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Tillhörighetsmärken för alla 
 

 
Sverigemärket 
Det här märket visar att du är scout från Sverige. 

 
 
 
EU-märket 
Det här märket visar att du är scout i Europeiska unionen. 

 
 
Världsscoutmärke flicka 
Det här märket visar att du tillhör Scouternas världsorganisation för 

flickor, World Association for Girl Guides and Girl Scouts. 

 

 

 

Världsscoutmärke pojke 
Det här märket visar att du tillhör Scouternas världsorganisation för 

pojkar, World Organisation of the Scout Movement. 

  



 
 
 

Märken för spårare 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  



Tillhörighetsmärke 
  

 

Delas ut vid invigning av nya spårarscouter.  

Fästs på höger ficklock. 

 

 

  

Deltagandemärken 
 

 
 Fotspår                        Ljusspår                      Djurspår                         Tidspår  

 
 

Scouterna får deltagandemärkena som ett minne för vad hon eller han har upplevt tillsammans 

med patrullen. Precis som med märken som delas ut efter hajker och läger delas 

deltagandemärkena också ut till alla som har deltagit, oavsett om de varit med hela tiden eller 

bara delar av tiden. 

För spårare finns det fyra deltagandemärken och de representerar deltagande under en viss tid 

(under en termin eller motsvarande) då man har arbetat med scoutmetoden och utvecklats längs 

målspåren. Precis som ett märke från ett läger blir ett deltagandemärke ett minne av 

upplevelserna patrullen haft tillsammans. 

 

Alla scouter i en patrull eller avdelning får ett likadant deltagandemärke, oavsett om det var deras 

första eller fjärde termin, eftersom de delar samma upplevelse. Det spelar ingen roll vilken 

ordning ni väljer att dela ut märkena men bestäm inför varje termin/tidsperiod vilket ni kommer 

att dela ut i slutet. 

 

Märkena har olika namn och motiv. Låt er inspireras av det när ni lägger upp programmet och 

skapar symboliska ramverk om ni vill, men ni kan lika gärna göra något helt annat. 

 

  



Intressemärken 
Intressemärkena är främst tänkta för de två-tre yngre åldersgrupperna. Beroende på vilka scouter 

som är intresserade av vilka intressemärken kan det ibland också passa bra att bryta de vanliga 

patrullerna och bilda nya grupperingar tillfälligt. Till exempel kan alla som har en viss roll i varje 

patrull tillsammans jobba med ett märke som rör deras ansvarsområde. 

 

      

 Internationellt: Lära Klura Hitta  Tända 

  

  

  

  

  

 Matettan  Goda gärningar Skapa Första repmärket 

      

Påstra Miljö: Sortera     

 

  



 

Internationellt: Lära 
 
 
 

Scouting är en global rörelse med ca 40 miljoner medlemmar i över 160 länder. Internationellt: 

Lära handlar om att lära sig mer om scouting i ett annat land och det landets kultur. Att lära sig 

mer och träffas över gränserna är en viktig del av scouting. På så sätt bidrar vi till fred och 

förståelse mellan folk och länder. 

 
Målspår 
Förståelse för omvärlden, egna värderingar, självinsikt och självkänsla. 

 
Innehåll 
För att få intressemärket Internationellt: Lära ska du ta reda på hur det är att vara scout i ett annat 

land och vad det innebär. Det kan ni till exempel göra genom att ta reda på vad de gör för 

scoutaktiviteter, vilka likheterna och skillnaderna är det jämfört mot vad ni gör i Scouterna. Ni kan 

också ta reda på hur många scouter det finns i det landet, vilka åldersgrupper de har, om det finns 

olika scoutförbund och vad det betyder och så vidare. På www.scouterna.se, www.wagggs.org och 

www.scout.org finns kontaktuppgifter och länkar till scoutorganisationer i hela världen. Kanske är 

det någon i kåren som har varit på läger i ett annat land och kan berätta mer om det. Passa 

samtidigt på att lära er mer om själva landet. Det finns massor av information på internet och 

bibliotek men att jobba med det här märket är mer än att bara läsa och prata. Lyssna på musik 

från det land ni valt, laga typisk mat, avbilda typiska djur och natur från landet i papier maché, 

måla eller prova någon typisk dans. 

  
  

http://www.scouterna.se/
http://www.wagggs.org/
http://www.scout.org/


 
 

Klura 
 
 
 

Att prova på att lösa kluriga gåtor, chiffer och lösa problem är en utmaning för de flesta som inte 

bara är roligt utan kan göra att du kan ha kontakt med någon utan att andra förstår vad ni pratar, 

skriver eller ritar om. 

 

Målspår 
Fantasi och kreativt uttryck, problemlösning, relationer. 

 

Innehåll 
För att få det här märket ska du lära dig att lösa och använda minst två olika sorters chiffer eller 

”hemliga språk”. Du ska inte bara lösa det någon annan gjort utan också visa att du kan göra egna 

meddelanden med hjälp av chiffret eller det hemliga språket. Du ska också testa att lösa olika 

typer av problem, till exempel genom gåtor, skattjakter, och soduko. 

 

Kommentar 
Brädgårdschiffer och scoutchiffer 

  



 

Hitta 
 
 
  

För att du som scout ska kunna ta eget ansvar och ge dig ut på olika äventyr är det viktigt att du 

kan känna dig säker i en ny miljö och hitta dit du ska. 

 

Målspår 
Kritiskt tänkande, problemlösning, känsla för naturen, aktiv i gruppen. 

 

Innehåll 
För att få intressemärket Hitta ska du veta vad du ska göra om du går vilse och hur du kan öka 

chansen att bli hittad. Du ska kunna din adress och ett telefonnummer till en vuxen anhörig 

utantill och ha provat att vara ensam en kort stund i naturen. 

 

 
 
 

Tända 

 
 

För att få värme, kunna laga mat och skapa en mysig stämning är det bra att veta hur man enkelt 

och säkert gör upp och underhåller en eld. Genom att jobba med intressemärket Tända övar du på 

grunderna för att elda. 

 

Målspår 
Problemlösning, känsla för naturen, aktiv i gruppen. 

 

Innehåll 
För att få det här märket ska du kunna och visa dina scoutkompisar och ledare: 

● Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig 

i närheten av ljus och eld. 

● Veta vad du ska göra om du bränner dig. 

● Tända en tändsticka och provat att tända en lykta och en eld. 

 

  



 

Goda gärningar 
 

 

 

Scouter kämpar för en bättre värld. Att tänka på andra, vara vänlig och hjälpsam kan verka 

självklart men ibland behöver vi hjälp att komma ihåg det och träna på att se vad vi kan göra för 

andra. 

Målspår 

Aktiv i samhället, självinsikt och självkänsla, relationer, egna värderingar. 

Innehåll 

En god gärning är när du, utan att du måste det eller tjänar på det, gör något för att hjälpa någon 

annan eller för att göra någon annan glad. För att få intressemärket Goda gärningar ska du 

reflektera över om och på vilket sätt du har gjort en god gärning. Skriv eller rita i en ”dagbok” varje 

dag under tid som ni bestämmer tillsammans. Ni kan till exempel starta på ett scoutmöte, följa 

upp hur det går på nästa och avsluta på det tredje mötet. Målet är att göra minst en god gärning 

om dagen men kommer det inget bra tillfälle en dag så passa på att fundera på hur man ser 

situationer där man kan göra en insats.  

