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Terminsprogrammets symboliska ramverk är en resa runt bland världens länder. I varje land 
möter vi olika former av ledarskap, språk och kultur som påverkar mötets aktivitet. 

Under terminen reser patrullerna mellan länderna på en världskarta. Det finns ingen bestämd 
ordning mellan mötena utan resan kan bestämmas av scouterna eller av er ledare. Om ni 
behöver lägga in ett extra möte, eller genomföra ett möte under flera tillfällen kan scouternas 
resa hindras av en storm, strejk eller pass som inte är giltiga. 

Ni kan också lägga upp terminen likt ett spel där resorna har olika kostnader. Scouterna samlar 
på sig fler möjliga resmål under terminens gång. (T.ex en resa kostar 200kr, då måste patrullen 
samla ihop så mycket pengar för att kunna göra resan). Patrullerna får då en möjlighet att 
bestämma vart de ska åka. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Det högteknologiska landet 

Alla får prata!

När alla är överens

Förändringar genom demokrati

Naturlig frihet

Kulturkrock

Surra med naturresurser

Ursprungsbefolkningar

Scoutland

Världsscoutjamboreen

Bilagor
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Välkomna till en ny termin
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Upplägg på ett scoutmöte 
Det är bra att låta varje möte följa samma struktur. Då känner scouterna igen sig och det skapar 
trygghet. Det gör det också enklare för de ledare som planerar. 

      Avslutning och reflektion 
Den kan bestå av en andakt eller något annat stämningsfullt avslut. 
Man kan tända ljus eller en lykta och skickar runt. När man får 
ljuset finns tillfälle att säga något man är glad eller ledsen för eller 
på något annat sätt ligger nära. Vill man göra det i form av en bön 
kan man exempelvis använda scoutbönen. Var tydlig med att det är 
helt frivilligt att be eller säga något när man håller i ljuset. Men visa 
respekt för varandra och var stilla under ceremonin.

 Ledare och scouter reflekterar tillsammans över vad som hänt under 
mötet.  Du kan också använda reflektionskortleken Lyktan för att få 
inspiration och hjälp kring reflektionen. Den hittar du i scoutshop.se. 

       Aktiviteter   
 

Huvudaktiviteten för 
varje möte står utskriven i 
programmet. Fundera igenom 
hur lång tid du tror det 
kommer att ta för din grupp 
men ha en plan för vad ni gör 
om det blir ont om tid.

       Lekar   
 

Lek gärna varje möte. Lägg in en lek när 
det passar er grupp bäst. Ibland är lekarna 
utskrivna i terminsprogrammet och ibland får 
du själv eller scouterna hitta på en lek. Det är 
också bra att ha någon extra lek förberedd ifall 
ni får extra tid, eller bestämt vilken lek som tas 
bort om ni inte hinner med allt som planerats. 

     Startceremoni - Inledning 
Alla har ett behov att bli sedd och hörd. Börja med ett upprop där ledaren kan 
pricka av scouterna på en närvarolista. I detta terminsprogram är det bra om ni 
startar varje möte med en sammanfattning av landet som besöks på mötet.

r

Nästa gång 
 
Ha som vana att 
avsluta med att  
berätta vad som ska 
hända nästa gång. 
Det ger trygghet 
och förväntning 
inför nästa möte.  
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Syfte 

Syftet med mötet är att äventyrarna ska få 
undersöka hur tekniska lösningar kan föra med 
sig både möjligheter och svårigheter.

Startceremoni 

Idag kommer vi att besöka det Sydkorea, ett av 
världens mest högteknologiska länder. I Sydkorea är en demokratisk republik som sedan 
leds av landets folkvalda president. Sydkorea är ett utav världens mest tätbefolkade länder, 
med 50 miljoner invånare bor invånarna 20 gånger tätare än i Sverige. 
Sydkorea, tillsammans med grannlandet Nordkorea har dessutom en utav 
världen pågående konflikter. I Sydkorea pratas koreanska och om du vill 
säga scout så säger du:  (seukauteu). 

Lekar 

Scouterna delas in i par som ställer sig armkrok i en cirkel. Ett par tas ut och delas. Den 
ene utses till jagare och jagar den andra som skall springa ifrån jagaren och ställa sig 
bredvid någon i ringen. Den andra scouten i paret som scouten ställde sig bredvid släpper 
då och blir den som är jagad. Om jagaren fångar den andra så byter de roller. 

Var uppmärksam på att alla tycker att det är roligt, om någon har varit jägare länge utan 
att fånga någon så kan det som ledare vara läge att få dem att byta rollerna. 

Se till att alla scouter som vill någon gång varit aktiv i leken innan ni slutar. 

En variant av aktiviteten är att byta ut jagare/jagad mot jägare/villebråd eller en prinsessa 
som jagar en drake. 

Scouterna kan med fördel leva sig in i rollerna. Den jagade kan till exempel få spela rädd 
drake eller villebråd och arg, läskig prinsessa eller jägare. 

5 min

15 min

r

DET TEKNOLOGISKA LANDET

Material 
Pysselmaterial för att 
scouterna ska kunna bygga 
sina uppfinningar, prototyper 
och göra planscher under 
huvudaktiviteten. 

?

Sydkoreas flagga
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Huvudaktivitet: Draknästet 

Under dagens huvudaktivitet får patrullerna testa på sin kreativa och tekniska förmåga 
genom att hitta lösningar på olika typer av problem de stöter på i sin vardag.  

Scouternas uppgift under mötet är att skapa en teknisk eller vetenskaplig lösning på 
ett problem som finns i deras eller andras vardagsliv. Patrullerna behöver börja med att 
komma överens om vilket problem de vill lösa och brainstorma fram olika sätt att lösa 
problemet med uppfinningar och lösningar.  

När scouterna kommit fram till en idé så måste de bygga en prototyp på något sätt och 
förbereda sig för att presentera den för draknästet, de som bestämmer om uppfinningen 
är bra eller inte. Prototypen måste inte vara fungerande utan ska mest visa upp scouternas 
idé och lösning på bästa möjliga sätt. 

