tips om hur ni kan genomföra aktiviteten med olika alternativ för olika 
åldersgrupper. Att arbeta med samma fokusområden för alla men på olika sätt ger en samhörighet mellan 
kårens olika åldersgrupper samtidigt som aktiviteterna stegras och scouterna får fokusera på sin personliga 
utveckling. Anpassa och gör de justeringar som krävs för att det ska kännas bra och tryggt för dina scouter. 
Du kan också välja från de andra åldersgruppernas aktiviteter och vid behov anpassa dem i de fall du 
tycker att den aktiviteten skulle passa bra för din åldersgrupp. Se aktivitetspaketet som ett smörgåsbord 
där du sätter ihop mötesupplägg som passar just dina scouter.  

Materialet består av åtta olika mötesupplägg där vi har ett förslag på hur många möten det skulle kunna ta. 
Du bestämmer själv antal möten som du avsätter för respektive upplägg där några 
aktiviteter kanske endast görs under ett möte medan andra områden är sådant 
ni kan arbeta med under flera olika möten.  
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Att arbeta med patrullsystemet: 
Patrullen är en del i scoutmetoden som bygger på att vi arbetar tillsammans i grupp. Den optimala 
storleken på en patrull är 5-8 scouter. En patrull är en grupp av scouter som känner, eller lär känna 
varandra och gör upplevelser tillsammans under en tid. I patrullen lär vi oss tillsammans och av varandra 
och där får alla bidra med sina färdigheter och kunskap. Patrullen kan ha samma medlemmar under en 
längre tid eller sättas ihop tillfälligt för en kortare tid. Oavsett vilken form av patrull ni har är det just 
tillhörigheten till den specifika gruppen som gör det till en patrull.  

Ibland är det svårt att få till patruller som fungerar bra och det finns många utmaningar och dilemman. 
I materialet “Bygga patrull” på scouterna.se finns samlat material kring att arbeta med patruller och i det 
finns en samling frågor och svar kring hur du kan jobba för att få scouterna delaktiga och skapa trygga 
patruller där alla trivs.  Länken nedan leder dig direkt till materialet kring frågor och svar:  
apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/03/bygga_patrull-fr-gor_och_svar1.pdf 

Ledarens roll 
Som ledare har du en viktig roll i att leda och stötta verksamheten. Ju äldre scouterna blir desto mer 
kommer fokus att väga över från att leda till att stötta. Fokus ska vara på att ”leda lagom”, vilket handlar 
om att ta plats på rätt sätt vid rätt tillfälle men också att ha modet att våga låta patrullerna leda själva. 
Scouterna måste få upptäcka, utforska och göra misstag på egen hand men ledaren ska alltid finnas som 
stöttning i bakgrunden. Som ledare har du en viktig roll i att skapa trygghet och se till att alla känner 
sig välkomna. Att se och bekräfta genom att ge feedback som scouten/patrullen kan bygga vidare på är 
viktigt. Oavsett hur din roll som ledare förändras med tiden och vilken ålder scouterna har är det alltid du 
som har det övergripande ansvaret för verksamheten ni genomför. 

Reflektion 

Att reflektera över vad vi gjort och hur det gick är en viktig del av vår 
verksamhet. Det ger oss redskap att lära oss av det vi gjort. Hitta ett sätt att 
reflektera tillsammans och gör det till en återkommande aktivitet i varje möte 
ni har. Det viktigaste är att det blir en reflektion, hur ni genomför den kan 
ske på många olika sätt efter vad som passar er och mötesupplägget bäst.  

I scoutshopen finns Reflektionskortleken Lyktan för scouter som innehåller 
52 olika färdiga reflektionsövningar som ni kan använda er av. I ledarguiden 
till Den stora Spårarboken finns också material som stöd för reflektion som 
passar de yngre scouterna. Du hittar ledarguiden på scouterna.se 

Reflektion är också viktigt att göra tillsammans med ditt ledarteam. Ta er tid 
att tillsammans reflektera och utvärdera kring det ni gjort tillsammans med 
scouterna. I scoutshopen finns Reflektionskortleken Fyren för ledare som 
innehåller 52 olika färdiga reflektionsövningar som ni kan använda er av i 
ledarteamet. 

https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/03/bygga_patrull-fr-gor_och_svar1.pdf 
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Jamboree22 
Det här aktivitetspaketet är framtaget som ett förberedelsematerial för dig som ska åka på Jamboree22. 
Det fungerar dock självklart lika bra att använda för dig som ska åka på andra äventyr. Mötesuppläggen 
som presenteras i detta häfte är skrivna för att förbereda dig på lägerupplevelsen. I detta avsnitt berättar vi 
kort lite mer om innehållet specifikt för Jamboree22, mer information om Jamboree22 hittar du på www.
jamboree.se

Att komma till Jamboree22 är att kliva in i en värld som är magisk. Du känner direkt att det här är en 
plats där du vill vara. Det sjuder av aktivitet, kreativitet och en positiv atmosfär. Du hör musik, samtal, 
diskussioner, skratt, många olika dialekter och språk. Överallt nynnas det på den officiella lägerlåten som 
är så peppig att den fastnar på hjärnan nästan direkt. Du är mitt i ett stort lägerområde där det finns nya 
saker att upptäcka och utforska överallt. Det är som att lägerområdet hela tiden utvecklar sig och växer 
med dig. Här händer det hela tiden saker såväl spännande, roliga, viktiga, tokiga, utmanande, mysiga, 
andliga som lärorika. Du kan själv välja om du behöver lugn och ro eller om du är sugen på äventyr. Varje 
ny dag erbjuder nya upplevelser och erfarenheter och för varje utmaning som du och din patrull genomför 
kan ni både se och känna att ni har gjort en liten bit av arbetet mot något större. Känslan av att vara en 
liten, men viktig del av något stort kommer att finnas kvar långt efter att lägret är slut. Under lägret har du 
fått nya vänner, stärkts i att du är viktig, du har bidragit till att göra världen bättre och då bara längtar du 
efter att få fortsätta! När du lämnar Jamboree22 åker du hem med en känsla av att allt är möjligt. 

Jamboree22 kommer att genomsyras av de tre ledorden öppenhet och mångfald, patrullsystemet samt 
ledarskap. Det är lägrets fokusområden. Detta förberedelsematerial fokuserar därför lite extra på att ge 
scouterna chansen att öva på att arbeta i patrullen och med sitt ledarskap i ett tillåtande och reflekterande 
klimat. Under Jamboree22 arbetar vi med hållbarhet som en självklarhet, vilket innebär att vi fokuserar 
på att göra saker bättre genom olika insatser, projekt och genom våra arbetssätt. Hållbarhet är mer än 
enbart miljöfrågor och fysisk hållbarhet och handlar även om att skapa förutsättningar för ett hållbart 
engagemang och individer som får möjlighet att växa. Ett hållbart arbetssätt kräver att vi arbetar 
tillsammans. 

Jamboree22 knyts samman av det symboliska ramverket drömmar. Drömmen är en plats där fantasi och 
verklighet möts och där vi inte begränsas av normer eller förutfattade meningar om vad som är möjligt. 
Drömmar kan också bli till verklighet. Det blir de när vi formulerar dem, diskuterar dem med andra, 
sätter upp uttalade mål eller förvandlar drömmen till något konkret. Även i förberedelseprogrammet 
kan drömmar med fördel användas som ett symboliskt ramverk för att guida er igenom terminen där 
scouterna får inleda terminen med att fundera kring drömmar och sedan genom mötesuppläggen på olika 
sätt arbeta med att förverkliga tankar och idéer.  

Under Jamboree22 kommer verksamheten på lägerområdet att baseras på tre 
av våra målspår; aktiv i gruppen, aktiv i samhället samt fantasi och kreativt 
uttryck. Detta förberedelseprogram bygger därför delvis på samma målspår, 
med undantaget att aktiv i samhället istället är utbytt mot målspåret 
ledarskap för att mer aktivt koppla samman ledorden öppenhet och mångfald, 
patrullsystemet och ledarskap i mötesuppläggen.   
 

http://www.jamboree.se 
http://www.jamboree.se 
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Under Jamboree22 kommer ni att få möta en lägervärld där ni tillsammans i patrullen får utforska 
och upptäcka olika miljöer, får vara med om upplevelser som ni aldrig tidigare drömt om, och skapar 
en lägerupplevelse i mötet med alla andra scouter på lägerfältet. Tillsammans får vi utveckla oss själva, 
varandra och världen. På en jamboree träffar vi nya och gamla kompisar och skapar minnen som vi 
bär med oss hela livet! Jamboree22 är drömmen om ett läger där alla ska kunna känna sig hemma och 
samtidigt hitta nya spännande aspekter av vad scouting kan vara.    

