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Inledning 

Avdelningsförträff  2 syftar till att ni i er avdelning ska lära känna varandra under fysisk ansträngning, så som en 
hajk. Till denna förträff  kommer ni inte att få ett förberett upplägg med dagsplanering utan ni kommer få 
skapa dagsplanering med tider själva.  

Detta dokument innehåller: kurspass att inkludera i ert förträffsupplägg, föreslagen ordning av kurspass, 
samlingsupplägg samt eventuella förberedelseuppgifter för deltagarna. Ni får även lite tips på vad ni kan tänka 
på när ni genomför en förträff  under hajk/vandring. Med avdelningsförträff  2 tar ni ett gemensamt steg 
närmare jamboreen.  

FörberedelseuppgiSer  

Nedan är två uppgifter för deltagarna att genomföra innan avdelningsförträffen: 

- Webbkursen Att delta på internationell scouting. Används som underlag till kurspass 4: Att krocka med 
kulturer.  

- Den individuella utmaningen Början, om denna ses som en förberedande uppgift. Se mer om denna 
under kurspass Början.  

AU tänka på vid genomförande under vandring 

Oavsett om ni planerar att göra en vandring och sova längs vägen eller göra turer från en fast plats kan det 
finnas några olika saker att tänka på vid genomförandet av förträffen för att skapa en så inkluderande träff  som 
möjligt. En del punkter kan kännas som självklarheter men de är mycket svårare att komma ihåg när man är i 
rörelse. Tanken är att med mer förberedelse kan ni undvika de största konflikterna och utbrotten på vägen. De 
flesta punkterna är repetition från passet om anpassat ledarskap på ledarförträff  2. Självklart finns många fler 
tips men här är några att börja med. 

Inför er träff:  

- Skicka ut information som ger trygghet. Kort beskrivning av vad som kommer hända och hur långt/
länge de kommer att vandra. Exempelvis: Vi träffas 09.00 och vandrar en timme åt gången, gör en aktivitet och 
därefter fortsätter. Vi kommer vara framme vid stugan 17.00.   
Ibland behöver vissa deltagare dessutom få hela programmet i förväg för att kunna känna trygghet. 
Ofta handlar det om att veta ”när måste jag fokusera” och ”när får jag vila”. 

- Skicka ut en packlista med vad som förväntas tas med, och kanske även vad som inte förväntastas 
med. De allra flesta förstår vad “kläder efter väder” eller en “bra ryggsäck” innebär, men öppna upp 
förfrågor om något är oklart. 

- Skicka ut information om hur ni kommer sova, och med vem. Exempelvis: Vi kommer sova patrullvis  i 
vindskydd.  

- Tänk igenom hur ni ska ha med er information. Skriv ut lappar med uppgifterna och plasta in. Skriv ut 
de olika momenten så att ni kan ta fram och visa för era deltagare när ni är i rörelse. Tänk att all 
information ni hade haft på en Whiteboard eller blädderblock i en lokal behöver ni kunna visa upp på 
plats. 
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- Ha alltid en plan B: vilka aktiviteter kan vi göra på ett annat sätt, eller hoppa över om gruppen 
behöver? 

Under träffen:  

- Tänk på att schema/planering kan behöva visualiseras i olika längd. En del kan behöva enbart få 
information om vad som ske kommande kurspass medan andra behöver ha ett längre perspektiv. Tänk 
perspektivet “hel dag, halvdag, aktivitet” när ni presenterar. 

- Ibland behöver vi få uttrycka missnöje. Ge personen lite utrymme, och låt gruppen hantera det. De 
kommer behöva stötta varandra längs hela resan. Men kliv in och hjälp dem om ni ser att det behövs. 

- Det är okej att behöva skärma av sig. Se till att informera om hur det kan göras och när. Exempelvis 
genom att säga “nu är det paus/fritid i 15 minuter, vi stannar innanför de här fyra träden”. Då är det 
okej att inte vara “social”, men när det är vandring och aktivitet då gör vi det som förväntas enligt 
schemat. 

När något uppstår: 
- Gör en avvägning vad ni behöver ta tag i direkt. Ofta är det bättre i situationen att låta berörda 

personer lugna ned sig och fortsätta aktiviteten. När ni som grupp sedan är framme vid “målet” går 
det ta en diskussion med personerna, men håll gärna fokus på hur det ska kunna undvikas snarare än 
att läxa upp. 

Upplägg avdelningsförträff 

För att skapa dagsplaneringen till avdelningsförträff  2 får ni ett antal kurspass med rekommenderad ordning att 
genomföra under förträffen. Det kan vara bra att komma ihåg att ordningen i kurspassen som är beskrivna 
under avsnitt Kurspass avdelningsförträff  2 nedan är just rekommenderad ordning. Ni kommer att behöva ta 
hänsyn till er avdelnings förutsättningar när ni sätter dagsplaneringen, till exempel vilka kurspass som är 
lämpliga att köra när, om den rekommenderade ordningen inte fungerar för er. Hur er dagsplanering ser ut 
kommer också bero på hur ni väljer att genomföra avdelningsförträff  2. Med andra ord, om ni vandrar på en 
led och sover i vindskydd, om ni vandrar mellan stugor eller om ni har en stuga som utgångspunkt för 
vandringsetapperna.  

Rekommendationen för upplägget är att dagsplaneringen för förträff  2 startar fredag eftermiddag/kväll och 
avslutas söndag eftermiddag, med start för kurspassen lördag morgon. Att tänka på vid planeringen av 
förträffen, som inte finns med i kurspassen: 

- Tänk på att göra tid för redovisning av patrulluppdragen om ni har tänkt att dessa ska redovisas under 
förträffen.  

