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Scouter för klimatet

Inledning

Forskare och aktivister är överens, klimatkrisen är 
vår tids största hot och för att sätta ett stopp för den 
måste vi agera tillsammans! 

Som scouter tillhör vi en av världens största 
ungdomsrörelser, bestående av mer än 60 miljoner 
medlemmar världen över. Det gör att vi som 
scouter har möjligheten att göra stor skillnad 
om vi går samman med det gemensamma målet 
att göra världen till en bättre plats. Vi vill därför 
göra det enklare att kombinera att vara scout med 
att engagera sig för klimatet. Under hösten 2021 skickade Scouterna unga svenska scouter som  
observatörsdelegater till FN:s klimattoppmöte
COP26, som ägde rum i Glasgow. Efter resan till klimattoppmötet fanns en önskan hos flera av  
deltagarna att fortsätta arbetet med att sammankoppla scoutrörelsen med klimatrörelsen. Genom 
det internationella projektet Scout of the world award, där scouter får möjlighet att göra förändring 
kopplat till fred, miljö och hållbarhet, har vi tagit fram detta material.

Vi som ligger bakom materialet Scouter för klimatet har vår bakgrund i de tre scoutförbunden 
Nykterhetsrörelsens scoutförbund, Equmeniascouterna och Scouterna. Då vi alla har erfarenhet av 
att vara scoutledare såg vi behovet av ett material riktat till ledare som enkelt kan användas av kårer 
som vill utveckla sitt arbete kring klimatkrisen.

Det här materialet utgår ifrån de tre intressemärkena “Sortera och återvinn”, “Hållbarhet” och 
“Klimat” men kan även användas av kårer som har ett generellt intresse av att utveckla sin kunskap 
gällande klimatet och hur vi som scouter kan utöka vårt engagemang.

Elin Wilhelmsson   Sofia Westergren   Siri Ankarfors
(Barkeryds scoutkår)   (Mölnlycke equmenia)   (Värends scoutkår)
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Scouter för klimatet

Vi har bara en jord och vi människor kan påverka hur vi tar hand 
om den för att alla ska trivas och för att den ska hålla så länge som 
möjligt. Scouter bryr sig och det här märket handlar om att bidra till 
vår miljö.

För att få märket Sortera & Återvinn bör du:
• Göra en städinsats tillsammans där ni samlar skräp utomhus, till exempel lekplats eller 

återvinningsstation.
• Ta reda på vad som händer med soporna efter att du slängt dem i rätt sopkärl.
• Rensa ett förråd och skänk eller sälj det ni inte använder längre.
• Ta reda på var man kan köpa prylar och saker, som någon använt förut, i er närhet och 

prata om vad ni tycker är okej att använda som varit någon annans. Kläder, möbler, 
sportutrustning, tält, leksaker, tallrikar, glas… 

Hållbarhet handlar om att alla ska kunna leva i en bra värld 
både nu och i framtiden. Det går inte att bli klar med, utan 
istället handlar hållbarhetsmärket om att börja ta ställning till 
att du vill göra skillnad.  

För att få märket Hållbarhet bör du:  
• Veta var de globala målen för hållbarhet är 
• Ha kommit fram till vad hållbarhet är för dig 
• Bestämt dig för en hållbarhetsutmaning och genomfört den. Det kan t ex vara att under en månad 

minimera mängden skräp, skapa nytt av gamla saker, aktivt sprida positivitet på sociala medier 
eller ändra ditt sätt att resa. Fler förslag finns i aktivitetsbanken. 

• Ha berättat om det du gjorde för andra till exempel genom att lägga upp aktiviteten i 
aktivitetsbanken, skriva om det på sociala medier, kontakta en tidning eller liknande. 

• Reflekterat över hur det gick och hur du kan fortsätta arbeta för en hållbar värld.

Sortera och Återvinn

Hållbarhet

sd
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Scouter för klimatet

Ungas engagemang i klimatkrisen är en global kraft som påverkar regeringar, 
företagsledningar och andra makthavare. Kom med och bli en klimathjälte du också! 

Vårt sätt att leva gör att jorden blir varmare och varmare. Koldioxid och andra 
växthusgaser stannar i atmosfären och gör att strålning studsar tillbaka in mot 
jorden. Det leder till smältande isar, högre vattennivåer, extremväder 
och torka. Det påverkar allas liv, nu och i framtiden. Vi behöver 
ställa om för att se till att bromsa utsläppen. Tillsammans blir 
vi mer kreativa och kan komma på nya sätt att bromsa den här 
utvecklingen. Alla bidrag räknas!

För att få märket Klimat bör du:
• Ha räknat ut ditt C02-avtryck 
• Under en månad ha gjort något för att minska ditt C02-avtryck, t ex att äta 

vegetariskt, cykla istället för att åka bil eller att inte konsumera nya saker. Välj något 
som du tror att du kommer vilja och kunna fortsätta med.  

