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Ditt roverprojekt: Kortfattat 
Detta dokument är en sammanfattning av det du fick till dig under förträffen – både workshopen och 
introduktionen till roverprojektet. Om du behöver lite hjälp med att hitta vad ditt roverprojekt skulle 
kunna handla om, finns en mängd projektidéer tillsammans med både färdval- och målspårsförslag 
samlade längre ner i dokumentet. 

 
Vare sig du började i Spårarna eller du blev scout förra året, markerar din tid som roverscout både en 
nystart och försättning. Detta är dels en nystart för de möjligheterna som Roverscouting skapar. 
Rovertiden utgörs av självledarskap där du tar tag i din egen utveckling. I och med att du nu är din 
egen ledare har du större möjlighet att utvecklas i områden som intresserar dig. Det är också en 
fortsättning på din tid som scout där du lär dig hur du kan fortsätta med din scouting utan 
organiserad kårverksamhet. Detta är sannerligen när scouting är som roligast.  
 

Din rovertid utgörs av tre perioder Arrivo, Färden och Partenza  
Arrivo markerar starten på din tid som Roverscout den markeras av en sk. Arrivo-ceremoni och 

mentorskapet.  Arrivo-ceremonin kan se ut på många olika sätt – du kan t.ex.  gå en ensamhajk där 
du tänker och reflekterar över din kommande tid som Rover, du kan tända en enorm brasa, du kan 
köpa en roverpin som används när du genomför dina roverprojekt. Om du vill kan du göra en spinn 
på ceremonin som kan knytas ihop upprepas eller kopplas ihop när du ska avsluta din rovertid.  
 

Färden utgör stommen på din tid som Rover och ser olika ut för alla. Roverscouting är en 
resa i personlig utveckling, genom nya upptäckter och mot nya erfarenheter. Färden består 
av allt du gör och lär dig under din tid som Rover – här är projekten, stora som små, en 
betydande del i det som styr vad du kommer lära och utveckla. Just i början kan det vara 
oklart med färden, men när du avslutar din tid som Rover kommer dina lärdomar och 
reflektioner uppenbaras.  

 
Inför färden, som en del i ditt planerande under Arrivo, behöver du välja tema ett sk. Färdval(se 
nedan). Dessa färdval hjälper dig att sätta din egen prägel på det du gör, samtidigt som 
scoutmetoden och målspåren fortfarande är närvarande. Tanken med färdvalen är att berika det du 
gör som roverscout. När du planerar din rovertid och ska fylla den med innehåll är projekt en ypperlig 
arbetsform. Du kan fylla den med flera mindre projekt eller ett enda stort.  

 

Partenza är avslutet på rovertiden och den består av två delar: Partenzaceremonin och 
Reflektionen. Partenzaceremonin formas av samma frihet som Arrivocermonin, men det 
viktiga är att du lyfter upp och firar avslutet – t.ex. med kompisar och rulltårta, en ensamhajk 
osv. Reflektionen skapar utrymme för att göra återkopplingar till din Arrivocermoni och du 
får chansen att förstå och dra lärdom från din rovertid. 

 

Skaffa en mentor 
Mentorskap är en erkänt bra metod för personlig utveckling och då roverscouting handlar om just 
personlig utveckling är mentorskap en naturlig del av programmet. En mentor är någon som fungerar 
som bollplank och coach under Rovertiden. Personen stöttar dig i dina scoutprojekt, men kan även 
vara någon att prata livsfrågor med.  
 
Du och din mentor måste komma överens om hur ert samarbete ska fungera. När du hittat en 
mentor behöver ni komma överens om hur ert samarbete ska fungera. Upprätta därför ett 
mentorskapskontrakt. Kontraktet bör t.ex. innehålla hur länge samarbetet ska vara, när och var ni ska 
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träffas. Att utarbeta en gemensam mötesrutin underlättar också och i en Code of Conduct kan ni 
komma överens om hur förtroenden och information som utbyts ska hanteras. Stöd och mallar för 
detta kommer finns på hemsidan.  
 