 
 
 
 

Matettan 
  

 

 

Äta bör man, annars dör man. Men mat är inte bara en nödvändighet, det är också ett spännande 

och roligt hantverk, fullt av möjligheter. Här är chansen att lära sig laga enklare mat och kunna 

klara sig själv. 

 

Målspår 
Ta hand om sin kropp, aktiv i gruppen, kritiskt tänkande, aktiv i samhället. 

 

Innehåll 
För att få Matettan ska du vara med och laga mat både inomhus och utomhus på spritkök eller 

liknande. Du ska med ledarnas hjälp kunna följa ett enkelt recept och vara delaktig i matlagningen 

från start till dess att disken är klar. Du ska även känna till vad som gäller kring hygien i samband 

med matlagning. 

 

  



 

 
Skapa 
 
 
 

Att skapa något kreativt med sina egna händer är både en rolig utmaning och ett skönt sätt att 

koppla bort allt annat för en stund. 

Målspår 

Fantasi och kreativt uttryck, problemlösning, fysiska utmaningar. 

Innehåll 

För att få intressemärket Skapa ska du tillverka tre olika saker i tre olika material och på tre olika 

sätt. Det kan till exempel vara att tillverka en patrulltröja, en patrullmaskot, en egen kniv eller 

sölja, bygga en fågelholk, knyta armband, sy packpåsar, scrapbooking mm. Du ska själv vara med 

och bestämma hur föremålen ska se ut och på vilka sätt du ska skapa dem.  

 

Kommentar 
Exemplen kan vara något avancerade för spårare. De kan t ex göra lerfigurer, göra former av gips 

eller papper etc. Detta märket fortsätter de med som upptäckare. Där kan de börja arbeta mer 

med trä och tyg. 

  



 

 

Första repmärket 
 
 
 

Rep går att använda till en massa bra saker, framför allt när du är ute i naturen men också i helt 

andra situationer. Genom att jobba med repmärket lär du dig att lösa olika problem med hjälp av 

rep och knopar. 

Målspår 

Problemlösning, fysiska utmaningar, fantasi och kreativt uttryck. 

Innehåll 

För att få första repmärket ska du kunna slå tre viktiga knopar och visa dina scoutkompisar och 

ledare detta. Du ska också veta vad du kan använda varje knop till.  

 

Kommentar 
Råbandsknop:  används för att binda om något med ett rep, som ett 

paket, en rulle, ett knippe eller vid läggandet av förband. Namnet har 

den fått för att den användes till att knyta fast råsegel vid råarna. 

Råbandsknopen är inte  säker vid sammanfogning av två linor och bör 

aldrig  användas för detta ändamål. 

 

Dubbel halvslag:  Fästa rep vid en slana inför surrning, förtöja båtar. 

 

Pålstek:  Pålsteken är mest använt inom segling där den används vid 

förtöjning och för att hissa och bärga föremål. Inom scouterna 

används pålsteken så fort man behöver en fast ögla. Pålsteken går inte 

upp, glider inte och låser sig.  



 

 

 

Plåstra 
 
 
 

En förutsättning för att du som scout ska kunna ta eget ansvar och ge dig ut på olika äventyr är att 

du kan hantera skador och olyckssituationer som kan uppstå. Det är viktigt att du vet vad man ska 

göra om någon skadar sig och det är skönt att veta att dina kompisar vet vad de ska göra om du 

skadar dig. 

Målspår 

Problemlösning, Fysiska utmaningar, Ta hand om sin kropp, Aktiv i gruppen 

Innehåll 

För att få intressemärket Plåstra ska du känna till och kunna visa dina scoutkompisar och din 

ledare: 

● Hur man tar hand om mindre sår som skärsår. 

● Hur man lägger ett tryckförband och placerar skadan i högläge. 

● Hur man på kan förebygga skavsår och ta hand om skavsår om du ändå får ett. 

● Vilka de viktigaste sakerna i sjukvårdväskan är och vad man använder dem till. 

● Hur man ringer efter ambulans, brandkår och polis och vad man ska säga när man ringer. 

 

Kommentar 
Förklaring på punkterna ovan.. 

(Liza kan lägga upp förslag på sjukvårdsmöte för spårare på googledrive) 
  



 
 
 

Miljö: Sortera 
 
 

Vi har bara en jord och vi människor kan påverka hur vi tar hand om den för att alla ska trivas och 

för att den ska hålla så länge som möjligt. Scouter bryr sig och det här märket handlar om att lära 

sig mer om hur vi påverkar vår miljö och vad vi kan göra åt det. 

Målspår 

Aktiv i samhället, känsla för naturen, egna värderingar 

Innehåll 

För att få intressemärket Miljö: Sortera ska du lära dig om hur människan påverkar naturen och 

visa att du bryr dig och: 

● Prata med dina patrullkompisar och ledare vad du använder el till varje dag och gör en 

lista över hur du kan minska hur mycket energi du använder i vardagen. Efter en tid, till 

exempel en månad, tar ni upp listan igen och pratar om hur det har gått. 

● Gör en städinsats tillsammans där ni samlar skräp utomhus någonstans eller rensar ett 

förråd och skänker eller säljer det ni inte använder längre. 

● Gå igenom vilka miljömärkningar det finns för olika varor med dina patrullkompisar och 

ledare. Lär dig att känna igen de tre vanligaste. 

 

Passa också på att genomför värderingsövningar på miljötemat. Tips på aktiviteter finns bland 

annat i aktivitetslådan Love Earth på Scoutshop.  

  



 

 

 

Märken för upptäckare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Tillhörighetsmärke 
 
 
Delas ut vid invigning av nya upptäckarscouter.  

Fästs på höger ficklock. 

  

 

Deltagandemärken 
 
 
 
 

 

 

 

 Berättelsen                       Människan                       Fjärran                        Horisonten  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nära                                  Vägen 

 

 

Scouterna får deltagandemärkena som ett minne för vad hon eller han har upplevt tillsammans 

med patrullen. För Upptäckare finns det sex deltagandemärken och de representerar deltagande 

under en termin då man har arbetat med scoutmetoden och utvecklats längs målspåren. Precis 

som ett märke från ett läger blir ett deltagandemärke ett minne av upplevelserna patrullen haft 

tillsammans. Alla scouter avdelningen får ett likadant deltagandemärke, oavsett om det var deras 

första eller fjärde termin, eftersom de delar samma upplevelse.  

 

Det spelar ingen roll i vilken ordning ni använder dem, men bestäm inför varje termin vilket ni 

kommer att dela ut och när. Eftersom det finns sex olika märken och bara fyra terminer i 

upptäckarna så kommer inte alla kunna få alla märken, det viktiga är att de inte får samma märke 

två gånger. 