• Ha tagit ett initiativ i scoutkåren för ökade klimatinsatser, t ex att skriva en motion 
till kårstämman om solceller, ha en hajk med bara vegetarisk mat, införa sopsortering 
eller rutiner för minskat matsvinn.   

• Hitta en organisation, plattform eller nätverk och delta i någon aktivitet, digitalt 
eller live, som samlar personer som är engagerade för klimatet.

Klimat

fgh
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Scouter för klimatet

Att det är bra sortera vet de flesta, men vad händer egentligen med avfallet? I den här aktiviteten får 
scouterna en inblick i vad som händer med de tidningar, glasburkar, plastflaskor och äppelskruttar 
som de sorterar hemma, samtidigt som de får springa av sig. Dessutom får de bekanta sig med det nya 
nordiska skyltsystemet som från 2020 kommer att införas successivt i hela landet.

Material
• Ett jämnt antal scouter
• Utskrivna lappar, tejp
• Plan att springa på
• Träd, koner eller andra markörer

Genomförande
• Förbered lappar med bilder eller namn enligt paren i listan nedan
• Parentesen är i förklarande syfte och behöver inte stå på lappen.
• Välj endast en av alternativen till höger om “-” i listan
• Markera olika “sorteringsstationer” (t ex träd eller koner) med bilderna nedan. Det är bra om 

stationerna är ganska nära varandra, eftersom en ledare behöver stå vid dem.
• Markera ett område som scouterna kan springa runt på.
• Scouterna får en lapp tejpad på ryggen, utan att veta vad de har fått för något.
• Sprid ut scouterna på området. Är det i en skog eller park kan varje scout ha varsitt start-träd.
• När startsignalen går ska scouterna försöka hitta sin materialkompis och tillsammans med den 

springa till rätt sorteringsstation, där en ledare kontrollerar om de hittat rätt. Listan nedan är 
facit.

• Paret som är snabbast till sin station vinner.
• Har de parat ihop sig fel när de kommer till sorteringsstationen får de veta detta och skickas 

tillbaka ut på banan.
• Leken avslutas när alla scouter har “sorterat sig”.

sd

Materialkompisar
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Scouter för klimatet

Exempelpar
Tidning - Toapapper
Plastflaska - Tröja (polyester) eller Plastkruka
Konservburk - Kylskåp eller Hästsko
Glasflaska - Isolering i hus (glasull) eller Glasburk
Äppelskrutt - Jord eller Biogas
Glasspinne - El och/eller Värme

Bilder till sorteringsstation:
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Scouter för klimatet

Av all mat som produceras i världen så är det en tredjedel som inte äts upp, utan behöver slängas. Det 
förlorar både klimatet och plånboken. Därför behöver vi lära oss att ta vara på den mat som finns 
hemma och inte stirra oss blinda på att följa ett speciellt recept till punkt och pricka eller skrämmas 
av bäst före-datum. Låt istället dina sinnen och din kreativitet arbeta och skapa helt nya maträtter!

Material
• Matlagningsutrustning
• Eventuellt receptbok eller dator/smartphone med internetuppkoppling

Genomförande
• Gå igenom skafferi och kylskåp i lokalen och se vilka varor som har gått ut ett snart går ut.
• Har lokalen inget eget matförråd kan scouterna få i uppgift att ta med sig något hemifrån som 

snart går ut.
• Samla ihop allt ni hittat och se om ni kan komma på någon maträtt att laga av det. Kanske 

kommer ni på ett helt nytt recept!
• Ni kan också ta hjälp av receptbok eller söka på internet efter de ingredienser ni har framför er, 

följt av “recept”.
Mjölktips!
Sur mjölk är inte farligt, den bara luktar och smakar väldigt äckligt. Men visste du att du kan göra 
mjukost av den? Koka upp den och sila av ostmassan som flyter upp. Pressa ut vätska till lagom 
konsistens, krydda med exempelvis örtsalt, knåda ihop, forma. Klart!
Vätskan som är kvar kan lukta illa, men den är inte heller farlig och går utmärkt att baka bröd på.

Länkar med tips och recept:
https://www.gottihop.se/matsvinnet/hitta-recept.php
https://www.arla.se/artiklar/recept-med-rester/
https://www.resterkocken.se/

Rensa matförråden

sdf
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Scouter för klimatet

Nedskräpningen är ett av vår tids största samhällsproblem. Mycket skräp bryts inte ner i naturen utan 
ligger kvar under lång tid. Det ser tråkigt ut och kan dessutom skada djuren i naturen och förorena 
vattnet. Att plocka skräp är därför en av de enklaste saker du kan göra för miljön runtomkring dig. 
Och förutom att det blir rent och fint så kan ni avsluta rundan med en belöning!

Material
• Soppåsar
• Handskar och handsprit/våtservetter
• Badkläder, fika eller annat trevligt

Genomförande
• Alla får varsin soppåse och de som vill får även handskar
• Gå en runda med ett belönande mål såsom picknick, bad eller liknande. Plocka upp allt skräp 

ni ser.
• Sortera gärna skräpet i olika påsar utifrån förpackningar i plast, papper, glas och metall samt 

övrigt brännbart skräp (fimpar, servetter mm). Scouterna kan ha olika materialansvar så får de 
samarbeta och diskutera vem som ska ta hand om vilket skräp.