- Kom ihåg att lägga in morgon- och kvällssamlingar i dagsplaneringen. Upplägg för samlingar finns 
beskrivna längre ner i dokumentet. Detta skapar en struktur för deltagarna som ni kan använda även 
under kontingentsresan och jamboreen.  

Kurspass avdelningsförträff 

I följande avsnitt finns samtliga kurspass ni förväntas genomföra under förträffen. Kurspassen är beskrivna 
med syfte, upplägg, innehåll och genomförande. Som ledarteam kommer ni att agera utbildare och utforma 
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kurspassen. I en del kurspass får ni en detaljerad beskrivning av genomförandet, som kan köras rakt av. I andra 
kurspass får ni vad kurspasset ska innehålla men bestämmer själva hur ni genomför kurspasset.   

Några kurspass är anpassade för att genomföras under rörelse, andra har förslag på genomförande både under 
vandring och när ni har avdelningen/patrullerna samlade. Detta för att ni lättare ska kunna anpassa kurspassen 
efter hur er dagsplanering ser ut, i vilken form ni ser att kurspassen kan genomföras. Av samma anledning finns 
heller ingen uppskattad tidsåtgång till kurspassen.   

Som nämnt under Upplägg avdelningsförträff   är kurspassens numrering en föreslagen ordning och kan justeras så 
att det fungerar för er. Ett undantag är kurspasset Början, som inte har någon numrering. Föreslaget 
genomförande för Början är förberedelseuppgift eller kvällsuppgift, kurspasset har därmed inte någon självklar 
plats i kurspassordningen.    

KURSPASS, BÖRJAN
Syfte 

- Självinsikt och reflektion över den egna utvecklingen 
- Introduktion till utmanarprogrammet 

Upplägg 

Som förberedelseuppgift inför förträffen eller som individuell uppgift för deltagarna att genomföra under sin 
fritid på förträffen.  

Kurspassets innehåll 

Detta är första utmaningen i utmanarprogrammet. Utmaningen innebär att scouterna läser på om målspåren 
och reflekterar över sin egen utveckling kopplat till detta. För Början under jamboreeupplevelsen innebär detta 
att deltagarna får läsa på och reflektera kring målspåren. Att genomföra Början kan ge inspiration till deltagarna 
när de ska planera sin patrullutmaning. Vill ni veta mer om hur Början ser ut i utmanarprogrammet kan ni läsa 
på i utmanarboken Våga Utmana!  

Material 
Material att ha med är: 

•  information om målspåren från utmanarprogrammet  
• profilkort 

Information om målspåren hämtat från utmanarprogrammet 

Ledarskap: Utmanarscouten leder både i och utanför den egna patrullen, i större eller nya grupper och projekt. 
Ledarskapet utvecklas så att scouten lär sig ta fram det bästa bland sina kamrater eller yngre scouter, och lär sig 
se alla individers olika förmågor, roller och behov. Scouten känner sig trygg med sin kunskap och vågar leda 
andra.  

Aktiv i gruppen: Samarbetet och det egna ansvaret för gruppens bästa vidareutvecklas som utmanare. Scouten lär 
sig ta olika roller, både för att bidra till gruppens bästa och för att utmana sig själv. Scouten känner sig trygg i 
sin kompetens men kan samtidigt be om stöd.  
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Relationer: Utmanaren utvecklar förståelse för sina känslor, verktyg för att hantera dem och förmågan att sätta 
sig in i andras känslor. Scouten bygger goda relationer och tar hand om sina medmänniskor. Scouten får 
möjlighet att reflektera över kärlek, sex och lustfyllda relationer  

Förståelse för omvärlden: Utmanaren får möjlighet att reflektera över och lära sig om varför människor (i Sverige 
och i världen) har olika villkor och förutsättningar. Under sin tid i utmanarna kommer scouten till insikt om 
hur hans eller hennes handlande kan få globala konsekvenser samt hur omvärlden påverkar hans eller hennes 
dagliga liv.  

Känsla för naturen: Utmanaren får möjlighet att reflektera över hur vi på olika sätt påverkar ekosystemen och hur 
de i sin tur påverkar oss. Scouten agerar på ett sätt som värnar naturen både lokalt och globalt. Målet är också 
att scouten söker naturupplevelser ensam och i grupp.  

Aktiv i samhället: Utmanarscouten utvecklar förmågan att se orättvisor och samhällsproblem och skapar 
möjligheter för sig själv och andra att aktivt bidra till lösningar. Scouten är en aktiv del av demokratiska 
processer på olika nivåer, både i Scouterna och i övriga samhället.  

Existens: Utmanarscouten får diskutera och pröva sin livsåskådning i mötet med andra människor och söka 
kunskap om olika livsstilar. Utmanaren får tillfälle att låta sin livsåskådning få konsekvenser i vardagen och att 
göra tydliga ställningstaganden, samt att respektera andras val. Scouten känner sig trygg med sina 
ställningstaganden, både i och utanför Scouterna.  

Egna värderingar: Scouten utmanas att ta ställning och provoceras i sina värderingar och uppmuntras att pröva 
egna och andras ställningstaganden genom diskussion och handling. Scouten prövar sina egna etiska 
ställningstaganden i relation till Scouternas värdegrund, scoutlag och scoutlöfte och ser dess konsekvenser.  

Självinsikt och självkänsla: Utmanaren lär känna sina starka och svaga sidor, både kroppsligt och mentalt, och lär 
sig uppskatta och känna sig bekväm med dem. Scouten känner sig trygg i sig själv och vågar stå för sina 
begränsningar. Scouten lär sig att känna igen och hantera stress både hos sig själv och hos andra.  

Fysiska utmaningar: Utmanaren ökar sin förmåga att ta risker och välja äventyr på rätt nivå. Scouten utvecklar 
förmågan att vara medveten om risker och möjligheter och utmanas till nya finmotoriska utmaningar och 
fysiska äventyr.  