Draknästet kan bestå av ledare, kårstyrelsen eller andra som är tekniskt kunniga. Drakarna 
i nästet har som uppgift att ge scouterna förslag på förbättringar eller förändringar som 
skulle göra uppfinningen ännu bättre.  

Om ni kan ta idén vidare i kåren så är det en rolig fortsättning på mötet. 

Avslutning

Avsluta dagens möte med att först samla patrullerna för att reflektera om dagens möte. Som 
dagens reflektionsfråga kan ni dra en fråga från scouternas reflektionskortlek eller kan ni ställa 
scouterna följande fråga: Vilken teknisk lösning hade du velat fanns i världen idag och varför?

Efter att scouterna fått reflektera tillsammans i patrullerna är det dags att avsluta mötet med ert val 
av avslutningsceremoni. 

60 min

10 min

Station 3:  Namnskyltar
Om det medverkar nya scouter på kvällens möte kan ni här öva på att ropa avdelningsrop och/eller 
patrullrop. Ni kan även tillverka enkla namnskyltar. 

För äventyrarscouter finns det åtta deltagandemärken som 
kallas för äventyr. Äventyren är projekt som genomförs 
i patrullen som själv bestämmer vilket äventyr de vill 
genomföra. Tanken är att ni arbetar med ett äventyr under 
en termin.

Deltagandemärken för äventyrare
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Syfte 

Kvällens program har i syfte att Äventyrarscouterna 
ska få uppleva situationer där de inte kan säga vad de 
vill och reflektera över vad det skulle betyda för hur de 
agerar i sin vardag.

Startceremoni 

Idag besöker vi den federala republiken Ryssland. Med 
mer än 142 miljoner invånare är Ryssland ett av världens största länder. Om du som scout 
besöker Ryssland kan du kalla dig för Разведчик -– Razvedchik. I Ryssland finns det idag 
flera olika scout organisationer. Ryssland har en lång och komplicerad historia där folket 
ofta styrts med hårda tag från tsarer (kejsare), diktatorer eller hårdföra 
politiker. Under långa perioder har mycket varit förbjudet i landet, 
bland annat att säga vissa ord och viss litteratur, censur helt enkelt.

Lek - Simon säger

Dagens lek går ut på att göra exakt som en person säger, den personen är Simon. Simon 
måste säga orden ”Simon säger...” och en instruktion som scouterna ska följa. Om 
Simon inte börjar med ”Simon säger” så gäller inte instruktionen. Om någon inte följer 
Simons instruktion eller gör fel sätter den sig åt sidan tills omgången är över. Leken kan 
genomföras flera gånger.

Huvudaktivitet: Eldning 

Dagens huvudaktivitet är för scouterna att elda. Om ni har många scouter som inte eldat 
innan är det bra att inleda aktiviteten med att förklara hur en gör upp eld och håller den 
vid liv. 

Det som gör denna aktivitet utmanande för scouterna är inte eldningen i sig utan 
förutsättningarna runt omkring. För att passa in på dagens tema kring yttrandefrihet 
kommer scouterna att begränsas kring vilka ord de får använda.  

r

ALLA FÅR PRATA!

Material 
Till dagens möte behövs 
material och verktyg för 
att elda med scouterna. 
Exempelvis ved, såg, yxa, 
kniv, tändstickor.

?

Rysslands flagga

5 min

10 min

65 min
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Orden de inte får använda är eld, ved, yxa, kniv, tändstickor..., inte heller översättningar 
av orden får användas. Börja med att förbjuda det första ordet och lägg sedan till ett nytt 
förbjudet ord var femte minut. Ledarna kan också lägga till fler egna ord om ni vill. 

Om era scouter är vana vid att elda kan ni göra aktiviteten ytterligare lite utmanande 
genom att dela patrullerna på hälften där ena halvan bara får göra exakt det som den andra 
halvan säga att de ska göra. Det ökar behovet av att tänka kring vilka ord de använder. 

Avslutning

Avsluta dagens möte med att först samla patrullerna för att reflektera om dagens möte. Som dagens 
reflektionsfråga kan ni dra en fråga från scouternas reflektionskortlek eller kan ni ställa scouterna 
följande fråga: Hur kändes det att inte kunna prata så som ni ville och brukar prata? Var det svårt, lätt, 
frustrerande, kul?

Efter att scouterna fått reflektera tillsammans i patrullerna är det dags att avsluta mötet med ert val 
av avslutningsceremoni. 

Scouting finns i hela världen och det finns många 
möjligheter att uppleva internationella arrangemang och 
möten i Scouterna. Här är några exempel:

Explorer Belt
Du och en kompis vandrar 160 kilometer under tio dagar i 
ett europeiskt land. Ett äventyr ni sent kommer glömma!

Ung i Norden
Ung i Norden är en mötesplats som skapas under en helg 
för och av scouter från Norden och där du lär sig om ett 
specifikt ämne. I år är temat demokrati och hållbarhet.

Världsscoutjamboree
En jamboree är helt enkelt ett väldigt stort scoutläger, nationellt eller 
internationellt. Nästa hålls 2023 i Sydkorea.

Nordic Adventure Race
Nordic Adventure Race är en spännande tävlingsinriktad variant av hajk där 
du som deltagare löser problem, utmanar dina scoutfärdigheter och vandrar 
under tidspress. Visst låter det spännande?

Internationella scoutupplevelser

10 min
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Material 
• Matlagningsutrustning (t.ex 

triangakök, köksredskap, gas)
• Rekvisita till ledarna
• Ingredienser för matlagning 

(recept finns i bilaga)
• Tallrikar och bestick

Syfte 

Dagens möte ger scouterna en förståelse över 
hur olika kulturer kan vara både lik och olik 
en annan kultur vilket bidrar till en större 
kulturell och global förståelse.