 

Märkena har olika namn och motiv. Låt er inspireras av det när ni lägger upp programmet och 

skapar symboliska ramverk om ni vill, men ni kan lika gärna göra något helt annat. Den som vill kan 

bygga vidare på namnet eller temat för respektive märke under terminen, men det går lika bra att 

inte göra det. Oavsett hur ni gör kommer scouterna att koppla sina minnen till respektive märke.  



 

Bevismärken 
Bevismärkena ger scouten tillträde till något (till exempel att använda kniv) efter att hon eller han 

har visat att de kan utföra det på ett säkert sätt. Det är ledarens uppgift att bedöma om, och när, 

det är lämpligt att jobba med och dela ut märket. Det finns rekommendationer för i vilken ålder de 

är lämpliga att arbeta med men i slutändan är det du som ledare som bestämmer när scouten är 

mogen för att börja använda till exempel kniven. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Simma                                                 Kniv                                                 Yxa och såg 

 
  



 
 

Simma 
 
 
 

Att kunna simma är en bra förutsättning för att aktiviteter på eller i närheten av vatten ska vara 

säkra och roliga. 

Att jobba med bevismärket för simning innebär både praktiska övningar och samtal om hur man 

ska agera. Jobba gärna med simmärket inför att ni ska göra något på eller vid vattnet så att alla 

förstår varför det är bra att kunna. Badreglerna som finns listade nedan är exempel på viktiga 

förhållningsregler. Fyll gärna på eller justera för att passa er verksamhet på bästa sätt. 

Innehåll: 
För att få bevismärke simning ska du kunna visa dina patrullkompisar och din ledare: 

● Att du kan simma 200 meter. 

● Att du kan dyka eller hoppa i vattnet från en brygga eller bassängkant. 

● Att du känner till och följer de viktigaste badreglerna. 

 

Exempel på badregler: 

● Bada alltid tillsammans med minst en kompis. 

● Knuffa aldrig i någon annan. 

● Simma inte under hoppställningar. 

● Dyk aldrig i vattnet om du inte vet hur det ser ut under ytan. 

● Ropa aldrig på hjälp på skoj. 

  



 
 

Kniv 
 
 
 

Kniven är ett praktiskt verktyg som samtidigt kan skada allvarligt. Aktiviteterna för att få 

knivmärket är tänkta att ge scouten de färdigheter och kunskaper som behövs för att hantera en 

kniv på ett säkert sätt. 

 

Att jobba med knivbeviset innebär både praktiska övningar och samtal om vad som är viktigt att 

tänka på. Gör aktiviteterna kopplade till bevismärket i ett sammanhang så att det blir tydligt för 

alla när kunskaperna är tänkta att användas. Till exempel genom att tälja något som går att 

använda, öva på att spänta stickor för att kunna göra en upp eld och prata om knivlagen samtidigt 

som ni gör aktiviteter kopplade till samhället i stort. Behöver du tips på bra aktiviteter kolla på 

Aktivitetsbanken, prata med ledarvänner eller fråga vad scouterna vill hitta på för att uppnå målet 

med att lära sig allt om kniven.  

 

Innehåll:  
För att få knivbeviset ska du känna till och kunna visa dina patrullkompisar och din ledare: 

● Hur en kniv används så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig och följa detta när 

du använder kniven. 

● Veta hur en kniv tas emot och lämnas på ett säkert sätt och följa detta när du använder 

kniven. 

● Hantera kniven på ett sätt som gör att den inte skadas eller slits mer än nödvändigt. 

● Känna till vad den Svenska knivlagen innebär. 

● Veta vad knivens delar kallas. 

● Kunna slipa en kniv. 

● Provat att tälja något användbart på ett säkert sätt som ledaren godkänt. 

  

http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/
http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/


 
 

Yxa och såg 
 
 
 

Yxan och sågen är praktiska verktyg samtidigt som de kan skada allvarligt. Aktiviteterna för att få 

märket är tänkta att ge scouten de färdigheter och kunskaper som behövs för att hantera 

verktygen på ett säkert sätt. Att jobba med bevismärket innebär både praktiska övningar och 

samtal om vad som är viktigt att tänka på. Gör aktiviteterna kopplade till bevismärket i ett 

sammanhang så att det blir tydligt för alla när kunskaperna är tänkta att användas. Till exempel 

genom att hugga ved för att kunna göra upp eld eller ta ner ett mindre träd som ändå ska rensas 

undan. 

Innehåll: 

För att få bevismärke yxa och såg ska du känna till och kunna visa dina patrullkompisar och din 

ledare: 

● Kunna hugga och såga säkert så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig och följa 

detta när du använder yxan och sågen. 

● Veta hur en såg och en yxa skyddas när man ska ta dem med sig och följa detta när ni ska 

någonstans 

● Veta hur en såg och en yxa förvaras när den inte används, både utomhus och inne (på 

övernattning och i förråd) och följa detta. 

● Kunna använda yxan till att kvista en slana eller stock för att kunna använda den till något. 

● Kunna namnge yxans och sågens olika delar. 

● Kunna slipa en yxa och byta sågblad på en såg. 

  



Intressemärken 
Intressemärkena är främst tänkta för de två-tre yngre åldersgrupperna. Beroende på vilka scouter 

som är intresserade av vilka intressemärken kan det ibland också passa bra att bryta de vanliga 

patrullerna och bilda nya grupperingar tillfälligt. Till exempel kan alla som har en viss roll i varje 

patrull tillsammans jobba med ett märke som rör deras ansvarsområde. 

 

 

    

Internationellt: Lyssna Finna Brinna Mattvåan 

    

Skapa Spela Hjälpa Miljö: Återvinn 

  

  

Blogga Vara ute: Skogen   

  



 

 

Internationellt: Lyssna 
 
 
 

Scouting är en global rörelse med ca 40 miljoner medlemmar i över 160 länder. Internationellt: 

Lyssna handlar om att ha kontakt med scouter i ett annat land. Att träffas över gränserna är en 

viktig del av scouting. På så sätt bidrar vi till fred och förståelse mellan folk och länder. Som scout 

har du alltså fantastiska möjligheter att lära känna nya vänner från andra länder. 

Målspår 

Förståelse för omvärlden, relationer, självinsikt och självkänsla. 

Innehåll 

För att få Internationellt: Lyssna ska du intressera dig för andra länder och andra kulturer. Du ska 

själv eller tillsammans med din patrull brevväxla/chattforum etc med en scout eller en scoutgrupp 

i ett annat land och på så sätt lära dig mer om det landets kultur, människor, scouting och så 

vidare. Det spelar ingen roll om ni har kontakt via internet eller genom vanlig post. Hjälp med att 

hitta scouter i andra länder som vill brevväxla får ni enkelt genom att höra av er till 

postbox(a)scout.se. Fler tips om internationella kontakter finns på www.scouterna.se. Under tiden 

ni har kontakt med de andra scouterna ska ni regelbundet reflektera med patrullkompisar och 

ledare om vad ni pratat om, hur det verkar vara i det andra landet och så vidare.  

  

http://www.scouterna.se/


 
 

Finna 
 
 
 

För att våga ge sig ut på äventyr gäller det att hitta dit man ska och kunna orientera sig. 

Intressemärken finna är en fortsättning på intressemärket Hitta och du får kunskap i verktyg och 

metoder för att klara sig själv. 

