
Välkommen som 
ledare i svenska 

kontingenten!  
Äntligen startar ett av ditt (scout-)livs mest spännande utmaningar – 
att vara avdelningsledare på en världsscoutjamboree. Att delta på en 

världsscoutjamboree är en unik upplevelse där scouterna kommer 
utmanas, lära sig nya saker om sig själv, andra och världen, träffa nya 

kompisar och ha helt fantastiskt roligt. Men det är också utmanande: ni 
kommer vara på andra sidan jorden under en ganska lång tid, klimatet 
kommer vara påfrestande, det kommer inte alltid vara lätt att göra sig 
förstådd och maten kan ibland utgöra problem. Din huvuduppgift som 

ledare är att lotsa dina deltagare genom detta så att de får en så fantastisk 
upplevelse som bara möjligt. På köpet får du också förhoppningsvis nya 

vänner, nya lärdomar och en riktigt härlig upplevelse! 



2

Ett år av äventyr  
Det är lätt att tro att jamboreen är några veckor sommaren 2023 men både för dig som 
ledare och för deltagarna är jamboreeupplevelsen ett nästan årslångt engagemang. Och 
er resa börjar nu! 
 
Under det kommande året kommer ni i ledarteamet och avdelningen jobba tillsammans, 
det gör att ni kommer få ut mer av vistelsen i Sydkorea och det blir både lättare och 
roligare. Ni hinner lära känna varandra samtidigt som ni ledare ser vilka styrkor och 
svagheter som finns, vilket gör att ni har lättare att planera och parera detta på resan. 
 

Varför gör vi det här?  
Anledningarna varför man väljer att engagera sig i en världsscoutjamboree kan vara 
många. Scouterna i Sverige har formulerat sitt syfte så här: ”Deltagarens upplevelse 
och den personliga utveckling som upplevelsen ger är det huvudsakliga syftet med 
att Scouterna arrangerar en kontingent till världsscoutjamboreen. Genom detta kommer 
deltagarna ett steg närmare Scouternas vision: Unga som gör världen bättre.” 
 
Utöver det har kontingenten tre övergripande mål, som du blir en viktig kugge i att 
uppfylla.  Vi ska tillsammans: 
• Utveckla världsförbättrare 
• Utveckla den svenska scoutrörelsen 
• Bidra till en stärkt global scoutrörelse 
 
Det kan tyckas som stora ord, och det är det men det behöver inte vara så komplicerat. 
Några exempel på hur vi uppnår det är att genom att ge våra scouter en ökad internationell 
förståelse och dessutom insikter kring fred, yttrandefrihet och demokrati tror vi att de 
kommer vilja bidra till att förbättra världen. Genom att våra scouter kommer hem till 
sina kårer fulltankade med inspiration att fortsätta vara scouter och med konkreta 
upplevelser i hur utmanarprogrammet kan fungera tror vi att den svenska scoutrörelsen 
utvecklas. Och genom att vi som stor kontingent på ett respektfullt sätt påpekar vikten 
av exempelvis könsneutrala duschar förflyttar vi scoutrörelsen internationellt i en mer 
inkluderande riktning.  
 

Vårt symboliska ramverk  
En viktig del i vår verksamhet är att skapa sammanhang och tillhörighet genom symboler, 
ceremonier och teman. Det symboliska ramverket binder ihop aktiviteterna vi gör och 
ceremonier skapar andningshål och tid för reflektion, lugn och eftertanke. Vi använder 
en berättelse för att binda ihop symboler och ceremonier. Det blir som en egen lite 
värld som vi skapar tillsammans, ett sammanhang som bidrar till gemenskap, trygghet, 
struktur och frihet på samma gång.

Resan 
Jamboreeupplevelsen är en resa. Det är en resa till Sydkorea där vi fysiskt förflyttar oss 
över landsgränser, men också en inre resa där vi under vårt jamboreeår får chans att 
möta oss själva och våra värderingar. Långt bort i horisonten anar vi vår lägersommar 
i Sydkorea, men de första stegen är redan tagna. Planingsorganisationen har under 
en längre tid arbetat med att skapa förutsättningar för deltagandet och nu fyller vi på 
kontingenten med funktionärer, ledare och inte minst deltagare. Tillsammans tar vi nu 
fler steg mot Sydkorea. 
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Det övergripande symboliska ramverket för den svenska kontingenten är resan och 
vandringen. Vi trampar upp nya stigar och längs vandringen ansluter nya färdkamrater. 
Ibland kommer vi möta svårigheter, ibland kommer den gå lätt. Ibland kommer en 
villoväg ge oss helt nya och oväntade vyer. Tillsammans söker vi oss framåt. Framåt mot 
utveckling, nya upptäckter och spännande äventyr. 
 