 
Innehåll 

Mötesupplägg
Här är en översikt över de teman mötesuppläggen har med förslag på hur många möten ni kan ägna åt det: 

1. Vad drömmer jag om? (1 möte) 
2. Ledarskap (2-3 möten) 
3. Att må bra och känna sig själv (1 möte) 
4. Att må bra på insidan (1 möte) 
5. Mat är energi (1-2 möten) 
6. Patrullsymbol (1-2 möten) 
7. Redo för äventyr - praktisk lägerkunskap (1-2 möten) 
8. Lägerbål (1 möte) 

Förberedelse inför terminen
Efter alla mötesupplägg finns ett avsnitt där du kan läsa mer om hur Scouternas program fungerar, vad 
som är viktigt att tänka på inför terminen samt vilka olika delar ett möte bör innehålla. 

Märken 
Till flera av mötesuppläggen har vi föreslagit märken som kan passa att arbeta med genom att ni genomför 
mötesupplägget. För vissa märken täcker mötesupplägget hela märkets innehåll och för andra märken 
är mötesupplägget endast en del av märkets innehåll och ni behöver då komplettera med fler möten/
aktiviteter för att göra alla delar av märket. Det står också vilken åldersgrupp respektive märke kan passa 
för men här kan ni anpassa efter era grupper och era förutsättningar. 

Tanken är inte att ni ska ta alla märken utan att det finns inspiration till flera olika märken så att ni kan 
välja ut ett eller flera som passar era scouter. Ni kan också med detta upplägg låta scouterna välja bland de 
olika märkena att fokusera på under terminen utefter intresse så att det finns möjlighet att välja att ta olika 
märken.  

De märken som finns kopplade till mötesuppläggen är:  
• Bra kompis  
• Dass
• Inkludering 
• Lägerbål
• Matettan, mattvåan och mattrean 
• Materialvård 
• Skapa
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I bilagan till detta aktivitetspaket finns dessa märken beskrivna i sin helhet med kriterierna för respektive 
märke.

För åldersgrupperna äventyrare och utmanare kan ni också välja att arbeta med något av era 
projektmärken (äventyrare) respektive märken för utmaningar (utmanare) genom att rikta in aktiviteterna 
mot ett eller flera av dessa projekt/utmaningar. 

Bilagor
Sist i detta aktivitetspaket hittar du de bilagor som det hänvisas till i en del av mötesuppläggen.   
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MÖTESUPPLÄGG

Vad drömmer jag om? (1 möte) 

Alla människor är olika och vi har olika mål och tankar om vilka vi är, vad vi vill och vad vi drömmer om. 
För någon är kanske drömmen att få åka på ett stort läger och träffa nya kompisar. En annan drömmer 
om att få ett husdjur eller att lära sig att spela trumpet. I scouterna arbetar vi för att barn och unga ska 
känna sig trygga och öppna för att ta reda på vilka de är och vad de vill, modiga nog att ta hjälp av andra 
och trygga nog att stå för det de tror på och följa sin väg. Det här aktivitetspaketet är ett sätt att förbereda 
scouterna för ett större läger men det är också ett aktivitetspaket som du kan använda för att stärka arbetet 
i patrullerna och ge scouterna verktyg för reflektion och för att prata om känslor.  
 
 
Aktivitet  
Prata om sommarens läger, hajk eller något annat scoutäventyr som ni planerar. Ge så många yttre ramar 
som du har, alltså vad vet du redan om lägerplatsen, antal deltagare, upplägg eller program. Låt sedan 
scouterna fundera kring sina personliga drömmar och tankar om hur det ska bli och vad de känner inför 
det. Här kan det både dyka upp frågor, farhågor och förhoppningar som du som ledare behöver vara redo 
att möta. Använd någon metod som hjälper scouterna att tänka och som också gör det möjligt för dem att 
kunna visa sina drömmar och tankar för gruppen. Aktiviteten kan genomföras i helgrupp eller patrullvis 
beroende på vad som fungerar bäst. De som vill och som är anmälda till Jamboree22 kan också ladda upp 
sina drömmar på: #Jamboree22 
 
 
Förslag på hur ni kan göra, anpassa efter intresse eller åldersgrupp: 

• Rita och måla – ge scouterna papper, pennor och färg och släpp lös. Låt dem rita sina 
drömmar inför lägret. Fota av bilderna och låt dem som vill ladda upp på #drömmeromJ22 

• Moodboard – ta med en hög gamla tidningar, sax och lim. Låt scouterna klippa ut bilder, 
färgfält eller ord som beskriver deras tankar, drömmar och känslor inför lägersommaren.  

• Minecraft - Skapa det ultimata drömlägret i Minecraft. Hur ser det ut? Vad finns att göra och 
hur är det organiserat? Varför inte testa att bygga tillsammans med scouter från hela världen 
via SoutLink? www.scoutlink.net/minecraft/about/ 

 

https://www.scoutlink.net/minecraft/about/ 
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 Ledarskap (2-3 möten) 

Att jobba i en patrull handlar både om att lära känna och förstå varandras likheter och olikheter och också 
träna sig på att både leda och ledas. Det är viktigt att scouterna får prova olika roller. Ett sätt att göra det 
är att planera många korta aktiviteter där scouterna växlar roller och får turas om att leda aktiviteten. 
Du som ledare instruerar patrulledarna som sedan får förmedla informationen vidare. Tänk också på 
att oavsett vilka aktiviteter du väljer att genomföra så är reflektionen efteråt viktig för att alla ska kunna 
växa i sina roller och relationer. Stöd och underlag för samtal om ledarskap och roller finns bland annat i 
programböckerna. För upptäckare är till exempel sidan 14-19 i boken Upptäckten bra sidor att läsa. Där 
funderar Bella på vilka olika roller som kan finnas i en patrull och vad ledarskap egentligen är. På sidan 10 
i den stora spårarboken berättar Klara om samarbete.  

Aktivitet  
Låt patrullerna öva sig på ledarskap genom att göra samarbetsövningar. Välj om patrullmedlemmarna ska 
ha uttalade roller i övningarna eller om ni låter det vara fritt och sedan diskuterar hur samarbetet gick. Ge 
gärna instruktionen till patrulledarna och låt dem förmedla informationen vidare. Nedan finns exempel 
på några olika samarbetsövningar. Du kan hitta ännu fler exempel på övningar på www.aktivitetsbanken.
scouterna.se. Med fördel kan ni ägna flera möten åt olika samarbetsövningar och övningar där scouterna 
får turas om att öva på sitt ledarskap men också på att bli ledd av andra.  

Förslag på samarbetsövningar för spårare/upptäckare 
“Flytta patrullen”  
Låt scouterna ta sig från ett ställe till ett annat med hjälp av tre plankbitar, rep, rockringar eller 
liknande. Stegra övningen genom antalet hjälpmedel eller genom att tillåta/inte tillåta att de pratar 
med varandra.   

“Lyssna och instruera”  
Öva på att ge och följa instruktioner genom att arbeta i par. En av scouterna får se en ritning eller 
färdigbyggd konstruktion, vilken är dold för den andra personen. Genom att förklara för kompisen 
vilka bitar som ska byggas med och på vilket sätt ska paret tillsammans få ihop en konstruktion som 
är likadan som originalet. För att stegra övningen går det att genomföra den med ögonbindel på den 
som ska bygga ihop konstruktionen. Samma övning går att göra med penna och paper där en får se en 
bild och guidar den andra i hur den ska rita.  
 