Inledning

Idag kommer vi att besöka två länder samtidigt. Grekland och Turkiet. 
Båda länderna är republiker, men med en stor skillnad i antalet invånare. 
Det bor nästan 11 miljoner personer i Grekland men mer än 82 miljoner 
i Turkiet. Det finns scouter i båda länderna finns det scouter som i 
Grekland kallas Ανιχνευτής (Anichneftís) och i Turkiet Izci. Länderna 
har en lång gemensam historia med både samarbete och krig. Deras 
historia gör att även idag går det att se gemensamma inslag i ländernas 
kulturer.

Lek - liftaren

Innan du utser de första aktörerna kan det vara bra att värma upp med lite enklare 
övningar i helgrupp. Till exempel att alla ska härma dig och se ledsna ut, visa glädje, visa 
rädsla, känna stolthet….

Gör så här:
Du ställer fram fyra stolar som sätena i en bil, och utser tre aktörer som ska sitta i bilen. 
Efter det utses ytterligare en aktör, en liftare, som kliver in i bilen. När liftaren kliver in i 
bilen tar denna med sig en känsla som smittar de övriga passagerarna. Aktören ska själv 
tänka ut vilken känsla och sedan försöka visa den för de andra. De ska sen försöka härma 
och gärna överdriva liftarens röst, kroppsspråk, ordval, tempo, hållning etc. samtidigt som 
de håller fokus på aktiviteten – de kör bil och är på väg någonstans.
Efter ett tag bryter du övningen. Föraren kliver av och ni byter platser i bilen så att det 
blir en ny chaufför. Därefter tar ni upp en ny liftare med ett nytt tillstånd/känsla.

r

KULTURKROCK

?

Greklands flagga

Turkiets flagga

5 min

15 min
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Huvudaktivitet – samma ingredienser, olika recept

Denna aktivitet går ut på att visa hur samma utgångsläge kan leda till väldigt olika 
resultat. Det visar vi genom matlagning. Aktiviteten kräver också lite skådespeleri och 
inlevelse från ledarna. 

På ett bord placerar ni en uppsättning ingredienser som scouterna ska  använda för 
att laga mat. För att laga rätt måltid har scouterna hjälp av en turkisk och en grekisk 
mästerkock. Mästerkockarna är helt överens om vilken mat som ska lagas, men de har 
olika uppfattning om vad slutprodukten faktiskt är. 

Mästerkockarna spelas av två ledare som börjar med att presentera sig och vem de är. 
Hitta gärna på en liten backstory. 

Be scouterna plocka fram det de behöver för att laga mat, köksutrustning, stormkök och 
liknande. 

När scouterna är redo börjar matlagningen, för att effektivisera bestämmer 
mästerkockarna sig för att dela upp sig så inte båda behöver ge instruktioner samtidigt. 
En mästerkock lämnar (eller om ni har flera patruller kan ni dela upp kockarna mellan 
patrullerna). Kocken som är kvar börjar ge instruktioner. Efter 10-15 minuter kommer 
den andra mästerkocken tillbaka och byter av.  

Nu upptäcker mästerkocken att scouterna inte gör rätt och rättar dem efter sitt eget 
recept. Efter 10-15 minuter kommer den första mästerkocken tillbaka och upptäcker att 
scouterna inte gör som han sagt. Detta fortsätter tills maten är färdiglagad.
Maträtten som är klar borde vara ett mellanting mellan grekiska och turkiska receptet 
eftersom mästerkockarna varit så förvirrade. Scouterna låter mästerkockarna smaka och de 
kommer fram till att båda recepten ar bra, tillsammans eller var för sig.

Avslutning

Avsluta dagens möte med att först samla patrullerna för att reflektera om dagens möte. 
Som dagens reflektionsfråga kan ni dra en fråga från scouternas reflektionskortlek eller 
kan ni ställa scouterna följande fråga: Tror ni det finns fler exempel förutom mat där kulturer 
är mer lika än vad vi ser på ytan?

Efter att scouterna fått reflektera tillsammans i patrullerna är det dags att avsluta mötet 
med ert val av avslutningsceremoni.

10 min

60 min
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Material 
Materialbehovet på mötet 
varierar utifrån vilka aktiviteter 
ni väljer att genomföra.

Syfte 

Scouterna får en förståelse för vad rättigheter och 
skyldigheter i naturen innebär och att det inte är en 
självklarhet i alla länder.

Inledning

Idag besöker vi Norge, ett nord europeisk konstitutionell monarki. Det betyder att Norge 
har ett kungahus men leds av en regering och stortinget, likt Sveriges riksdag. I landet 
bor det ungefär 5,5 miljoner människor och Norska är det officiella språket. Det finns 
två versioner av norska, det traditionella Bokmål och lite nyare Nynorsk. Scouter i Norge 
kallas Speider. I Norge är det alltid nära till naturen på något sätt och 
landet är känt för sina fantastiska naturmiljöer, speciellt sina fjordar. Att 
var ute i naturen är en rättighet i Norge, likt Allemansrätten i Sverige, 
vilket innebär att det också är en skyldighet att ta hand om naturen som 
vi vistas i.

Lek

Lek en lek som ni tycker om, som passar till temat eller som ni kan hitta i aktivitetsbanken.

Huvudaktivitet

Dagens möte går ut på att ta vara på den frihet vi har att spendera tid i naturen och 
samtidigt ge tillbaka till naturen. Runt om i landet finns det väldigt olika förutsättningar 
för friluftsliv och natur, därför kommer här lite olika förslag på aktiviteter som ni kan 
göra. Ni kan välja en aktivitet ni kan genomföra i er närmiljö eller en aktivitet som ni gör 
i en miljö som scouterna in är så vana vid att uppleva.

Ett år under jorden
Visualisera påverkan av tid och hur länge olika saker finns kvar i naturen genom att spika 
fast olika material på en planka och gräva ner den. Det är roligast om varje patrullen får 
en egen planka och att alla patrullmedlemmar tar med en bit skräp hemifrån som spikas 

r

NATURLIG FRIHET

?

