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Hur övar vi upp ett kritiskt 
tänkande? 

 

Hur kan du verkligen komma 
till insikt i att du duger som 

du är? 

 

Ett bra sätt att få öva 
ledarskap på? 

 

Hur löser du bäst ett 
problem? 

 

Bästa tipset för att skapa en 
bra relation? 

 

Bästa sättet att ta hand om 
sin kropp? 

 

 

Friluftsliv innebär för mig… 

 

Patrullen är för mig… 



 

 

  
Bästa fysiska aktiviteten? 

 

Ditt bästa tips för en stilla 
stund att reflektera över 

livets stora frågor? 

 

Hur kan vi stärka någon att 
våga säga vad hen tycker? 

. 
 

Ett roligt sätt att vara 
kreativ på? 

 

Ett bra sätt att få alla aktiva 
i en grupp? 

 

Hur kan vi bäst lära om 
saker som sker i vår 

omvärld? 

 

Ett smart sätt att bidra till 
samhället? 

 

Bästa aktiviteten ute i 
naturen? 

 



 

 

V       V       

 

 

  
Koppla en aktivitet till 
målspår aktiv i gruppen 

Koppla en aktivitet till 
målspår aktiv i samhället 

Koppla en aktivitet till 
målspår egna värderingar. 

 

Koppla en aktivitet till 
målspår existens 

Koppla en aktivitet till 
målspår fantasi och kreativt 

uttryck 

Koppla en aktivitet till 
målspår fysiska utmaningar 

 

Koppla en aktivitet till 
målspår förståelse för 

omvärlden 

Koppla en aktivitet till 
målspår kritiskt tänkande 



 

 

  
Koppla en aktivitet till 

målspår känsla för naturen 

Koppla en aktivitet till 
målspår ledarskap 

 

Koppla en aktivitet till 
målspår problemlösning. 

 

Koppla en aktivitet till 
målspår relationer 

Ett bra sätt att få alla aktiva 
i en grupp? 

 

Hur kan vi bäst lära om 
saker som sker i vår 

omvärld? 

 

Koppla en aktivitet till 
målspår aktiv i gruppen 

Koppla en aktivitet till 
målspår självinsikt och 

självkänsla 
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Scoutmetoden jag tycker är 
svårast att jobba med är…. 

 

Förklara hur en aktivitet blir 
till scouting genom 

patrullsystemet 

Koppla en aktivitet till 
målspår ta hand om sin 

kropp 

 
 

Förklara hur en aktivitet blir 
till scouting genom lokalt 

och globalt 
samhällsengagemang 

Förklara hur en aktivitet blir 
till scouting genom Scoutlag 

och scoutlöfte 

Dra 2 målspårskort och 2 
scoutmetodskort. Säg en 
aktivitet som detta kan bli 

Dra 2 målspårskort och 1 
scoutmetodskort. Säg en 
aktivitet som detta kan bli 

 

Dra 3 målspårskort och 1 
scoutmetodskort. Säg en 
aktivitet som detta kan bli 



 

 

 

  

Be personen till höger säga 
en aktivitet. Förklara hur 

den aktiviteten kan bli på 2 
olika sätt med 2 olika 

målspår. 
 

Be personen till vänster 
säga en aktivitet. Förklara 
hur den aktiviteten kan bli 
på 2 olika sätt med 2 olika 

målspår. 
 

Dra ett scoutmetodskort. Ge 
exempel på hur den 

metoden kan genomsyra en 
termin 

 

Dra ett målspårskort. Ge 
exempel på hur det 

målspåret kan genomsyra en 
termin. 

 

Dra ett målspårskort. 
Förklarar vad det målspåret 

innebär för dig. 
 

Dra ett scoutmetodskort. 
Förklara vad dem metoden 

innebär för dig. 
 

Dra ett scoutmetodskort. 
Förklara vad dem metoden 

innebär för arbetet med 
scouterna. 

 

Dra ett målspårskort. 
Förklara vad dem metoden 

innebär för arbetet med 
scouterna. 
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 Min favoritplats är…. Förklara hur en aktivitet blir 
till scouting genom 

stödjande och lyssnande 
ledarskap 

Förklara hur en aktivitet blir 
till scouting genom friluftsliv 

Förklara hur en aktivitet blir 
till scouting genom 
symboliskt ramverk 

 

Första gången jag kom i 
kontakt med scouterna var… 

För mig betyder Scouterna… 

En häftig upplevelse jag haft 
är… 

Jag är som mest effektiv 
när… 