• Finns det en återvinningsstation i närheten kan ni också gå och sortera skräpet. I större delar 
av landet går det att hitta närmaste återvinningsstation på FTI:s hemsida: https://fti.se/hitta-
atervinningsstation/hitta-atervinningsstation OBS! Det brännbara behöver tas med till en 
vanlig soptunna.

• Ta en paus med fika, bad eller annat och gå sedan hem, nöjda med er själva. Vill ni plocka mer 
skräp kan ni ta en annan väg hem.

Tips! Gör gärna denna aktivitet som en del av Håll Sverige Rents skräpplockardagar eller något 
annat av deras evenemang. Dem kan du läsa mer om på deras hemsida, där det ävenfinns mer 
information om vad man kan tänka på när man plockar skräp: https://hsr.se/

d

En ren utflykt
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Scouter för klimatet

Detta är en klassisk värderingsövning där ledaren säger ett påstående och scouterna går till det
av de fyra hörnen som passar bäst med vad de själva tycker. Just den här övningen berör olika
tankar kring avfall, som exempelvis återvinning, nedskräpning och återbruk, men det passar
också bra att lägga till frågor på andra teman som rör exempelvis livsstil eller miljö.

Material
• En yta kantad av fyra hörn, träd eller andra markörer

Genomförande
• Beskriv aktiviteten och förklara att det under denna övning inte kommer finnas något rätt och 

fel, utan detta handlar om scouternas egna åsikter. Alla har rätt till sin åsikt och andra får inte 
värdera eller döma någons åsikt. Däremot är det okej att ställa frågor för att förstå varandras 
tankar och perspektiv.

• Läs upp ett påstående eller en fråga. Visa vad de olika hörnen betyder och låt scouterna välja 
hörn, utan att prata med varandra.

• Låt de scouter som vill säga något om varför de står där de står. Är det många scouter i 
övningen kan de få diskutera i sitt respektive hörn först innan de pratar för alla.

• Låt inte diskussionerna bli för långa och djupa utan fortsätt med nästa fråga när några har fått 
prata.

• Om scouterna har svårt att sluta diskutera en fråga, pausa diskussionen och ta upp frågan igen 
efter övningen.

d

Fyra hörn om avfall



11

Scouter för klimatet

Påstående Hörn 1 Hörn 2 Hörn 3 Hörn 4

Om jag inte vet 
var jag ska slänga 
plast...

slänger jag i 
vanliga sopor 
istället.

frågar jag 
någon i 
närheten.

bär jag med 
mig plasten till 
jag hittar en 
sopsortering.

eget alternativ.

När jag ser fimpar 
på marken...

blir jag 
irriterad.

tänker jag inte 
så mycket på 
det.

plockar jag 
upp och  
slänger i nästa 
soptunna.

eget alternativ.

Att låna en bok på 
ett bibliotek...

får mig att 
läsa böcker 
jag annars inte 
hade läst.

är tråkigt, allt 
finns på nätet.

är lite ofräscht. eget alternativ.

Att köpa 
begagnade 
kläder...

ger mig en helt 
unik garderob.

känns lite 
omodernt och 
lite ofräscht.

gör att jag kan 
resa i tiden.

eget alternativ.

Om du har 
tröttnat på en pryl 
hemma...

släänger du 
det.

ger du bort det 
till någon du 
känner.

lämnar du 
den i en 
klädsamling.

eget alternativ.

Om en tröja går 
sönder...

Slänger jag 
den.

ser du till att 
den blir lagad.

Lämnar du 
den i en 
klädinsamling.

eget alternativ.

Att sortera sopor 
tycker jag känns...

kul. svårt. lätt att 
glömma.

eget alternativ.

Jag skulle helst 
vilja...

låna mer 
istället för att 
köpa.

sopsortera mer. köpa saker 
som håller 
längre.

eget alternativ.
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Scouter för klimatet

Ett bra sätt att börja fundera kring klimat och miljö är att skapa något. I denna aktivitet skapar 
scouterna en plansch kring sina tankar om vad som är bra och dåligt för miljön. De får tänka till vad 
de tycker själva och lära sig mer av de andra scouterna och ledarna. Resultatet blir något de kan spara i 
lokalen och inspirera andra scouter till att tänka på miljön.

Material
• Stort, tjockare papper
• Pysselmaterial, t ex
• färgpennor, tejp, limstift, limpistol, saxar
• torkade växter, små pinnar, kottar, limpistol
• tidningar med mycket bilder

Genomförande
• Börja mötet med att diskutera på avdelningen vad som är bra och dåligt för miljön. Koppla 

gärna till något som finns i närheten för att göra det enklare att greppa, t ex havet, skogen, 
parken, stadsmiljön

• Arbeta sedan i patrullerna och skapa en miljöplansch som kan hänga i patrullhörnan
• Visa upp planscherna för de andra patrullerna och förklara vad ni gjort.