Ta hand om sin kropp: Utmanarscouten fördjupar sin kunskap om vad man mår bra av och gör aktiva val kring 
sådant som påverkar hans eller hennes kropp. Scouten får insikt om konsekvenserna av dessa val. Scouterna 
väljer en sund livsstil och står för detta val både i och utanför Scouterna.  

Problemlösning: Utmanarscouten blir en kreativ problemlösare. Han eller hon får kunskaper och vana för de 
verktyg som behövs för att lösa både praktiska och teoretiska frågor. Scouten känner sig trygg med att pröva 
sina egna lösningar, men är samtidigt öppen för att lyssna på andras erfarenheter.  

Kritiskt tänkande: Som utmanare utvecklas man till att tänka kritiskt, bilda sig en egen uppfattning och respektera 
andras. Scouten får utveckla förmågan att jämföra och kritiskt granska information från olika källor. Scouten är 
medveten om att det kan finnas många tolkningar och samlar egna fakta.  

Fantasi och kreativt uttryck: Utmanaren utvecklar sin inlevelseförmåga och sina olika uttryckssätt för kreativitet 
och fantasi. Scouten hittar både nya sätt att uttrycka sig och olika sätt att genomföra en aktivitet på. Scouten lär 
sig också att se och uppskatta andras kreativitet 

Profilkort 
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Profilkortet är underlag för genomförandet av utmaningen, där deltagaren får reflektera över sin utveckling 
kopplat till de 14 målspåren. Profilkort med den grafiska profilen för WSJ2023 finns tillgänglig på hemsidan för 
denna aktivitet och är baserade på utmanarprogrammets profilkort för utmaningen Början. Det går även bra att 
använda profilkorten från utmanarprogrammet för detta kurspass.  

Förslag på genomförande: 
- Om ni gör detta som en förberedelseuppgift:  

o Skicka ut information om målspåren och profilkorten på förhand. Lämna gärna lite tid under 
förträffen att fördjupa sin reflektion för de som vill, eller ge lite tid för de som inte hunnit 
genomföra uppgiften inför förträffen.  

o Ge tid under kurspass Patrullutmaning där patrullens medlemmar kan få dela med sig av sina 
insikter 

- Om ni gör detta under förträff: 
o Ge instruktion om uppgiften under Kurspass 1: Uppstart 
o Låt deltagarna läsa och reflektera under pauser på förträffen. Bra kan vara att planera in lite tid 

efter middagen att få genomföra uppgiften. Kanske blir detta en del av kvällsaktiviteten? 
o Ge tid under kurspass Patrullutmaning där patrullens medlemmar kan få dela med sig av sina 

insikter 

KURSPASS 1, UPPSTART 
Syfte: 

- Hitta samhörigheten/tillsammanskänslan, sätta fokus på världsscoutjamboreen och upplevelsen.  
- Reflektera nya insikter från första avdelningsförträffen.  
- Få alla på ”samma plats” (mentalt). 

Upplägg: 
Kurspasset genomförs i storgrupp eller patrullvis. 

Innehåll: 
Texten Färden & färdkamrater, se bilaga: Texter för samlingar  

Förslag på genomförande:  

Inledning av förträffen (helgrupp) 

- Läs inledande berättelse Färden & färdkamrater.  
- Gå igenom vad som har hänt sedan sist, var befinner vi oss i tidslinjen nu? Hur går tankarna i 

avdelningen? Låt den som vill säga något komma till tals.  
- Gå igenom trygghetsinformation 

o Återupprepa från förträff  1 
o Vad gäller denna helg? Upplägg för helgen? 

Reflektion (patrullvis) 

Avsluta passet med att uppdatera dina drömmar för jamboreen (Draw your dream). Återanvänd gärna frågorna 
från aktiviteten Hibiskusblomman från förträff  1: 
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- Vad tror jag att jag kommer få uppleva i sommar? 
- Vad tror jag att jag kommer att lära mig i sommar? 
- Vad tror jag att jag kommer känna i sommar? 

KURSPASS 2, KUVERTÖVINGAR UNDER VANDRING
Syfte:  

- Lära känna varandra  
- Våga utmana  
- Ta plats/ge plats 

Upplägg: 
Kurspasset genomförs patrullvis med fördel under rörelse, exempelvis under vandring. 

Innehåll:  
Kuvert 1, Hälsa 

- Hur blir jag när jag är hungrig? – Vad vill jag att patrullen gör då? 
- Hur blir jag när jag är trött? – Vad vill jag att patrullen gör då? 
- Hur blir jag när [egna förslag]? – Vad vill jag att patrullen gör då? 
- När behöver jag få vara ensam och när vill jag ha sällskap? 
- Finns det något annat som jag vill att patrullen vet om mig?  

Kuvert 2, Feedback 

- Vad är feedback? När är det viktigt att vi ger feedback till varandra? Vad är det vi vill att feedback ska 
hjälpa oss med? 

- Testa att ge feedback till varandra. Hur är det att ge? Hur är det att ta emot? 

Tips! Ta gärna fram några konkreta exempel på olika sätt att ge feedback. 

Kuvert 3, Värderingar & kultur 

- Fundera på vilka egenskaper, värderingar, känslor, mat, musik, traditioner vi har i Sverige. Hur kan 
dessa upplevas av andra kulturer? 

Tips! Kolla gärna på Kulturkartan via World Values Survey. 

Kuvert 4, Dricka vatten 

I Sydkorea är det varmt på sommaren! (I juli är medeltemperatur på dagen 28 grader i Seoul) Det är då väldigt 
viktigt att komma ihåg att dricka vatten regelbundet. Kom på ett system för att alla ska komma ihåg att dricka 
vatten för att undvika att någon får vätskebrist. Någon kanske behöver påminnelse ibland, ska ni ha 
gemensamma pauser eller en vattenansvarig? Testa och utvärdera ert system under förträffen. 