Målspår 

Kritiskt tänkande, problemlösning, känsla för naturen, aktiv i gruppen. 

Innehåll 

För att få intressemärket Finna ska du: 

● Förstå hur kartan förhåller sig till verkligheten och känna till de vanligaste karttecknen. 

● Kunna använda kartor av olika typ och skala för att orientera dig och hitta vägen dit du ska, 

både i bebyggt område och i naturen. 

● Kunna använda en kompass för att ta ut väderstäck och riktning till målet. 

● Känna till andra sätt att hitta vädersträcken, t.ex. med hjälp av klockan, polstjärnan och 

tecken i naturen. 

● Känna till hur du kan hitta kartor och satellitbilder på internet. 

● Provat och känna till grunderna för en GPS om ni har tillgång till det. 

  



 
 

Brinna 
 
 
 

Det här är en fortsättning på intressemärket Tända. Genom att jobba med Brinna lär du dig mer 

om elden och hur man kan använda den på ett bra sätt. Eld som kan användas till att laga mat på, 

skapa en mysig stämning eller ge värme. 

 

Innehåll 
För att få det här märket ska du öva på och visa dina scoutkompisar och ledare innehållet för 

intressemärket Tända, alltså: 

● Tända en tändsticka och provat att tända en lykta och en eld. 

● Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig 

i närheten av ljus och eld. 

● Veta vad du ska göra om du bränner dig. 

 

Dessutom ska du veta och kunna visa dina ledare och scoutkompisar: 

● Vad som behövs för att en eld ska fungera (syre, värme, bränsle) och ha fått testa vad som 

händer om alla delar inte finns med. 

● Veta hur man eldar säkert, det vill säga hur man gör en säker eldstad som hindrar elden 

från att sprida sig och hur du förbereder för att kunna släcka elden. 

● Kunna göra upp en eld. 

  



 
 

Mattvåan 
 
 
 

Det här märket är en fortsättning av Matettan. Du får öva dig mer i att planera för matlagningen, 

tillreda mer avancerad mat på olika sätt. Mat är inte bara en nödvändighet för att vi ska överleva, 

det är också ett spännande och roligt hantverk. 

Målspår 

Ta hand om sin kropp, aktiv i gruppen, kritiskt tänkande, aktiv i samhället. 

Innehåll 

För att få Mattvåan ska du ha varit med och lagat mat inomhus och utomhus på spritkök eller 

liknande och varit delaktig i matlagningen från start till disk. Men också kunna hantera hygienen 

enligt intressemärket Matettan. Du ska också vara med och planera menyn för en 

helgövernattning eller motsvarande tid. Du ska kunna följa ett recept och laga mat med flera 

ingredienser både inomhus och på öppen eld. Du ska också känna till vad som påverkar 

hållbarheten på olika livsmedel och hur de behöver förvaras.  

 

 

 

Skapa 
 
 
 

Att skapa något kreativt med sina egna händer är både en rolig utmaning och ett skönt sätt att 

koppla bort allt annat för en stund. 

Målspår 

Fantasi och kreativt uttryck, problemlösning, fysiska utmaningar. 

Innehåll 

För att få intressemärket Skapa ska du tillverka tre olika saker i tre olika material och på tre olika 

sätt. Det kan till exempel vara att tillverka en patrulltröja, en patrullmaskot, en egen kniv eller 

sölja, bygga en fågelholk, knyta armband, sy packpåsar, scrapbooking mm. Du ska själv vara med 

och bestämma hur föremålen ska se ut och på vilka sätt du ska skapa dem.  

 

Kommentar 
I spårarna har de fått jobba med lera eller gips. Nu kan de ta nästa steg och få arbeta i trä och tyg. 

Kanske göra sin första hajkbricka och matpåse eller lägerbålsfilt?  



 

 

Spela 
 
 

Genom att spela teater tränar du dig på många saker, som att uttrycka dig, att visa känslor och att 

våga ta plats. Det kräver både förberedelser och mod. Att sätta upp en teaterföreställning 

tillsammans kan också vara ett jättebra sätt för er i gruppen att lära känna varandra bättre och att 

bli bättre på att samarbeta. Om ni bjuder in en stor publik kan det dessutom vara ett sätt att få in 

lite extra pengar till er verksamhet eller till ett välgörande ändamål. 

Målspår 

Aktiv i gruppen, ledarskap, självinsikt och självkänsla, fantasi och kreativt uttryck. 

Innehåll 

För att få intressemärket Spela ska du vara delaktig i att sätta upp en teaterföreställning eller 

annan typ av show för publik. I det ingår att: 

● Skapa ett manus, antingen utifrån en egen idé eller utifrån en färdig berättelse. 

● Förbereda scen, miljö och rekvisita. 

● Öva in repliker och repetera. 

● Antingen är du engagerad i alla dess saker eller så fördjupar du dig i någon av dem, till 

exempel att du skriver manus och regisserar dina kamrater eller att du ansvarar för scen, 

dekor och rekvisita. Efteråt ska du, tillsammans med de andra som var med, utvärdera er 

teateruppsättning. 

  



 
 

Hjälpa 
 
 
 

Hjälpa är en fortsättning på intressemärket Plåstra. Genom att jobba med Hjälpa lär du dig mer 

om hur du kan hjälpa någon som har skadat sig, vad man behöver ha med sig och hur du kan 

undvika att någon skadar sig. För att våga ge sig ut på okända äventyr är det bra att vara redo och 

kunna hantera skador och olyckssituationer som kan uppstå. 

Målspår 

Problemlösning, Fysiska utmaningar, Ta hand om sin kropp, Aktiv i gruppen 

Innehåll 

För att få intressemärket Hjälpa ska du känna till och kunna visa dina scoutkompisar och din ledare 

innehållet för intressemärke Plåstra, alltså: 

● Hur man tar hand om mindre sår som skärsår. 

● Hur man lägger ett tryckförband och placerar skadan i högläge. 

● Hur man på kan förebygga skavsår och ta hand om skavsår om du ändå får ett. 

● Vilka de viktigaste sakerna i sjukvårdväskan är och vad man använder dem till. 

● Hur man ringer efter ambulans, brandkår och polis och vad man ska säga när man ringer. 

 

Dessutom övar du på och visar dina scoutkompisar och din ledare att du kan: 

● Prioritera enligt LABC. 

● Frigöra luftvägar och utföra mun mot mun-metoden. 

● Lägga en person i stabilt sidoläge. 

● Lägga om en stukad fot. 

● Veta vilken sjukvårdsutrustning ni behöver ha med er på hajk. 

● Visa att du kan hantera din personliga hygien på övernattning utomhus. 

● Känna igen symptomen för energibrist och vätskebrist och veta vad du kan göra för att 

undvika det. 

  



 

Miljö: Återvinn 
 

 

Miljö: Återvinn är en fortsättning på intressemärket Miljö Sortera. Vi har bara en jord och vi 

människor kan påverka hur vi tar hand om den för att alla ska trivas och för att den ska hålla så 

länge som möjligt. Scouter bryr sig och det här märket handlar om att lära sig mer om hur vi 

påverkar vår miljö och vad vi kan göra åt det. 