Det symboliska ramverket utvecklas löpande och fler delar kommer tillkomma.  
Använd er gärna av ramverket i er avdelning, komplettera och fördjupa bilden av 
jamboreeupplevelsen som en resa. 
 
Steget 
För att illustrera vår färd framåt tar alla grupper och avdelningar i kontingenten ett 
gemensamt steg som avslutning på våra träffar. Kontingentledningen har stegat på i 
över ett år nu och i slutet av alla planeringshelger har ett fysiskt steg tagits mot Korea. 
Avsluta gärna varje dag eller träff med att gemensamt, uppställda på en rad, med näsan 
mot Korea (österut) ta ett steg närmare jamboreen och upplevelsen på lägerområdet 
SaeManGum. 
 
Hibiskusblomman 
Hibiskusblomman är Sydkoreas nationalblomma och den finns med i landets riksvapen, 
den är även en del i den svenska kontingentens symboliska ramverk. Med hjälp av 
hibiskusblomman får vi chans att reflektera över våra drivkrafter, våra förväntningar 
och önskningar kring jamboreeupplevelsen. Under den första avdelningsträffen finns en 
övning kopplat till detta. En liknande övning har alla andra i kontingenten också gjort vid 
något tillfälle.
 

Jamboreens tema – Draw your dream  
Världsscoutjamboreens globala tema är ”Draw your dream” vilket beskrivs som att ge 
deltagarna möjlighet att sträva efter och jobba för sina drömmar och förhoppningar. Av 
de frågor som är viktiga för unga idag (enligt Scouternas Lägereldsrapport 2020) och 
med tanke på att världsscoutjamboreen hålls i Sydkorea, har den svenska kontingenten 
valt ut några fokusområden: 

• demokrati 
• mänskliga rättigheter 
• fred 
• påverkan 
• yttrandefrihet 
 
Vi lever i en föränderlig tid och värld, och det är viktigare än någonsin att fysiskt mötas 
över gränser. Inte minst har det pågående kriget i Ukraina påmint oss om hur viktigt det 
är att stå upp för frågor som rör fred, demokrati och yttrandefrihet. Vi har alla ett ansvar 
att bidra till möjligheten att bygga en stabil, inkluderande och fredlig värld. Vägen dit kan 
vara lång och snårig, men vi som scouter spelar en avgörande roll. Scouterna är en av 
världens största fredsrörelser och nästa sommar får vi chans att samlas på jamboree 
och mötas i den drömvärld vi kan och vill skapa tillsammans. 
 
Demokratin utgör grunden för ett fritt, öppet och tolerant samhälle. Hösten 2022 gick vi 
till val i Sverige och 2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången 
fick rösta i val till den svenska riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten 
utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins 
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definitiva genombrott i Sverige. Sydkorea höll sitt första verkligt demokratiska val först 
1987, efter flera år då landet styrts av militärdiktaturer. Sydkorea har ett ungt men 
väletablerat demokratiskt system med allmänna, fria och rättvisa val. Men under de 
senaste åren har kränkningar av mänskliga rättigheter i landet fått ökad uppmärksamhet. 
Den nationella säkerhetslagen, som förbjuder att sprida eller uttrycka idéer och tillhöra 
organisationer till stöd för regimen i Nordkorea, får kritik från civilsamhället som menar 
att lagen inskränker yttrande-, förenings- och mötesfriheten.  Vi har också på nära håll 
tagit del av exempel där begräsningar i yttrandefriheten och demokratin undergrävt 
förutsättningarna för utveckling. Varje ny generation spelar en central roll och måste 
vinnas för demokratins ideal, demokratin måste ständigt försvaras.  
 
Kunskap, yttrandefrihet och demokrati är grundbultar för fred. För att vi ska få en bättre, 
rättvisare och fredligare värld måste dessa tre områden samverka. Ingen fred utan 
utveckling, ingen utveckling utan fred och vare sig fred eller utveckling utan respekt för 
mänskliga rättigheter.  
 