Kuvert 5, Händelse: skoskav 
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Den näst äldsta medlemmen i er grupp har fått skoskav. Inget allvarligt, men för att underlätta bör personen 
byta ut till ett annat par skor i minst 20 minuter. Hjälp patrullmedlemmen med detta. 

Kuvert 6, Händelse: stukad fot 

Åh nej! Den tredje yngsta medlemmen i patrullen har stukat foten! Hjälp patrullmedlemmen att lägga om foten 
så att medlemmen kan fortsätta vandringen. 

Kuvert 7, Krissituation 

En krissituation uppstår! En krissituation är när ni inte själva vet hur ni ska kunna hantera läget. Vad skulle vara 
en krissituation för er i patrullen? Hur skulle ni hantera en sådan situation? 

Förslag på genomförande:  

- Dela ut numrerade kuvert innan patrullerna ger sig iväg. Patrullerna öppnar ett kuvert i taget och 
diskuterar dess innehåll under vandringen.  

- Be patrullerna att summera vad de pratat om för ansvarig ledare vid nästa samling. 

KURSPASS 3, MIN RÖST – DIN RÖST
Syfte:  

- Fördjupad förståelse och medvetenhet kring temat för den kontingenten: Min röst - Din röst. 
- Vart ska vi resa och hur speglar resmålen/resmålet temat? Reflektion kring deltagarens egen roll i 

temat 

Upplägg:   
Kan genomföras i helgrupp eller patrullvis 

Innehåll: 
Utgå från information och material ni fått tillgång till från ledarförträff  2.  

Förslag på genomförande:  
- Min avdelning i Korea, vart ska vi och vad innebär det? 
- Fördjupning i temat:  

o Introducera Kartan.  
o Hjälp deltagarna reflektera kring sin egen roll i temat.  

KURSPASS 4, ATT KROCKA MED KULTURER 
Syfte:  

- Att förebygga kulturkrockar 
- Öka insikten om svenska värderingar och svensk scouting i relation till omvärlden. 
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Innehåll: 
- Code of  conduct (avdelningens, kontingentens och lägrets) 
- Webbkursen Att delta i internationell scouting (förberedande uppgift) 

Förslag på genomförande:  
1. Presentera code of  conduct (avdelningens, kontingentens och lägrets) och gör en reflektionsövning 

kring innehållet. 

2. Låt scouterna reflektera kring webbkursen Att delta i internationell scouting i patrullerna. Förbered några 
frågor. Se exempel på frågor nedan:  

a. Vad lärde du dig?  
b. Finns det något som du fortfarande inte förstår?  
c. Något som du vill lära dig mer om?  
d. Hur hjälper den här kunskaper dig när vi är Sydkorea?  

3. Samlas i två patruller och prata ihop er kring våra svenska värderingar och code of  conduct.  

KURSPASS 5: ATT ORKA, VILJA OCH MÅ BRA!   
Syfte:  
Förebygga psykisk/fysisk ohälsa. 

Upplägg:  
Se bilaga ”Underlag för kurspass om psykisk hälsa” 

Förslag på genomförande: 
Utgå från fallbeskrivningarna i bilagsmaterialet.  

Genomförande 1: Kuvertövning under vandring 

- Välj ut tre fallbeskrivningar och dela ut som kuvert till patrullerna 
- Patrullerna läser och diskuterar fallbeskrivningarna under vandring 
- Presentera vad de kommit fram till för ansvarig ledare vid samling 

Genomförande 2: Soluret 

- Ge varje ledare en fallbeskrivning och sätt er utspritt 
- Patrullerna går till sin ansvariga ledare och går igenom fallbeskrivningen 
- Rotera patrullerna solurs efter ca 15 minuter så att alla patruller hinner diskutera samtliga fyra 

fallbeskrivningar.   

KURSPASS 6, JAMBOREEUTMANINGEN 
Syfte:  
Introducera jamboreeutmaningen för deltagarna, deras möjlighet till att påverka och vara delaktig i programmet 
för kontingentresan och upplevelsen i Korea.  
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Upplägg:  
Inleds i helgrupp och genomförs patrullvis.  

Kurspassets innehåll och förslag på genomförande: 
- Introducera jamboreeutmaningarna för deltagarna (helgrupp). Utgå från materialet kring 

jamboreeutmaningarna som finns på hemsidan.  
- Genomför en aktivitet/workshop med patrullerna för att hjälpa dem komma på sina 

jamboreeutmaningar. Om ni vill kan ni utgå från den workshop som presenterades på ledarförträff  2 
och anpassa denna så att ni ser att den fungerar för er.   

KURSPASS 7, AVSLUT & INFORMATION
Syfte:  

- Känna gemenskap – vi gör detta tillsammans.  
- Trygghet och tillit till avdelningsledarna och varandra.  
- Reflektera över det som hänt under helgen, samla in frågor och funderingar och peppa inför nästa 

träff  

Upplägg:  
Kurspasset körs gemensamt i hela avdelningen 

Kurspassets innehåll och förslag på genomförande: 
- Summera det viktigaste som har hänt under förträffen.  
- Berätta allt ni vet om resan till Sydkorea, kontingentsresan, lägerplatsen, maten, program, boende, 

hemresan etc. Det ni inte vet – berätta för deltagarna när ni kommer veta det och hur ni kommunicerar 
det till dem. 

- Vad händer efter detta? När hörs och ses vi nästa gång? 