Norges flagga

5 min

10 min

65 min
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fast. Helst bör det vara en fruktskrutt eller liknande, en bit plast, en bit metall och en bit 
kartong. Gräv ner plankan och vänta sedan till terminsslutet, eller nästa termin med att 
gräva upp den igen och se över vad som har hänt med de olika materialen.

Plantera träd
För att skapa en större känsla och ett ägandeskap över skog och natur kan en spännande 
aktivitet vara att få vara med och skapa en skog själv. Låt scouterna plantera ett eller 
flera träd på ett område som ni besöker ofta. Prata med markägarna och se om det finns 
någonstans där de vill utvidga skogen de äger. Kanske vill kommunen plantera nya träd 
nära scoutgården eller kanske vill ni själva plantera träd på scoutkårens mark? 

Uppleva naturen - naturnära spår 
Placera ert möte i ett område där ni inte brukar vara och vandra runt för att se vad ni 
hittar. Efter vandringen, eller under den kan ni låta scouterna rita sina egna kartor över 
området. Låt dem själva komma fram till vilket håll som är norr, vilka byggnader som ska 
markeras och vad som faktiskt behöver skrivas in på kartan.

Gerillaodling
Testa på Gerillaodling med era scouter. Ni börjar med att förbereda frön i små fröbomber. 
Ni kan lätt sätta ihop dem genom att blanda fröer från olika inhemska blommor med lera 
eller våt jord för som ni kramar till bollar och låter stelna. Gå sedan ut i ert närområde 
där ni hittar oanvända markytor, tomma planteringar eller liknande placera ut era bomber 
lite här och där. Om ett par månader kommer områdena förhoppningsvis vara fyllda av 
blommor och insekter som fått ett nytt trevligt ställe att vara.
Denna aktivitet görs bäst under våren när det inte längre blir frost och minusgrader.

Vad ligger där?
Plast, metall och andra icke nedbrytningsbara ämnen fortsätter att ta en allt större plats i 
naturen och kan hittas både nära vandringsspår och djupt in i skogen. Vandra runt i ert 
område och plocka upp så mycket skräp som ni hittar. Vill ni göra det lite mer spännande 
kan ni utlysa en tävling om vilken patrull som hittar mest skräp eller vem som hittar det 
mest annorlunda skräpet.

Avslutning

Avsluta dagens möte med att först samla patrullerna för att reflektera om dagens möte. 
Som dagens reflektionsfråga kan ni dra en fråga från scouternas reflektionskortlek eller 
kan ni ställa scouterna följande fråga: Hur skulle ni känna om ni inte hade möjlighet att vara ute i 
naturen när och (nästan) var ni vill?

Efter att scouterna fått reflektera tillsammans i patrullerna är det dags att avsluta mötet med ert 
val av avslutningsceremoni.

10 min
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Material 
Detta möte behöver i grunden 
bara material till en aktivitet 
för scouterna att samarbeta 
kring i huvudaktiviteten. Detta 
kan vara en valfri aktivitet 
som era scouter tycker om 
eller behöver träna mer på, 
och materialet följer ert val av 
aktivitet

Syfte 

Genom detta möte utvecklar scouterna en 
förståelse för demokratiska processer och vilka 
fördelar och nackdelar de medför, samtidigt 
som de ser behovet av faktagranskning och 
genomtänkta val.

Inledning

Idag besöker vi Sydafrika, en republik i södra Afrika. Det betyder att landet leds av ett 
parlament och en president. Det bor nästan 56 miljoner människor i Sydafrika och 
det pratas många språk i landet. Bland annat Engelska, Tsonga, Swazi och Afrikaans. 
På Afrikaans heter scout Verkenner. Sydafrika har i modern historia 
gjort en jättestor förflyttning genom ett aktivt demokratiskt arbete 
och politisk förändring av landet. Men är all demokratisk förändring 
automatiskt positiv?

Lek – Vem är John

Detta är en version på följa John. Leken börjar med att en frivillig är detektiv. Detektiven 
lämnar rummet eller åtminstone ser till så den inte hör och ser alla andra, den scouten 
är detektiven. Gruppen bestämmer en person som alla ska härma så mycket de kan, 
samtidigt som de ska försöka undvika att detektiven förstår vem som är John genom att 
vara luriga och förvirrande. Leken avslutas när detektiven hittat John.
Det går att göra leken extra svår genom att ha flera olika John igång samtidigt.

Huvudaktivitet

Denna aktivitet utgår från en påhittad kultur, land eller samhälle. I detta samhälle är en 

DEMOKRATISK FÖRÄNDRING

r

?

Sydafrikas flagga

5 min

15 min

60 min
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del förhållningssätt beslutade sedan tidigare och scouternas mål är att ändra den kulturen 
för att den ska bli så som de vill. Samtidigt ska kulturen tillsammans genomföra en ganska 
lätt, men tidskrävande uppgift som påverkas av hur kulturen fungerar. Låt alla patruller 
utveckla kulturen åt sitt eget håll om ni har flera patruller på avdelningen.
Beroende på hur er grupp fungerar kan ni dela ut personliga uppgifter till scouterna för 
hur de ska ändra kulturen, eller så kan nå låta dem arbeta utifrån sina egna värderingar 
och tankar.
Om ni har  långa avdelningsmöten kan ni börja med att låta hela avdelningen komma 
fram till en kultur tillsammans. Har ni inte tid för att låta scouterna komma på en kultur 
själva kommer här ett förslag:

Exempel på kulturaspekter
• Hälsningar
• Sätt att prata
• Gångstil
• Arbetsmoral
• Turordning
• Nationalsport

Kulturens uppgift
Samtidigt som kulturerna utvecklas vidare måste de också genomför en uppgift. Detta 
kan vara att de får laga mat, men kan också var någon annan aktivitet som ni tycker är 
passande för era scouter. Med jämna mellanrum är det dags för kulturen att rösta om nya 
förslag till förändring. Kanske att alla ska göra allt tillsammans eller att bara en får jobba 
åt gången.

