
En aktivitet- 14 målspår 

14 sätt till personlig utveckling för scouterna genom att tälja 

Nedan kommer fjorton olika förslag på hur olika aktiviteter, innehållande 

täljning/kniv, kan varieras med hjälp av våra fjorton olika målspår. 

TA HAND OM SIN KROPP 

Olyckor kan ske när en täljer, prata om vad som händer om en skär sig och praktisera 

hur ni lägger ett förband.  

FYSISKA UTMANINGAR 

Testa att tälja ett redskap som t.ex. en sked. Utmaningen kan också vara att scouterna 

få testa att tälja något väldigt litet eller något väldigt stort.  

EGNA VÄRDERINGAR 

Diskutera knivlagen i patrullen. 

EXISTENS 

Gör tillsammans upp en eld och låt scouterna tälja egna grillpinnar. Ta sedan tid att 

reflektera medan ni grillar något gott.  

SJÄLVINSIKT OCH SJÄLVKÄNSLA 
Scouterna får tälja något som representerar dem. Låt kreativiteten flöda och använd 

gärna flera olika material. 

FÖRSTÅELSE FÖR OMVÄRLDEN 

Kolla in och arbeta med Scouternas våldspreventiva verktygslåda. 

KÄNSLA FÖR NATUREN 

Prata om vilka material som det går att tälja i och vilka som inte går lika bra. 

AKTIV I SAMHÄLLET 
Kanske har kåren en årlig loppis, valborgsfirande eller julmarknad? Låt scouterna tälja 

något som de sedan kan sälja till förmån för andra.  



RELATIONER 

Gör tillsammans upp en eld och ta tid att lära känna varandra i patrullen. Låt varje 

person tälja en pinne som berättat något om den som person och använd pinnarna i en 

presentationsrunda.   

AKTIV I GRUPPEN 
Samarbeta kring att skapa en symbol för er patrull tillsammans.  

LEDARSKAP 

Visa en annan scout/en yngre scout hur en hanterar en kniv och täljer. 

PROBLEMLÖSNING 

Testa att starta en eld utan att använda kniv. 

FANTASI OCH KREATIVA UTRYCK 

Scouterna täljer något valfritt och sedan har ni vernissage där alla får berätta vad de har 

täljt.  

KRITISKT TÄNKANDE 

Gå igenom de säkerhetsregler som finns och demonstrera hur en ska och icke ska göra 

vid hantering av kniv. 



En aktivitet- 14 målspår 

14 sätt till personlig utveckling för scouterna genom knopar.

Nedan kommer fjorton olika förslag på hur olika aktiviteter, innehållande 

knopar, kan varieras med hjälp av våra fjorton olika målspår. 

TA HAND OM SIN KROPP 
Surra en bår och prata om sjukvård.

FYSISKA UTMANINGAR 
Testa utmaningen omöjlig knut. Utmana scouterna att försöka plocka upp ett rep som är 

ungefär 1 meter och knyta en knut utan att släppa repet med någon av händerna. 

(Övningen och facit finns i boken Viktiga knopar.)

EGNA VÄRDERINGAR 
Låt scouterna fundera om de var en knop, vilken knop skulle de vara då och varför? 

EXISTENS 
Knopar för samman och binder ihop. Vad eller vem finns det i din närhet som fyller den 

rollen? Vad händer när det känns som att allt faller isär? Hur kan du hjälpa att knyta 

samman människor i din närhet mer?

SJÄLVINSIKT OCH SJÄLVKÄNSLA 
Skriv ett positivt ord om varje person som är med på mötet och knyt fast det på den 

personens snöre. Alla får med sig en samling uppmuntran hem.  

FÖRSTÅELSE FÖR OMVÄRLDEN 
Gör stationer där man får välja mellan knopar och tre andra aktiviteter. Vi funkar olika! 

Knopar är något som tränar fingerfärdighet, eller finmotorik med ett fint ord. En del har 

jättelätt att lära sig knopar och för andra är det ganska knepigt och kardborrband är det 

bästa som hänt. Reflektera efteråt i patrullen vad medlemmarna valde och sätt ord på 

vilka olika styrkor ni har. Prata också över hur ni valde, valde du det du redan kan, eller 

det du skulle vilja träna på? Inget är rätt eller fel. 

KÄNSLA FÖR NATUREN 
Gör en repstege/ gör knopar så ni kan hänga upp en fågelmatare. 
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AKTIV I SAMHÄLLET 
Tillverka något dekorativt med hjälp av knopar, exempelvis apnäve, kringelmatta eller 

oceanmatta och sälj till förmån för välgörenhet.  

RELATIONER 
Gör vänskapsarmband av salomonfläta. Instruktioner på hur ni går tillväga finns att söka 

på internet eller från boken Viktiga knopar. 

AKTIV I GRUPPEN 
Lek tillsammans i patrullen eller i helgrupp en lek där scouterna ska knyta en knop med 

bara en hand var. 

LEDARSKAP 
Lär ut en knop till en annan. 

PROBLEMLÖSNING 
Scouterna får testa att avlägsna en ring som har trätts på en ögla, utan att släppa taget 

om öglan eller förstöra ringen. Övningen är hämtat ifrån boken Viktiga knopar. 