Miljöplansch

sd
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Scouter för klimatet

En välmående natur består av många olika arter som samspelar med varandra. En grupp av arter som 
är viktig både som mat till andra arter och till oss är våra vilda bin. Många av växterna vi äter behöver 
nämligen pollineras av bin för att det ska bli en frukt, ett bär eller en grönsak. Bina själva får sin mat i 
form av nektar från blomman de pollinerar. För att överleva behöver de dock inte bara mat, utan även 
en säker boplats där de kan söka skydd. Där kan du hjälpa till genom att bygga ett bihotell!

Material
• Konservburk
• Vissna vasstrån i samma längd som konservburken (obs plocka inte alla på ett ställe eftersom 

dessa är bra boplatser redan innan de är en del av ett människoskapat insektshotell!)
• Något att hänga upp hotellet med (t ex rep att hänga i och hammare och spik att göra hål 

med)

Genomförande
• Plocka vasstrån i rätt längd (valfritt, ledare kan också förbereda detta)
• Lägg i vasstråna så att de står upp i burken
• Packa burken full med strån så att inget strå kan sticka ut, men utan att de går sönder
• Sätt upp hotellet minst 1 meter

sd

Bihotell
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Scouter för klimatet

Ibland kan det vara svårt att veta vad man tycker och tänker om vissa frågor, framförallt gällande 
något så komplext som klimatkrisen. Då kan det vara skönt att få reflektera med andra i grupp, att få 
utforska sina egna tankar och höra om andras. En “fyra-hörn-övning” passar perfekt vid de tillfällena.

Material
• Fyra hörn, antingen i ett rum eller indelat tex med koner, träd etc.
• Påståenden och svarsalternativ.

Genomförande
• Läs upp ett påstående eller scenario för scouterna och tilldela varje hörn ett svarsalternativ, låt 

gärna hörn nr 4 vara “annat” eller “eget svar”.
• Låt scouterna ta ställning i frågan genom att ställa sig i det hörn de håller med om.
• Fråga scouterna varför de ställde sig i just det hörnet och låt dem resonera och diskutera med 

varandra.
• Efter övningen kan det vara bra att ha ett samtal om globala målen och fråga om scouterna lärt 

sig något nytt samt låta dem komma fram till vad hållbarhet är för dem. 

Fyra hörn-övning: Hållbarhet

f
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Scouter för klimatet

Påstående Hörn 1 Hörn 2 Hörn 3 Hörn 4

Jag kan bidra
till ett mer
hållbart
samhälle
genom att…

minska min
konsumtion.

utbilda mig
själv och andra.

göra min röst
hörd genom 
att
till exempel
skriva en
insändare eller
agera politiskt.

eget alternativ.

Jag kan minska
min
konsumtion
gällande…

kläder. resor. teknik. eget alternativ.

Jag tror att
världen hade
varit mer
hållbar om det
inte vore för…

industriella
revolutionen.

väpnade
konflikter.

upptäckten av
olja.

eget alternativ.

Jag tycker att de 
viktigaste
globala målen
är…

minskad fat-
tigdom och
hunger samt
bättre hälsa.

god utbildning,
jämställdhet
samt fredliga
och
inkluderande
samhällen.

bevara ekosys-
tem och
biologisk
mångfald samt
bekämpa
klimatförändri
ngarna.

eget alternativ.

Ansvaret för
att uppnå
hållbarhet
tycker jag
ligger på…

vanliga
personer i
samhället.

organisationer
som FN eller
EU.

politiker. eget alternativ.

Hållbarhet för
mig är att…

man ska ta
hand om djur
och natur.

samhället ska
vara jämlikt
och jämställt.

utrota extrem
fattigdom.

eget alternativ.
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Scouter för klimatet

Ett bra sätt att sprida kunskap kring klimatkrisen och få ytterligare inblick själv är genom att göra 
en film eller dokumentär om ämnet. Det kan göras på flera olika sätt, ni kan till exempel fördjupa 
er i hur klimatförändringar påverkar människor och natur lokalt, exempelvis genom att intervjua 
människor på stan. Andra fokus skulle kunna vara ungas klimatångest, vad man kan göra för att 
minska sin egen klimatpåverkan eller hur klimatkrisen påverkar scouter i andra länder. Möjligheterna 
är oändliga och ni kan säkert komma på många egna ideer om vad just er film kan handla om. Om 
flera patruller i kåren gör egna filmer kan projektet avslutas med en filmkväll då ni visar upp filmerna 
för varandra.

Material
• En telefon/surfplatta eller kamera att spela in filmen med
• Eventuellt en mikrofon för intervjuer

Genomförande
• Brainstorma kring vilket fokus er film ska ha.
• Skriv ett manus eller ett antal frågor att intervjua människor kring.
• Ta kontakt med eventuella personer ni vill intervjua. Ni kan tex ta kontakt med scoutkårer 

utomlands via instagram eller mail, höra av er till kommunpolitiker, stora företag eller 
energiproducenter i närområdet.