Två vägar
När patrullerna har genomfört hela aktiviteten eller mötet tar slut så samlas alla patruller 
igen och berättar om vilka olika vägar de tagit sina kulturer i. Det borde finnas lika många 
variationer på kulturen nu som det finns patruller.

Avslutning

Avsluta dagens möte med att först samla patrullerna för att reflektera om dagens möte. 
Som dagens reflektionsfråga kan ni dra en fråga från scouternas reflektionskortlek eller 
kan ni ställa scouterna följande fråga: Hur vet vi att ett något vi röstar om är bra eller 
dåligt?

Efter att scouterna fått reflektera tillsammans i patrullerna är det dags att avsluta mötet 
med ert val av avslutningsceremoni.

Exempel på olika mål med förändring.
• Din uppgift är att se till så att alla jobbar lite 

mycket
• Din uppgift är att se till så att du inte 

behöver jobba alls
• Du vill att alla ska prata på ett nytt sätt.
• Du vill att alla ska få gå som de vill...

10 min
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Material 
• Papper och pennor
• Papper med ledtrådar
• En skattkista eller liknande

Syfte 

På dagens möte får äventyrarna uppleva hur 
svåra möten mellan språk och kulturer kan 
vara och i vilken utsträckning språk kan var 
ett hinder i kommunikation.

Inledning

Nya Zeeland som vi idag besöker har ett spännande styre, det är en konstitutionell 
monarki men deras kung är den Brittiske kung Charles i Storbritannien. Landet leds på 
plats av ett parlament och landets premiärminister. Nya Zeeland har en stark närvaro 
av landets urinvånare Maorierna och både engelskan och Maori är officiella språk. Av 
landets nästan 5 miljoner invånare är nästan 1 miljon maorier. På 
Maori heter landet Aotearoa, ett namn som börjat användas mer 
och mer av alla som bor i landet. Och den traditionella maoriska 
krigsdansen Haka används i de flesta typer av landskamper av lag 
som representerar landet. När det kommer till ordet scout, så är 
det samma på båda språken.

Lek

Lek en lek som ni tycker om, som passar till temat eller som ni kan hitta i aktivitetsbanken.

Huvudaktivitet

Dagens huvudaktivitet går ut på att scouterna ska få lösa problem tillsammans samtidigt 
som de inte förstår andra patrullers helt egna språk. 

URSPRUNGSBEFOLKNING

?

r

Nya Zeelands flagga

5 min

15 min

60 min
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Först steget i aktiviteten är att varje patrull får sätta sig ner och komma på ett eget shiffer, 
eller språk. Det ska helst inte vara någon variant som scouterna redan kan. Det kan vara bra 
att lyfta lite olika typer av skrift eller kommunikationssätt, grottmålningar, kilskrift, runskrft 
och flera andra intressanta språk.

När alla patruller kommit på sitt språk delar ledarna ut ett meddelande till varje patrull. 
Meddelandena som ledarna delar ut kan vara instruktioner för att hitta fram till en belöning 
som ledarna gömt. Det är viktigt att det finns en unik instruktion till varje patrull och att 
alla instruktioner behövs för att klara utmaningen.  

Exempel på instruktioner
• Belöningen finns utomhus
• Ni hittar belöningen där det är som mörkast.
• Koden till låset är 1234

För att patrullerna ska kunna förstå instruktionerna och hitta fram till belöningen så måste 
de samarbeta mellan patrullerna. Det måste de göra inom sina egna språk som de kommit 
på. De måste med andra komma på hur de kommunicerar med varandra utan att använda 
språk som svenska eller engelska, bara sina egna kodspråk, skriftligen eller muntligt.
Vill ni göra uppgiften lite svårare kan ni begränsa antalet scouter som får kommunicera 
mellan de olika patrullerna, då blir det en person som får agera tolk för hela sin patrull.

Avslutning

Avsluta dagens möte med att först samla patrullerna för att reflektera om dagens möte. 
Som dagens reflektionsfråga kan ni dra en fråga från scouternas reflektionskortlek eller kan 
ni ställa scouterna följande fråga: Vad var det som gjorde att ni kunde kommunicera utan att 
förstå varandra under dagens möte?

Efter att scouterna fått reflektera tillsammans i patrullerna är det dags att avsluta mötet med 
ert val av avslutningsceremoni.

10 min

Scouterna har en digital bank där vi samlar  
aktiviteter från tidigare projekt, arrangemang och en 
massa  annat. I aktivitetsbanken finns det något för alla! 
 
Känner ni vid något tillfälle att en lek eller aktivitet inte 
passar så kan ni hitta ett alternativ i aktivitetsbanken.

A TIPS Lek mer med aktivitetsbanken
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Material 
• Surrgarn/sisal
• Slanor eller pinnar
• Knivar
• Yxor
• Förslag på monument

Syfte 

Under dagens möte får scouterna testa 
på att surra samtidigt som de reflekterar 
över vilka rättigheter alla människor har 
till olika resurser och tillgångar i naturen 
för att skapa en jämlik värld.

Inledning

Idag besöker vi inte ett land utan en hel kontinent, Sydamerika. Alla länder i Sydamerika 
är unika med djup och spännande historia men några aspekter binder samman 
deras liknande kulturer, även om mycket fortfarande skiljer dem åt. I många av de 
sydamerikanske länderna pratas det någon version av antingen portugisiska eller spanska. 
Scouter kan kallas explorar, olheira, olheiro eller scout. Överdådig naturresurser av olika 
slag är också typisk i Sydamerika och en stor del av världens kvarvarande urskogar och 
outforskade skogsområden finns på den sydamerikanska kontinenten.

