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Kursplan & handledning för utbildningen  

Redo för jamboree 

 

Kursplanen och dess handledning syftar till att förtydliga utbildningens syfte och olika 

delar som utbildningen innehåller. Dokumenten syftar också till att ge ett stöd till 

kursteamen som planerar och genomför utbildningen samt i kommunikation med/till 

potentiella deltagare på utbildningen.  
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1. Kursplan med lärandemål 

 

1.1 KURSBESKRIVNING 
Det här är en bred utbildning fördelat över ca 10 månaders tid, på förträffar, rundresa och 

världsscoutjamboree.  

 

 

1.2 SYFTE 
Utbildningen syftar till att förbereda deltagarna inför de utmaningar och upplevelser de kommer få inom 

ramen för en världsscoutjamboree.  

 

Utbildningen innehåller bland annat lärandemål som syftar till att öka kännedomen om vad det innebär att 

representera Sverige som scout utomlands, vad jag behöver känna till om mig själv och mitt agerande i en 

annan kultur och miljö samt kännedom om grupprocesser.  

 

 

1.3 MÅLGRUPP 
Utbildningen riktar sig till deltagare mellan 14-17 år som skall åka på en Världsscoutjamboree.  

 

 

1.4 FÖRKUNSKAPER 
Inga förkunskaper krävs. 

 

 

1.5 LÄRANDEMÅL 
Deltagaren får under utbildningen ökad kunskap och ökade insikter: 

• i vad det innebär att representera Sverige som scout utomlands 

• i sin egen och andras hälsa i en ny miljö och kontext 

• om ledarskap och grupprocesser 

• kring värdlandets kultur och historia 

• i Utmanarprogrammet 

• kring hållbarhet- och klimatpåverkan 

• kring demokrati och fredsprocesser 

 

 

1.6 STRUKTUR 
Utbildningen är fördelad över två fysiska förträffar, några webbmoment samt rundresa och 

världsscoutjamboreen.  
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1.7 PEDAGOGIK OCH METODER 
Kursupplägget är baserat på utmanarprogrammet. Programmet präglas av åtta olika utmaningar: Engagera, 
Våga, Ta ställning, Påverka, Orka, Hjälpa, Utveckla, Utforska. 
 
Utmanartiden är en tid då ledaren tar ett steg tillbaka och du själv får ta mer eget ansvar. Du lär dig mer 
om dig själv och självledarskap. Det är också en tid att lära dig mer om din del i gruppen och hur du kan 
bidra och jobba tillsamman med andra. 
 
Allt detta är något som präglar både kursupplägget och världsscoutjamboreen i sin helhet. Det är en chans 
för deltagaren att utmana sig själv och ta eget ansvar för sitt lärande inför jamboreen, så att hen kan ta 
hand om sig själv och bidra i gruppen under lägret. 
 

 

1.8 GODKÄND UTBILDNING, BEHÖRIGHET & INTYG 
För godkänd utbildning krävs 100% närvaro. Vid genomförd utbildning fås ett intyg samt registrering av 

utbildningen i loggboken i Scoutnet. Utbildningen ger ingen särskild behörighet.  

 

 

1.9 KURSPLAN MED LÄRANDEMÅL 
Lärandemålen beskriver vad deltagarna kan efter genomförd utbildning. Genom hela utbildningen visar 

kursledarna upp hur och när vi jobbar med respektive lärandemål för att synliggöra och förstärka lärandet. 

Lärandemålen omfattar både teoretisk och praktisk kunskap. 

 

UTBILDNINGENS NAMN: REDO FÖR JAMBOREE 
Utbildning för deltagare på Världsscoutjamboree 

1. SVENSKA VS INTERNATIONELL SCOUTING OCH VÄRDERINGAR 

Lärandemål för denna del av kursplanen 
a) Ökad kunskap kring vad det innebär att vara en del av en nationell grupp som reser till ett 

internationellt läger (kontingent). 
b) Insikt kring vad det innebär att representera Sverige och svensk scouting på ett internationellt 

läger. 
c) Förståelse för internationell scouting, kunskap om världsorganisationerna samt hur Sveriges 

scouter är en del av båda organisationerna. 
d) Förståelse för vilka svenska värderingar som genomsyrar vårt samhälle (kunskap och verktyg) för 

källkritik, flera sanningar, göra sin röst hörd osv.) 

