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ÄMNE SPÅRARE UPPTÄCKARE ÄVENTYRARE UTMANARE
Mat Skära grönsaker 

mm, deltar i 
matlagning på 
stormkök. Varför är 
det viktigt med 
mat? Vad händer 
om man inte 
äter/dricker?

Testa frystorkat, 
laga enkel mat. Vad 
kan man äta i 
naturen?

Planera egen mat, 
patrullkok, 
matbudget

Torka mat. 
Reflektera kring 
ekologiskt/vegetari
skt/veganskt och 
andra typer av mat. 
Ditt förhållande till 
mat.

Hantverk Matpåse, maskot, 
tröjtryck, sölja

Hajkbricka, 
eldpåse, fågelholk, 
sölja

Märkesväst, 
fleecepåse, stol, ptr-
sölja, screentryck

Knivar, 3-bens pall, 
byggen, tröjtryck

Orientering Spårtecken, 
karttecken, 
väderstreck, gå 
efter snitslad bana

Gå efter karta, var 
är vi? GPS, 
Naturens 
väderstreck, 
Geocaching

Orientera till  given 
plats, kompass, 
GPS, 
Stadsorientering, , 
Fotosafari

Lägga upp egen rutt 
inför vandring

Eldning Lykta, stormkök, 
visa eldar, 
tändsticka

Börja elda, 
tändteknik, mat 
över öppen eld, 
eldtyper - tex eld för 
värme, eld för mat

Egen eld, 
tävlingseld, 
eldteknik - olika 
bränslen, tändstål, 
grundläggande 
primitiv matlagning

Egen eld, avancerad 
matlagning, bygga 
eldstad/ugn

Chiffer Brädgård och 
SCOUT-chiffer

Förskjutet chiffer, Kontinuerlig 
användning av 
chiffer, varianter på 
chiffer, ge chiffer 
utan nyckel

Morse,  ljud

Knopar Råband, 
överhandsknop, 
skotstek, 
fiolstek/överhandsk
nop i åtta

Dubbel halvslag, 
pålstek, lagd 
tagling, surrning

Fler knopar, tagla, 
lägersurrning

Splitsa, bygga 
lägerby

Naturkännedom Allemansrätt, Iaktta 
naturen (tex 
naturruta)

Att praktiskt 
använda 
allemansrätten

Praktiskt använda 
allemansrätten och 
skydda naturen. 
(Naturbingo, 
bäversafari, 
femkamp)

Leta upp 
information för att 
klara sig i naturen 
och ta hänsyn till 
ekosystemet.

Verktyg Symaskin, håltång, 
hammare, kniv 
under uppsikt (ej i 
storgrupp)

Knivbevis, yxbevis, 
såg, borra under 
uppsikt med 
borrsväng

Borrsväng, spett 
och slägga

Elverktyg

Internationellt Thinking Day, 
scouter i världen

Uppleva rättvisorna 
rika/fattiga

Reflektion över 
skillnader mellan 
rika/fattiga, 
utlandsläger

Fördjupning av 
äventyrarnas 
reflektion, 
Utlandsläger/Explor
er Belt



Sjukvård Larma 112, 
skrubbsår, känna 
till tryckförband, 
stabilt sidoläge, 
brännskada. 
Simkunnighet, 
isvett, reflexer 

Genomföra stabilt 
sidoläge, LABC, 
bygga bår, hantera 
skärsår, 114 14 och 
andra larmnummer, 
utrymningsvägar, 
tryckförband, 
säkerhet kring yxa 

Livräddning i vatten, 
Bårar, HLR, 
släckning av eld, 
brandutbildning, 
sjukvårdsutrustnin
g egen + patrullens

Brandfarliga 
vätskor, 
trafiksäkerhet, egen 
säkerhet vid 
hajker/läger, 
alkohol och droger

Samarbete Patruller, stafett, 
organisationstävl, 
samarbetsövningar

Patrulledare,samm
a patrull under 
längre period, 
planera del av möte 
(typ lek)  

Olika 
ansvarsområde i 
patrullen, planera 
del av möte 
och/eller hajk.  

Prova på ledarskap 
för yngre scouter, 
planera egna 
möten/hajker, 
arbeta i projekt.

Ceremoni Lyktan, valspråk 
och lösen, 
scouthälsning, 
gnista, 
avdelningsrop, 
scoutlöftet, 
reflexspår

Avdelningsrop, 
flagga, lag och löfte, 
scoutsången, 
ljusspår

Knopceremoni, 
valspråk och lösen, 
vad innebär 
scoutlagen?

Reflektioner kring 
lag och löfte, egna 
ställningstaganden, 
värderingsövningar

Friluftskunskap Klä sig för att vara 
ute, vara med och 
packa inför 
hajk/läger, att sova i 
sovsäck

Mer om kläder, 
packa för att sova i 
tält

Sova i vindskydd, 
packa själv 
(föräldrar checka 
av)

Packa själv och klä 
dig för 
flerdagarsvandring 
där du sover ute