Lek – Kreativ transport

Denna lek börjar med att alla scouter får välja varsin sak utan att veta vad man de ska göra 
med den. Detta kan t.ex vara stol, jacka, sko, sittunderlag eller liknande. Det kan vara bra 
om ni ledare har förberett det lite.
När alla scouter valt sin sak får de i uppgift att ta sig från en sida av rummet eller området 
till andra sidan utan att nudda mark eller golv. Om scouterna nuddar mark eller golv 
måste de börja om från början igen.

Ett tips för att lösa leken kan vara att samarbeta med varandra.

Huvudaktivitet

Under detta möte får patrullerna representera olika länder i Sydamerika. Patrullerna kan 
själva välja land, eller så kan ni som ledare dela ut länder till patrullerna. Det som är 
viktigt är att varje land får olika förutsättningar när det kommer till naturresurser inför 
kommande surrningsuppgift. 

SURRA MED NATURRESURSER

5 min

10 min

65 min
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Förslag på olika förutsättningar:
• Patrullerna får olika långt till material och verktyg.
• Patruller måste gå olika vägar, kanske genom hinderbana för olika resurser och 

verktyg.
• Patrullerna får olika mycket av varje resurs och verktyg, en i överflöd.

När patrullerna har bestämt vilket land de tillhör och fått sin förutsättning är deras 
uppgift att surra en sevärdhet från landet som de valt. Det kan vara en byggnad, en 
bro, en staty eller något helt annat. Ge scouterna en stund på sig att undersöka olika 
sevärdheter i landet.

När scouterna börjar surra kommer de upptäcka att de inte har alla resurser som de 
behöver för att göra sin skapelse. De kan då köpslå med varandra, byta eller köpa resurser 
av andra patruller. Det är därför viktigt att se till så att förutsättningarna är likvärdiga för 
alla patruller.

Avslutning

Avsluta dagens möte med att först samla patrullerna för att reflektera om dagens möte. 
Som dagens reflektionsfråga kan ni dra en fråga från scouternas reflektionskortlek eller 
kan ni ställa scouterna följande fråga: Hur kändes det för er patrull med det läge ni fick med 
naturresurserna och hur tror ni att de andra patrullerna kände?

Efter att scouterna fått reflektera tillsammans i patrullerna är det dags att avsluta mötet 
med ert val av avslutningsceremoni.

Om ni vill testa på en annan typ av surrningsutmaning kan ni låta 
scouterna surra med blomsterpinnar och snören istället för slanor och 
sisalgarn.
Aktiviterna blir oftast detsamma och scouterna lär sig att surra men på 
en annan skala, vilket för några blir en helt annan fysisk utmaning än att 
surra i normal storlek.

TIPS: SURRA SMÅTT

10 min
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Material 
Lappar med 
förhållningssätt och regler 
till patrullerna, förslag 
finns i bilaga.

Syfte

Under dagens möte får scouterna en förståelse för 
hur olika kulturer och hur samarbete mellan dem 
kan se ut när vissa värden eller värderingar måste 
kompromissas kring.

Inledning

På dagens möte besöker vi inte något särskilt land utan världens största samling av länder, 
FN. FN är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsstater, vilket är nästan samtliga 
självständiga stater i världen. Det finns flera olika stora och viktiga FN 
byggnader och centrum i världen men den mest kända FN skrapan står 
i New York. I organisationen har alla nationer en röst och en stor del av 
verksamheten är röstningar och debatter för att alla världens länder ska 
komma överens, eller så överens som de kan.

Lek – Alla på en sida

Detta är en lek som finns i många olika versioner med lika många namn, här kallar vi den 
alla på en sida. Leken går ut på att alla scouter i slutet ska tillhöra samma sida av leken. 
När leken börjar är alla utom en av scouterna älvor som alla är på samma sida. På andra 
sidan är den sista scouten som är en Zombie. Zombien tar över en älva till sin sida genom 
att nudda/pjätta/tagga den. Älvorna kan samtidigt omvandla zombies till älvor, men då 
måste tre älvor omringa en zombie. 
Leken fortsättet tills dess det antingen inte finns någon älva eller någon Zombie kvar i 
leken.

Huvudaktivitet

Idag ska hela gruppen komma överens, och helst skapa ett konsensus mellan sig. Det 
betyder att alla måste hålla med om att det slutgiltiga förslaget som gruppen kommer 

NÄR ALLA ÄR ÖVERENS

?

FNs flagga

5 min

15 min

60 min
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fram till är bra.
För att göra övningen lite mer intressant så ska scouterna genomföra det i ett FN liknande 
system, där de får representera olika länder som har olika regler när de förhandlar och 
debatterar. Trotts de olika förutsättningarna ska alla länder jobba för att komma överens.
Dela upp scouterna i grupper om 3-4 personer, många grupper gör inget, alla måste få sin 
talan igenom i slutändan ändå när gruppen röstar tillsammans. De olika smågrupperna 
ska nu få en slumpmässig lapp med förutsättningar för sitt “land”. Förutsättningarna är 
inte så svåra, men behöver hela tiden tänkas på av patrullen. 

Nu måste alla smågrupper komma överens om något. Alla patruller får därför skriva 
ett förslag på något att komma överens om på en lapp. Det kan vara bästa färgen, bästa 
godiset, roligaste scoutaktiviteten eller något liknande. 

Låt en scout stå som ordförande för mötet, har ni tid kan ni låta patrullerna rösta fram en 
ordförande. Ordföranden drar ett förslag på fråga från gruppernas önskemål och fördelar 
ordet mellan de olika grupperna.  

När grupperna är redo går de vidare till omröstning, varje grupp har en röst. Om någon 
grupp inte håller med måste diskussionen återupptas och förslaget ändras tills alla är 
överens. 

Om grupperna kommer fram till ett konsensus är övningen klar, då kan ni starta om med 
en ny fråga, nya grupper och nya förutsättningar om ni har tid till det eller gå vidare med 
mötet.