Målspår 

Aktiv i samhället, känsla för naturen, egna värderingar. 

Innehåll 

För att få intressemärken Miljö: Återvinn ska du gått igenom innehållet i intressemärket Miljö: 

Sortera, alltså: 

● Prata med dina patrullkompisar och ledare vad du använder el till varje dag och gör en 

lista över hur du kan minska hur mycket energi du använder i vardagen. Efter en tid, till 

exempel en månad, tar ni upp listan igen och pratar om hur det har gått. 

● Gör en insamling tillsammans där ni samlar skräp utomhus någonstans eller rensar ett 

förråd och skänker eller säljer det ni inte använder längre. 

● Gå igenom vilka miljömärkningar det finns för olika varor med dina patrullkompisar och 

ledare och. Lär dig att känna igen de tre vanligaste. 

 

Dessutom ska du tillsammans med patrullkompisar och ledare: 

● Ta reda på vad som händer med soporna efter att du slängt dem i rätt sopkärl. 

● Ta reda på var man kan köpa prylar och saker, som någon använt förut, i er närhet och 

prata om vad ni tycker är okej att använda som varit någon annans. Kläder, möbler, 

sportutrustning, tält, leksaker, tallrikar, glas… 

● Ta reda på hur långt olika matvaror har åkt innan de kommer till er butik och fundera på 

vad ni vill välja 

● Ta reda på hur mycket resurser (till exempel el och vatten) som krävs för att tillverka olika 

varor (till exempel mat, kläder, elektroniska prylar) och prata om ni hur kan påverka vad ni 

använder. 

 

Passa också på att göra komposteringsförsök och gör värderingsövningar på miljötemat. Tips på 

aktiviteter finns bland annat i aktivitetslådan Love Earth på Scoutshop.  
  

http://www.scoutshop.se/
http://www.scoutshop.se/


 

 

Blogga 
 
 
 

Att dokumentera vad ni gjort tillsammans gör det lätt att komma ihåg roliga händelser och allt 

man är med om. Samtidigt kan det vara ett perfekt tillfälle att visa och berätta för andra vad ni gör 

på Scouterna. 

Målspår 

Självinsikt och självkänsla, förståelse för omvärlden, relationer, fantasi och kreativt uttryck. 

Innehåll 

För att få intressemärket Blogga ska du dokumentera vad ni gör tillsammans under minst två 

månader digitalt, till exempel genom att blogga eller skapa en egen sajt. Använd både text och 

foto. Men var noga med att alla som är med på bilderna tycker att det är okej att bilderna 

publiceras. Prata med varandra i patrullen under tiden om hur det går och utvärdera tillsammans 

med era ledare hur det går och hur det känns att berätta för andra vad ni gör.  

  



 

 

Vara ute: Skogen 
 

 

 

Att vara ute i naturen på hajk eller läger kan innebära stora utmaningar och ställer bland annat 

krav på planering, eget ansvar och samarbete. Vad det innebär att vara ute skiljer sig åt mellan 

årstider och platser . Intressemärkena Vara ute finns i fem varianter beroende på miljö, välj att 

jobba med ett av dem eller allihop (men ett i taget). 

Målspår 

Aktiv i gruppen, relationer, känsla för naturen, ta hand om sin kropp, fysiska utmaningar, 

självinsikt och självkänsla. 

Innehåll 

Vara ute märkena kan passa för alla åldersgrupper. Ju äldre scouterna är desto större del kan de ta 

i planeringen inför hajken. För att få ett av intressemärkena Vara ute ska du ha varit med på en 

hajk med övernattning i den valda miljön (vatten, fjället, skogen, staden, vintern). Beroende på var 

och när ni genomför ert äventyr kan aktiviteten se olika ut, ni kan till exempel vandra, cykla, 

klättra, segla, paddla, åka skidor eller skridskor. Du ska vara delaktig i de förberedelser som 

behövs, som att planera packning, färdväg, övernattningsplats och matsedel. Efter hajken är det 

viktigt att du utvärderar den tillsammans med de andra som var med. Ni ska diskutera vad ni 

gjorde bra och vad ni kan göra annorlunda nästa gång. För att komma ihåg dina upplevelser och 

tankar är det bra om du fotograferar och antecknar under hajken.  



 

 

Märken för äventyrare 

 
 
 
  



Tillhörighetsmärke 
 
 
Delas ut vid invigning av nya upptäckarscouter.  

Fästs på höger ficklock. 

  

 

Deltagandemärken 
Scouterna får deltagandemärkena som ett minne för vad hon eller han har upplevt tillsammans 

med patrullen. Precis som med märken som delas ut efter hajker och läger delas 

deltagandemärkena också ut till alla som har deltagit, oavsett om de varit med hela tiden eller 

bara delar av tiden. 

För äventyrarscouter finns det åtta deltagandemärken som kallas för äventyr. Äventyren är 

projekt som genomförs i patrullen som själva bestämmer vilket äventyr de vill genomföra. Tanken 

är att ni arbetar med ett äventyr under en termin. 

 

Patrullerna bestämmer sina äventyr 

Varje patrull bestämmer vad de tycker är roligast att arbeta med. Finns det flera patruller i samma 

avdelning kan patrullerna jobba med olika äventyr. Även om flera patruller väljer samma äventyr 

genomför varje patrull sitt eget projekt för sig. 

 

Äventyren finns beskrivna i boken Äventyrarnas handbok. Även om det finns vissa ramar är det 

upp till patrullen att bestämma hur äventyren blir, precis som med alla projekt handlar det om att 

sätta upp mål och genomföra det man bestämmer tillsammans. 

 
  



 

Hajken 
Det här äventyret går ut på att ni ska planera och genomföra en hajk i 

patrullen. 

Omfång: 2–3 möten för att planera och förbereda, 1–2 dygn på hajk, 1 

möte för att packa upp och utvärdera. 

Målspår: Känsla för naturen, Relationer, Fysiska utmaningar. 

 

Mötet 
Det här äventyret går ut på att träffa en annan ungdomsgrupp, som 

har en annan inriktning än ni själva och fundera över hur era 

livsåskådningar är lika eller olika. 

Omfattning: 1–2 möten för förberedelser, 1 möte för genomförande, 

1 möte för uppföljning. 

Målspår: Existens, Självinsikt och självkänsla, Förståelse för omvärlden. 

 

 

Miljön 
Det här äventyret handlar om att göra något för miljön. 

Omfattning: 4–8 möten. 

Målspår: Kritiskt tänkande, Aktiv i samhället, Känsla för naturen. 

 
 

Rösten 
Det här äventyret handlar om att göra något för att påverka världen 

utanför Scouterna. 

Omfattning: 1 veckas spaning på egen hand, 1–2 planeringsmöten, 1–2 

möten för att genomföra. 

Målspår: Förståelse för omvärlden, Aktiv i samhället, Kritiskt tänkande. 

 
 

Bygget 
Det här äventyret handlar om att tillsammans skapa något till er 

utrustning, patrullya, eller scoutlokal. 

Omfattning: Cirka 3–7 möten, beroende på vad ni gör. 

Målspår: Fantasi och kreativt uttryck, Fysiska utmaningar, Aktiv 

i gruppen. 