Vem kan vara min mentor?  
Fundera på vilka du har runt omkring dig som du ser upp till och skulle värdera att ha dialog med. En 
äldre scoutkompis, tidigare scoutledare? Det behöver inte vara någon som har kunskap om 
scoutrörelsen och dess metoder även om det underlättar. Det kan vara en släkting, en kompis 
förälder eller din gamla konfaledare.  
 

Finalprojekt eller vanligt projekt  
I roverprogrammet skiljer man på vanliga projekt och finalprojekt. Finalprojektet är det sista du gör 
som roverscout vilket innebär att du förmodligen är närmare 25 än 19 när du startar. Projektet ska 
vara mer omfattande och till nytta för scoutrörelsen genom sitt innehåll eller genom din 
presentation. Det är därmed ett mer formellt projekt och du behöver lämna in en rapport som 
beskriver ditt projekt och vad det gett scoutrörelsen till Scouterna. Du bör därför löpande 
dokumentera det du gör för att det ska bli lättare att slutligen sammanfatta ditt projekt. 

 
Så vilket ska du göra? Det bestämmer du. Du kan göra projekt tillsammans med dina Roverkompisar 
men ett Roverprojektet ska vara individuellt och ditt eget. Välj något som inspirerar dig och ger dig 
energi. 

Färdvalen  
Ledarskapet 
Att fokusera på att utvecklas genom att leda andra 
I princip vilket projekt som helst där du tar ledaransvaret kan vara ett projekt inom ledarskapet. 
Inriktningen kan hjälpa dig utvecklas som ledare i det du redan gör. 

Kulturen 
Kan vara konst, musik, mat, religion, levnadsmönster, normer och vanor 
Kan exempelvis innebära fördjupning i kreativt uttryck, kulturarv eller att du sätter dig in i en helt 
annan kultur än den du är van vid. 

Samhället 
Fokusera på att utvecklas inom samhällsengagemang, demokrati och påverkan 
Att vara ambassadör för Scouternas värderingar på exempelvis jobbet, universitetet eller hemorten. 
Inriktningen kan innebära att utvecklas inom demokrati och påverkansarbete såväl som att engagera 
sig i samhällsutvecklingen globalt. 

Naturen 
Naturen innebär mer än bara friluftsliv. Fördjupa dig i miljöfrågor, ekosystem eller naturens kretslopp 

Både utomhusaktiviteter och friluftsliv ryms och färdvalet kan hjälpa dig att utveckla ditt 
intresse för friluftsliv genom mer kunskap, nya idéer och kontakt med likasinnade. 

Förslag Roverprojekt(detaljerat) 
Färdval: Kulturen  
Målspår: Aktiv i samhället  
Projektnamn: Betyder jämställdhet samma sak för dig, som det betyder för mig?  
Frågeställning/ar:  

• Är det naturligt att diskutera jämställdhet i Korea?  
• Har personer samma uppfattning om vad jämställdhet är som jag själv?  
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• Skiljer det sig vad som anses som jämställt och inte i Korea vs. Sverige?  
Småskaligt: Reflektera över vad du upplever när du rör dig genom Korea när det kommer till 
jämställdhet. Ställ frågor till Koreaner du möter längst vägen. Summera och reflektera över vad du 
har observerat och lärt dig.   
Storskaligt: Gör en sammanställning av frågor du vill ställa till personer i Korea och fråga ett antal 
personer dessa frågor. Ställ samma frågor till personer i Sverige. Sammanställ resultatet till en 
rapport och reflektera över svaren du fått och hur de skiljer sig åt mellan länderna.   

  
Målspåren:    

1. Aktiv i samhället  
2. Egna värderingar  
3. Förståelse för omvärlden  
4. Kritiskt tänkande  
5. Självinsikt & självkänsla  

  

Projektförslag utifrån färdval och med målspår 
OBS! Se ovan för att koppla siffra till målspår. 