AVSLUTNINGSCEREMONI
Som avslutningsceremoni tar alla grupper i den svenska kontingenten ett symboliskt steg mot Sydkorea. Det 
symboliserar att vi tagit ytterligare ett steg på vår gemensamma vandring och knyter på så vis ihop hela 
kontingenten, hela CMT, alla avdelningar, alla ledarteam och alla IST:are. Ställ upp er på led vända mot öst, mot 
Sydkorea, och ta ett ta ett gemensamt steg mot Sydkorea och SaeManGeum.  

Använd er gärna av texten ”Vi färdas vidare” när ni genomför avslutningsceremonin, se Bilaga: Texter för 
samlingar.  
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Samlingar 

Nedan finner ni upplägget för ledar- och avdelningssamlingarna.  

MORGONSAMLING LEDARE
Samlingens syfte: 
Morgonsamlingen görs generellt under frukosten, innan morgonsamlingen med deltagarna. Syftet är att samla 
ihop ledarteamet samt att aktivt jobba med feedback.  

Samlingsupplägg:  
• Feedback: nämn två saker du tycker att dina ledarkollegor har gjort bra och en sak de kan tänka på/

göra annorlunda.   
• Inför morgonsamlingen – vad är viktigt idag? 

MORGONSAMLING AVDELNING
Samlingens syfte: 
Morgonsamlingen är till för att samla gruppen innan avfärd för dagen och plocka upp eventuella lösa trådar 
inför dagen.  

Samlingsupplägg:  

Godmorgon 

Avdelningen säger godmorgon till varandra. 

Info om dagen 

Gå igenom vad som händer under dagen med tider, aktiviteter/händelser, påminnelse om eventuell packning 
etc. Hela dagens schema måste inte gås igenom i detalj, om detta har gjorts kvällen innan, men det kan vara bra 
för deltagarna att få en upprepning på vad som händer under dagen.  

Dagens X 

Innan avslut kan det vara ett roligt inslag att köra dagens ordvits, dagens fun fact, dagens koreanska ord eller 
liknande.  

Steget 

Som avslutning ställer sig avdelningen i en linje bredvid varandra (i den mån det går) och tar gemensamt steget 
in i den nya dagen.  
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KVÄLLSSAMLING AVDELNING
Samlingens syfte: 
Kvällssamlingen är till för att plocka upp eventuella hädelser från dagen som behöver pratas om, skapa en 
trygghet och medvetenhet inför morgondagen samt att samla gruppen och komma till ett avslut för dagen. 
Disposition enligt nedan och tidpunkt bör vara samma så ofta som det är möjligt.  

Samlingsupplägg:  
Inledning – ett ord 

Samlingen börjar med att alla får saga ett ord som symboliserar eller sammanfattar dagens händelser och 
upplevelser. Det är okej att passa vidare utan att säga något. Syftet är att låta samtliga deltagare komma till tals 
och synas i gruppen. 

Dagens händelser 

Är det något från dagen som vi behöver prata om? Har något skett som behöver bearbetas i gruppen är detta 
ett bra tillfälle. 

Morgondagens händelser 

Tillfälle för att prata igenom morgondagens program.  

• När är morgonsamlingen imorgon?  
• Vad ska vara förberett då? 
• Morgondagens tider och händelser.  
• Klädkod imorgon? (aktuellt först under resan) 

Övrigt 

Det finns nästan alltid någonting som behöver tas upp på kvällssamlingen som inte passar in på punkterna 
ovan. Detta tas då upp här. Finns det några andra lösa trådar eller övriga frågor som inte passar in ovan tas 
dessa också upp här.  

Steget 

Som avslutning ställer sig avdelningen i en linje bredvid varandra (i den mån det går) och tar gemensamt steget 
mot nästa dag.  

Reflektion 

Reflektera avslutningsvis i smågrupper, till exempel de arbetsgrupper de jobbat i under dagen, innan det är dags 
att säga godnatt. När patrullindelningen är gjord sker reflektionen i patrullerna.  
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KVÄLLSSAMLING LEDARE
Samlingens syfte: 
Generellt infaller dessa direkt efter kvällssamlingen med deltagarna om inte annat bestäms inom ledarteamet. 
Samlingens syfte är att hela teamet ska känna sig lugna och välinformerade inför nästa dag.  

Samlingsupplägg:  
• Hur har det gått idag? 
• Genomgång av morgondagens program och varje ledares ansvar. 
• Behöver någon hjälp med något? 
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Bilaga: Texter för samlingar 

I detta avsnitt hittar ni några texter ni kan använda er av vid uppstart, avslut samling eller märkesutdelning.  

- Färden & färdkamrater: passar vid uppstart av avdelningsförträffen/ vid morgonsamlingen 
- Världsscoutjamboreens mål är freden: passar vid vid kvällssamling och/eller märkesceremoni 
- Vi färdas vidare: passar vid avslut av förträffen. Är inlagd som del i avslutningsceremonin.  

1. Färden & färdkamrater  
I [den svenska kontingenten/avdelningen] färdas vi. Vi färdas tillsammans, vi färdas i patruller och färdas var 
och en. Den här helgen är det dags att stanna upp under vandringen och blicka framåt. Tänk dig att du har 
hittat en kulle i skogen – en kulle med utsikt där du kan se långt fram, kanske ända till målet. Men målet för 
färden ligger kanske inte framför oss. Det ligger inte där, 30 mil söder om Seoul på den sydkoreanska 
västkusten. Nej, målet i vår färd bor längs med vägen. Vägen söker vandraren och vill slå följe med oss.   

Vi kan se den här helgen som en stor glänta i skogen där vi alla sammanstrålar från våra egna vandringar. Vissa 
av oss kanske har setts tidigare och vissa kanske till och med har vandrat tillsammans tidigare. Några av oss har 
stenkoll på vägen framåt medan andra funderar på vilken av stigarna vi ska ta, för det kanske finns flera stigar 
dolda där bakom granriset.  