 



 

Världen 

Det här äventyret handlar om att få kontakt med 

scouter i ett annat land och lära sig om hur deras liv ser ut. 

Omfattning: 3–7 möten. 

Målspår: Förståelse för omvärlden, Fantasi och kreativt uttryck, 

Kritiskt tänkande. 

 
 

Scenen 
Det här äventyret går ut på att göra en teaterföreställning som handlar 

om vad patrullmedlemmarna tror på och står för. 

Omfattning: 3–7 möten. 

Målspår: Existens, Egna värderingar och Fantasi och kreativt uttryck. 

 
 

Förebilden 
Det här äventyret går ut på att skapa en heldagsaktivitet för yngre 

scouter i scoutkåren, till exempel spårarna. 

Omfattning: 2–3 möten för planering, 1 möte för genomförande, 1–2 

möten för uppföljning och utvärdering. 

Målspår: Ledarskap, Ta hand om sin kropp, Problemlösning. 

  



Intressemärken 
Intressemärkena är främst tänkta för de två-tre yngre åldersgrupperna. Beroende på vilka scouter 

som är intresserade av vilka intressemärken kan det ibland också passa bra att bryta de vanliga 

patrullerna och bilda nya grupperingar tillfälligt. Till exempel kan alla som har en viss roll i varje 

patrull tillsammans jobba med ett märke som rör deras ansvarsområde. 

 
 

    

Internationellt: Möta Elda Mattrean Världsförbättraren 

    

Filma Fixa Andra repmärket Naturligt 

    

Då och nu Rädda Chatta Demokrati 

   

 

Livsåskådning Rekrytera Vara ute: Vatten  

 
  



 
 

Internationellt: Möta 
 
 
 

Scouting är en global rörelse med ca 40 miljoner medlemmar i över 160 länder. Internationellt: 

Möta handlar om att träffa scouter från ett annat land. Att träffas över gränserna är en viktig del 

av scouting. På så sätt bidrar vi till fred och förståelse mellan folk och länder. Som scout har du 

alltså fantastiska möjligheter att lära känna nya vänner från andra länder. 

Målspår 

Förståelse för omvärlden, relationer, självinsikt och självkänsla. 

Innehåll 

För att få Internationellt: Möta ska du vara med om ett utbyte med scouter från ett annat land, 

antingen som värd för scouter på besök i Sverige eller som besökare i ett annat land. Du ska ha 

kontakt med scouterna både före och efter besöket och du ska vara med och planera värdskapet 

eller resan och aktiviteter ni genomför tillsammans. Under utbytet ska du lära dig mer om de 

utländska scouternas kultur, vanor, intressen, åsikter, vad de gör på scouterna, i skolan, hemma 

mm. Du ska också berätta för dem om Sverige och diskutera vad som skiljer er åt och vad ni har 

gemensamt. Efter utbytet är det dags för en reflektion tillsammans med patrullkompisar och 

ledare om hur utbytet kändes och vad ni varit med om.  

 
  



 
 

Elda 
 
 
 

Elda är en fortsättning på intressemärket Brinna. Aktiviteter kopplade till det här märket ger 

scouterna en möjlighet att lära sig få igång och underhålla en eld under längre tid för att kunna 

laga mat, få värme och skapa stämning på ett säkert sätt. 

Målspår 

Problemlösning, känsla för naturen, aktiv i gruppen. 

Innehåll 

För att få det här märket ska du veta och kunna visa dina ledare och scoutkompisar innehållet i 

intressemärket Brinna, alltså: 

● Tända en tändsticka och provat att tända en lykta och en eld. 

● Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig 

i närheten av ljus och eld. 

● Veta vad du ska göra om du bränner dig. 

● Vad som behövs för att en eld ska fungera (syre, värme, bränsle) och ha fått testa vad som 

händer om alla delar inte finns med. 

● Veta hur man eldar säkert, det vill säga hur man gör en säker eldstad som hindrar elden 

från att sprida sig och hur du förbereder för att kunna släcka elden. 

● Kunna göra upp en eld. 

 

Dessutom övar du på och kan visa dina scoutkompisar och ledare: 

● Med hjälp av kniv, tändstickor och bränsle du hittar i naturen kunna göra upp en eld och 

hålla den vid liv under en längre tid. 

● Känna till olika eldtyper och kunna anpassa elden efter olika situationer som matlagning, 

värmekälla eller mys. 

● Kunna skilja på några olika typer av trä och veta vad som skiljer dem åt i eldhänseende, till 

exempel vad som ger mest värme och vad som skvätter mest/minst. 

● Ha provat på att göra upp eld med andra metoder än tändare och tändstickor, t.ex. eldstål 

eller förstoringsglas. 

 

  



 
 
 

Mattrean 
 
 
 

Mattrean är en fortsättning på Mattvåan och du får ännu bättre koll på vad vi äter egentligen och 

utveckla dig än mer i mathantverket. Ta chansen att bli en duktig kock och imponera på dig själv 

och dina vänner med god, fantasifull och nyttig mat. 

Målspår 

Ta hand om sin kropp, aktiv i gruppen, kritiskt tänkande, aktiv i samhället. 

Innehåll 

För att få Mattrean ska du kunna följa recept och laga mat både inomhus och utomhus och ha koll 

på hur du hanterar hygienen. Du ska också vara med och utifrån en bestämd budget planera, köpa 

och laga mat för ett veckoläger, två helgövernattningar eller motsvarande tid. Du ska välja mat 

som är nyttig och väl anpassad för tillfället med hänsyn taget till hållbarhet, vikt, tillagningsmetod 

mm. Du ska också välja mat med ett miljö- och rättviseperspektiv.  

 

  



 

Världsförbättrare 
 
 
Scouter är engagerade och vi bryr oss om hur samhället ser ut. Intressemärket 

Världsförbättrare handlar om att göra något för andra och göra något som 

påverkar samhället. Att jobba med aktiviteter för det här märket handlar inte bara om en insats 

för din omvärld, din insats kan också ge dig nya insikter om dig själv och nya perspektiv på livet. 

Målspår 

Aktiv i samhället, självinsikt och självkänsla, relationer, egna värderingar. 

Innehåll 

För att få Världsförbättrarmärket ska du tillsammans med dina scoutkompisar göra en eller flera 

aktiviteter där ni gör en god gärning genom att göra något för andra. Det kan till exempel vara att 

planera och genomföra en insamling, städa ett skogsparti, rensa en badplats, göra en kampanj för 

mindre bilåkande. Det viktiga är att det blir en aktivitet som påverkar samhället mot en bättre 

värld. Tänk på att ta kontakt med andra organisationer eller myndigheter i god tid om det kan göra 

insatsen mer effektiv eller bättre. Efter att ni genomfört aktiviteten pratar ni tillsammans i 

patrullen och med ledarna om hur det kändes och vad resultatet blev för er aktivitet.  

  



 

Filma 
 
 
 

Att spela in en film är ett roligt projekt med många sidor. Här kan du få chansen att utmana dig 

själv som skådespelare, lära dig mer om teknik, vara kreativ och konstnärlig, träna på att leda dina 

kamrater med mera. Blir filmen bra finns det gott om amatörfilmstävlingar att skicka in den till. 