Avslutning

Avsluta dagens möte med att först samla patrullerna för att reflektera om dagens möte. 
Som dagens reflektionsfråga kan ni dra en fråga från scouternas reflektionskortlek eller 
kan ni ställa scouterna följande fråga: Vad händer när alla var tvungna att vara överens, var 
alla överens vid alla omröstningar?

Efter att scouterna fått reflektera tillsammans i patrullerna är det dags att avsluta mötet 
med ert val av avslutningsceremoni.

10 min
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Material 
• Pysselmaterial
• Saxar
• Pennor
• Papper
• Eventuellt matvaror

Syfte 

Under dagens möte får scouterna använda 
sin fantasi tillsammans med lärdommar från 
resten av terminen för att skapa de bästa 
möjligheterna de kan för deras helt egna land.

Startceremoni 

Idag är vi tillbaka i Scoutland. Efter att ha rest runt till olika 
länder hela terminen har vi sett hur många andra länder fungerar, deras kulturer, deras 
flaggor och mycket mer. Nu är det vår chans att komma på det för vårt eget land, 
Scoutland!

Huvudaktivitet: Skapa ett land

Idag kommer scouterna tillbaka hem till scoutland igen, med massa nya erfarenheter från 
alla andra länder som be besökt. De erfarenheterna får scouterna idag använda för att 
skapa sitt drömland tillsammans i patrullen. 

Patrullerna ska under dagens möte beskriva sitt land och skapa allt som de tycker hör till 
landet. För att kunna fortsätta med nästa möte behöver patrullerna komma fram till vissa 
aspekter, men andra får de fria händer att lösa som de vill. 

Patrullerna måste komma på följande till sina länder: Nationalrätt, nationalsång, 
scoutuniform, halsduk, kontingentsmärke. 

Under nästa möte kommer scouterna att få åka på världsscoutjamboree som 
representanter för sitt land. Har de tid på detta mötet kan de förbereda inför nästa möte. 

r

SCOUTLAND

?

60 min

5 min
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Lek - Land och Rike

En ganska stor cirkel ritas i sanden.
Cirkeln delas in i lika många och stora tårtbitar som det finns deltagare i leken. 
Tårtbitarna blir deltagarnas länder. Man bestämmer vad ens land ska heta och ställer sig 
mitt i sitt tårtbits-rike.

Den som ska inleda leken tar en lagom stor pinne i handen och ska kasta in den i någons 
rike. Samtidigt som pinnen kastas säger man ”Jag invaderar Legoland!” (eller vad landet 
nu heter). Alla utom den som fått pinnen inkastad i sitt rike springer ut ur cirkeln så långt 
man hinner. Den som fått pinnen i sitt land plockar snabbt upp den från marken och 
skriker ”STOPP!!!” då måste de som springer stanna omedelbart och stå alldeles stilla.

För nu ska den som blivit invaderad försöka träffa någon av löparna med pinnen. Därför 
är det viktigt att pinnen inte är för stor eller för tung eller att man kastar för hårt, det 
kan vara en tidningsrulle, ett rullat liggunderlag eller något annat lite mjukare. Lyckas 
man med att träffa någon med pinnen får man ta en bit av dennes rike genom att rita om 
gränsen så långt man når med pinnen.

Den gamla gränsen suddas ut. Sedan återgår alla till sina länder och den som blivit 
invaderad fortsätter leken genom att invadera någon annan.

Skulle man däremot missa när man kastar pinnen får istället den man siktade mot ta en 
del av ens rike med hjälp av pinnen.

Avslutning

Avsluta dagens möte med att först samla patrullerna för att reflektera om dagens möte. 
Som dagens reflektionsfråga kan ni dra en fråga från scouternas reflektionskortlek eller 
kan ni ställa scouterna följande fråga: Vad inspirerade er mest när ni kom på ert eget land?

Efter att scouterna fått reflektera tillsammans i patrullerna är det dags att avsluta mötet 
med ert val av avslutningsceremoni. 

15 min

10 min
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Material 
• Mat till Scouternas matlagning
• Material för lekar och pyssel som 

scouterna behöver till sina egna länder.
• Olika nationella maträtter
• Gärna nationella klädesplagg eller 

rekvisita om ni har möjlighet till det.

Syfte 

Terminens sista möte sammanfattar 
vi terminen genom att scouterna får 
återuppleva vissa av de aspekter de träffat på 
under terminen. När allt händer på samma 
plats samtidigt får scouterna en för sin del i 
en större omgivande värld.

Inledning

Idag är det inte vi som besöker något land utan alla länder besöker oss på vårt 
världsscoutjamboree!
En världsscoutjamboree är en mötesplats som sker vart fjärde år någonstans i världen. Då 
samlas flera tusentals scouter från nästan alla världens länder! Senast det var i Sverige var 
2011 men till de senaste världsscoutjamboreerna har Scouterna skickat stora kontingenter 
med många scouter som fått chansen att utforska världen runt omkring oss. 

Lek

Lek en lek som ni tycker om, som passar till temat eller som ni kan hitta i aktivitetsbanken.

Huvudaktivitet

På terminens avslutande möte åker vi äntligen på världsscoutjamboree!
Nu får patrullerna möjlighet att visa upp det de skapade under förra mötet. Ge scouterna 
en stund att förbereda sina maträtter, sånger, klädsel eller annat de behöver förbereda.
Om ledarna har tid är det roligt om ni har möjlighet att visa upp t.ex en maträtt från 
länderna som ni besökt under terminen:
• Sydkorea
• Norge

VÄRLDSSCOUTJAMBOREE

?

5 min

10 min

65 min
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• Ryssland
• Nya Zeeland
• Sydamerika
• Grekland
• Turkiet
• Sydafrika
 
När allt är förberett och klart får alla gå runt på en landsvernisage, som brukar kallas 
Culture Day eller International Evening på internationella event. Nu får patrullerna chans 
att presentera sina länder för varandra och allt som de kommit på finns och görs i landet.
Det är också roligt om det finns ett scenområde där patrullerna kan testa sina 
scoutaktiviteter, visa sina danser eller sjunga sina nationalsånger.
Aktiviteten kan fortsätta så länge som ni känner för.