Alldeles oavsett vilken stig vi väljer för vår fortsatta färd gör vi det tillsammans. Under vår färd kommer vi att 
möta stockar och stenar som måste flyttas på – eller på andra sätt passeras. Och då kommer vi att behöva 
hjälpas åt. Vi kommer att möta regndagar och kanske till och med fastna någon gång i träsket – precis så där så 
det läcker in vatten i kängan. Men vi kommer också att färdas på platser med milsvid utsikt, där världen ligger 
klar under oss, i solskenet där allt är möjligt…och vi kommer att färdas förbi den där badsjön där vi kan ta ett 
stilla kvällsdopp.  
  

2. Världsscoutjamboreens mål är freden  
Målet för världsscoutjamboreen och den svenska kontingenten ligger inte 30 mil söder om Seoul. Nej, målet 
för vår gemensamma vandring – tillsammans med 50 000 andra scouter från hela världen, bor utmed vägen. 
Vägen söker oss vandrare och vill slå följe med oss.   

Ett av målen med världsscoutjamboreen är freden. För oss som lever i Sverige har freden länge varit en 
självklarhet och alternativet otänkbart och overkligt, något vi läser om i böcker eller ser på film.   

Allt det där förändrades en morgon i februari förra året då Ryssland anföll sitt grannland och kriget, hatet och 
lidandet återigen är ett faktum i Europa – bara 140 mil från Sveriges gräns. Det var längesedan det var så viktigt 
att samla världens unga till jamboree.   

En tid som är kusligt jämförbar med vår är 1937 då världens scouter också skulle samlas till jamboree på 
sommaren. De visste då inte att de hade drygt ett år kvar till Kristallnatten – natten då nazisterna plundrade 
och förstörde synagogor och judiska butiker över hela Tyskland och Österrike. Det krossade glaset la sig som 
kristaller på gatorna och gav natten sitt namn. På jamboreen 1937 visste de inte heller att de hade två år kvar till 
utbrottet av andra världskriget.   

Vid avslutningen av jamboreen 1937 talade Robert Baden Powell, som grundade scoutrörelsen. Han sa  

”Om ni är vänner, vill ni inte bekämpa varandra. Om ni odlar den vänskap som grundlades vid denna stora 
jamboree, bereder ni vägen för lösningen av internationella problem genom förhandlingar på fredlig väg. Lova 
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mig - ni alla i denna stora ungdomsskara – att göra ert yttersta för att befästa vänskapen mellan scouter av alla 
nationer”  

I september 1939 anföll Tyskland Polen och andra världskriget bröt ut. Då skrev Baden Powell så här:  

”När kriget bröt ut i september 1939 kändes det som om vi hade misslyckats. Men medaljen har också en 
annan sida – man vågar hoppas på nytt. Det är andan som gör det. Om vi verkligen omsätter scoutlag och löfte 
i praktiken ska det omintetgöra alla möjligheter till krig mellan nationerna”  

Baden Powell fick aldrig uppleva krigsslutet och freden 1945. Han dog 1941och fick aldrig se 
världsscoutjamboreen återuppstå 1947 efter tio år av oroligheter i världen. Han fick aldrig träffa den tysk-
franska scoutavdelningen som varje jamboree sedan 1947 reser med två franska och två tyska patruller för att 
manifestera freden – och vänskapen mellan scouter i alla länder.   

Händelserna på 30- och 40-talet i Europa tillsammans med Baden Powells ord kan kännas som rop och ekon 
från en svunnen tid, en tid för längesedan. Men med kriget i Ukraina blir de plötsligt otäckt aktuella. Det var 
längesedan det var så viktigt att samla världens unga till en jamboree.   

Det vi gör [i avdelningen] är viktigt. Det är viktigt för oss, för varandra. Men det är också viktigt för Sverige. 
Och det är viktigt för världen. Det är det målet vi ska ha när vi färdas tillsammans mot Korea och 
världsscoutjamboreen.  

Här kan märken delas ut. 

     

3. Vi färdas vidare  
Färdkamrater, det är dags att bryta upp. Bryta upp från gläntan och fortsätta färden. Vi färdas tillsammans, vi 
färdas i patruller och vi färdas var och en. Från och med nu har vi ett gemensamt mål – eller vi kanske har flera, 
gemensamma mål. Men en sak är säker. Någonstans där långt borta, ligger Sydkorea och lägerplatsen 
SaeManGeum. Men kära färdkamrater, det är inte målet, det är snarare slutet på färden. Målet för vår färd bor 
längs med vägen. Vägen söker vandraren och vill slå följe med oss. Och det finns ingen som har uttryckt det 
bättre än den svenska poeten och författaren Karin Boye.   

I rörelse  

Den mätta dagen, den är aldrig störst.  

Den bästa dagen är en dag av törst.  

  

Nog finns det mål och mening i vår färd –  

men det är vägen, som är mödan värd.  

  

Det bästa målet är en nattlång rast,  

där elden tänds och brödet bryts i hast.  

  

På ställen, där man sover blott en gång,  
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blir sömnen trygg och drömmen full av sång.  

  

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.  

Oändligt är vårt stora äventyr.  

  

Nu har vi kommit till uppbrottet som Karin Boye skriver om. Det är dags att gå vidare. När vi avslutar våra 
helger tar vi ett steg. Ett gemensamt steg närmare Korea, ett gemensamt steg vidare på färden.   

[ställ upp alla bredvid varandra på en linje]  

Nu tar vi ett gemensamt steg mot Sydkorea, ett steg på vår gemensamma resa, ett steg för [vår avdelning], ett 
steg för freden – ett steg mot målet.  

Ett, två, tre [steg]  
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Bilaga: Underlag för kurspass för psykisk hälsa 

Skrivet av Ingrid Häggblom, samordnare för Trygga Möten och ansvarar för råd och stöd kring Trygga Möten-
frågor på Scouterna. 