Kanske är den här filmen början på en lång filmkarriär? 

Målspår 

Fantasi och kreativt uttryck, problemlösning, självinsikt och självkänsla, ledarskap. 

Innehåll 

För att få intressemärket Filma ska du vara delaktig i att skapa en film. I det ingår att skriva manus, 

förbereda miljö och rekvisita, öva in repliker, repetera och agera och filma. Antingen är du 

engagerad i alla dessa saker eller så fördjupar du dig i någon av dem, t.ex. att du skriver manus och 

regisserar dina kamrater eller att du ansvarar för filmning och lär dig mer om det. Filmen ska vara 

runt fem minuter lång och spelas in i olika miljöer (t ex både utomhus och inomhus). När filmen är 

färdig ska den visas för andra och du ska tillsammans med de andra som var med och gjorde den 

utvärdera ert arbete.  

  



 

 

Fixa 
 
 
 

Många platser kan bli mysigare, snyggare, roligare och trevligare genom lite fix och piff. Genom att 

jobba med aktiviteter för det här märket gör ni om något i miljön ni är i ofta. Samtidigt får du och 

dina scoutkompisar en utmaning i att verkligheten nå ert mål med projektet och skapa något 

själva. Kanske är det dags att scoutlokalen blir precis så som ni vill ha den? 

Målspår 

Fantasi och kreativt uttryck, problemlösning, kritiskt tänkande. 

Innehåll 

För att få Fixamärket ska du skapa eller göra om något till er scoutlokal, patrullya, scoutstuga eller 

till någon annan. Börja med att spåna idéer om vad ni vill göra för att sedan få till en ordentlig plan 

för arbetet innan ni skaffar fram det material som behövs. Sedan är det bara sätta igång att klä om 

möbler, måla om, sy gardiner, dekorera, renovera eller vad ni nu bestämmer er för att göra och 

lära er mer om. När arbetet är klart ska du tillsammans med andra som var med och dina ledare 

utvärdera din insats och diskutera vad du lärt dig.  

 

  



 
 

Andra repmärket 
 
 
 

Andra repmärket bygger vidare på Första repmärket. Genom att jobba med Andra repmärket övar 

du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika äventyr. 

Målspår 

Problemlösning, fysiska utmaningar, fantasi och kreativt uttryck. 

Innehåll 

För att få det här märket ska öva på och kunna visa dina scoutkompisar och ledare att du kan: 

● Kunna slå fem knopar och visa att du kan lösa verkliga uppgifter genom att använda 

knoparna. Du ska alltså inte bara visa upp att du kan dem utan du ska när du hamnar i en 

riktig situation där du behöver göra en knop visa att du vet vilken du bör välja och hur du 

slår den. 

● Känna till skillnaden på olika repsorter och veta när vilken typ av rep passar bäst. 

● Veta hur du genom att bygga en talja av rep kan få utväxling när du ska lyfta, dra eller 

spänna något och ha använt den kunskapen i sitt rätta sammanhang. 

 
  



 

Naturligt 
 
 
 

Vi är ofta ute i Scouterna, genom att känna till mer om naturen, vad vi får och kan göra blir det 

också enklare och roligare att vara utomhus. Det här är märket för dig som vill känna dig som 

hemma i naturen. 

Målspår 

Känsla för naturen, egna värderingar, fantasi och kreativt uttryck. 

Innehåll 

För att få intressemärket Naturligt ska du känna igen de vanligaste träden, djuren och växterna i 

din närhet. Eftersom detta skiljer sig mycket beroende på om man bor t.ex. i en stad, i skogen eller 

i ett odlingslandskap får dina ledare bestämma vilka växter och djur du ska kunna. Du ska också 

veta hur du hittar information om andra djur och växter du ser i naturen. Du ska känna till 

innebörden av allemansrätten, vad vi får och inte får göra i naturen och hur vi kan vistas i naturen 

utan att skada eller lämna onödiga spår efter oss.  

  



 
 

Då och nu 
 
 
 

Genom att känna till scoutrörelsens historia och hur den har utvecklats ökar du din förståelse för 

varför vi gör vissa saker och varför vi till exempel ser ut som vi gör. Scoutrörelsen startade för mer 

än 100 år sedan i Storbritannien och är idag den största världsomspännande idéburna barn- och 

ungdomsrörelsen i världen. 

Målspår 

Förståelse för omvärlden, Egna värderingar och Kritiskt tänkande. 

Innehåll 

För att få intressemärket Då och Nu ska du ta reda på hur och varför scoutrörelsen startade, vad 

man gjorde då som finns kvar idag och hur utvecklingen i samhället har påverkat scoutrörelsen 

sedan starten. I det ingår att: 

● Ta reda på mer om WOSM, WAGGGS, Scouterna och din kår. 

● Jämför Lag och Löfte då och nu (t ex 1907, på 50-talet och idag). Varför tror du att 

scoutlagen har förändrats? Hur tror du att den ser ut år 2100? 

● Ta reda på vilka scouthögtider som finns och varför vi firar dem 

● Jämför din scoutkårs historia och utveckling med den hos en annan förening som finns på 

orten. 

 

  



 

 
Rädda 
 
 
 

Rädda är en fortsättning på intressemärket Hjälpa. Aktiviteterna och kunskapen i att ta hand om 

någon som råkat illa ut blir mer avancerat och efter att ha jobbat med märket kan överblickar 

scouten enkelt en olycka och vågar agera. 

Målspår 

Problemlösning, Fysiska utmaningar, Ta hand om sin kropp, Aktiv i gruppen. 

Innehåll 

För att få intressemärket Rädda ska du känna till och kunna visa dina scoutkompisar och ledare 

innehåller för intressemärket Hjälpa, alltså: 

● Hur man tar hand om mindre sår som skärsår. 

● Hur man lägger ett tryckförband och placerar skadan i högläge. 

● Hur man på kan förebygga skavsår och ta hand om skavsår om du ändå får ett. 

● Vilka de viktigaste sakerna i sjukvårdväskan är och vad man använder dem till. 

● Hur man ringer efter ambulans, brandkår och polis och vad man ska säga när man ringer. 

● Prioritera enligt LABC. 

● Frigöra luftvägar och utföra mun mot mun-metoden. 

● Lägga en person i stabilt sidoläge. 

● Lägga om en stukad fot. 

● Veta vilken sjukvårdsutrustning ni behöver ha med er på hajk. 

● Visa att du kan hantera din personliga hygien på övernattning utomhus. 

● Känna igen symptomen för energibrist och vätskebrist och veta vad du kan göra för att 

undvika det. 

 

Dessutom ska du 

● Kunna överblicka en olyckssituation, prioritera och fördela uppgifter . 

● Veta hur du hanterar benbrott. 

● Kunna släcka brand på person. 

● Veta hur du hanterar större brännskador. 

● Kunna utföra hjärt- och lungräddning (HLR) 

● Veta hur du tar hand om en person som blivit medvetslös av berusning, diabetiker med 

blodsockerfall och en person med epilepsianfall. 