Lägerbål

Har ni tid och vill lägga till en sista mysig aspekt på er terminsavslutning kan ni göra ett 
internationellt lägerbål. 
Förbered en eld och lite sittplatser, kan ni inte vara utomhus kan ni göra en digital eld. 
Om ni inte kan så många internationella lägerbålssånger så finns det några i bilagorna till 
terminsprogrammet.

Avslutning

Avsluta dagens möte med att först samla patrullerna för att reflektera om dagens möte. 
Som dagens reflektionsfråga kan ni dra en fråga från scouternas reflektionskortlek eller 
kan ni ställa scouterna följande fråga: Vad tar ni med er från den här terminen? Vad har 
varit roligast? Vad har varit svårast? 

Efter att scouterna fått reflektera tillsammans i patrullerna är det dags att avsluta mötet 
med ert val av avslutningsceremoni.

Bjud in besökare

Bjud gärna med någon till ert möte som själv varit på en världsscoutjamboree 
eller ett liknande arrangemang. Deltagaren kan berätta eller visa bilder på vad 
den själv var med om eller kanske hjälpa till att leda mötet och hjälpa alla få en 
extra rolig upplevelse!

15 min

10 min
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Grekiska Keftedes
1. Värm ugnen till 180 grader
2. Stek lök tills den är genomstekt och börjar bli 

lite genomskinlig.
3. Blanda köttfärs, tomatpuré, ägg, persilja, mynta, 

oregano, vitlök och lök i en skål med dina hän-
der tills allt är väl fördelat.

4. Forma blandningen till köttbullar ungefär lika 
stora som pingisbollar.

5. Lägg bollarna på en plåt och tillaga dem i ugnen. 
Tills de är genomstekta, ca 20 min

6. Förbered såsen medan ni väntar.
7. Riv gurkan och pressa ut så mycket vätska som 

möjligt ur den. Hacka eller riv vitlöken.
8. Blanda ihop yoghurt, Vitlök, gurka, Oregano 

och olivolja i en skål. Smaka av såsen och tillsätt 
salt och peppar efter behov.

Turkisk Köfte Kabab
1. Riv löken så litet som möjligt och tryck ut så 

mycket vätska som möjligt ur löken. 
2. Blanda löken med köttfärsen, vitlök, salt, pep-

par, persilja och kryddor.
3. Blanda ihop allt med händerna samtidigt som 

du finfördelar köttfärsen.
4. Förbered en plats för att grilla eller steka. 
5. Forma färsblandningen runt grillspetten så det 

formar en platt oval längst nästan hela spettets 
längd.

6. Grilla eller stek ett par minuter på varje sida
7. Förbered såsen under tiden. Hacka dillen, myn-

ta och fetaosten fint. Riv eller hacka vitlöken.
8. Blanda ihop yoghurt, dill, mynta, vitlök, fetaost 

och olivolja i en skål. Smaka av och tillsätt salt 
och peppar efter behov.

BILAGA KULTURKROCK
Grekiska Keftedes Turkisk Köfte kebab

Köttfärs (Nöt, lamm 
eller vegetarisk)

0,5kg 0,5 kg

Vitlöksklyftor 2 2

Persilja, hackad 1dl 1dl

Lök 1 1

Ägg 1 1

Tomatpuré 1 msk 0

Mynta 0,5 dl 0,5 dl

Oregano 1 msk 0

Dill 0 0,5 dl

Yoghurt 3 dl 3 dl

Fetaost 0 0,5 

Gurka 0,5 st 0

Olivolja 1 msk 1 msk

Havssalt Ja ja

Svartpeppar ja Ja

Platta grillspett Ja



Förhållningssätt för länder att förhålla sig till.

Ni måste säga alla 
meningar baklänges. (Ni 
behöver inte säga ord 

baklänges)

Ni vill bara samarbeta 
om hälften av de andra 

patrullerna redan 
samarbetar.

Ni vill att alla ska göra 
en rörelsepaus innan 

alla omröstningar.

Ni vill genomföra alla 
omröstningar skriftligen.

Ni kan bara prata 
engelska.

Ni tittar inte på den som 
har ordet.

Ni måste prata tvärtom. 
Ja är nej osv.

Ni pratar inte alls.

Ni förstår bara om någon 
pratar ett annat språk 
än svenska, och svarar 

på samma språk.

Ni tycker inte att någon 
favoritmat, fika eller 

liknande kan vara söt.

Ni får bara prata ett 
språk som ni själva 

kommer på.

Bara en i ert land pratar 
svenska och måste 

översätta till alla andra.

Ni måste prata ett annat 
språk än svenska.

Alla förslag som en 
sak ska röstas fram 

vill ni beslutas om ett 
alternativ.

Ni förstår inte något 
annat språk än svenska 

och kan bara prata 
svenska.

Ni tycker inte att någon 
favoritmat, fika eller 

liknande kan vara salt.

Varje gång ett nytt land 
prata vill ni byta plats 

med det landet.

Ni ändrar er uppfattning 
om frågan minst en gång 

per diskussion.
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Bästa maträtten.

Bästa frukten.

Bästa boken.

Något alla vill göra i sitt 
liv.

Bästa lägerbålssången.

Lättaste scoutknopen.

Sommar eller vinter?

Bästa sporten.

Bästa grönsaken.

Bästa lägret vi varit på.

Något ingen vill göra i 
sitt liv.

De tre bästa djuren i 
världen.

Tält eller vindskydd?

Bästa scoutmärket.

Bästa scoutaktiviteten.

Bästa filmen.

Om vi skulle resa till ett 
annat land tillsammans 
vilket skulle det vara?

Det bästa husdjuret.

Mat som ingen vill äta.

Bästa fikan.

Vår favoritfärg.

Olika frågor för länderna att rösta om.
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