• Klipp ihop filmen i ett filmredigeringsprogram på en telefon eller dator.
• Visa gärna upp filmen för andra patruller i er kår eller dela med er av den på sociala medier.

Gör en klimatrelaterad film

f
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Scouter för klimatet

Det kan vara svårt att veta hur mycket de val vi fattar i vår vardag påverkar klimatet och vad vi ska 
ändra på för att minska vår personliga klimatpåverkan. Ett sätt att få en inblick i sin egen påverkan på 
klimatet är att använda sig av WWFs klimatkalkylator. I kalkylatorn fyller man i information om sin 
levnadssituation, hur man bor, äter, reser och konsumerar. Vissa av uppgifterna kan scouterna behöva 
fråga sina vårdnadshavare om, därför kan det vara bra att dela upp mötet i två delar så att scouterna 
har tid att ta reda på några av svaren. I slutet av uträknandet får scouterna reda på hur mycket deras 
livsstil påverkar klimatet och vad de kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Testet tar ca 10 
minuter att genomföra.

Material
• En telefon, dator eller surfplatta
• Klimatkalkylatorn, hittas på https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn

Genomförande
• Gå in på https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn och starta testet.
• Fyll i uppgifterna om boende, mat, resor etc. Om scouterna inte har svar på vissa av frågorna 

kan mötet genomföras i två delar så att scouterna hinner ta reda på svaren.
• När testet är genomfört får scouterna individuella resultat som visar hur många ton CO2 

utsläpp de står för per år och vad i deras livsstil som släpper ut mest.
• Låt scouterna diskutera sina resultat och fundera på vad de kan göra för att minska sin 

klimatpåverkan.

f

Beräkna ditt ekologiska fotavtryck
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Scouter för klimatet

Att skriva debattartiklar till tidningar är ett bra sätt att nå ut med sina åsikter, röra upp känslor 
och få människor i samhället att reagera och agera. En debattartikel är en argumenterande text där 
man tar ställning i en fråga och försöker få läsaren att hålla med med hjälp av sakliga argument. 
Debattartikeln kan handla om nästan vad som helst från behovet av utbyggd kollektivtrafik till 
statens beslut gällande klimatfrågor. Välj ett ämne ni brinner för och företrädesvis har mycket 
kunskap om, det kan även vara en fördel om ämnet är aktuellt lokalt. 

Scouterna har ett högt anseende i samhället och är en organisation som många känner till så att 
signera debattartikeln med “Värends utmanarscouter” eller “Bergs scoutkår” kan ge mer tyngd till 
artikeln. Men se till att ni är överens i patrullen/kåren innan ni skickar in debattartikeln.

Genomförande
• Hitta ett ämne som ni i patrullen brinner lite extra för eller har stor kunskap kring.
• Skriv debattartikeln, diskutera med varandra och korrekturläs texten innan ni skickar in den 

till tidningen. Det kan även vara bra att läsa på om hur en debattartikel kan se ut, det kan man 
till exempel göra på Skolverket.se

• Skicka ut debattartikeln till olika lokaltidningar eller Sveriges större tidningar. Det görs ofta 
digitalt via tidningarnas hemsidor eller mailas till någon på redaktionen, alternativt via en 
“debatt-mail” ex. debatt@dn.se.

f

Skriva debattartikel/Insändare
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Scouter för klimatet

Det finns olika sätt att visa sitt engagemang för klimatet och ett sätt att få sin röst hörd är genom att 
delta eller genomföra klimatdemonstrationer. Sedan Parisavtalet skrevs under 2015 har det blivit 
allt vanligare att unga slår sig samman och arrangera lagliga demostrationer. En person som gjort 
stort intryck på ungas klimatengagemang är klimataktivisten Greta Thunberg. 2018 började hon sin 
“skolstrejk för klimatet” för att pressa Sveriges regering att uppnå Parisavtalet. Sedan dess har det varit 
flera stora globala strejker med flera miljoner deltagare. Man kan även vara med och visa sitt stöd utan 
att gå med i själva demonstrationståget till exempel genom att bjuda klimatstrejkare på fika!

Material
• Ved
• Tändstickor
• Släckvatten
• Grillpinnar
• Ingredienser till pinnbröd

Genomförande
1. Förbered pinnbrödsdegen i förväg.
2. Hitta en bra och säker plats att köra upp en eld. 
Tänk på att inte elda på stenunderlag
och kontrollera så att det är tillåtet att elda på platsen.
3. Gör upp eld och börja grilla pinnbröd, bjud gärna in 
strejkare att vara med och grilla.
4. Bjud strejkare på ett uppfriskande pinnbröd.

