
Kurspass – 
Jamboreeutmaning
Kurspasset syftar till att ge er en djupare förståelse för hur vi använder oss 
av utmanarprogrammet i kontingenten och introducera ett nytt inslag i 
programmet för jamboreen, något vi kallar för jamboreeutmaning. Tiden för 
kurspasset är ca 50 minuter.

Upplägg kurspass: 
1. Läs igenom materialet för jamboreeutmaningarna.
2. Diskutera i ledarteamet hur ni tror att ni kan introducera arbetet med 

jamboreeutmaningen för er avdelning. Tips, som bilaga till kurspasset finns ett förslag 
på en workshop (med tillhörande projektplansmall) som ni kan genomföra med era 
scouter när de ska planera sina jamboreeutmaningar. 

3. Kom i ledarteamet på tre egna förslag på jamboreeutmaningar. Använd projektplanen i 
den föreslagna workshopen som stöd. 

4. Som avslutning, dela med er till andra ledarteam av vilka utmaningar ni har kommit på. 
Har ni inte hunnit göra punkt 2 kanske ni kan få inspiration av andra. 

Målet är att ni efter kurspasset har fått en förståelse för vad jamboreeutmaningarna 
innebär och att ni känner er trygga med att hålla ett pass för era scouter där de får komma 
igång med att planera sina utmaningar.

Jamboreeutmaningar
Inledning
Utmaningarna i utmanarprogrammet är projekt som utmanarscouterna planerar och 
genomför enligt vissa givna ramar. Det finns totalt tio utmaningar, där två utmaningar är 
individuella (Början och Fortsättningen) och resterande åtta utmaningar är utmaningar 
som genomförs i patrullen. För världsscoutjamboreen genomförs den individuella 
utmaningen Början i jamboreeformat i samband med avdelningsförträff 2. Patrullerna 
ska sedan planera och genomföra en utmaning under kontingentresan i Sydkorea 
– en så kallad jamboreeutmaning. Ett tips och rekommendation är att läsa mer om 
utmanarprogrammet och dess utmaningar i utmanarboken Våga utmana!. Denna hittar 
du att köpa i Scoutshopen, om du inte redan har den. Den finns även tillgänglig som 
kostnadsfri digital version.



Syfte
Jamboreeutmaningen är den del av programmet för den svenska kontingenten där 
deltagarna har möjlighet att forma och påverka den egna och gemensamma upplevelsen i 
Sydkorea. Det här är kontingentens sätt att ge deltagarna inflytande över programmet för 
kontingentresan. 

En jamboreeutmaning är också ett sätt för de deltagare som ännu inte är utmanarscouter 
att få pröva på utmanarscouting genom att planera och genomföra egna aktiviteter, samt 
för de som redan är utmanare att vidareutveckla sina färdigheter. Patrullerna ska, utifrån 
givna ramar, planera och genomföra en aktivitet i samband med upplevelsen i Sydkorea. 

Ramarna för jamboreeutmaning
Patrullerna ska introduceras till jamboreeutmaningen under avdelningsförträff 2. Varje 
patrull ska fundera ut vad de vill göra, ta reda på eller lära sig mer om under vistelsen i 
Sydkorea och utifrån det planera och genomföra en jamboreeutmaning relaterat till detta. 
När de planerar sin utmaning finns det några ramar att förhålla sig till. 

Ämne och tema: När patrullerna kommer på vad de vill göra som utmaning får de gärna 
utgå från temat Min röst - Din röst, men det är inte ett krav för utmaningen. Däremot ska 
patrullen välja något som kopplar till något av de åtta teman som finns för ‘patrullens 
utmaningar’ i utmanarprogrammet. Temat är fritt för tolkning men kan ge en inspiration till 
projektet.

• Orka
• Ta ställning
• Utforska
• Engagera
• Våga
• Hjälpa
• Påverka
• Utveckla

Målspår: Till utmaningen ska patrullerna också välja ut några målspår de vill utvecklas 
inom, där 3-5 målspår kan vara en riktlinje. Genom att deltagarna genomför den 
individuella utmaningen Början innan de påbörjar planeringen av sin jamboreeutmaning 
har de redan reflekterat kring hur de vill utvecklas inom de olika målspåren. 

Frågeställning och reflektion: I samband med att patrullen bestämmer vad deras utmaning 
är ska de också tänka ut en frågeställning eller problemformulering som besvaras under 
genomförandet. 

