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Fråga 1: Vad är scouting?

1. Äventyr och kompisar!
2. vänskap och skoj
3. Tävling och prestation
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Svar 1: 1&2
Unga som gör världen bättre

• Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att 
uppleva äventyr tillsammans och växa som individer.

• Vi bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något 
som är mer aktuellt än någonsin.

• Vi har 100 års erfarenhet av att jobba med aktivt uteliv, gruppdynamik, 
ledarskap, personlig utveckling och stärkt självkänsla.
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Fråga 2: Hur många scouter 
finns det i världen?

1. 650 000
2. 65 000 000
3. 6 500 000
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Svar 2:
Världens största idéburna 
ungdomsorganisation

R

65 000 
000

2 Det finns 65 miljoner scouter i 
nästan världens alla länder

99.5%
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Fråga 3: Vad får 
scoutledaren betalt?

1. 30 000 kr/månad
2. Uppskattning av alla barn och unga
3. Känsla av att bidra med något i samhället



Spänning, gemenskap
och utveckling

Svar 3:

Rätt svar 2 och 3.

Scouterna är en politiskt och 
religöst obunden orgnanisation 
där scoutkårer med hjälp av 
ideellt engagemang.



Men hur fungerar 
scouting?

Fråga 4: Men hur fungerar scouting?

1. Vi har ingen plan och gör saker som är 
kul!

2. Vi utgår från utvecklingsområden, mål 
och använder scoutmetoden för att hitta 
rätt aktiviteter

3. Vi leker
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Svar 4 (del 1)
Vi planerar våra scoutmöten efter mål, utvecklingsområden och 
scoutmetoden
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Målspår

Vi sätter mål för våra aktiviteter så att de bidrar till 
scouternas utveckling.

Målen anpassas efter åldersgrupp. Ju äldre 
scouter blir desto mer ansvar tar de själva. 

Ledarskap

Relationer

Aktiv i 
gruppen Existen

s

Egna 
värderingar

Självinsikt 
och 

självkänsla
Fysiska 

utmaningar
Ta hand om 

sin kropp

Aktiv i 
samhället

Proble
m-

lösning

Fantasi 
och 

kreativt 
uttryck

Kritiskt 
tänkande

Förståelse 
för om-
världen

Känsla för 
naturen

Svar 4 (del 2)
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Fråga 5,
vad är scoutmetoden

1. Tälja, knopar, skogen
2. leka, sjunga, elda
3. Scoutlag, patrull, lokalt och globalt samhällsengagemang, learning by 

doing, symboliskt ramverk, friluftsliv, stödjande och lyssnande 
ledarskap
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Scoutmetoden

PATRULLSYSTEMET

STÖDJANDE LYSSNANDE 
LEDARSKAP

FRILUFTSLIV

LOKALT & GLOBALT 
SAMHÄLLSENGAGEMANG

LEARNING BY DOING

SYMBOLISKT 
RAMVERK

SCOUTLAG OCH 
SCOUTLÖFTE

SVAR 5
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Fråga 6:
Vad heter åldersgrupperna?

1. Nyingscout, patrullscout, roverscout
2. spårare, upptäckare, äventyrare, utmanare, rover
3. mull, kotte, firre, troll
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Svar 6:
Åldersindelning

SPÅRARSCOUT
8-9 ÅR

UPPTÄCKARSCOUT
10-12 ÅR

ÄVENTYRARSCOUT
12-15 ÅR

UTMANARSCOUT
15-18 ÅR

ROVERSCOUT
19-25 ÅR

Alla scouter får möjlighet att utvecklas efter egen förmåga.
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Fråga 7:
Vilken utbildning behöver 
scoutledare?

1. Ingen
2. Trygga möten, ledarskapskurser från scouternas folkhögskola
3. MBA
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Utveckling för scoutledare

• Ledarskapsön är Scouternas 
utbildningssystem där vi möts för att lära 
oss mer och utmana oss själva. 

• Vi har alla olika bakgrund, kunskap och 
erfarenheter som behövs. 

• Alla dessa bidrar till att stötta världens 
bästa ungdomsrörelse.