“Repsamarbete” 
Ta ett långt rep (några meter, ju längre desto svårare) och bind ihop ändarna. 
Sätt på alla deltagare ögonbindlar, lägg repet på marken och låt deltagarna 
leta rätt på det och bilda en rektangel av det (avgränsa området så de vet 
ungefär vart de ska leta). Problemet ligger dels i att finna repet, men det 
huvudsakliga målet är att genom enbart röstkommunikation samarbeta 
så att repet bildar en rektangel. Aktiviteten är mycket knepigare än man 
kan tro, eftersom vi är så vana att använda oss av gester, ansiktsuttryck och 
liknande då vi ska samarbeta. Diskutera efteråt vem som tog på sig ansvar, 
ledarskap etc, samt om det var bra/dåligt. 
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 Förslag på samarbetsövningar för äventyrare/utmanare 
“Palla äpplen” 
Material: Ett kuvert med en tjock gummisnodd + långa snören (lika många som deltagare i 
patrullen), en hink och 15-20 äpplen eller bollar. 
Instruktion: Ge patrullen ett kuvert med snören och ett stort gummiband. Sätt en hink på marken 
och rita en stor cirkel runt, så att ingen kan nå hinken. Lägg sedan äpplena/bollarna innanför 
markeringen runt hinken. Patrullens uppgift är att lägga äpplena i hinken utan att kasta dem 
eller gå innanför den markerade cirkeln. Berätta inte hur de ska lösa uppgiften utan låt dem klura 
tillsammans. Uppgiften går att lösa genom att knyta snörena i gummisnodden, hålla i varsitt snöre 
och dra så att gummisnodden fungerar som en sorts tång. Ge patrullen kuvertet innan du sätter igång 
övningen, men berätta inte hur de ska lösa uppgiften. Var också noga med att alla ska vara delaktiga!   

“Capture the flag” 
Material: Tygbitar i olika färger, tvättklämmor att hänga upp tygbitarna med, karta, (gärna en väl 
detaljerad karta eller ett flygfoto så att träd och buskage är utsatta), ev kompass, papper och penna. 
Instruktion: Patrullerna får var sin karta med numrerade punkter för var alla flaggor finns och en lista 
med klockslag då flaggorna kommer att dyka upp vid de olika punkterna. Det gäller för patrullen att 
lyckas ta så många av flaggorna som möjligt. En ledare sätter upp flaggorna vid given tidpunkt. För att 
lösa problemet med att det står scouter och väntar kan man säga att flaggorna inte sätts upp så länge 
det finns scouter inom synhåll. 
Med äventyrarscouter, under ungefär en och en halv timma kan det vara lagom med 20-30 flaggor 
inom ett område som är cirka 400 m i diameter. Detta kräver minst två ledare som springer runt och 
sätter upp flaggor. För att addera moment kan man dela ut några chiffer med ledtrådar till ytterligare 
flaggor. Till exempel ”I understa lådan på kontoret” eller med kordinater, kompassgrader med 
mera. Låt dessa flaggor ge mycket poäng så att det blir lite taktik i tävlingen. I aktivitetsbanken på 
scouterna.se hittar du bra tips på hur du kan genomföra leken: aktivitetsbanken.se/sv/capture-flag  

“Linjehajk” 
Material: Hajkmateriel. Glöm inte rep, presenning, yxa och såg 
Instruktion: Välj ut ett område, som ni har en karta över och dra ett rakt streck med hjälp av linjal. 
Välj ut en startpunkt och märk ut den. Markera även ut ert planerade stopp. 
Genomför en hajk över en helg genom att vandra längs med linjen på kartan. Ni får max gå 10 
meter från linjen åt något håll. Vattendrag, diken, snårskog och branter ska forceras av hela gruppen. 
Utmaningen är att komma fram utan att behöva bryta reglerna (om inte alla möjliga lösningar är 

prövade). Scouterna tävlar mot sig själva. Ofta kommer grupperna inte så långt 
som de trott, men har ändå en bra upplevelse. Låt scoutpatrullen titta på kartan 

i förväg för att planera packning. Korsar linjen en sjö, så kanske patrullen 
vill packa lämpligt materiel för att bygga en flotte. Bäst resultat blir det om 
ledarna pratar mycket om vikten av samarbete och egna initiativ.  Glöm inte 
reflektion både före, under och efter hajken. 

 
 

https://aktivitetsbanken.se/sv/capture-flag 
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Att må bra och känna sig själv (1 möte) 

För att alla ska trivas behöver patrullen också jobba med att stärka relationen till varandra. Att förstå sig 
själv och andra och hjälpas åt att ta hand om varandra är viktigt för att vi ska må bra. Genom att få öva på 
att ta ställning i olika frågor lär scouterna känna sig själva. Genom att få reflektera över sina egna behov 
och förutsättningar hjälper vi scouterna att bygga och stärla sin självkänsla och självinsikt. Vi kan behöva 
olika saker för att känna oss trygga och må bra och när vi kan sätta ord på våra behov är det också lättare 
för andra att stötta och möta oss i vad vi behöver.  

Aktivitet  
Genomför hela eller delar av Trygga mötens aktivitetspaket. På temasidan Trygga möten på scouterna.
se finns aktivitetspaket för de olika åldersgrupperna där du hittar många bra aktiviteter som hjälper 
patrullerna att bli trygga i sig själva och med varandra. Aktivitetspaketen finns att ladda ned i pdf-
format på scouterna.se under rubriken dokumentbiblioteket. Ni väljer själva om ni vill använda hela 
aktivitetspaketet eller välja ut några av aktiviteterna. Nedan ger vi exempel på övningar ni kan använda 
från aktivitetspaketen och även några andra övningar som kan användas som komplement till eller istället 
för aktivitetspaketet.   

Förslag för spårare: 
Förutom Trygga mötens aktivitetspaket kan ni prata om hur en bra kompis är genom att använda den 
stora spårarbokens uppslag på sidan 64-65.  
Ett exempel på en övning ni kan använda är Jag tycker från Trygga mötens aktivitetspaket:  

Jag tycker 
Instruktion: I denna aktivitet övar sig scouterna på att ta ställning i olika frågor, att våga göra val och 
motivera dem. Temat för de påstående/frågor som finns med i övningen är barns rättigheter. De flesta 
har ett ”rätt” svar, men det viktiga i övningen är att barnen får stöd i att göra val och motivera sin åsikt. 
Övningen tar ca 15 - 20 min Läs igenom påståendena i förväg. Lägg gärna till egna som du kommer på. 
Det kan också vara bra att fundera lite på om det kan komma följdfrågor. Ett tips är att läsa på lite om 
barns rättigheter förslagsvis på UNICEFs hemsida.  

Markera upp fyra hörn/platser.  
Plats 1 = Ja/positiv 
Plats 2 = Nej/negativ 
Plats 3 = Osäker/kanske/mittemellan  
Plats 4 = Eget svar  

Ställ olika påståenden. Låt scouterna ställa sig i det hörn som bäst stämmer med 
deras åsikt. När alla har placerat sig låter ni några berätta varför de har valt 
just den platsen. Det är viktigt att uppmuntra men att aldrig tvinga någon att 
berätta om varför de ställt sig där de står. 
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Listan med påståenden:  
• Barnkonventionen säger att alla barn i hela världen ska ha samma rättigheter. Är det så i 

verkligheten? 
• Barnkonventionens 2a artikel säger att du får vara precis som du är. Är det så i verkligheten?  
• Flickor och pojkar behandlas alltid likadant av vuxna.  
• Alla barn har rätt att gå i skolan  
• Killar och tjejer har olika sorters vänskap 
• I scouterna är alla kompisar med varandra 
• En vän ska alltid ställa upp  
• Barn måste alltid lyssna på vuxna 
• Föräldrar vet allt om sina barn  
• Föräldrar vet alltid vad som är bäst för sina barn  
• Att åka på läger är jättekul 
• Man är vuxen när man är 18 år  
• Politiker ska alltid tänka på vad som är bra för barnen när de bestämmer saker.  
• Alla barn har rätt att säga vad de tycker  
• Sommarlov är bra för barn  
• Om någon är dum mot mig får jag vara dum tillbaka  
• Vuxna lyssnar alltid på barn  
• Alla barn har rätt att äta sig mätta  
• Är det viktigt att vara lika varandra när man är kompisar  
• Det går bara att ha en bästa kompis 

 
Prata om hur det kändes att vara tvungen att bestämma sig på det här sättet. Var det svårt? Hur kändes det 
att välja något som de flesta inte valde? Var det något påstående som var särskilt svårt att ta ställning till? 
Är det viktigt att våga säga vad man tycker? Varför? Vad tar ni med er från den här aktiviteten?  

Förslag för upptäckare:  
Förutom Trygga mötens aktivitetspaket kan ni använda boken Upptäckten på sidan 8-13 som handlar om 
scoutkompisar.  
Ett exempel på en övning ni kan använda är Schysst kompis från Trygga mötens aktivitetspaket för 
upptäckare. 

