
Märkestavla Spårarna

Termin HT-18
Djurspår

Så heter detta märke som är ett av Spårarnas 

deltagarmärke. Deltagarmärke får man efter att ha 

deltagit i en termin på avdelningen.

Bevismärken

Simning 
Att kunna simma är en bra förutsättning för att aktiviteter på 
eller i närheten av vatten ska vara säkra och roliga.
Att jobba med bevismärket för simning innebär både praktiska 
övningar och samtal om hur man ska agera. Jobba gärna med 
simmärket inför att ni ska göra något på eller vid vattnet så att 
alla förstår varför det är bra att kunna. Badreglerna som finns 
listade nedan är exempel på viktiga förhållningsregler. Fyll gärna 
på eller justera för att passa er verksamhet på bästa sätt.
Innehåll:

För att få bevismärke simning:
Ska du kunna visa dina patrullkompisar och din ledare:
• Att du kan simma 200 meter i ett sträck.
• Att du kan dyka eller hoppa i vattnet från en brygga eller 

bassängkant.
• Att du känner till och följer de viktigaste badreglerna.

Exempel på badregler:
• Bada alltid tillsammans med minst en kompis.
• Knuffa aldrig i någon annan.
• Simma inte under hoppställningar.
• Dyk aldrig i vattnet om du inte vet hur det ser ut under ytan.
• Ropa aldrig på hjälp på skoj.

Intressemärken

Första repmärket
För att få första repmärket ska du 
kunna slå tre viktiga knopar och visa 
dina scoutkompisar och ledare detta. 
Du ska också veta vad du kan använda 
varje knop till.
Målspår
Problemlösning, fysiska utmaningar, 
fantasi och kreativt uttryck.

Matettan
För att få Matettan ska du vara med och laga 
mat både inomhus och utomhus på spritkök 
eller liknande. Du ska med ledarnas hjälp 
kunna följa ett enkelt recept och vara delaktig 
i matlagningen från start till dess att disken är 
klar. Du ska även känna till vad som gäller 
kring hygien i samband med matlagning.
Målspår
Ta hand om sin kropp, aktiv i gruppen, kritiskt 
tänkande, aktiv i samhället. 



Märkestavla Spårarna

Termin VT-19
Fotspår

Så heter detta märke som är ett av Spårarnas 

deltagarmärke. Deltagarmärke får man efter att ha 

deltagit i en termin på avdelningen.

Bevismärken

Intressemärken

Hitta 
För att få intressemärket Hitta ska du 
veta vad du ska göra om du går vilse och 
hur du kan öka chansen att bli hittad. Du 
ska kunna din adress och ett 
telefonnummer till en vuxen anhörig 
utantill och ha provat att vara ensam en 
kort stund i naturen. 
Målspår
Kritiskt tänkande, problemlösning, känsla 
för naturen, aktiv i gruppen. Innehåll

Plåsta
För att få intressemärket Plåstra ska du känna till och 
kunna visa dina scoutkompisar och din ledare: 
• Hur man tar hand om mindre sår som skärsår.
• Hur man lägger ett tryckförband och placerar skadan i 

högläge.
• Hur man på kan förebygga skavsår och ta hand om 

skavsår om du ändå får ett.
• Vilka de viktigaste sakerna i sjukvårdväskan är och vad 

man använder dem till.
• Hur man ringer efter ambulans, brandkår och polis och 

vad man ska säga när man ringer.
Målspår
Problemlösning, Fysiska utmaningar, Ta hand om sin kropp, 
Aktiv i gruppen

Klura
För att få det här märket ska du lära dig att 
lösa och använda minst två olika sorters 
chiffer eller ”hemliga språk”. Du ska inte 
bara lösa det någon annan gjort utan också 
visa att du kan göra egna meddelanden med 
hjälp av chiffret eller det hemliga språket. 
Du ska också testa att lösa olika typer av 
problem, till exempel genom gåtor, 
skattjakter, och soduko. 
Målspår
Fantasi och kreativt uttryck, 
problemlösning, relationer. 

Simning 
Att kunna simma är en bra förutsättning för att aktiviteter på 
eller i närheten av vatten ska vara säkra och roliga.
Att jobba med bevismärket för simning innebär både praktiska 
övningar och samtal om hur man ska agera. Jobba gärna med 
simmärket inför att ni ska göra något på eller vid vattnet så att 
alla förstår varför det är bra att kunna. Badreglerna som finns 
listade nedan är exempel på viktiga förhållningsregler. Fyll gärna 
på eller justera för att passa er verksamhet på bästa sätt.
Innehåll:

För att få bevismärke simning:
Ska du kunna visa dina patrullkompisar och din ledare:
• Att du kan simma 200 meter i ett sträck.
• Att du kan dyka eller hoppa i vattnet från en brygga eller 

bassängkant.
• Att du känner till och följer de viktigaste badreglerna.