1. GRUNDLÄGGANDE TIPS FÖR PSYKISK HÄLSA 
Grundläggande material som patrullerna tex kan jobba med att översätta till en ”lägerkontext” eller på annat 
sätt jobba med: Fem-huskurer-för-psykisk-hälsa-Informationsblad-1.pdf  (uppdragpsykiskhalsa.se) 

2. LITE FAKTA OM KÄNSLOR OCH VARFÖR DET ÄR BRA ATT SÄTTA ORD PÅ DEM!  
Känslorna känns i kroppen! Om vi är trygga med att känna våra känslor i kroppen och vi vet vilka ord som 
hänger ihop med de olika känslorna så blir det lättare för oss att själva förstå vad som händer inom oss och 
det blir lättare att berätta om våra känslor för andra.   

Att kunna känna och förmedla känslor och skapa mening tillsammans med andra bidrar till:  
• att vi mår bättre både fysiskt och psykiskt (välbefinnande) 
• att vi blir tryggare i oss själva (självkänsla/självidentitet) och i världen 
• att vår empati och förmåga att etablera varaktiga relationer ökar 
• att vi kan hantera stress och utmaningar i livet bättre.  

Känslorna påverkas även av våra kroppsliga behov. När vi är hungriga och trötta kan vi till exempel lättare 
bli irriterade eller ledsna – det gäller ofta både barn, tonåringar och vuxna. Detta kan bli extra tydligt när vi 
är i nya situationer och med personer som vi inte känner så väl, som exempelvis på en världsscoutjamboree!  

Har ni exempel på hur det kan vara när ni känner er hungriga och trötta? 
Som sagt, vi föds med förmågan att känna, visa och läsa av känslor hos oss själva och andra. 

Har ni exempel på när ni kände er förstådda och det kändes bra? 
Att känna sig förstådd är ett grundläggande behov hos alla människor i hela världen. Om våra känslor 
istället blir speglade på ett felaktigt sätt, som av lustiga husets speglar, eller inte blir speglade alls, kan vi 
känna oss missförstådda, ledsna, arga och övergivna. Om vi under en tid inte känner oss tillräckligt mötta 
och förstådda, kan det leda till ångest, oro och negativa tankar om oss själva. 

Ibland kanske vi inte har ord för våra känslor. När vi känner känslor som vi inte har ord för kan det kännas 
som kaos eller störande eller smärtsamma kroppsförnimmelser, exempelvis oro, ont i magen eller ont i 
huvudet. 

Har ni exempel på hur det kan vara, när ni har känt något men har haft svårt att sätta ord på det? 
Ibland kan vi veta precis vad vi känner, men inte våga eller vilja prata om det. Det är ändå väldigt bra att 
själv veta vad vi känner, även om det ibland krävs mod att berätta det för någon annan. 

Känslor kan vara svaga och knappt märkbara till väldigt starka och svårhanterliga, som till exempel vid 
panikångest. Ibland har vi lättare att känna och visa vissa känslor och svårare att känna och visa andra. 
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Mycket känslomässig kommunikation sker också utan ord, med ögonen, ansiktet och kroppens olika 
uttryck. Det är vanligt att vi ibland stoppar våra känslor, att vi håller tillbaka och anstränger oss för att inte 
känna känslorna. Det kan hjälpa oss att klara av olika situationer i vardagen. Om vi däremot håller tillbaka 
våra känslor för mycket och för länge kan det leda till ökad oro och ångest. 

Det är inte alltid vi märker att vi håller tillbaka våra känslor, men kroppen visar oss på olika sätt att det nog 
är så – till exempel kan det kännas som en klump i magen, bröstet eller halsen – en klump som bara finns 
där och känns tung och olustig. Ibland kan återhållna känslor kännas som rastlöshet eller ett tryck över 
bröstet eller som ett mörkt luddigt moln i huvudet. Ibland kan olika återhållna känslor snurra ihop sig i ett 
enda virrvarr och göra oss förvirrade. Ibland håller vi tillbaka alla känslor så mycket att vi känner oss 
tomma. 

Går vi och bär på en orosklump i magen ett tag kan vi också känna oss mer ensamma. Vi kan då behöva 
hjälp av någon som är intresserad av att förstå vad den där klumpen i magen handlar om. Ofta är det lättare 
att fundera tillsammans på vad det är för känslor och tankar som kan finnas undangömda. Känner vi oss i 
stället rastlösa, förvirrade eller tomma kan det också kännas bra att prata med någon. 

Får vi möjlighet att prata med någon som vi känner oss trygga med om hur det känns, brukar känslorna och 
tankarna bli tydligare och oron och ångesten minska och kanske till och med släppa helt. Känslorna får då 
hjälp att komma och gå i sin egen takt, precis som vågorna gör mot stranden. 

Nu ska vi göra en övning där vi övar på att sätta ord på känslor. 
Den som leder passet sprider ut samtalskort. Deltagarna får välja två kort var, ett kort som symboliserar:  
• Så här hoppas jag känna när jag kommer hem från resan/förväntningar 
• Det här är jag lite orolig för att det ska hända.   

Presentera i större grupp. 

3. FALLBESKRIVNINGAR 
Fallbeskrivningarna ska användas både av avdelningsledarna på förträff  och av patrullerna/deltagarna på 
avdelningsträffarna.  

Panikångest* 
Ni har märkt att en av deltagarna i er avdelning inte verkar må så bra, en dag under lägret springer han 
plötsligt iväg under en samling. En av er springer efter för att ni förstår att något inte är som det ska. När du 
kommer fram har han svårt att andas, tar sig för bröstet och går runt i cirklar. Han säger att han har fått 
panikångest.  