Min röst – din röst!     
Temat för den svenska kontingentupplevelsen är ”Min röst – din röst”, ett tema som 
utgår från jamboreens tema och våra fokusområden. I detta ryms demokratiaspekten, 
att såväl min röst och din röst är viktiga, oavsett vilka vi är, såväl i det demokratiska 
samtalet som vid själva valurnan. Men även yttrandefriheten, att både min röst och din 
röst ska få höras, har en naturlig koppling.   

Temat sätter fokus på samtalet och vad som krävs för att det ska bli ett gott samtal. För 
att säkerställa jämlikheten i att allas våra röster får höras krävs respekt i mötet, vilket 
i sin tur kräver att vi också får syn på utifrån vilka normer, förutfattade meningar och 
förutsättningar som vi formar våra åsikter och våra röster. För att min röst och din röst 
ska kunna mötas i ett samtal där vi blir klokare tillsammans är förmågan att kunna 
lyssna och sätta sig in i andra människors situation väldigt viktig. Vi har som det gamla 
talesättet indikerar två öron och en mun. Att göra sin röst hörd och att lyssna är två lika 
viktiga sidor av samma mynt.   
 
Men vems röst är det egentligen som hörs? Är det min röst eller är det någon annans 
budskap som jag för vidare? I en värld där i princip alla kan göra sin röst hörd blir också 
förmågan att sålla bland information och källor viktig. Det är så som jag kan forma min 
röst utifrån ett riktigt underlag.  
 
Sammanfattningsvis handlar temat om att medvetet forma min tanke och åsikt, 
känna tryggheten att göra den hörd, ha förmågan att aktivt bidra till att ge plats för 
fler röster men också att aktivt lyssna och sätta sig in i andra människors idéer, åsikter 
och röster. Genom att vi står upp för det vi tror på kan vi göra skillnad och skapa vår 
drömvärld.  

Utmanarscouting i Sverige och på en 
världsscoutjamboree 
Även om de yngsta deltagarna ännu är äventyrarscouter är de allra flesta utmanare. 
Därför kommer innehållet och utgångspunkten för programmet för kontingenten att vara 
utmanarscouting. Uppdatera dig därför gärna på åldersgruppen och programmet för den 
oavsett om du är utmanarledare till vardags eller inte är det. Det finns mycket att läsa 
både i ledarboken ”Ledaren” och i utmanarboken ”Våga utmana!”. 
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Övergripande kan man säga att utmanarscouting handlar om att göra scouterna mer 
självgående och att de tar ett större ansvar för sin egen utveckling och sin scouting. 
Utmanaråldern är på flera sätt en brygga från den ofta mer styrda och tydligt ledarstödda 
äventyrartiden till roverscoutingen som helt saknar ledare. Genom jamboreen vi vill ge 
scoutsverige en positiv knuff i att använda utmanarprogrammet. Tänk vad häftigt när 
1500 scouter kommer hem från Sydkorea och har fått med sig verktyg för att kunna 
fortsätta driva aktiv utmanarscouting i sin kår!  
 
Eftersom en världsscoutjamboree är speciell på många sätt och ni har begränsat med 
tid tillsammans med era scouter kommer självklart anpassningar behöva göras. En del 
har gjorts redan i det material och de råd ni får till stöd medan ni kommer behöva göra 
fler i ert ledarteam. Det viktigaste är att göra medvetna val, reflektera och våga tänka 
och testa nytt.  
 

Utmaningar i programmet 
Utmanarscouting är i huvudsak projektbaserad. Scouterna funderar över något de vill 
utveckla, testa på eller lära sig, planerar ett projekt utifrån det, genomför projektet 
och reflekterar över resultatet. Utmanartiden inleds och avslutas med individuella 
utmaningarna: Början och Fortsättningen. Syftet med dem är att först reflektera över 
var i sin personliga utveckling en står, och  i slutet, hur en förflyttat sig under åren som 
utmanarscout. Mellan dessa finns åtta partrullutmaningar som gruppen gör tillsammans. 
Innehållet i dem varierar och därför kan samma utmaning också göras flera gånger. 
 

Jamboreeutmaningar 
Under ert förberedelseår genomför scouterna den individuella utmaningen Början i 
jamboree-version. Några av era scouter har kanske redan genomfört Början men det gör 
inget att de i så fall får en mellanstation att reflektera vid.  
Sedan ska patrullerna planera en utmaning utifrån vad patrullmedlemmarna vill 
utveckla, kontingentens tema samt med stöd av någon av de åtta utmaningarna. Detta 
projekt/utmaning genomförs under själva resan i Sydkorea, med förberedelser innan 
och eventuellt även start av genomförandet om utmaningen de väljer är att jämföra 
saker i Sverige och Sydkorea. 
 