Schysst kompis  
Instruktion: Ta ett stort papper och rita en människa, en fantasifigur eller 
en rymdvarelse. Gör en till varje patrull. Detta kan förberedas innan mötet 
eller så gör ni det tillsammans i patrullen. Börja aktiviteten med att samlas 
och prata om vad egenskaper är och ge förslag på olika egenskaper som en 
person kan ha. Prata också om att alla egenskaper kan vara bra eller mindre 
bra beroende på sammanhang. Det kan till exempel vara bra att vara stark när 
något ska bäras men det kan också öka risken att man kanske tar i för hårt 
när man leker en lek. Det som alla människor övar på hela livet är att lära sig 
att använda sina egenskaper så att de får ta större plats vid vissa tillfällen men 
mindre vid ett annat. Att vara en schysst kompis är att kunna använda sina 
egenskaper på bästa sätt i olika situationer och vid olika tillfällen.  
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Visa figuren på papperet och förklara att figuren är en schysst kompis. Alla ska sedan tyst för sig själva 
fundera på vilka egenskaper som den schyssta kompisen har. Varje person skriver upp alla egenskaper 
de kan komma på, på figurerna. Ni kan skriva direkt på papperet eller använda post-it lappar som ni 
sedan fäster upp på figuren/figurerna. Stötta upp vid de scouter som till exempel har svårt att skriva. När 
scouterna inte kommer på fler egenskaper så går ni tillsammans igenom alla egenskaper som de kommit 
på. Låt alla vara med och säga om de tror att de har den egenskapen och på vilket sätt de visar det. 
Kommer någon på fler egenskaper under tiden så fyller ni bara på. När ni gått igenom alla egenskaper så 
väljer ni tillsammans ut vilka egenskaper som ni tycker att en schysst kompis ska ha. Ringa in dem, skriv på 
en ny figur eller skriv upp i en lista. Detta kan sedan användas som regler för hur ni beter er mot varandra. 
Återkom gärna till dem då och då under terminen. Avsluta med att prata om aktiviteten. Använd en 
reflektionsmodell som passar er. Det är viktigt att alla får en chans att säga vad de tycker.  

 
Förslag för äventyrare:  
Ett exempel på en övning ni kan använda är Förebilden från Trygga mötens aktivitetspaket för äventyrare. 
I denna aktivitet ska deltagarna lära sig att se sina egna och andras goda egenskaper för att stärka 
självkänslan, lära sig visa uppskattning och för att se vilket inflytande som förebilder kan ha i ens liv. I 
aktivitetspaketet finns även fler övningar som ni kan jobba med. 

Förebilden 
Instruktion:  Alla ledare förbereder en kort presentation om någon som de har som förebild och berättar 
varför. Deltagarna får papper och penna och får en stund för sig själva för att tänka igenom och skriva 
ner vilka som är deras förebilder och varför. Fokus ska vara på vilka egenskaper personen har. När alla har 
tänkt färdigt samlas ni i patrullerna eller större grupper och alla berättar för varandra om sina förebilder. 
Det är viktigt att det är minst en ledare i varje grupp. Prata om de olika egenskaperna som förebilderna 
har. Är det något som scouterna försöker att ta efter? Om förebilden är någon som scouten inte känner så 
diskutera om hur en kan veta vilka deras egenskaper är? Prata om mediabilder och källkritik. 

Låt sedan scouterna fundera över vilka egenskaper de själva har. Skriv upp dem på ett papper. När ni 
återsamlas igen så ska alla presentera de tre egenskaper hos sig själv som de är mest 
stolta över. Om ni har en trygg grupp så kan det också fungera att lyfta en 
egenskap som man är missnöjd över som till exempel morgontrött, glad, 
ärlig, tidsoptimist. Prata om hur vi uppfattar andra människor, på både 
gott och ont. Ofta tror vi oss veta saker om andra fast vi bara fått en 
bild via media. Reflektera med hjälp av den reflektionsmodell 
ni bestämde er för i början. Ta också upp följande frågor: 
Har aktiviteten ändrat hur du ser på andra människor? Har 
aktiviteten ändrat hur du ser på dig själv? Hur inspireras du 
av dina förebilder? Hoppas du att andra ser på dig som en 
förebild? Hur kan du bli/vara en förebild för andra? 
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Förslag för utmanare:  
Välj en av aktiviteterna i Trygga mötens aktivitetspaket för utmanare, till exempel att se filmen “Alla mot 
en”. 

Alla mot en 
Instruktion: Aktiviteten går ut på att se en film om en mobbningssituation där det finns tre alternativa 
slut. Syftet är att filmen ska vara en ingång för samtal och ett sätt att se att det kan vara möjligt att agera 
på olika sätt och därigenom skapa förändring. Titta själv igenom filmerna och läs diskussionsfrågorna 
innan. I Trygga möten-paketet finns också trygghetsinformation som är viktigt att ni har läst innan ni 
startar.  Filmen Alla mot en kan ni se via Trygga Mötens youtube-kanal: www.youtube.com/watch?v=-
oRDtYXiNeo Filmen kan också laddas ned och finns även textad på svenska och engelska. Du hittar allt 
detta via Trygga Mötens hemsida.  

Märke: 
Spårare/upptäckare: 
Detta möte passar bra för att använda som en del i märket bra kompis. 

Äventyrare/Utmanare:  
Detta möte passar bra tillsammans med kommande möte om känsloprat för att använda som en del i 
märket inkludering  
 

Tips om mer material/mötesförslag/utökat material: 
I Trygga mötens aktivitetspaket finns fler förslag 
på bra övningar som ni kan arbeta med. Du hittar 
aktivitetspaketen på hemsidan tryggamoten.scout.se/
verktyg/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-oRDtYXiNeo 
https://www.youtube.com/watch?v=-oRDtYXiNeo 
https://tryggamoten.scout.se/verktyg/ 
https://tryggamoten.scout.se/verktyg/ 
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Att må bra på insidan (1 möte) 

Vi upplever många olika känslor, ibland flera på en och samma gång. Olika saker känns på olika sätt och 
kan också upplevas olika för olika individer. Att ha verktyg för sätta ord på sina känslor och prata om 
känslor gör att vi har lättare att få förståelse för varandras upplevelse och kan stötta varandra på kloka sätt. 
Oavsett om det är glädje, sorg, ilska eller hemlängtan som scouten känner är det viktigt att vi vågar prata 
om hur vi känner.  
 

Aktivitet: 
Diskutera känslor genom att spela spel eller använd olika övningar som diskussionsunderlag. Ni kan 
också skapa en egen känslokarta eller känslobarometer för att skapa ett visuellt stöd för att uttrycka hur ni 
känner eller mår.   

Förslag för spårare/upptäckare:  
• Känslospelet  

Prata känslor genom att spela känslospelet. Känslospelet hittar ni som bilaga i 
terminsprogrammet känslostormen https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/
uploads/2021/02/Terminsprogram_upptackare_kanslostormen.pdf. Känslospelet går att spela 
som ett brädspel eller välj att endast använda er av frågekorten som underlag för diskussion.   

• Skapa en egen känsloskala/känslobarometer  
Skapa en känsloskala tillsammans i patrullen som kan användas för att visa på måendet för 
stunden där scouten kan peka på den känslobild som scouten mest känner igen sig i för 
tillfället. Ni väljer helt själva form och utseende samt material och system för hur det ska 
fungera.  

 

Exempel på hur en känsloskala kan se ut:  

 

https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/02/Terminsprogram_upptackare_kanslostormen.pdf
https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/02/Terminsprogram_upptackare_kanslostormen.pdf
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Förslag för äventyrare/utmanare: 
Värderingsövning 
Diskutera känslor genom att använda er av värderingsövningar, diskussionsfrågor eller fyra-
hörnsövningar. Genomför övningarna i patrullen.  
Tips på olika övningar finns på metodbanken.se. Du kan också skapa egna frågor för era patruller.  
 
Tips på några färdiga frågor att diskutera kring:  
• Hur kan du hantera när du känner att du inte orkar vara med aktivt längre eller orken tagit helt 

slut? Hur berättar du själv om det och hur kan kompisarna agera för att stötta? 
• Hur kan vi signalera hur vi mår till varandra utan att behöva prata om det? Kan ni ha ett signal- 

eller symbolsystem som alla i patrullen känner till?   
• Hur kan vi agera när ni tror att någon mår dåligt men kanske inte visar det tydligt utåt mot 

andra? 
• När, om alls, är det okej att avslöja en hemlighet eller berätta något som en kompis sagt till dig i 

förtroende för någon annan. Gör det någon skillnad på vem du i så fall berättar för 
• Vilket är ditt ansvar om en kompis berättar om sitt mående?  