SVAR 7 (del 1)
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Scouterna vill ha ett samhälle 
fritt från kränkningar

• All scoutverksamhet ska vara trygg och säker – fri från övergrepp 
och kränkningar – i alla former. 

• Utbildningen Trygga Möten är obligatorisk för alla scoutledare.

SVAR 7 (del 2)



.

Fråga 8:
Vad behöver barnen ha med sig?

1. Glatt humör och jympaskor
2. Glatt humör, kläder efter väder
3. Glatt humör, kläder efter väder och saker 

som är bra att ha
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Svar 8: På scoutmöte

Vi är ofta ute hela mötet, även under vintern så 
därför är det bra att ha med:

● Ett glatt humör
● Kläder för utelek

Glöm inte hjälm om man cyklar till scouterna

Ibland kan det vara bra att ha med (ledarna 
säger till i så fall):

● Täljkniv
● Ficklampa
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Fråga 9: Jamboree 21

Nästa sommar är det dags för nationellt 
storläger utanför Kristianstad, Jamboree 21.

Hur många scouter var med på förra lägret, 
Jamboree 17?

1. 7 000
2. 15 000
3. 11 000
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Svar 9:
3, 11 000 deltagare var med 
Ett storläger som Jamboree 21 är en häftig 
upplevelse, med många scouter, men också lite 
mer påfrestande än ett vanligt läger och 
dyrare.

Därför är det bra om scouterna varit med på 
vanliga övernattning och läger i kåren innan 
man anmäler sig till Jamboree 21.

Kostnaden per deltagare är 2950 för en hel 
lägervecka, utan sponsring. Vi hoppas få bidrag 
till scoutkåren så att vi kan sänka kostnaden 
för våra medlemmar.

Mer information om lägret och vad det kommer kosta, kommer i slutet av 2020 / början av 2021.
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Fråga 10:
World scout Jamboree

World scout jamboree är ett internationellt läger som hålls vart fjärde år för 
ungdomar som är i åldern 14-17 under lägret. Senaste länderna som höll 
Jamboree var Sverige (2011), Japan (2015), USA (2019).

Var hålls nästa World scout jamboree?

1. Sydkorea
2. England
3. Argentina
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Svar 10: 1, Sydkorea

Nästa World scout Jamboree hålls i Sydkorea 2023.

På en World scout Jamboree åker man som enskild scout tillsammans i en patrull 
med scouter från andra scoutkårer i närområdet. Man åker alltså inte med 
scoutkåren.

Deltagare på lägret är i åldern 14-17 år, äldre scouter kan åka som funktionärer.

Att åka på en World scout jamboree är mycket dyrt och det är långt ifrån alla som 
åker. Om en scout är intresserad av att åka, är det bra att spara pengar tidigt och 
att samla in pengar tillsammans med kamrater som vill åka.
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Aktiviteter i scoutkåren
Vi har många aktiviteter i scoutkåren, under ett år så brukar vi hinna med:

● Januari - Terminsstart för alla scouter
● Februari / Mars - Kårövernattning med kårstämma, vi sover över i en stuga 

hela scoutkåren, har kul och övar demokrati på scoutkårens årsmöte
● Senvår - vårläger under kristi himmelfärdshelgen
● Sommaren - Sommarläger, kan vara i Skåne eller längre bort som i fjällen
● Augusti - Terminsstart för alla scouter
● Hösten - utflykt eller läger för hela scoutkåren

På dessa aktiviteter lär scouterna lära känna både yngre och äldre scouter, samt 
ledare i resten av kåren. 

Att komma ut på läger och andra äventyr är bra möjlighet att testa sina egna 
kunskaper och utmana sig själv. 
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Alla ska kunna vara med
Scoutkåren vill att alla scouter ska kunna följa med på kårens 
helg/veckoaktiviteter.

Om man inte har utrustning hemma för läger, så har scoutkåren material att låna 
ut:

● sovsäckar
● liggunderlag
● ryggsäck
● matsaker
● etc

Om det saknas pengar för att följa med, prata med ledarna så kan vi göra en 
lösning, det finns pengar för att stödja.



Frågor?



Vi lovar äventyr och 
kompisar!