Genom att ha en frågeställning eller problemformulering skapar patrullen ett syfte med 
utmaningen och den blir ett verktyg för reflektion. Kopplat till sin frågeställning behöver 
patrullen komma överens om hur deras reflektion av utmaningen ska se ut och hur de vill 
besvara sin frågeställning.
Planering och genomförande: Jamboreeutmaningen är något som patrullerna ska planera 
och genomföra tillsammans. Planeringen av utmaningen ska ske i Sverige. På så sätt kan 



patrullen påbörja genomförandet på hemmaplan, beroende på vad utmaningen går ut på. 
Även om utmaningen kan påbörjas i Sverige ska denna huvudsakligen utföras i Korea. Att 
utforma en enkel projektplan för utmaningen blir ett bra sätt för patrullen att skriva ner 
vad de kommer överens om och ett sätt för er ledare att kunna stötta och hjälpa patrullen.

Dokumentation: Jamboreeutmaningen ska dokumenteras på något sätt av patrullen. 
Hur patrullerna dokumentera väljer de själva och det kan variera beroende på vad för 
slags utmaning de väljer att göra. Nedan är några exempel på sätt att dokumentera 
utmaningarna. 

• Filma genomförandet
• Fota genomförandet
• Skriva loggbok
• Filma en videologgbok
• Skapa inlägg av genomförandet på patrullens eller avdelningens Instagram 

Redovisning: Hur ni väljer att patrullerna ska redovisa sina utmaningar bestämmer ni 
själva i samråd med patrullerna. 

Storlek på utmaning: Genomförandet av jamboreeutmaningen är tänkt att ske då 
avdelningen inte har något inplanerat program. Det är upp till varje patrull när de väljer att 
genomföra sin utmaning. Beroende på vad era patruller vill göra kan de också genomföra 
utmaningen vid flera (kortare) tillfällen och på flera geografiska platser.

Storleken på utmaningarna era patruller väljer att göra kan variera på intresse och 
engagemang. Här finns det inget som är rätt eller fel, så länge utmaningen utgår från något 
av utmanarprogrammets teman, 3-5 målspår, har en frågeställning och huvudsakligen 
utförs i Korea. Som riktlinje kan ni utgå från att utmaningen kan vara upp till en halvdags 
sammanhängande aktivitet. 

Inspiration till jamboreeutmaningar

Utmaning 1: Utveckla
Patrull Ugglan tycker mycket om att pyssla och flera av patrullens medlemmar tycker det 
bästa i deras kår är när de får göra olika hantverk. De är också nyfikna på koreansk kultur 
och tycker det ska bli jättespännande att få åka till Sydkorea. De kommer överens om 
att det de vill göra som jamboreeutmaning är att hitta ett koreanskt hantverk de kan få 
prova på. Detta kan passa in i både tema Utveckla och Utforska i utmanarprogrammets 
patrullutmaningar. Patrullen väljer att genomföra utmaningen Utveckla då de ser att de 
utvecklar en ny färdighet genom att prova på något nytt. 

De väljer följande målspår till utmaningen:
• Förståelse för omvärlden
• Fantasi och kreativa uttryck
• Aktiv i gruppen



Frågeställning: 
• Hur betydelsefullt är hantverk i den koreanska kulturen? På vilket sätt skiljer sig 

traditionella hantverk i Korea mot traditionella hantverk i Sverige?

Planering: 
• Ta reda på vilka traditionella koreanska hantverk som finns
• Hitta ett ställe i någon av de platser som besöks under resan som erbjuder tillverkning 

av koreanska hantverk

Genomförande:
• Tillverka ett koreanskt hantverk
• Prata med personen som håller kursen för att veta deras syn på hantverket
• Reflektera kring hantverkets inverkan på den koreanska kulturen

Dokumentation/Redovisning:
Patrullen har skaffat ett Instagram-konto sedan tidigare och väljer att dokumentera 
utmaningen genom att göra Instagram-inlägg med foton och filmer från genomförandet.  

