
Redo för 
livet



Scouternas vision 
är att skapa en 

bättre värld.

Scouternas syfte 
är att göra unga 
redo för livet.



Kroppen – fysisk utveckling, att förstå och uppskatta sin kropp och 
tänja sina fysiska gränser både i det lilla och det stora.

Gruppen – social utveckling, att lära sig att leda, acceptera och 
uppskatta både sig själv och andra.

Tanken – intellektuell utveckling, att utveckla förmågan att lära 
genom att göra och få möjlighet att enskilt och tillsammans med 
andra reflektera över vad och hur man gör i olika situationer.

Känslan – känslomässig utveckling, att utforska och reflektera 
över sina känslor och få möjlighet att utveckla självkänsla,  
självförtroende och empati.

Tron & livsfrågorna – andlig utveckling, att få möjlighet att 
tillsammans med andra fundera över frågor kring etik, moral, 
livsåskådning och tro.

Personlig utveckling
Scouterna vill utveckla barn och unga inom alla dessa 
fem områden för att göra dem redo för livet.





Scoutmetoden

Scoutlag och 
scoutlöfte

Patrullsystemet

Learning by doing

Symboler och 
ceremonier

Friluftsliv

Lokalt och globalt 
samhällsengagemang

Stödjande och 
lyssnande ledarskap





Redo för livet! 
Våra värderingar genomsyrar allt vi gör - vi 
är schyssta kompisar! Scouternas verksamhet 
genomförs oftast i de lokala föreningarna - 
scoutkårerna. 

Barnen och ungdomarna är indelade i olika 
åldersgrupper, som vanligtvis träffas regelbundet 
under terminen. På mötena gör man allt från att 
lära sig om överlevnad i naturen till att diskutera 
jämställdhetsfrågor eller göra insatser i samhället. 

Alla aktiviteter som genomförs syftar till att 
scouterna ska utvecklas som individer och grupp. 
För att garantera det följer vi scoutmetoden 
som består av sju delar. Scoutledarnas roll är 
att stötta och lyssna på scouterna och hjälpa till 
när det behövs. Ju äldre scouterna blir desto mer 
ledaruppdrag och ansvar får de själva.



Scoutmöte
•	 Ceremoni Mötet inleds med en ceremoni. Syftet är att varje 

scout ska bli sedd och välkomnad samt att skapa en tydlig 

start på mötet. Kåren har säkert en eller flera exempel på 

enkla ceremonier. Att samla scouterna i en ring och skicka 

runt något är ganska vanligt.

•	 Lek Sedan leker vi en lek . Tips: se till att variera lekarna 

och anpassa lekval till mötets tema. Ibland räcker det med att 

byta namn på leken!

•	 Programpass Därefter kommer mötets innehåll; det som 

ledarna planerat att scouterna ska lära sig/öva på/tänka och 

känna kring.

•	 Reflektion Efter ”programpasset” samlas vi för reflektion 

kring kvällen, i patrull eller i stor grupp beroende på 

scouternas behov och ledartillgång. Frågor att utgå från: Vad 

gjorde vi? Hur kändes det? Vad lärde du dig? Tänk på att 

alla ska få chans att komma till tals.

•	 Ceremoni Avslutningsvis är det dags för ceremoni igen.  

Den här gången är syftet att tacka för idag, markera ett 

tydligt slut på mötet och berätta vad som händer nästa gång. 

Avsluta med samma ceremoni som inledningen eller något 

annat. Huvudsaken är att start- och slutceremoni är lika  

från möte till möte.



Scoutordlista
Patrull: En fast grupp bestående av 5-8 scouter.

Avdelning: Ett antal patruller bildar tillsammans  
en scoutavdelning.

Kår: Består av flera scoutavdelningar.

Hajk eller övernattning: Ett flerdagsarrangemang där 
övernattning inom - eller utomhus ingår.

Läger: Samma som hajk fast under flera dygn.

Hajkbricka: ”Skärbräda”, ofta tillverkad i plywood,  som går 
att använda till många olika saker.

Kåsa: En sorts mugg som man både kan äta och dricka ur.

Märken: Tillhörighetsmärken, Deltagandemärken,  
Intressemärken och Bevismärken.

Scoutledarutbildning: Alla ledarutbildningar inom Scouterna  
har samma ramar för innehåll, mål och syfte. 

Finns det ord du inte förstår? Det är okej att fråga!



www.scout.se