Frågor att diskutera:  
− Har du/ni varit med om nåt liknande?  
− Hur tror du hen känner sig? Hur skulle du vilja hjälpa honom? 
− Hur kan ni ta hjälp av en vuxen? 
− Vad kan vara bra att tänka på? Vad kan vara bra att säga? 

Hemlängtan 
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Några dagar in på lägret känner du en väldig hemlängtan. Du har sovit dåligt de senaste nätterna, maten har 
inte varit särskilt god och programmet fullt med aktiviteter från morgon till kväll. Du känner att du inte 
orkar mer men skäms för att du känner så, du har ju blivit antagen att få följa med och borde vara tacksam, 
eller?! 

Frågor att diskutera:  
− Hur hanterar du situationen?  
− Vad skulle du önska för stöd från din patrull eller dina ledare?  
− Vad kan du/ni göra för att lägret/resan blir så bra som möjligt för er avdelning och för den/de som 

situationen handlar om?  
− Kan du/ni göra något för att undvika den beskrivna situationen?  

Dåligt mående 
En av deltagarna på er avdelning har blivit mer och mer tillbakadragen sedan ni sågs på förträffarna. Hen 
ser trött och sliten ut och äter dåligt. Hen som tidigare var aktiv på träffarna sitter nu mest tyst. Under ett 
lägerbål blir hen väldigt ledsen och börjar gråta men ni vet inte varför.   

Frågor att diskutera:  
− Har du/ni varit med om nåt liknande?  
− Hur tror du hen känner sig?  
− Hur skulle du vilja hjälpa hen?  
− Vad kan vara bra att tänka på? Vad kan vara bra att säga? 
− Hur kan ni ta hjälp av en vuxen? 

Utanför 
Några dagar in på kontingentresan märker ni att det är en tjej i er avdelning som knappt någon annan pratar 
med eller verkar se. Tjejen är lite blyg och tystlåten och gör inte mycket väsen av sig. Ni har hört att några 
på avdelningen snackar skit om den blyga tjejen.  

Frågor att diskutera:  
− Hur hanterar ni situationen? Vad kan ni göra för att hon ska komma in i gruppen?  
− Hur kan ni göra att lägret/resan blir så bra som möjligt för er avdelning och för den/de som 

situationen handlar om?  
− Vad tycker ni att ledarna bör göra?  
− Kan ni göra något för att undvika den beskrivna situationen?  

Osams 
Några av deltagarna på er avdelning är ganska gapiga och stöddiga mot er andra. De kommer sent till 
gemensamma samlingar och bidrar inte till uppgifter ni ska lösa tillsammans. Er avdelning blir mer och mer 
splittrad och stämningen mellan er deltagare är inte bra. När deltagarna kommer för sent till ännu en 
samling efter att ni andra väntat en längre tid så blir de osams och pratar inte med varandra mer. 

Frågor att diskutera:  
− Hur hanterar ni situationen?  
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− Hur kan ni göra att lägret/resan blir så bra som möjligt för er avdelning och för den/de som 
situationen handlar om?  

− Vad tycker ni att ledarna bör göra?  
− Kan ni göra något för att undvika den beskrivna situationen?  

  

KORT FAKTA OM PANIKÅNGEST*
En kort hjälp till de som håller i passet ifall det kommer många frågor om panikångest!  
 
Eftersom panikångest känns så tydligt i kroppen är det många som inte förstår att det beror på ångest. Det är lätt att tro att det 
är något fel i kroppen, till exempel hjärtat eller hjärnan om du inte vet att det beror på panikångest. 
Här är några vanliga tecken på panikångest: 
• Hjärtat slår hårt eller snabbt. 
• Det kan kännas svårt att andas, tryck över bröstet. 
• Du får ont i magen eller mår illa. 
• Du blir torr i munnen eller tycker att det känns som att du har en klump i halsen. 
• Du svettas, får frossa eller känner dig yr. 
• Du darrar, skakar, känner dig svag eller får domningar. 
• Det kan kännas overkligt, som att du är i en bubbla. 

En panikattack går över snabbt 
Först kan det kännas som att ångesten blir starkare och starkare, men efter en stund minskar den och går över. En panikattack 
brukar oftast gå över inom tio minuter. 

Panikångest kan bero på olika saker 
Panikångest kan komma när du har haft det stressigt eller har varit med om något jobbigt. Du kan också få en panikattack när 
du slappnar av efter en sån period. 
Det kan vara lättare att få panikångest om du har ätit eller sovit dåligt. 
Ibland kan du få en panikattack plötsligt, utan att du vet varför. Ibland kan du få en panikattack för att du har varit med om 
det förut, och är rädd för att få det igen. Rädslan för en ny attack gör att panikattacken kommer. 

Hjärnan säger till kroppen att du är i fara 
Ångest är egentligen till för att ge dig extra kraft om du behöver klara av en farlig situation. Till exempel genom att springa fort 
eller försvara dig. Men ibland tolkar hjärnan ofarliga situationer som farliga. Då kan kroppen dra igång en massa energi fast det 
inte behövs.  

UMOs tips för att bli lugnare när ångesten kommer: 
• Ta några djupa medvetna andetag, andas ner i magen, låt utandning och inandning vara lika långa, fokusera på 

utandningen. 
(Att ta djupa, jämna andetag hjälper kroppen att slappna av och minskar ångest.) 

• Gör avslappningsövningar eller lyssna på musik som får dig att känna dig lugn. 
• Gå ut, ta en promenad eller andas frisk luft i naturen en stund.  
• Rör på dig. Du kan till exempel, träna, jogga eller hoppa upp och ner. 

(När du har ångest har kroppen för mycket energi, och kroppen mår bra av att göra sig av med en del av den. Det hjälper 
kroppen att slappna av.) 
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https://www.umo.se/att-ma-daligt/stress/
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