Tips och trix
Ni kan även ha med pålägg att ha på pinnbröden, tex 
smör eller sylt.

sdf

Gör upp en värmande eld till  
klimatstrejkare och dela ut pinnbröd

Pinnbröd (8 st)
Ingredienser:
 4 dl vetemjöl, ½ tsk salt, 1 ½ 
bakpulver, 1 ¾ vatten

Gör så här:
1. Blanda mjöl, salt och 

bakpulver i en bunke.
2. Tillsätt vattnet och arbeta 

ihop degen.
3. Forma degen till fingertjocka 

längder och rulla dem runt 
tjockare grillpinnar.

4. Snurra över glöd. Brödet är 
klart när man kan dra det av 
pinnen.
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Scouter för klimatet

Det finns olika sätt att visa sitt engagemang för klimatet och ett sätt att få sin röst hörd är genom att 
delta eller genomföra klimatdemonstrationer. Sedan parisavtalet skrevs under 2015 har det blivit 
allt vanligare att unga slår sig samman och engagerar lagliga demostrationer. En person som gjort 
stort intryck på ungas klimatengagemang är klimataktivisten Greta Thunberg. 2018 började hon sin 
“skolstrejk för klimatet” för att pressa sveriges regering att uppnå parisavtalet. Sedan dess har det varit 
flera stora globala strejker med flera miljoner deltagare. Man även vara med och visa sitt stöd utan att 
gå med i själva demonstrationståget till exempel genom att bjuda klimatstrejkare på fika!

Material
• Recept och ingredienser till det som ni vill bjuda på

Genomförande
1. Slå upp en klimatstrejk som äger rum och som ni vill åka till, vanligen har Fridays For Future 

sina strejker på fredagar.
2. Planera vad ni vill baka, vill ni kanske att det ska vara veganska kakor eller att det bara ska vara 

närproducerade produkter. Tänk på vad som är en rimlig mängd att baka till den strejken ni 
ska på för att det ska räcka till många men samtidigt inte bli matsvinn över.

3. Åk till strejken och bjud klimatstrejkarna på era goda bakverk! Förslag på bakverk: Bullar, 
muffins, chokladbollar

sdf

Baka till klimatstrejkare
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Scouter för klimatet

En välmående natur består av många olika arter som samspelar med varandra. I marken finns 
bakterier som vi inte kan se. Där finns också svampar som samarbetar med rötter till växterna vi ser 
sticka upp ur jorden. Växterna ger skugga och skydd åt små djur på marken. Växterna blir också mat 
till större djur, som i sin tur kan bli mat åt ännu större djur. Alla arterna är beroende av varandra och 
behöver vara i balans för att naturen ska må bra. Dock är naturen idag mer eller mindre påverkad av 
människan. Frågan är, har människan påverkat naturen till det sämre eller det bättre? Det bästa sättet 
för att få svar på den frågan är helt enkelt att jämföra!

Material
• Pinnar eller rep att markera en ruta som är ca 1x1 meter
• Valfritt: Flora, bok med olika djurarter, smartphone med appen Google Lens

Genomförande
• Markera en ruta på marken (cirka 1x1 meter) på en plats med tydlig mänsklig påverkan och en 

med mindre mänsklig påverkan. Exempel på platser:
• Åker & får- eller kohage
• Gräsmatta & igenvuxen bit mark i närheten
• Vägdike & våtmark
• Vägren (oklippt) & rabatt eller åker
• Ge scouterna en stund att leta och räkna antalet arter* de hittar i den ena rutan. Byt sedan till 

den andra rutan och gör samma sak.
• Jämför resultatet mellan de båda rutorna, hur många arter fanns i varje ruta?
• Diskutera utifrån följande:
• Vad beror skillnaden på?
• Hur kan det bli fler arter i den sämre rutan?
• Kan vår scoutgrupp eller någon vi känner påverka detta?

Om det är svårt med arter för yngre scouter går det att utgå från andra saker att räkna, exempelvis 
egenskaper på saker i naturrutan. Kan göras i ett bingo med punkter såsom mjukt, torrt, fuktigt, 
stort, litet, gammalt, ungt, mörkt, ljust, skört, tåligt, ätligt osv.

sdf

Naturrutor i olika miljöer
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Scouter för klimatet

Många har hört talas om att om alla levde som vi så skulle inte vår planet räcka till. Och i slutet på 
sommaren varje år får vi höra att vi har förbrukat de resurser jorden producerade för oss det året. I 
den här leken får scouterna kännedom om ekologiskt fotavtryck och hur det kan skilja sig mellan 
olika länder. Aktiviteten passar bra som tävling mellan patruller.

Material
• Hinkar och bollar
• Penna, papper/kartong och tejp

Förberedelser
• Bestäm hur många och vilka länder som ska vara med i leken. Blanda gärna både rika och 

fattiga länder. Ha också gärna med ett land med lågt avtryck, men som har relativt bra 
levnadsstandard för att undvika kopplingen miljövänligt = dåligt liv.

• Gå in på https://www.overshootday.org/how-many-earths-or-countries-do-we-need/ och 
kolla upp hur många jordklot som skulle förbrukas om alla levde som medelinvånaren i 
respektive land och se till att antalet bollar är samma som antal jordklot som kommer att gå åt.