Inkludera 
Använd kriterierna för märket Inkludering för att diskutera hur vi funkar olika och vad som är 
viktigt för individen för att det ska fungera bra. 
Känslobarometer 
Skapa en egen känslobarometer eller signalsystem för känslor som ni kan använda i patrullen. 
Använd detta system kommande möten för att checka in och ut och/eller utvärdera era möten.  
gör exempelvis klädnypor med olika färger på varje sida – vad betyder det när man har respektive 
färg framme? Kan ni ha en neutral symbol om du inte vill prata om hur du mår? En mall för 
känslobarometer finns som bilaga till det här aktivitetspaketet.  

 
Märke: 
Spårare/upptäckare  
Detta möte passar bra att använda som en del i märket Dass där det ingår att prata om hur du tar hand 
om in kropp när du är på läger för att den ska må bra när det gäller hygien, kost, sömn och mående.    

Äventyrare/utmanare  
Detta möte passar bra att använda som uppstart för märket Inkludering.  
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Tips om mer material/mötesförslag/utökat material:  
I terminsprogrammet Känslostormen hittar ni ännu fler aktivitetsförslag kopplade till temat känslor. 
Programmet är skapat för upptäckare men ni kan anpassa övningarna vid behov för att de också ska passa 
till yngre eller äldre åldersgrupper. Du hittar terminsprogrammet i dokumentbiblioteket på scouterna.se. 
www.scouterna.se/scout-ledare-kar/dokument/ 

Som uppvärmning inför detta möte kan ni visa filmen Insidan ut för scouterna som är en film om hur våra 
känslor fungerar.  

Brottsoffermyndigheten har ett material som heter Liten och trygg- en handledning för förskolan där 
det finns olika övningar om känslor som också kan genomföras med eller anpassas för spårarscouter. 
Materialet innehåller bland annat känslokort och tips om hur du kan prata känslor genom musik, bild och 
skulptering:  www.jagvillveta.se/forskola/pedagogiska-ovningar 

Böcker om känslor: Författaren och barnpsykologen Reyhaneh Ahangaran har skrivit tre böcker om 
känslor och vad som händer i kroppen. Böckerna heter Känsloboken, Ska det kännas såhär? (och andra 
svåra frågor) samt Allt som händer inuti: om tankar och känslor från A till Ö.   

Scouternas aktivitetspaket Free Being Me (finns för 7-10 år respektive 11-15 år och en ledarguide) och 
Action on Body Confidence (finns för 7-10 år respektive 11-25 år) fokuserar på självkänsla och självinsikt. 
Här kan ni använda delar av eller hela aktivitetspaketen för att fokusera mer på dessa områden. Du hittar 
aktivitetspaketen i dokumentbiblioteket på scouterna.se www.scouterna.se/scout-ledare-kar/dokument/. 
Ni kan också köpa materialet i tryckt format i scoutshopen. 
 
 

https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/dokument/ 
https://www.jagvillveta.se/forskola/pedagogiska-ovningar  
https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/dokument/
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Mat är energi (1-2 möten) 

Att laga mat gör vi inte bara för att vi behöver äta utan det är också ett bra sätt att öva sig på att samarbeta 
i patrullen. Att laga utomhus till exempel på ett läger eller hajk är spännande och skiljer sig från att laga 
mat hemma på spisen. Vi kan laga mat utomhus på många olika sätt, exempelvis på stormkök, över öppen 
eld eller i en kokgrop. Att laga mat handlar också om att ha koll på hygienen, vad kroppen mår bra av samt 
resursanvändning och hållbarhet.  
 

Aktivitet:  
Gör en matlagningsaktivitet som är anpassad för att genomföras patrullvis. Anpassa svårighetsgraden efter 
din patrulls förutsättningar.  

Förslag på hur ni kan göra, anpassa efter intresse eller åldersgrupp: 
Använd någon eller några av aktiviteterna som föreslås nedan för att stegra nivån med patrullvis 
matlagning. Ni kan också hitta på en helt egen mataktivitet.  

Provlaga ett färdigt recept.  
Använd ett färdigt recept som patrullen ska följa. I scoutshopen finns flera kokböcker som kan ge 
er tips, exempelvis de tre böckerna Linas gourmetbok, Sjöscouternas kokbok och Vegohajk. Låt 
scouterna tillaga maten i sin patrull, exempelvis på stormkök eller över öppen eld.  
Här är några exempel på maträtter som skulle kunna finnas med på menyn för ett stort läger som ni 
kan leta upp recept till och provlaga:  

• Pasta carbonara 
• Tacos 
• Kycklingwook med nudlar 
• Fläskytterfilégryta 
• Wraps med falafel 
• Lax med bulgursallad eller quinoa  
• Tunnbrödsrulle 
• Pasta arrabiata 
• Korvstoganoff med ris  
• Chili con carne   

Laga mat genom att använda er av rester.  
Ge scouterna ett antal rester som de ska skapa en ny 
måltid av. Här kan ni variera svårighetsgrad genom att 
tillåta kompletterande ingredienser eller genom att ha 
färdigt recept att följa. Denna variant kan också vara 
en bra utgångspunkt för diskussion kring matsvinn och 
hållbarhet.  
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Ovanliga eller begränsat antal ingredienser. 
Ge scouterna tre ingredienser som är lite ovanliga eller okända för scouterna sedan tidigare som de 
sedan får vara kreativa med och skapa en rätt utifrån. Tänk på att välja närproducerat och efter säsong. 
Ni kan exempelvis inspireras av maträtter som kommer från andra länders mattraditioner. Här kan ni 
också variera aktiviteten genom hur ni väljer att de har tillgång till andra ingredienser och recept eller 
inte. 

Olika förutsättningar 
Ge patrullerna samma ingredienser men låt dem tillaga dem med olika förutsättningar. Till exempel: 
laga på stormkök, över öppen eld, använd bara ugn, laga maten utan att få prata med varandra eller 
laga mat utan kniv. Ni kan också variera genom att låta patrullerna få olika lång tid eller låta dem laga 
med eller utan halv- eller helfabrikat och ändå skapa samma maträtt.  

 

Märken 
Spårare/upptäckare:
Detta möte passar bra att använda som en del i märket Matettan eller Mattvåan där det ingår att prata om 
hur du förbereder, lagar och diskar efter mat. Det ingår även att ha ett hållbarhetstänk i matplaneringen 
och matlagningen.  

Äventyrare/utmanare:  
Detta möte passar bra att använda som uppstart för märket Mattrean. 
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Patrullsymbol (1-2 möten) 

För patrullen blir en patrullsymbol ett sätt för scouterna att känna tillhörighet och visa för andra att 
detta är en patrull som hör samman. När det gäller att namnge sin patrull och skapa en symbol är det 
endast fantasin som sätter gränser för möjligheterna. Låt patrullerna vara med och bestämma sina namn 
och symboler och låt dem fundera på vad de vill kopplas till. Kanske är det något påhittat, ett djur, en 
godissort, en egenskap, en tv-serie, en superkraft eller något helt annat. Hittar ni på symbolen själva 
kan ni skapa som ni vill, utgår ni från något som redan finns är det viktigt att tänka på upphovsrätt och 
copyright.  

Aktivitet:  
I detta möte låter ni scouterna använda sin kreativitet för att skapa till sin patrull. Ni väljer själva om det 
ska finnas ramar för skapandet eller om scouterna får helt fria händer.  

Förslag på hur ni kan göra, anpassa efter intresse eller åldersgrupp: 

• Skapa en patrullsymbol. Låt scouterna vara kreativa och göra en symbol till sin patrull. Det 
kan vara mer traditionella varianter som ett märke eller en flagga eller något helt annat som att 
sy en mjukisfigur, göra ett konstverk eller skapa helt fritt.  

• Låt patrullen komma på ett rop, en ramsa eller en sång till sitt patrullnamn.  

• Skapa en patrullpryl. Här kan ni skapa efter era förutsättningar. Tänk hållbart och använd 
gärna återbrukat material. Exempelvis kan ni trycka screentryck på en tröja som scouterna 
har med sig eller så syr ni en ryggsäck/påse av en handduk eller gardin som ni kan ta med på 
era dagsutflykter. Det finns många gratismönster ni kan använda er av. Här är tips på två olika 
varianter:   
www.elvelyckandesign.com/sv/monster-3/cut-sew/cut-sew-gratis-pdf/clara-engelska-pdf  
www.elvelyckandesign.com/sv/monster-3/cut-sew/cut-sew-gratis-pdf/cara-pdf-seen-gratis-
nedladdning 

Märke:  
Detta möte passar bra att använda som en del i märket Skapa där scouten ska 
skapa tre olika saker i tre olika material.  
 