 

Färdval Kulturen: 

• Res runt i en världsdel och skriv en resedagbok som fokuserar på reflektioner 
kring och jämförelser mellan kulturer  

• Försök att fånga livsstilen i några olika kulturer på bild. Ställ ut fotografierna på 
någon offentlig plats i din hemstad  

• Utifrån de förutsättningar jag föddes in i – Hur blir jag bemött i olika 
sammanhang i Sverige resp Sydkorea?  

• Vilka normer har vi i Sverige resp Sydkorea? Vilka likheter och olikheter har vi? 
Hur blir jag bemött? (4,3,2)  

• Vad är konst/dyr konst i Sverige resp Sydkorea? (3)  

• Testa Kimchi. Gör egen hemma, smaka och utvärdera i Korea. (2)  

• Diskutera jämställdhet med koreaner (1)   

• Vilka får plats/utrymme i offentliga platser? (reklam etc) (2)  

• Kulturjämförelse: Hitta 5 saker jag gör varje dag, som görs på ett annat sätt i 
Sydkorea (3,2)  

• Jämföra attityd och möjlighet till vegetarisk kost i Sverige vs. Korea. T.ex. 
djurskyddslagar? Är det en miljöhandling i Korea att äga vegetariskt? (2,3,4,5)  

 

Färdval Ledarskapet:  

• Att hjälpa en patrull/avdelning i Kontingenten att förbättra sitt samarbete  

• Reflektion över vilka scoutmetoder som används i Korea, Sverige, samt på 
jamboreen  

• Hjälp ledare från ett annat land på lägret  

• Vad behöver jag för att må bra?  

• Vem tar lead och varför? (1)  

• Har män och kvinnor lika möjligheter och chanser? Glastaket, var ligger det i 
Korea? (1)  
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Färdval Samhället:   

• Lär er mer om ett samhällsproblem eller en politisk fråga  

• Skönhetsideal i Sverige resp. Sydkorea? Vad är manligt och vad är kvinnligt? 
(4,5)  

• Hur påverkar jag i Sydkoreas vardag? (4,5)  

• Jämföra sociala regler i Sverige och Sydkorea. (3)  

• Har män och kvinnor lika chanser och möjligheter?  

• Hur blir jag bemött i olika sammanhang (4)  

• Vilka reflektioner har sydkoreanerna över sitt stadsskick, sin president, samt sin 
republik? Vilka tankar väcks hos dig? (1)  

• Normer, likheter och skillnader (3)  

• Minimalism i Korea? Finns det en rörelse för minskad konsumtion/low waste? 
(1,2,3)  

• Utifrån de förutsättningar jag föddes med/in i, hur hade mitt liv sett ut om jag 
föddes i Sydkorea? (4)  

 

Färdval Naturen:  

• Besök naturreservat i olika länder och reflektera över likheter och olikheter 
(synen på natur)? (3)  

• Hur får vi in naturen i städerna/grön stadsbild? Hur ser det ut i Sverige resp. 
Sydkorea (1)  

• Fotografera varje hibiskus och reflektera över hur en statssymbol kan vara en 
del av samhället och naturen (3)  

• Är det en miljöhandling att äta vegetariskt i Sydkorea? Hur förhåller sig 
sydkoreaner till olika kostvanor?  
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Sammanfattning från workshopen kring roverprojekt 

Vi har punktat upp era samlade tankar som ett stöd och det är endast en sammanfattning av 
allt det kloka ni kommit fram till under roverprojekts-workshopen som ni hade under 
förträffen. Detta är inte på något sätt en checklista för vad som är bra eller dåligt.  