Utmaning 2: Utforska
I patrull Räven är det bästa de vet att ge sig ut på vandringshajker och komma ut i naturen. 
De är nyfikna på koreaners relation till naturen och hur lätt eller svårt det är att komma ut 
i naturen i Sydkorea jämfört med Sverige. Har de allemansrätten i Sydkorea också eller 
är det något som är unikt för Sverige? Hur förhåller sig koreaner till naturen i sådana fall? 
Efter lite diskussion bestämmer sig patrullen för att de vill hitta och besöka stadsnära 
natur. En patrullmedlem har till exempel kollat upp att det finns en nationalpark i närheten 
av Seoul som de kan besöka. 

Initialt väljer patrullen mellan ämnena Utforska och Orka. Utifrån deras nyfikenhet 
på koreanernas förhållande till naturen väljer de att genomföra jamboreeutmaningen 
Utforska. 

Målspår:
• Förståelse för omvärlden
• Känsla för naturen
• Fysiska utmaningar

Frågeställning: Hur förhåller sig koreaner till naturen jämfört med hur vi förhåller oss till 
naturen i Sverige? 

Planering:
• Ta reda på om det finns något liknande koncept till allemansrätten i Korea. Vad får/får 

man inte göra?
• Hur lätt är det att ta sig till nationalparken och hur ska vi gå när vi väl kommer dit?
• Ta fram några punkter att vara uppmärksam på vid besöket i nationalparken för att 

kunna reflektera över frågeställningen. 
• Alla i patrullen läser på om allemansrätten



  Genomförande:
• Patrullen vandrar i vald nationalpark en för- eller eftermiddag
• Reflektera tillsammans över hur besöket i nationalparken i Sydkorea skiljer sig mot ett 

besök i en park/nationalpark i Sverige. Hur välbesökt är nationalparken?

Dokumentation:
Patrullen väljer att efter reflektionen i nationalparken filma små intervjuer med varje 
patrullmedlem där de får dela med sig av en reflektion från utmaningen. Dessa har de 
sedan tänkt klippa ihop och lägga upp som film på avdelningens instagramkonto. 

Utmaning 3: Orka 
Patrull Örnen har lite svårt att komma på vad de skulle vilja göra för jamboreeutmaning. 
Några av patrullmedlemmarna skulle gärna göra något lite mer aktivt, till exempel prova 
på någon sport, och några känner att de redan kommer att gå runt mycket under resan 
och är inte lika sugna på att göra något fysiskt ansträngande. De kommer överens om 
att det viktiga är att alla i patrullen mår bra och orkar med hela resan utan att det blir för 
mycket. Där föds idén om att ta reda på om det finns någon fikakultur i Korea och hur den i 
sådana fall ser ut. 

Eftersom de kom på idén om att utforska fikakulturen i Sydkorea från att de vill göra en 
aktivitet som gör att patrullen orkar med resan i Sydkorea väljer de ämnet Orka som 
jamboreeutmaning. 

De väljer följande målspår:
• Självinsikt och självkänsla
• Förståelse för omvärlden
• Relationer

Frågeställning: Hur ser fikakulturen ut i Sydkorea?

Planering:
• Bestämma vad de ska göra:

• Ska de fika på varje ställe de besöker eller bedöma utifrån vissa kriterier? 
• Vill de dricka te/kaffe/bubbletea utan något sött till eller vill de fika fullt ut med 

fikabröd?
• Hur många fikaställen ska de besöka?

• Bestämma olika kriterier för hur de ska bedöma ett fik
• Hur länge tycks folk stanna?
• Är personer ensamma eller i sällskap?
• Vad fikar de flesta på?
• Vilken känsla ger stället?

Genomförande
• Besöka olika fik och prova på olika drycker/bakverk och utvärdera utifrån kriterierna 

patrullen tagit fram
• Reflektera utifrån besöken hur fikakulturen ser ut i Sydkorea



Dokumentation: Patrullen väljer att ge varje fik de besöker en rating av kanelbullar. För 
varje besök skriver de en bedömning för varje kriterium och ger sedan en total rating på 
X/10 kanelbullar. 