 

https://www.elvelyckandesign.com/sv/monster-3/cut-sew/cut-sew-gratis-pdf/clara-engelska-pdf 
https://www.elvelyckandesign.com/sv/monster-3/cut-sew/cut-sew-gratis-pdf/cara-pdf-seen-gratis-nedlad
https://www.elvelyckandesign.com/sv/monster-3/cut-sew/cut-sew-gratis-pdf/cara-pdf-seen-gratis-nedlad
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Redo för äventyr – praktisk lägerkunskap (1-2 möten) 

Det kan finnas många saker som ni behöver öva på rent praktiskt inför sommarens läger. Om ni vill 
ha färdiga mötesupplägg för mer praktiska lägerkunskaper finns det färdiga övningar att använda från 
tidigare publicerade aktivitetspaket. Ni kan också ta hjälp av de i kåren som tidigare varit på läger och be 
dem komma och berätta och visa hur det fungerade då. Ett annat sätt kan vara att visa korta filmer eller 
bilder från läger eller hajker för att förbereda scouterna på hur det kan se ut på en lägerplats.  

Aktivitet:  
Låt scouterna prova på olika lägermoment innan ni åker iväg på lägret. 

Förslag på hur ni kan göra, anpassa efter intresse eller åldersgrupp: 
• Ge patrullerna möjlighet att öva på att sätta upp tält, surra diskställ eller något annat som ni 

behöver i lägerbygget. 
• Gå igenom utrustningen tillsammans och se över så att den är redo för lägret genom att vara 

helt och rent och att alla delar finns med.  
• Låt scouterna öva på att använda sakerna så de vet hur de använder materialet. Anpassa 

svårighetsgrad på mötet efter patrullens och åldersgruppens förutsättningar. 
• Provpacka inför lägret, gärna både utrustning och personlig packning. Hjälp scouterna med 

vad de ska ha med sig genom att dela ut packlistor som beskriver vad de behöver ha med sig. 
• Genomför en övernattning eller kortare hajk för att prova på praktisk lägerkunskap på riktigt i 

ett lite mindre format.  
• Anordna en bytardag som ett led i hållbar scouting där kåren kan hjälpa scouter att köpa, 

byta eller låna utrustning. Till ett sådant möte kan ni även bjuda in före detta scouter eller 
allmänheten att sälja friluftskläder och annan utrustning.  

 

Material om lägerförberedelse:  

Säker Scout – en folder som samlat riktlinjer och instruktioner för att förebygga olyckor och skapa en 
trygg verksamhet för alla. apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/03/Saker-scout.pdf 

Scouternas packlista på olika språk finns i dokumentbiblioteket på scouterna.se www.scouterna.se/scout-
ledare-kar/dokument/ 

I terminsprogram Jamboree17 - upptäckare och terminsprogram Jamboree 17 - äventyrare finns flera olika 
mötesupplägg kring praktisk lägerkunskap ni kan använda er av. Du hittar båda terminsprogrammen i 
dokumentbiblioteket på souterna.se. www.scouterna.se/scout-ledare-kar/dokument/ 

Märke: 
Detta möte passar bra att använda som  
en del i märket materialvård.  
 

https://apiscouternase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/03/Saker-scout.pdf  
https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/dokument/  
https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/dokument/  
https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/dokument/ 
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Lägerbål (1 möte) 

Att samlas kring en lägereld både värmer och skapar gemenskap. Det är ett bra sätt att stämningsfullt 
avsluta ett möte, en lägerdag eller en hel termin. Ett lägerbål kan innehålla både sång, musik, sketcher, 
teater och andra uppträden. Det är ni som sätter ramarna. Ett lägerbål kan rymma både fart och fläkt samt 
stillhet och ro.  

Aktivitet:  
Anordna ett lägerbål.  

Förslag på hur ni kan göra, anpassa efter intresse eller åldersgrupp: 
Detta möte kan ni fokusera på sång och musik. Det passar också bra att använda stunden till mer 
högtidliga aktiviteter om ni vill dela ut märken eller uppmärksamma något annat. Välj aktiviteter och 
stegra ansvarsområden efter vilken åldersgrupp det handlar om. Låt patrullerna vara en viktig del av 
upplägget till exempel genom att de har med och visar upp patrullsymbolerna som ni har jobbat med. Ni 
kan också låta de äldre scouterna hålla i ett lägerbål för de yngsta scouterna. Håll lägerbålet avdelningsvis 
eller använd det som en gemensam stund tillsammans med flera avdelningar eller varför inte hela kåren. 

Förslag på delar som kan ingå i mötet:  
• Öva in några sånger. Ge varje patrull i uppdrag att öva in en sketch eller hålla i en sång eller 

någon annan form av uppträdande.  
• Gör upp en eld. Låt gärna scouterna vara med och förbereda samt tända elden. Här kan ni 

låta olika patruller ansvara för olika delar eller dela upp ansvarsområden mellan scouterna i 
patrullen.  

• Genomför lägerbålet tillsammans.  
• Lägg ett ljusspår som avslutning på lägerbålet. Lägg citat eller reflektionsfrågor vid 

ljuskällorna, anpassa innehållet efter åldersgrupp. 
• Passa på att ha märkesutdelningsceremoni under lägerbålet eller som avslutning på ljusspåret.   

 

Märke 
Detta möte passar bra att använda som en del i märket Lägerbål.  

Tips på mer material:  
Scouterna har tagit fram ett material kring att sjunga schysst som ger er bra 
tips kring hur ni kan tänka när ni väljer ut sånger och gör ett lägerbål som 
känns schysst för alla. Materialet hittar du på scouterna.se    
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Förberedelser inför terminen 

Aktivitetsprogram med utgångspunkt i scoutmetod och målspår  
Verksamheten i Scouterna bygger på scoutmetoden. Denna består av scoutlag och scoutlöfte, 
patrullsystemet, learning by doing, symboliskt ramverk, friluftsliv, lokalt och globalt samhällsengagemang 
samt stödjande och lyssnande ledarskap. Under terminen är det viktigt att alla olika delar kommer med. 
Se scoutmetoden just som en metod, inte mål eller aktiviteter i sig. 

Personlig utveckling är ett övergripande mål med scouting. Det är viktigt att scouterna får förutsättningar 
att växa. Genom ett tydligt terminsprogram med delmål är det lättare att motivera för scouterna att lära 
sig sådant de behöver för att kunna nå terminens mål. 

Scoutprogrammet bygger på 14 målspår. Tanken med målspår är att dela upp och fokusera på två till fyra 
målspår per termin. På detta sätt får scouterna under alla sina samlade terminer möta alla olika målspår. 

Mer inspiration och tips om scoutmetoden, programplanering och målspåren hittar du i boken ”Ledaren 
– gör dig redo” och upptäckarscouternas bok ”Upptäckten” som säljs via www.scoutshop.se
  

q e wr t

y
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Patrullsystemet

Learning by doing
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Lokalt och globalt 
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Lyssnande och  
stöttande ledarskap

Friluftsliv

Scoutmetoden

http://www.scoutshop.se 
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Planera för gemenskap och trygghet 
Inom Scouterna finns det olika inriktningar beroende på kår- eller samverkansorganisationstillhörighet. 
Det här programmet är tänkt att passa alla, oavsett tillhörighet, vilket betyder att kåren får anpassa 
programmet efter sin inriktning och verksamhet. Programmet är uppbyggt kring åtta mötesupplägg, med 
möjlighet att anpassa antal möten för respektive upplägg, för att genomföras under en termin.  

Att vara utomhus gynnar ofta scouternas lärande och utveckling, och om väder och ljus tillåter så kan de 
flesta aktiviteterna genomföras utomhus.  

Ceremonier är viktigt för gemenskap och trygghet. I Scouterna börjar och slutar vi ofta med en ceremoni. 
Om ni under mötets gång upptäcker att ni inte kommer hinna med allt som var tänkt, spara en lek till en 
annan gång eller korta ner en aktivitet, men hoppa inte över avslutningsceremonin.  

Dra inte över utsatt sluttid, för de som hämtar scouterna är det ofta viktigt att ni håller tiden. Det 
finns inga tidsangivelser utsatta på de olika aktiviteterna i det här aktivitetspaketet. Ni får tillsammans 
uppskatta tidsåtgången för de olika aktiviteterna och sätta samman programmet för respektive möte inom 
ramarna för er mötestid. Ni är de som har störst kännedom om scouterna på er avdelning och således bäst 
kan bedöma hur lång tid till exempel en reflektionsrunda eller lek tar i er grupp.  