Exempel på badregler:
• Bada alltid tillsammans med minst en kompis.
• Knuffa aldrig i någon annan.
• Simma inte under hoppställningar.
• Dyk aldrig i vattnet om du inte vet hur det ser ut under ytan.
• Ropa aldrig på hjälp på skoj.



Märkestavla Spårarna

Termin HT-19
Tidspår

Så heter detta märke som är ett av Spårarnas 

deltagarmärke. Deltagarmärke får man efter att ha 

deltagit i en termin på avdelningen.

Bevismärken

Intressemärken

Tända
För att få det här märket ska du kunna och visa dina 
patrullkompisar och ledare: 
• Tända en tändsticka och provat att tända en lykta 
och en eld. 
• Känna till vilka risker levande ljus och eldar 
innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig i 
närheten av ljus och eld. 
• Veta vad du ska göra om du bränner dig.

Målspår
problemlösning, känsla för naturen och aktiv i 
gruppen.

Internationellt Lära 
För att få intressemärket Internationellt: Lära ska du ta reda på 
hur det är att vara scout i ett annat land och vad det innebär. Det 
kan ni till exempel göra genom att ta reda på vad de gör för 
scoutaktiviteter, vilka likheterna och skillnaderna är det jämfört 
mot vad ni gör i Scouterna. Ni kan också ta reda på hur många 
scouter det finns i det landet, vilka åldersgrupper de har, om det 
finns olika scoutförbund och vad det betyder och så vidare. 

Målspår
Förståelse för omvärlden, egna värderingar, självinsikt och 
självkänsla. 

Dessa aktiviteter sker över två terminer

Simning 
Att kunna simma är en bra förutsättning för att aktiviteter på 
eller i närheten av vatten ska vara säkra och roliga.
Att jobba med bevismärket för simning innebär både praktiska 
övningar och samtal om hur man ska agera. Jobba gärna med 
simmärket inför att ni ska göra något på eller vid vattnet så att 
alla förstår varför det är bra att kunna. Badreglerna som finns 
listade nedan är exempel på viktiga förhållningsregler. Fyll gärna 
på eller justera för att passa er verksamhet på bästa sätt.
Innehåll:

För att få bevismärke simning:
Ska du kunna visa dina patrullkompisar och din ledare:
• Att du kan simma 200 meter i ett sträck.
• Att du kan dyka eller hoppa i vattnet från en brygga eller 

bassängkant.
• Att du känner till och följer de viktigaste badreglerna.

Exempel på badregler:
• Bada alltid tillsammans med minst en kompis.
• Knuffa aldrig i någon annan.
• Simma inte under hoppställningar.
• Dyk aldrig i vattnet om du inte vet hur det ser ut under ytan.
• Ropa aldrig på hjälp på skoj.



Märkestavla Spårarna

Termin VT-20
Ljusspår

Så heter detta märke som är ett av Spårarnas 

deltagarmärke. Deltagarmärke får man efter att ha 

deltagit i en termin på avdelningen.

Bevismärken

Intressemärken

Märkes text

Målspår

Märkestext

Målspår

Simning 
Att kunna simma är en bra förutsättning för att aktiviteter på 
eller i närheten av vatten ska vara säkra och roliga.
Att jobba med bevismärket för simning innebär både praktiska 
övningar och samtal om hur man ska agera. Jobba gärna med 
simmärket inför att ni ska göra något på eller vid vattnet så att 
alla förstår varför det är bra att kunna. Badreglerna som finns 
listade nedan är exempel på viktiga förhållningsregler. Fyll gärna 
på eller justera för att passa er verksamhet på bästa sätt.
Innehåll:

För att få bevismärke simning:
Ska du kunna visa dina patrullkompisar och din ledare:
• Att du kan simma 200 meter i ett sträck.
• Att du kan dyka eller hoppa i vattnet från en brygga eller 

bassängkant.
• Att du känner till och följer de viktigaste badreglerna.

Exempel på badregler:
• Bada alltid tillsammans med minst en kompis.
• Knuffa aldrig i någon annan.
• Simma inte under hoppställningar.
• Dyk aldrig i vattnet om du inte vet hur det ser ut under ytan.
• Ropa aldrig på hjälp på skoj.

Internationellt Lära 
För att få intressemärket Internationellt: Lära ska du ta reda på 
hur det är att vara scout i ett annat land och vad det innebär. Det 
kan ni till exempel göra genom att ta reda på vad de gör för 
scoutaktiviteter, vilka likheterna och skillnaderna är det jämfört 
mot vad ni gör i Scouterna. Ni kan också ta reda på hur många 
scouter det finns i det landet, vilka åldersgrupper de har, om det 
finns olika scoutförbund och vad det betyder och så vidare. 

Målspår
Förståelse för omvärlden, egna värderingar, självinsikt och 
självkänsla. 

Dessa aktiviteter sker över två terminer