Hur ska jag jag tänka kring att skaffa mig en mentor?  
Våga fråga! 

o Gå utanför din egen komfortzon 
o Det icke-självklara valet är kanske den som ger mest stöd 
o Var öppen när du letar 

Vem? 

o Förälder, kompis, patrullmedlem, församlingsmedlem 
o Chef, kollega, lärare scoutledare, någon från CMT, ungdomsledare 
o Någon från scoutläger 
o Be distriktet om hjälp 
o Någon från instagram, facebook 
o Någon som gjort roverprojekt /äldre scout 

Egenskaper? 
o Kontaktbar och tillgänglig 
o Erfaren 
o Ärlig 
o Inspirerande, engagerad 
o Stöttande 
o Ömsesidig respekt 

o Lika sinnad 
o Bollplank 
o Tänker annorlunda 
o Utomstående synvinkel 
o Väcka tankar, snarare än konkreta 

råd

Hur kan jag tänka när jag ska göra färdval?  
o Gå på magkänsla! 
o Något du vill förbättra/tycker är viktigt 
o Jobba baklänges  
o Utan enorma krav 
o Utmana sig själv – Psykiskt, Normativt 
o Ej superambitiöst 

Tankar kring färdvalet: Ledarskap  
o Utbildningar; Värdebaserat ledarskap, Treklöver Gilwell, Leda avdelning 
o Engera sig i kårstyrelsen, scoutarrangemang(lokalt eller nationellt) 
o Åka på WSJ som ledare och inte ist 

Tankar kring färdvalet: Kultur  
o Undersöka Popkultur – musik, museum, mat, reklam 
o Tågluff  - internationellt perspektiv, uppleva kultur 
o Undersök historia – kanske scoutings historia? 
o Matresa – Landskap, Sverige, Europa, världen  

Tankar kring färdvalet: Samhället  
o Språk 
o Volontärarbete  
o Ny kår i nytt område 
o Samhällsinsats – städa, hjälpa ålderdomshem 

Tankar kring färdvalet: Natur 
o Vandra i fjäll, besöka nationalparker, planera en egen resa 
o Miljöarbete – återvinna, biologisk mångfald 
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o Överleva i naturen 

Vad ser du för utmaningar och möjligheter med ditt roverprojekt?  

Utmaningar  
o Social ångest, Mental påfrestning, Utmana sin världsbild, Relationer 
o Tid i vardagen, prioriteringar - många val 
o Pappa CMT – kommer det hinnas genomföra innan WSJ är över? 
o Motivation, Idébrist 
o Leda sig själv 
o Vad ska man göra? 
o Kulturbarriär med Sydkorea 

Möjligheter  
o Unik möjlighet 
o Självförverkligande, personlig utveckling 
o Schema, Lära sig prioritera 
o Många val 
o Bygga egen kompetens 
o Mentorskapet 
o Utökat kontaktnät, nya berättelser, nya relationer 

 

Vad skulle roverprojektet kunna handla om?   

Ledarskap

o Ledare i olika situationer 
o Arrangemang 
o Pröva Ledare i olika länder 
o Förståelse för olika folk 

o Göra en film 
o Volontärarbete 
o Lokalt engagemang 
 

Natur 

o Sova i vindskydd 
o Vandringsleder 
o Jämföra miljö 

o Natur bevarelse 
o Hur miljön formar kulturen 
o Oskrivna regler

Samhället 

o Språk, Städer 
o Sociala fenomen, 

Familjekonstellation 
o Arkitektur 
o Lokalt engagemang - plocka skräp 
o Återbyggande av samhället 

o Politiska klimatet 
o Fotoutställning 
o Nya normer och värderingar 
o Levnadsstandard 
o Krig och fred 
o Hierarkier 

 

Kultur  

o Plastikkirurgi 
o Musik – Kpop, folkmusik 
o Teater och föreställningar 
o Besöka heliga platser, olika 

livsåskådningar 
o Historia som formar folk 
o Olika sorters kimchi 

o Koreansk flora och fauna 
o Lära sig ett språk 
o Nya normer och värderingar 
o Levnadsstandard 
o Krig och fred 
o Hierarkier 
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Lycka till med alla projekt!! 