Många scouter uppskattar hajker och övernattningar, som också är viktiga för sammanhållningen. En eller 
två hajker per termin kan vara lagom beroende på vilken åldersgrupp det gäller. 
Tänk på att informera och skapa en dialog med vårdnadshavare innan hajker och övernattningar. 
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Mötesupplägg 
Följande delar i detta kapitel bör ingå i varje möte. I de åtta enskilda mötesuppläggen har endast mötets 
huvudsakliga aktivitet/aktiviteter beskrivits.
  
Inledningsceremoni 
Alla har ett behov av att bli sedda och hörda, liten som stor. Vad är det då som krävs för att vi ska känna 
oss sedda och hörda? Oftast är det väldigt enkla metoder som gör att varje person känner sig bekräftad. 
Att få höra sitt namn och få säga ”jag är här” är ett sätt. Försök att göra övningar och aktiviteter där alla 
behövs och se till att alla får vara med.  

Varje möte kan till exempel inledas med att ett ljus, en lykta eller en brasa tänds upp i möteslokalen. 
Upplägget för vad som tänds, hur det tänds och vem som tänder bestämmer ni. Olika kårer har olika 
ceremonier för att öppna sitt möte. Det är upp till er som ledare och era scouter att bestämma vilken slags 
ceremoni som ska inleda just era avdelningsmöten. Det viktiga är att ceremonin finns då den fyller ett 
viktigt syfte i programmet. Ceremonin är det tillfälle då ni tillsammans markerar att mötet börjat och att 
fokus ligger på det ni gör tillsammans under kvällen. Det skapar trygghet och ramar in er verksamhet. 
Glöm inte att avsluta mötet med en avslutningsceremoni.   

Upprop 
Ha en närvarolista med alla scouters namn ifyllda. Läs upp namnen och pricka för de närvarande. Fråga 
om någon vet varför de frånvarande är borta. Syftet med uppropet är att alla ska känna sig sedda och att ni 
ska ha koll på vilka scouter som är där om något skulle hända, till exempel en brand. Närvaroprotokoll är 
också viktiga vid redovisning för att få aktivitetsstöd från kommunen och/eller er samverkansorganisation.   

Mötets aktiviteter 
Till varje möte finns det en eller flera tänkta aktiviteter som beskrivits i det här aktivitetspaketet. Tänk 
även här på att ju mer inlevelse och förberedelse ni gör inför varje möte, desto mer ger det scouterna 
mervärde. Till vissa möten krävs det mindre inköp som ni bör ta ställning till så tidigt ni kan, oftast 
handlar det om material till hantverk eller material som scouterna kan ha en längre tid.  

Lek  
Lekar kan vara ett sätt att ta ett kortare avbrott och få fokusera på något annat en stund. Det kan också 
passa bra som en start- eller avslutningsaktivitet. En extra lek om aktiviteterna går fortare än tänkt eller om 
ni behöver bryta det ni håller på med och göra något annat är också bra att ha med i planeringen. 

I Aktivitetsbanken på aktivitetsbanken.se finns det många förslag på olika lekar. 
Välj lek efter syfte med övningen, vilket exempelvis kan vara att göra sig av med 
energi, samla gruppen, varva ner, samarbeta eller något annat.  
 
 
 

 



25

Avslutningsceremoni
På samma sätt som det är viktigt att ha en återkommande start är det också viktigt att ha en 
avslutningsceremoni. Den ger en bra möjlighet för dig som ledare att gemensamt med scouterna reflektera 
över vad som hänt under mötet samt ge återkoppling till scoutlagen, tidigare möten, nästa möte och så 
vidare. Ett mål med scouting är att scouterna ska lära sig mer om sig själva och för att göra det behöver de 
lära sig att reflektera. Det kan vara ett bra sätt att göra detta i samband med avslutningen, att fundera över 
hur jag som person betedde mig, hur vi samarbetade, varför resultatet blev som det blev, hur det kändes 
och så vidare. En viktig del i reflektionen är att fundera över vad jag/vi skulle göra annorlunda om vi 
gjorde samma övning igen.  

För att få en bra reflektion behöver ni som ledare ställa processfrågor. Det är inte några svåra frågor utan 
handlar om att locka fram orsaken till varför scouterna tänkte eller agerade som de gjorde. För att få 
scouterna att lyssna på varandra och för att det ska bli tydligt vems tur det är att prata kan ni använda er 
av ett pratföremål, till exempel en minneskula. Den som har föremålet i sin hand får prata utan att bli 
avbruten och skickar sedan vidare föremålet när hen har pratat klart.  

Tänk på att alla ska se och höra den som talar. Fråga scouterna vad som varit bra eller mindre bra under 
kvällens möte. Varva med att låta scouterna berätta för varandra två och två eller för hela gruppen. Ett 
annat alternativ är att scouterna skriver ett brev om hur mötet har varit eller om sina egna upplevelser 
under mötet. 

Till stöd för reflektion finns också reflektionskortlekarna Lyktan (för scouter) och Fyren (för ledare) att 
köpa i scoutshopen.   

Nästa gång  
För att skapa trygghet och skapa förväntningar inför nästa gång kan det vara bra att berätta för scouterna 
lite kort om vad nästa möte kommer handla om. Är det saker som scouten själv förväntas ta med sig till 
nästa möte är det bra att påminna om detta. Ibland vill ledare att möten ska vara hemliga eller innehålla 
överraskningar. För en del scouter är okända moment något som kan skapa oro eller ovilja att komma till 
det mötet och då kan ni enkelt anpassa genom att endast berätta i förväg för dessa 
scouter.  
 

Andakt 
Många kårer är vana vid att ha andakt någon gång under 
mötet och andakten går alldeles utmärkt att kombinera med 
reflektionen. Ett stämningsfullt sätt att avsluta är att tända ett 
ljus eller en lykta och skicka runt. Den som får ljuset/lyktan 
behåller det en stund och får tillfälle att tänka på saker som gör 
en glad eller ledsen eller som på något annat sätt ligger en nära. 
Den som vill kan även göra det i form av en bön och sedan 
kan till exempel scoutbönen bedjas tillsammans. Gör klart för 
scouterna att det är helt frivilligt både att be och att tänka på 
något särskilt när de håller ljuset, men att alla måste visa respekt 
för varandra och vara stilla och tysta medan ljuset skickas runt.   
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Stödstrukturer och bildstöd
Alla scouter funkar olika och vi har alla områden där vi behöver våra behov tillgodosedda på olika sätt 
för att vi ska känna trygghet och delaktighet. För många scouter är tydlighet och struktur en bra hjälp i 
att förstå vad som ska ske när och hur det ska göras. Genom att ni alltid har samma slags upplägg på era 
möten genom att de innehåller en startceremoni, lek, huvudaktivitet och avslutningsceremoni skapar ni 
trygghet i er grundstruktur. 

För en del scouter kan det underlätta om ni har bildstöd som visar på vilka aktiviteter som kommer 
att ske i vilken ordning och/eller bilder som stöttar i hur aktiviteter ska genomföras. Att använda er av 
kommunikation i både tal, skrift och bild gör att ni inkluderar fler i verksamheten med informationen 
som sprids på flera olika sätt.  
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Märken
Bra kompis
En av de bästa sakerna med Scouterna är alla kompisar. Att vara scout är att vara en bra kompis. Men vad 
är egentligen en bra kompis? Det kanske inte alltid är så lätt att veta hur du ska göra för att vara en bra 
kompis. Ibland kommer det automatiskt men ibland kräver det lite eftertanke och träning. 

Rekommenderad åldersgrupp: Spårare och uppåt 

Kriterier
• För att få märket Bra kompis bör ni i patrullen: 
• Prata om hur en bra kompis är. 
• Diskutera situationer där det kan vara svårt att vara en bra kompis och ge förslag 

på hur du kan göra i sådana situationer.  
• Göra en plan för hur patrullen/avdelningen kan ta emot och välkomna nya 

scouter.  
• Träna på hur du säger ifrån om någon är taskig mot dig eller någon annan.  
• Göra en aktiv kompishandling för en annan person. Det kan till exempel vara att 

bjuda med någon i klassen till ett scoutmöte, sätta sig bredvid någon som är ensam, 
säga ifrån när någon säger något elakt eller skriva en uppmuntrande kommentar till 
någon på sociala medier som du inte brukar ha så mycket kontakt med.  