2. TRYGGHET I GRUPPEN 

Lärandemål för denna del av kursplanen 
a) Grundläggande kunskaper för hur grupprocesser fungerar och vilken roll jag tar i en grupp.  
b) Grundläggande kunskaper i självledarskap och förståelse för hur jag och mina patrullkompisar 

fungerar i olika utmanande situationer för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. 
c) Grundläggande kunskaper i Trygga möten och Anpassat ledarskap 

3. VÄRDLANDETS KULTUR & HISTORIA 

Lärandemål för denna del av kursplanen 
a) Grundläggande kunskap om värdlandet och hur deras scoutverksamhet är organiserad. 
b) Förståelse för ”Code of conduct” från värdlandet/WSJ 
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4. UTMANARPROGRAMMET 

Lärandemål för denna del av kursplanen 
a) Ökad kunskap kring programmet för Utmanarscouting. 

5. HÅLLBARHET & DEMOKRATI 

Lärandemål för denna del av kursplanen 
a) Grundläggande förståelse för hållbarhet- och klimatpåverkan och avvägningar mellan olika 

hållbarhetsperspektiv. 
b) Grundläggande förståelse för demokrati- och fredsprocesser, utifrån rådande läge i 

världen/regionen. 

 

2. Handledning med förslag på kursupplägg 

Handledningen är ett dokument som beskriver innehåll och metoder för att uppnå lärandemålen. I 

handledningen finns även förslag på praktiskt kursupplägg och material. 

 

2.1 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Deltagare 

Det är 36 deltagare och 4 ledare i varje avdelning. Avdelningen består av 4 patruller med 9 scouter och 1 

avdelningsledare. 

 

Ledarskap  

Pedagogiken är Scouternas styrka och vårt varumärke. Det är därför ett absolut fokus att ledarskapet 

under utbildningen är bra.  

 

Vi lyckas genom att kursen: 

• ges av ledare med ett gott scoutledarskap som i sin tur lär ut detta ledarskap till deltagarna. 

• är öppen och transparent med planering och moment i utbildningen så alla har chans att 

förbereda sig utifrån sina förutsättningar (inga hemligheter). 

• ger förutsättningar och utrymme för reflektion kring sitt eget ledarskap och vilket ledarskap de 

själva vill ha 

 

Scoutmetoden 

Scoutmetoden genomsyrar kursen där samtliga delar är lika viktiga genom hela upplevelsen av 

utbildningen och världsscoutjamboreen. 
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Tillgänglighet 

Fundera över hur miljön är där utbildningen genomförs. Hjälp deltagarna att känna sig trygga genom att 

t.ex.: 

 

• sätta upp tydliga skyltar till ställen där det är viktigt att deltagarna hittar, såsom toaletter. 

• ha schema synligt och tillgängligt. Utbildningen är inte hemlig. Kan ni använda Scouternas 

bildstöd i schemat så gör gärna det.   

• uppmärksamma ifall någon deltagare behöver stöd vid till exempel att läsa instruktioner eller att 

formulera sig i text. 

• det är en ny miljö och ny grupp. Att ändra plats eller arbetssätt kan ge ny energi. Tänk också på 

att ha planerat in pauser och fikatillfällen – och berätta om när det kommer ske.  

• Använd namnskyltar varje dag, inte bara första dagen. 

 

2.2 UTBILDNINGENS UPPLÄGG 
 Hur Kurstimmar 

Avdelningsträff 1 En helg, fysiskt 8,5 t 

   

Mellan avdelningsförträffarna   

Patrulluppdrag 
Webbkursen Internationell scouting 

  

Avdelningsträff 2 En helg, fysiskt - 

   

Rundresa  - 

- Code of conduct - praktisk   

Läger  - 

- Code of conduct – praktisk 
 

  

Ev. återträff   
Reflektionsmaterial tas fram för de patruller/avdelningar 
som ev. kommer ha återträffar. 

  

 

3. Handledningar 

Redo för jamboree – Handledning del 1 

Redo för jamboree – Handledning del 2  
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