FANTASI OCH KREATIVA UTRYCK 
Se Ylvis- Trucker´s Hitch och öva på knoparna som förekommer i videon. Låt scouterna 

sedan göra sin egna musikvideo med knopar. Här finns musikvideon: 

https://www.youtube.com/watch?v=TUHgGK-tImY

KRITISKT TÄNKANDE 
Gå igenom varför det är viktigt att knoparna blir rätt. Låt en ledare “lura” scouterna 

genom att visa knopar som är felkonstruerade och se om scouterna är med. 

https://www.youtube.com/watch?v=TUHgGK-tImY
https://www.youtube.com/watch?v=TUHgGK-tImY
https://www.youtube.com/watch?v=TUHgGK-tImY


En aktivitet- 14 målspår 

14 sätt till personlig utveckling för scouterna genom att elda 

Nedan kommer fjorton olika förslag på hur olika aktiviteter, innehållande 

eldning kan varieras med hjälp av våra fjorton olika målspår. 

TA HAND OM SIN KROPP 

Prata om vilket säkerhetstänk behöver scouterna ha med sig när de eldar. Prata också 

om hur scouterna ska göra om de bränner sig och vid en brännskada.  

FYSISKA UTMANINGAR 

Låt scouterna själva samla de material de behöver för att göra upp en eld under andra 

förhållande än vad de är vana vid, exempelvis när de regnar eller när det blåser massa. 

EGNA VÄRDERINGAR 

Gör tillsammans i patrullen upp en eld som ni kan laga mat över. Kom fram gemensamt 

vilken mat ni ska laga och hur era val av livsmedel påverkar oss och andra.  

EXISTENS 

Ordna ett ljusspår. Ha med inslag av exempelvis inspirerande citat, psalmer eller annan 

text längs med ljusspåret. 

SJÄLVINSIKT OCH SJÄLVKÄNSLA 

Prata ut om känslor. Scouterna får här i tystnad och enskilt skriva ner eller rita något 

som har gjort dem arga. Efteråt bränner ni lapparna och pratar om hur det kändes.  

FÖRSTÅELSE FÖR OMVÄRLDEN 

Vilken betydelse har elden i olika delar av världen och vilken roll har elden spelat 

historiskt? Dagens Nyheter skrev 2015 en artikel om eldens betydelse i historien som 

kan vara underlag för vidare diskussion bland scouterna. 

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/elden-gjorde-oss-till-manniskor/ 

KÄNSLA FÖR NATUREN 

Pratat om de skogsbränder som händer i både Sverige och världen och hur de påverkar 

oss i samhället och skogen. Vad ska en tänka på för att förebygga skogsbränder och hur 

kan en agera för att larma respektive hjälpa?  

AKTIV I SAMHÄLLET 
På Valborgsmässoafton tänds många eldar runt om i Sverige. Låt scouterna/scoutkåren 

anordna en brasa och bjud in allmänheten till ett trevlig firande. Viktigt är att kolla vad 

som gäller i din kommun och kontakta polisen innan en anordnar en brasa. 

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/elden-gjorde-oss-till-manniskor/
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/elden-gjorde-oss-till-manniskor/
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/elden-gjorde-oss-till-manniskor/


RELATIONER 

Gör upp en lägereld och ta er tid att låta scouterna reflektera, fundera och berätta om 

relationerna som de har till människor i sin närhet. Respektera och stötta varandra 

under lägerbålet.  

AKTIV I GRUPPEN 

Låt patrullen göra upp en eld utan att prata med varandra. Diskutera efteråt hur 

påverkar det gruppdynamiken och samarbetet. 

LEDARSKAP 

Låt scouterna i tur och ordning få leda resten i patrullen till att göra upp en eld. Låt den 

som leder fördela vem som gör vad och diskutera sen hur det kändes.  

PROBLEMLÖSNING 

För att en elda ska kunna brinna behövs syre, bränsle och värme. Hur gör scouterna upp 

en eld om exempelvis veden är blöt och frusen och hur påverkar det? Mer om eldens tre 

komponenter finns att läsa på: 

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/eld/vad-som-behovs-for-att-det-

ska-brinna/ 

FANTASI OCH KREATIVA UTRYCK 

Under det här mötet får scouterna gissa vad de är för något som brinner. Innan mötet 

har scouterna/ledarna filmat några föremål som de eldar upp. Sedan får scouterna se 

filmen när den spelas upp baklänges i slowmotion och gissa vad de är för något som 

brinner upp. 

KRITISKT TÄNKANDE 

Will it grill? Låt scouterna testa och se om olika saker brinner/hur det brinner /vad som 

händer under processen. Testa er fram med olika objekt men tänk här på att inte elda 

sådant som släpper ifrån sig farliga ämnen. 

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/eld/vad-som-behovs-for-att-det-ska-brinna/
https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/eld/vad-som-behovs-for-att-det-ska-brinna/
https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/eld/vad-som-behovs-for-att-det-ska-brinna/
https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/eld/vad-som-behovs-for-att-det-ska-brinna/
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