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Scouter för klimatet
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Scouter för klimatet

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.

Inledning

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

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.

Hållbarhet
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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

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

gh
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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 idéer 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 filmern för andra patruller i er kår eller dela med er av den på sociala medier.

Gör en klimatrelaterad film

gh
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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.

gh

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.

gh

Skriva debattartikel/Insändare
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Scouter för klimatet

Många unga upplever klimatångest eller känner en oro för klimatförändringarna. Det kan kännas 
överväldigande att tänka på klimatkrisen och svårt att veta vad man kan göra åt det. Det är viktigt att 
veta att du inte är ensam! Det finns många organisationer och rörelser där unga arbetar aktivt för att 
stoppa klimatkrisen. Det finns även många möjligheter att engagera sig för klimatet som scout.

Varje år genomför FN sitt klimattoppmöte “COP” där representanter från nästan hela världen möts 
för att försöka hitta lösningar på klimatkrisen. På mötet finns även två unga delegater från Sverige 
som representerar det unga civilsamhället i den Svenska delegationen. De är utsända av LSU med 
uppdraget att ta reda på vad unga i ungdomsorganisationer i Sverige tycker och tänker om de olika 
frågorna som behandlas på mötet. Ta kontakt med LSU och deras representanter och berätta vad ni 
brinner för eller fråga hur ni kan engagera er inför COP. Andra sätt att engagera sig är genom rörelser 
som Fridays for future, PUSH Sverige, Naturskyddsföreningen etc. Man kan även engagera sig i 
facebookgrupper för klimatet, exempelvis “Scouter för klimatet”.

Genomförande
• Kom fram till hur du vill engagera dig för klimatet och googla på vilka organisationer, grupper 

eller aktiviteter som stämmer överens med din önskan.
• Engagera dig genom att gå på möten, göra facebookinlägg, delta i en demonstration eller på 

andra sätt.
• Hitta gärna sätt att skapa samarbeten mellan organisationen/gruppen och Scouterna för att 

engagera fler för klimatet.

gh

Hitta en klimatrelaterad  
organisation eller plattform
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Scouter för klimatet

Det kan vara väldigt lärorikt att diskutera hur man ser på och påverkas av klimatkrisen med andra 
scouter, inte minst scouter från andra delar av världen. Scoutrörelsen har 50 miljoner medlemmar 
i världen och att samtala med scouter från andra länder kan vara väldigt insiktsfullt och rörande 
då vi alla är del av samma rörelse. Många scoutkårer och organisationer och instagramkonton 
och nationella mailadresser som man kan höra av sig till gällande samarbeten och samtal. Försök 
få kontakt med scouter i andra länder och bestäm ett möte då ni kan diskutera hur ni ser på 
klimatkrisen, hur ni påverkas av den och vad ni i era respektive kårer/länder engagerar er för klimatet.

Genomförande
• Sök upp scoutkårer på internet eller sociala medier och berätta att ni är intresserade av ett 

digitalt möte gällande klimatkrisen.
• Förbered ett antal frågor och samtalsämnen ni vill ta upp med den andra kåren
• Lyssna, berätta, diskutera och inspireras av den andra scoutkåren.
• Samtala om mötet i patrullen. Vad lärde ni er? Finns det något bra som den andra scoutkåren 

gör som ni kan ta efter?

gh

Ta kontakt med en scoutpatrull 
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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

gh
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Scouter för klimatet

Klädindustrin står för ca 10 procent av all världens utsläpp av växthusgaser, det är mer än vad alla 
internationella flyg och sjöfart släpper ut sammanlagt. Dessutom använder klädindustrin 93 miljarder 
kubikmeter vatten per år -det är lika mycket vatten som skulle krävas för att möta fem miljoner 
människors behov av vatten under ett helt år!

Ett bra sätt att minska sin klimatpåverkan är genom att köpa mindre nyproducerade kläder och 
istället köpa kläder secondhand eller organisera en Klädswap. En Klädswap är ett event då man kan 
lämna in kläder man inte längre använder och byta till sig “nya” kläder. Några dagar före Klädswapen 
tar scouterna emot kläder från folk som vill delta i swapen. För varje plagg man lämnar in får 
man en biljett eller token som senare kan användas för att byta till sig nya kläder med. På själva 
Klädswapsdagen får man komma tillbaka och byta sin biljett mot ett klädesplagg. På det viset går alla 
hem med lika många “nya” plagg som de lämnat ifrån sig.

Material
• En lokal att ha Klädswapen i
• Biljetter eller Tokens att byta kläderna mot
• Galgar/hyllor att ha kläderna på
• Fika eller snacks att bjuda på eller sälja

Genomförande
• Hitta en lokal ni kan ha klädswapen i, det kan tex vara i scoutstugan, i en skola eller ett 

konserthus.
• Se till att sprida information om Klädswapen, exempelvis via sociala medier.
• Anordna en insamlingskväll då ni tar emot kläderna och byter dem mot biljetter.
• Organisera kläderna på ett bra sätt så att det blir enklare för besökarna att hitta bland dem. 