Fler exempel på utmaningar:
• Jämföra skönhetsideal
• Toppbestigning i minst två nationalparker
• Prova på Taekwondo i Korea
• Laga en koreansk maträtt tillsammans med någon i Korea
• Testa koreansk hudvårdsrutin i Korea

Förslag på intresseområden till utmaningarna:
• E-sport
• K-pop
• K-beauty
• Skönhetsideal
• Koreansk matkultur 
• Religion
• Demokrati
• Yttrandefrihet
• Fred och relation till omvärlden
• Natur
• Jämförelse Sverige och Sydkorea

• Kultur, beteende
• Mat
• Natur, tillgång till natur och skillnad i landskap
• Samhällsstruktur
• Storstad
• Demokrati



Workshop: Jamboreeutmaning

I den här workshopen får patrullerna planera sina jamboreeutmaningar. De ska, efter 
workshopen, ha kommit fram till vad de vill göra i projektet, vilken utmaning och vilka 
målspår de knyter till projektet och de ska ha skrivit sin frågeställning. I vilken ordning 
de väljer utmaning, vad de ska göra och sina målspår är inte så viktigt. Den föreslagna 
ordningen kan fungera bra för en patrull, medan en annan patrull har lättare att börja 
brainstorma i en annan ordning. Workshopen är beskriven utifrån perspektivet att ni som 
ledare håller workshopen för patrullerna.

Det är en fördel om deltagarna har genomfört Början (se Redo för jamboree – 
Handledning del 2 i ) innan de genomför denna workshop. Under Början har de fått 
reflektera över hur de vill utvecklas och de kommer också ha skapat en viss förståelse för 
målspåren. 

Workshopen kan antingen köras precis som den är skriven, eller så använder ni den 
som inspiration och skapar en egen workshop. Som bilaga till workshopen finns en 
projektplansmall som patrullen fyller i under och/eller efter workshopen.

Del 1: Brainstorm – vad vill vi göra i Korea? (ca. 15 min) 
Här ska patrullen brainstorma kring vad de vill göra i Korea. Låt dem komma på så många 
aktiviteter de kan. Uppmuntra dem till att hitta gemensamma intressen inom patrullen 
och aktiviteter som grundar sig i de intressena.   

Del 2: Välj en utmaning (ca. 10 min)
Nu ska patrullen kolla på de åtta utmaningarna som finns inom utmanarprogrammet: 

• Orka
• Ta ställning
• Utforska
• Engagera
• Våga
• Hjälpa
• Påverka
• Utveckla

När de kollar på vad de skulle vilja göra i Korea och på dessa utmaningarna samtidigt, 
vilken utmaning och vilken aktivitet lockar då mest? Här är tanken att patrullen 
bestämmer vilken aktivitet de vill göra och vilken utmaning de ska fokusera på. De kanske 
kommer på en helt ny aktivitet som de inte tänkte på under brainstormingen och det är 
givetvis okej.



Del 3: Välj målspår (ca. 10 min)
Patrullen ska nu kolla på de 14 målspår som finns inom Scouternas program och välja ut 
3-5 stycken gemensamma målspår som de fokuserar på i sitt projekt:

• Ledarskap
• Aktiv i gruppen
• Relationer
• Förståelse för omvärlden
• Känsla för naturen
• Aktiv i samhället
• Existens
• Egna värderingar
• Självinsikt och självkänsla
• Fysiska utmaningar
• Ta hand om sin kropp
• Problemlösning
• Kritiskt tänkande
• Fantasi och kreativt uttryck

De målspår de väljer är områden som de vill utvecklas inom under sitt projekt. Här kan 
patrullen hämta inspiration från den individuella utmaningen Början, om de har genomfört 
den.  

Del 4: Skapa frågeställningen (ca. 15 min)
Patrullen ska här komma fram till en fråga som de kommer kunna besvara när de har 
genomfört sitt projekt. Använd gärna exemplen på projekt från beskrivningen om 
jamboreeutmaningar som stöd och visa dem olika förslag på vad en frågeställning kan 
vara. 

Nästa steg
Utifrån vad patrullen har kommit fram till i workshopen fyller de i bilagan med 
projektplansmallen. De bör också komma överens om när de ses nästa gång för att 
fortsätta planera sin utmaning samt fylla i resten av projektplanen. 



Utmaning (från 
utmanarprogrammet), tex 
Orka eller Våga.

Målspår (3-5 st)

Frågeställning

Vad ska vi göra?

Planering 
• Vad behöver vi göra och 

tänka på under projektet 
för att besvara vår 
frågeställning?

Genomförande 
• Vilka är de praktiska 

delarna under projektet?

Dokumentation
• Hur ska vi dokumentera 

vårt projekt?

Redovisning
• Hur ska vi redovisa vårt 

projekt?

Patrull [patrullnamn] Jamboreeutmaning

Mall projektplan