• Märk upp hinkarna så att varje hink representerar ett land och markera linje från vilken 
scouterna ska kasta

Genomförande
• Förklara för scouterna hur ekologiskt fotavtryck fungerar och ta något exempel om att om alla 

levde som dem i *land*, så skulle det behövas X antal jordklot.
• Scouterna får lika många bollar som totalt ska fördelas på hinkarna. Alla bollar ska alltså ligga 

i en hink när de är klara.
• Scouterna får diskutera hur många bollar det borde vara i varje hink. När de känner sig redo 

får de turas om att kasta.
• Missar de en hink noterar ledaren detta (minuspoäng) och ger tillbaka bollen till patrullen.
• När patrullen är klar får de poäng för varje rätt land. Ge även tröstpoäng för land som  bara har 

en boll för lite/mycket.
• Diskutera varför det skiljer så mycket mellan länderna och vad det är som behöver mycket 

resurser.

d

Planetkastning
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Scouter för klimatet

Att ändra sitt levnadssätt kan vara både utmanande, spännande och roligt. Genom att göra en 
hållbarhetsutmaning får scouterna en chans att reflektera över sin livsstil, vad man som individ kan 
göra för att minska klimatutsläppen och utmana sig själv i att gå ifrån sina rutiner. Utmaningen 
genomförs under en månads tid och efteråt får scouterna dela med sig av sina upplevelser, insikter och 
huruvida de kommer fortsätta även efter utmaningens slut. Exempel på utmaningar att genomföra 
under en månad: Ät endast vegetariskt eller veganskt. Handla kläder enbart secondhand eller skapa 
nya plagg av kläder du inte längre använder. Sprid information om klimatkrisen på sociala medier, åk 
mer kollektivt eller minska mängden skräp du slänger under en månad.

Genomförande
• - Hitta eller kom på en klimatrelaterad utmaning att göra under en månads tid. (Ta gärna hjälp 

av WWFs klimatkalkylator för att se vad i ditt liv som påverkar klimatet mest i nuläget.)
• Genomför utmaningen under en månads tid. Dokumentera gärna hur det går under månadens 

gång, tex via instagram eller anteckningar.
• När hållbarhetsutmaningen är genomförd får scouterna diskutera hur det gått med 

utmaningen, vad de tyckte om det och huruvida de vill fortsätta med utmaningen även efter 
månadens slut.

• Dela gärna information om utmaningen på sociala medier eller kontakta en lokaltidning om 
projektet.

Genomför en hållbarhetsutmaning

f
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Scouter för klimatet

Ett delmål till FN:s globala hållbarhetsmål om att bekämpa klimatförändringarna handlar om att öka 
kunskapen om klimatförändringarna, så att vi kan bli fler som vet hur vi ska minska klimatpåverkan 
vår och hantera den klimatförändring som redan sker. Så varför inte låta scouterna utbilda varandra 
genom att sätta upp en tipspromenad om klimat som en annan avdelning eller resten av kåren får gå?

Material
• Informationskällor som t ex böcker, dator, smartphone, en klimatkunnig gäst eller epostadress 

till kommunens energi- och klimatrådgivare för att ställa frågor
• Pennor, papper, plastfickor, häftstift

Genomförande
• Scouterna letar information och sätter ihop en tipspromenad med 10 frågor med olika 

aspekter av klimatfrågan. Scouter och ledare hjälps åt. Scouterna kan ha många frågor själva.
• Är det en större grupp kan scouterna få skapa och arbeta i par och får tema som deras frågor 

ska handla om, till exempel:
• Sopsortering
• Elanvändning
• Hur olika länder drabbas redan idag
• Växthuseffekten
• Globala miljö- och klimatmål

df

Klimatpromenad
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Scouter för klimatet

För att lugna ner en fartfylld dag eller ett möte och låta scouterna reflektera själva över dagen är ett 
ljusspår en bra aktivitet. Har aktiviteterna handlat om klimat, miljö eller andra hållbarhetsaspekter 
passar dessutom ett klimattema bra, för att knyta ihop dagen och låta scouterna landa i det de gjort 
tidigare. Förslagsvis avslutas ljusspåret med att gå och lägga sig eller sätta sig i vid en eld.

Material
• Papper/kartong, penna, eventuellt plastfickor
• Batteriljus, lyktor eller led-slingor

Genomförande
• Förbered tänkvärda texter om klimatet. Exempel finns nedan.
• Placera ut texterna och ljuskällor längs en stig. Börja gärna ljusspåret i en miljö med tydlig 

mänsklig påverkan och låt spåret leda tillbaka in i naturen, om det är möjligt.
• Berätta innan ljusspåret vad scouterna ska göra när de kommer tillbaka, för att inte tappa 

stämningen och störa scouternas egna reflektioner.
• Låt scouterna gå en och en under tystnad när det har börjat skymma eller blivit mörkt. En 

ledare kan gå först för att förhindra att scouterna rusar igenom.