Dass
Att gå på toaletten gör vi varje dag och för det mesta utan att tänka särskilt mycket på det. Det är en 
viktigt del av alla våra dagliga hygienrutiner. Ska hela kroppen vara glad behöver vi sköta magen och 
resten av vår kropp för att må bra. När vi är ute på äventyr kan detta däremot bli ett av de krångligaste och 
besvärligaste momenten. Var, när och hur ska jag sköta mina behov? Och hur gör jag det på ett hygieniskt 
och tryggt sätt?

Rekommenderad åldersgrupp:
Från spårarscout och uppåt
 

Kriterier
För att få dassmärket bör du:

• Diskutera hur du sköter din personliga hygien och uträttar dina behov när du inte har tillgång till 
en vanlig toalett. Prata om hur du gör om du har mens. 

• Känna till vilka regler som finns för utedass och för toalettbehov som uträttas på platser som helt 
saknar toalett, dass eller liknande.

• Diskutera hur ni kan göra för att användandet av dass eller “friluftstoalett” ska 
kännas tryggt och naturligt.

• Diskutera hur du tar hand om din kropp när ni är ute på läger för att den 
ska må bra. Vad behöver du tänka på utöver att sköta hygienen när det 
gäller kost, sömn och måendet.

• Ha pratat om magont och att vara lös eller hård i magen och hur en 
hanterar det när du inte har tillgång till hemmet och en toalett. 
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Inkludering
I Scouterna vill vi att alla barn och unga ska få vara med. Och inte bara vara med, alla ska också få vara 
med och bestämma och hitta på vad vi ska göra. Ingen ska känna sig utanför för att en funkar på ett visst 
sätt eller har släkt från ett visst land. Då behöver vi hjälpas åt att ha en schysst stämning. Alla kan hjälpa 
till med det! 
Vi är alla olika individer och funkar på olika sätt. Ibland behöver vi olika saker för att det ska funka i 
just det sammanhanget. Någon behöver få information i förväg, någon annan behöver pauser, en tredje 
behöver att det är okej att man glömmer saker ibland. Gruppen kan behöva ha olika vanor 
för att det ska funka för de som är med och vara beredda att ändra när behoven i 
gruppen ändras.  

Rekommenderad åldersgrupp: Äventyrare och uppåt 

Kriterier
• För att få intressemärket inkludering bör du:  
• Ha pratat i patrullen om hur ni är och funkar olika, och hur ni kan göra så att alla 

har möjlighet att delta och bidra 
• Ha tränat på att ta plats och att ge plats åt andra, till exempel genom att varje person får berätta 

något utan att bli avbruten.  
• Ha kommit på något som kan vara bra att andra vet om dig för att du ska trivas bättre i Scouterna.  
• Funderat på om det finns vanor eller normer i Scouterna som gör det svårare för vissa att vara med. 
• Gjort en aktion. Till exempel en inkluderande inbjudan till att bli scout, affisch/kårens hemsida så 

att bilder visar mångfald och texter har enkelt och inkluderande språk. Hitta sätt som gör att unga 
kan känna sig välkomna oavsett religion, funktionsförmåga, kön, könsidentitet, sexualitet eller 
etnicitet. Eller så gör ni en kampanj där ni tar ställning för en viss fråga och visar att ni står för allas 
lika värde och rättigheter. 

Lägerbål
Lägerbål kan vara både fartfyllda och lugna, långa och korta, internationella och lokala. 
För många är lägerbålet lägrets stora samlingsplats, där scoutkårer samlas och delar 
med sig av roliga stunder och sina sånger. Många sånger är välkända och omtyckta och 
sjungs om och om ingen, men det finns också många okända sånger. I intressemärket 
Lägerbål får du ta del av flera lägerbål, dela med dig av dina talanger och samtidigt lära dig 
nya lägerbålssånger, både på svenska och andra språk. Du kan ofta hitta gamla sånghäften och 
böcker i din scoutlokal eller så kan du be äldre scouter lära dig en sång eller två. 

Rekommenderad åldersgrupp: Spårare och uppåt  

Kriterier
För att få intressemärket Lägerbål bör du: 

• Vara med på minst tre lägerbål, exempelvis med din avdelning, kår eller på 
ett läger. 

• Lära dig fem lägerbålssånger som du tycker om. 
• Lära dig en lägerbålssång på ett annat språk. 
• Framföra en sketch eller sång tillsammans med din patrull på ett lägerbål 
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Matettan
Äta bör man, annars dör man. Men mat är inte bara en nödvändighet, det är också ett spännande och 
roligt hantverk, fullt av möjligheter. Här är chansen att lära sig laga enklare mat och kunna klara sig själv.

Rekommenderad åldersgrupp: Från spårarscouter

Innehåll
För att få Matettan ska du vara med och laga mat både inomhus och utomhus på spritkök 
eller liknande. Du ska med ledarnas hjälp kunna följa ett enkelt recept och vara delaktig i 
matlagningen från start till dess att disken är klar. Du ska även känna till vad som gäller 
kring hygien i samband med matlagning.

Mattvåan
Att jobba med det här märket är en fortsättning av matettan. Du får öva dig mer i att planera för 
matlagningen, tillreda mer avancerad mat på olika sätt. Mat är inte bara en nödvändighet för att vi ska 
överleva, det är också ett spännande och roligt hantverk.

Rekommenderad åldersgrupp: Från Upptäckarscouter

Innehåll
För att få Mattvåan ska du ha varit med och lagat mat inomhus och utomhus på 
spritkök eller liknande och varit delaktig i matlagningen från start till disk. Men också 
kunna hantera hygienen enligt intressemärket Matettan. Du ska också vara med och 
planera menyn för en helgövernattning eller motsvarande tid. Du ska kunna följa ett recept och laga 
mat med flera ingredienser både inomhus och på öppen eld. Du ska också känna till vad som påverkar 
hållbarheten på olika livsmedel och hur de behöver förvaras.

Mattrean
Mattrean är en fortsättning på Mattvåan och du får ännu bättre koll på vad vi äter egentligen och utveckla 
dig än mer i mathantverket. Ta chansen att bli en duktig kock och imponera 
på dig själv och dina vänner med god, fantasifull och nyttig mat.

Rekommenderad åldersgrupp: Från Äventyrarscouter

Innehåll
För att få Mattrean ska du kunna följa recept och laga mat både 
inomhus och utomhus och ha koll på hur du hanterar hygienen. 
Du ska också vara med och utifrån en bestämd budget planera, 
köpa och laga mat för ett veckoläger, två helgövernattningar 
eller motsvarande tid. Du ska välja mat som är nyttig och väl 

anpassad för tillfället med hänsyn taget till hållbarhet, vikt, 
tillagningsmetod mm. Du ska också välja mat med 

ett miljö- och rättviseperspektiv.
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Materialvård
Utrustning som tas väl omhand varar längre än vi tror. Såväl vår personliga utrustning hemma 
som scoutkårens utrustning behöver ibland lite extra uppmärksamhet för att hålla bra i längden. I 
intressemärket Materialvård får du lära dig ta hand om ditt och kårens material på ett bra sätt. Du får 
kunskap om hur du tar hand om materialet för att det inte ska gå sönder och kunskap om hur du reparerar 
det som behöver det. Material som håller i längden är med hållbart för både dig själv, scoutkåren och 
planeten. 

Rekommenderad åldersgrupp; Upptäckare och uppåt

Kriterier
För att få intressemärket Materialvård bör du: 

• Lära dig hur du tar hand om din personliga utrustning som exempelvis 
kängor, ryggsäck och sovsäck för att materialet ska fungera länge och 
väl. 

• Reparera ett objekt i din personliga packning, exempelvis sy fast en 
rem på ryggsäcken, putsa skor eller laga ett liggunderlag. 

• Känna till din scoutkårs materialsystem och hur det fungerar.  
• Hjälpa till att hand om och reparera material som ni använder i er 

verksamhet, exempelvis yxor, tält, segel, kanoter, flytvästar, kastruller, gaskök 
eller liknande. 

• Veta hur du förvarar och transporterar olika sorters material på hajk, övernattningar och läger. 
 

Skapa
Att skapa något kreativt med sina egna händer är både en rolig utmaning och ett skönt sätt att koppla bort 
allt annat för en stund.

Rekommenderad åldersgrupp:Från Spårarscout

Innehåll
För att få intressemärket Skapa ska du tillverka tre olika saker i tre olika material och på tre olika sätt. Det 
kan t.ex. vara att tillverka en patrulltröja, en patrullmaskot, en egen kniv eller sölja, bygga en fågelholk, 
knyta armband, sy packpåsar, scrapbooking mm. Du ska själv vara med och bestämma hur föremålen ska 
se ut och på vilka sätt du ska skapa dem.
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