Häng gärna upp dem på galgar.
• Klädswapsdagen är här! Se till att finnas på plats under dagen och agera “kassörer”, hjälp 

besökarna att hitta bland kläderna och se till att det är fint och organiserat. Ni kan även passa 
på att sälja kakor eller bjuda på snacks för att sätta extra guldkant på eventet.

gh

Organisera en “Klädswap”
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Scouter för klimatet

Varje år slänger Sveriges mataffärer över 100 000 ton mat! Den största delen av maten som slängs 
består av frukt och grönt och majoriteten av det som slängs gör det innan det ens hunnit ut i 
butikernas hyllor. En stor anledning till att frukt och grönt kastas är då de inte uppfyller de estetiska 
kraven som konsumenterna har, att de är missformade, övermogna eller att en av frukterna i en 
förpackning är rutten eller möglig. Men en stor del av maten som slängs är fortfarande ätbar och om 
man plockar bort den mögliga tomaten ur en förpackning är ofta de andra tomaterna fullt ätbara. 
Den här maten skulle kunna räddas! Med de missformade frukterna och grönsakerna skulle man tex 
kunna laga sylt, marmelad, sås eller saft och sälja på torget. Man skulle även kunna rädda det utgångna 
brödet och smöret i det trasiga paketet genom att bre mackor till stadens hemlösa. På det sättet kan 
man både mätta de hungriga, tjäna lite pengar till scoutkåren och göra en insats för klimatet!

Material
• Slängd mat från mataffärer.
• Burkar och flaskor att hälla sylten/saften i. Detta kan vara gamla tomburkar och flaskor som 

diskas ur och återanvänds istället för att slängas.

Genomförande
• Ta kontakt med butikerna i ert närområde och berätta att ni är scouter som vill göra en insats 

för klimatet genom att göra sylt/saft etc av slängt frukt och grönt eller göra mat till hemlösa av 
utgångna produkter. (Ibland kanske butikerna är tveksamma, då kan ni föreslå att skriva på ert 
marknadsstånd att ni är sponsrade av dem, det är bra reklam för butiken.)

• Hämta produkterna i mataffärerna.
• Laga sylt/saft/sås, bre mackor eller liknande av varorna ni fått.
• Sälj de nya varorna i ett marknadsstånd på torget eller gå runt på stan och dela ut mat eller 

mackor till samhällets hungriga. Ta gärna med en termos med kaffe att bjuda på!

gh

Kontakta butiker och ordna  
matsvinnsevenemang på stan
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Scouter för klimatet

Scoutrörelsen är unik i dess demokratiska grund. Inga andra ungdomsorganisationer ägs av 
medlemmarna på samma sätt som scoutrörelsen och som scout kan man från en väldigt ung ålder 
delta i organisationens olika beslutande organ. Exempel på scoutrörelsens demokratiska möten man 
kan åka på som ombud eller suppleant är Demokratijamboree, utmanarscoutTing, Förbundsmötet 
och Scouternas Europakonferenser. Demokratijamboree är scouternas stämma och hålls vartannat 
år, där beslutar medlemmar från hela sverige om hur scouternas verksamhet ska drivas de kommande 
åren. 

Som NSF-scout kan man delta på Förbundsmötet som är NSFs högsta beslutande organ, där 
diskuteras motioner och en ny förbundsstyrelse väljs. UtmanarscoutTing är Utmanarscouterna inom 
NSFs beslutande organ, där diskuteras propositioner och motioner som rör deras verksamhet.
 
Att åka som ombud på scouternas beslutande organ är ett väldigt bra sätt att vara med och påverka 
scoutrörelsen, både nationellt och internationellt. Som ombud har man även chansen att skicka 
in motioner till mötet. Motionerna kan handla om vad som helst som rör scoutrörelsen och 
dess verksamhet och kan till exempel leda till beslut om att Scoutrörelsen ska göra ett starkande 
ställningstagande för klimatet eller vad som ska gälla för reseersättning om man åker tåg kontra bil 
till läger. Att motionera är helt enkelt det lättaste sättet att driva scoutrörelsen framåt och forma den 
efter vad deltagarna vill.

Genomförande
• Anmäl er till en demokratisk stämma och utse ombud och suppleanter att skicka.
• Diskutera vad ni vill förändra inom rörelsen och skriv motioner om det.
• Skicka in motionerna till stämman i förväg och förbered hur ni ska argumentera för er motion 

på plats.
• Läs på om de andra motionerna och propositionerna som skickats in och kom överen om hur 

ni som kår/patrull vill rösta
• Åk på mötet, delta i diskussioner och rösta

gh

Åk till scouternas beslutande  
organ och engagera er i klimatfrågor
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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.

gh

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

gh

Baka till klimatstrejkare



19

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

g

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?

gh
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Scouter för klimatet

Extramaterial

Matsvinn
Av maten som produceras i världens slängs ungefär en tredjedel som matsvinn. Genom att produ-
cera 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 bana-
ner 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 ridda-
re. 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