Exempel
• På jorden finns tillräckligt mycket för att tillgodose varje människas behov, men inte varje 

människas girighet
• Det är de små sakerna som medborgarna gör. Det är det som kommer att göra skillnad. Min 

lilla sak är...
• Det är det största av alla misstag att göra ingenting eftersom du bara kan göra lite. Gör vad du 

kan
• En scout lär känna och vårdar naturen
•  Jorden är vad vi alla har gemensamt.
• En scout känner ansvar för sig själv och andra
• Vi behöver inte magi för att förändra världen. Vi har redan förmågan vi behöver inom oss. Vi 

har förmågan att föreställa oss något bättre
• Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort
• Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

df

Ljusspår
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Scouter för klimatet

Många av oss lever av naturresurser som vi inte har utan lånar från framtiden. Även tid kan vara en 
bristvara för många, då så många aktiviteter som möjligt ska få plats på dygnets timmar. I den här 
övningen får scouterna stanna upp och reflektera över vad de egentligen behöver för att må bra, 
utifrån vad vi behöver för att överleva på ett läger. Slutligen kopplas det ihop med scouternas egen 
vardag där de får fundera över vad de egentligen behöver och vad de har ändå, samt hur de själva och 
omvärlden skulle påverkas om de ändrade på något. Eftersom övningen utgår från sådant som görs 
på läger passar aktiviteten bra på just hajk eller läger, gärna när scouterna blivit varma i kläderna och 
kommit in i scoutlivet.

Material
• Lappar och pennor

Genomförande
• En ledare leder diskussionen med avdelningen eller patrullvis.
• Fråga scouterna vad som behövs för att må bra på ett läger. Antingen funderar de själva först 

och skriver på lappar, eller så får de prata fritt och ledaren skriver ner.
• Ledaren sammanfattar vad de har räknat upp och visar lapparna. Fråga scouterna om de har 

glömt något eller om något ska bort. Låt dem diskutera och komma överens.
• Låt nu scouterna fundera på om dessa behov uppfylls när de är hemma, i skolan och på 

fritiden.
• Är det några behov de kan klara sig utan eller mindre av och något de skulle vilja ha mer av?
• Jämför behoven med hur vi lever till vardags. Har/gör de saker de egentligen inte behöver? 

Om det togs bort eller användes mindre, vad skulle de göra istället? Hur skulle de känna sig? 
Hur tror de att det skulle påverka andra människor, djur och miljön?

Vad behöver jag?

df
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Scouter för klimatet

Extramaterial

Matsvinn
Av maten som produceras i världens slängs ungefär en tredjedel som matsvinn. Genom att 
producera mat som sedan inte äts används det bekämpningsmedel i onödan och det genererar 
dessutom utsläpp av växthusgaser som hade kunnat förhindrats. Enligt de globala målen,
Agenda 2030, ska vi halvera vårt matsvinn till år 2030. Nedan kommer förslag på maträtter man 
kan göra för att minska på sitt matsvinn.

Pyttipanna
Pyttipanna är en bra rätt att laga med rester som man har kvar i kylen eller skafferiet. Man kan sätta 
sin egen prägel på sin pyttipanna genom att ha i det man själv tycker om. Några ingredienser som 
är vanliga att ha i pyttipanna är potatis, lök och korv men man kan byta ut det mot andra grönsaker 
och ingredienser beroende på vad man har för rester hemma.

Smoothie
Det är inte alltid man hinner äta upp frukten man har köpt. För att slippa slänga till exempel 
bananer som har blivit bruna kan man frysa in dem till att göra god smoothie eller fruktglass.
Skär frukten i mindre bitar och frys in. Om man sedan mixar dem med yoghurt eller mjölk får man 
en uppfriskande smoothie. Om man använder mindre eller ingen mjölk kan man få den så pass 
tjock så att det blir som glass!

Fattiga riddare
Då det kanske inte är så gott att äta torrt bröd kan man istället för att slänga det göra fattiga riddare. 
Fattiga riddare är som en blandning mellan mackor och pannkakor. Enkelt och gott att laga på 
trangiakök i skogen!
Om man inte har tillräckligt mycket bröd för att göra fattiga riddare kan man dela brödet i små 
bitar, steka och ha som brödkrutonger i till exempel en sallad.

Mat i säsong

Tid på året jan- mars apr-jun juli-sept okt-dec

Mat i säsong Morötter
Potatis
Rödbetor
Äpple
Blomkål
Broccoli
Paprika
Spenat
Apelsin
Citron
Kiwi

Isbergssallad
Lök
Morötter
Potatis
Rödbeta
Rabarber
Blomkål
Broccoli
Citroner
Persika

Blomkål
Broccoli
Lök
Morötter
Rödbetor
Purjolök
Potatis
Äpple
Aubergine
Paprika
Spenat

Blomkål
Broccoli
Lök
Morötter
Rödbetor
Purjolök
Potatis
Äpple
Aubergine
Blomkål
Broccoli
Paprika
Spenat