Väl hemma i Sverige nästa höst rekommenderas ni att samla ihop er avdelning för en 
återträff. Vid den kan det vara lämpligt att genomföra ”Fortsättningen” i jamboreetappning 
för att knyta ihop säcken. Mer information om jamboreeutmaningarna kommer i samband 
med ledarförträff 2. 
 
Projektkedjan kommer för de allra flesta se ut så här: 
• Patrulluppdrag görs mellan avdelningsträff 1 och 2 (se nedan) 
• “Början” genomförs under avdelningsförträff 2 
• Jamboreeutmaningen planeras och eventuellt börjar genomföras efter 

avdelningsförträff 2 
• Jamboreeutmaningen fortsätter, genomföras under rundresan 
• För er som har en återträff kan ”Fortsättningen” genomföras 
 

Patrulluppdrag 
Som en mjukstart inför att planera och genomföra ett lite större utmanarprojekt kan 
det vara klokt att låta patrullen börja med ett mindre projekt med tydligare ramar och 
instruktion. Vi har valt att kalla dem patrulluppdrag. Hur dessa går till och ska genomföras 
kan du läsa mer om i dokumentet ”Praktisk guide inför avdelningsförträff 1”.
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Förberedelser i ledarteamet 
Förutom allt praktiskt ni i ledarteamet behöver förbereda är det viktigaste att ni lär 
känna varandra och diskuterar igenom hur ni vill leda er avdelning. Några ledarteam har 
sökt uppdraget tillsammans andra har sökt som en duo och blivit ihopparade med två 
andra personer och några har sökt enskilt. Oavsett hur väl ni känner varandra är dessa 
förberedelser viktiga. Att vara avdelningsledare på en jamboree är på många sätt olikt 
att vara ledare tillsammans hemma i Sverige. 
 

Förträffar och utbildning 
En viktig del i att ni i ledarteamet och deltagarna i er avdelning ska få en så häftig, rolig, 
inspirerande och lärorik upplevelse som möjligt är att ni genomför två förträffar med er 
avdelning. Tanken med dessa är att förbereda alla inför äventyret. 
Ni i ledarteamet kommer dessutom delta i två ledarförträffar som förberedelse 
samt kommer behöva ses och planera och arbeta tillsammans i teamet. Mellan 
avdelningsträffarna kommer era deltagare också genomföra uppgifter och aktiviteter i 
sina patruller. Dessa uppgifter behöver ni ledare såklart stötta och uppmuntra. 
 
Som en förberedelse kommer deltagarna gå kursen “Redo för jamboree”. Utbildningen 
är framtagen tillsammans med Scouternas folkhögskola och ni som ledare kommer 
fungera som utbildare. Utbildningen ger både ramar och stöd i arbetet inför själva resan. 
Ni förväntas genomföra kurspassen som ni kommer att få tilldelade men ni kan behöva 
göra vissa anpassningar så att det fungerar utifrån er avdelnings förutsättningar. 
 

Medvetna val 
Under ert jamboree-år kommer ni behöva ta många beslut. Scouting handlar om 
utveckling och det finns sällan ett rätt och ett fel. I grund och botten handlar det om att 
de val ni gör ska vara medvetna. Tillsammans bör ni bör funderat igenom hur ni vill ha 
det i avdelningen och hur ni vill arbeta.  
 
Exempel på frågor att diskutera i ledarteamet: 
• Hur vill ni i ert ledarteam uppfattas av scouterna? 
• Vad innebär ett lyssnande och stödjande ledarskap för er? 
• Hur kan ni skapa en inkluderande kultur där alla scouter känner sig trygga? 
• Hur vill ni i ledarteamet ge och ta emot feedback från varandra? 
• Vilka är era styrkor respektive svagheter i ledarteamet? Hur kan ni nyttja era olikheter 

på bästa sätt? 
• Vad behöver ni för att fungera som bäst? 
• Vilka förväntningar och krav har ni på varandra i ledarteamet? 
• Hur ska ni stötta patrullerna i planering och genomförande av patrulluppdragen och 

jamboreeutmaningarna? 
• Hur stämmer ni i ledarteamet av och hörs?