● Veta hur du tar hand om lokala frostskador och vad du ska göra vid symptom på allmän 

nedkylning. 

 

För att scouterna ska få den kompetens som krävs för intressemärket Rädda förutsätts det att 

ledarna antingen har relevant och aktuell sjukvårdsutbildning eller tar hjälp av någon som har det.  

  



 

Chatta 
 
 
 

Det finns runt 40 miljoner scouter i världen, men hur många har du haft kontakt med egentligen. 
Många av dem finns på internet så passa på att lära känna några av dem och få reda på vad de gör 
och vad de tycker är viktigt i Scouterna. 

Målspår 
Förståelse för omvärlden, relationer, problemlösning, egna värderingar. 

Innehåll 
För att få intressemärket Chatta använder du internet för att kommunicera med scouter från 
andra platser i Sverige eller från andra länder. Ett sätt att komma igång kan vara att delta i 
Jamboree on the Internet som genomförs varje år. På läger träffar man massor av folk som kan 
vara kul att fortsätta ha kontakt med via Facebook eller på något annat sätt. Annars är det bara att 
sätta igång och söka efter rätt forum och personer att ha kontakt med. Prata med dina 
scoutkompisar och ledare om hur det är, vilka frågor som är roligast att prata med andra om och 
så vidare när du håller på med aktiviteterna. För att få märket ska du varit aktiv under längre tid, 
runt tre månader. 

Länktips 
www.joti.org www.scoutlink.net www.scoutforum.se www.scout.se www.scout.org 
www.wagggsworld.org 
 
  

http://www.joti.org/
http://www.scoutlink.net/
http://www.scoutlink.net/
http://www.scoutforum.se/
http://www.scoutforum.se/
http://www.scout.se/
http://www.scout.se/
http://www.scout.org/
http://www.scout.org/
http://www.wagggsworld.org/
http://www.wagggsworld.org/


 
 

Demokrati 
 
 
 

Demokrati handlar bland annat om att allas åsikter är lika mycket värda och att alla har samma 

möjlighet att påverka gemensamma beslut. För att en demokrati ska fungera är det viktigt att vi 

har bra och tydliga metoder för att bestämma saker tillsammans. Hur fungerar demokratin i din 

patrull och i din scoutkår? 

Målspår 

Egna värderingar, kritiskt tänkande, relationer, förståelse för omvärlden. 

Innehåll 

För att få intressemärke Demokrati ska du: 

● Veta hur scouting är organiserat i din scoutkår, i Sverige och i Världen. 

● Ha varit med på en kårstämma (eller beslutande årsmöte på högre nivå). 

● Veta hur du kan påverka genom att skriva en motion eller ett förslag till styrelsen. 

● I din patrull haft en diskussion om demokrati, hur alla kommer till tals, hur ni fattar beslut 

mm. 

● I din patrull ha provat på att ha ett möte med agenda, ordförande och sekreterare. 

● I din patrull eller scoutgrupp ha provat olika metoder att diskutera och bestämma saker, t 

ex genom brainstorming. 

 
  



 
 

Rekrytera 
 
 

 

Att vara scout är så klart det roligaste och bästa som finns. Det vet vi som är med, men visst är det 

synd att det finns så många som aldrig fått chansen att börja på scouterna och som inte vet hur 

kul det är? Genom att rekrytera fler kompisar blir det dessutom ännu roligare för oss som redan är 

med. 

Målspår 

Relationer, aktiv i samhället, egna värderingar. 

Innehåll 

För att få intressemärket Rekrytera ska du tillsammans med dina ledare göra en plan på hur ni ska 

göra för att bli fler scouter och ledare i scoutkåren. Du ska sen vara med och planera och 

genomföra de aktiviteter ni kommer fram till. Du ska också aktivt marknadsföra scouting på din 

skola genom att t ex sätta upp lappar och prata med andra om scouting.  

 
  



 

 

Livsåskådning 
 

 

 

Världen är stor och det är inte lätt att veta vad man vill, var allt kommer ifrån eller ur man ska leva 

sitt liv. I Scouterna utmanas du att våga tänka stora tankar om livet. 

 

Målspår 
Egna värderingar, existens, förståelse för omvärlden. 

Innehåll 

För att få intressemärket Livsåskådning ska du fundera över jorden, universum och hur allt blev till. 

Här följer några exempel på vad du kan göra för att reflektera över din och andras tro: Leta upp en 

text, dikt, sång eller filmklipp som du tycker beskriver vad du tror på och hur du vill leva. Ta med 

detta till ett scoutmöte och berätta för dina scoutkompisar varför du valt som du valt. Fundera 

själv över de här frågorna och undersök vad personer med olika tro tycker om de här frågorna: 

● Vad tror du på? 

● Vad är bra med din tro? 

● Vad gör dig glad med din tro? 

● Finns det något som gör det svårt att tro som du gör? 

● Finns det en gud? 

● Vad händer när vi dör? 

 

Gör ett ”religionsbingo” och undersök hur många personer med olika religioner du känner – 

vänner, klasskompisar, grannar och så vidare. Ta med något du kan spela på, eller block och penna 

och intervjua två personer som har en tro om deras tro. Presentera intervjuerna för dina 

scoutkompisar och ledare. Prata med någon som tillhör en annan generation (förälder eller mor- 

och farförälder) om hur det var när de var unga. Vad trodde de på? Har samhället förändrats? 

Tillhör din scoutkår en specifik religion passa på att utforska vad det betyder för dig som scout. För 

att hinna smälta och ta till sig sina egna tankar över livets stora frågor krävs det viss tid. Gör 

aktiviteterna kopplade till det här märket med jämna mellanrum och lämna utrymme för 

reflektion efter och mellan mötena.  

 
  



 
 
 

Vara ute: Vatten 
 
 
 

Att vara ute i naturen på hajk eller läger kan innebära stora utmaningar och ställer bland annat 

krav på planering, eget ansvar och samarbete. Vad det innebär att vara ute skiljer sig åt mellan 

årstider och platser . Intressemärkena Vara ute finns i fem varianter beroende på miljö, välj att 

jobba med ett av dem eller allihop (men ett i taget). 

Målspår 

Aktiv i gruppen, relationer, känsla för naturen, ta hand om sin kropp, fysiska utmaningar, 

självinsikt och självkänsla. 

Innehåll 

Vara ute märkena kan passa för alla åldersgrupper. Ju äldre scouterna är desto större del kan de ta 

i planeringen inför hajken. För att få ett av intressemärkena Vara ute ska du ha varit med på en 

hajk med övernattning i den valda miljön (vatten, fjället, skogen, staden, vintern). Beroende på var 

och när ni genomför ert äventyr kan aktiviteten se olika ut, ni kan till exempel vandra, cykla, 

klättra, segla, paddla, åka skidor eller skridskor. Du ska vara delaktig i de förberedelser som 

behövs, som att planera packning, färdväg, övernattningsplats och matsedel. Efter hajken är det 

viktigt att du utvärderar den tillsammans med de andra som var med. Ni ska diskutera vad ni 

gjorde bra och vad ni kan göra annorlunda nästa gång. För att komma ihåg dina upplevelser och 

tankar är det bra om du fotograferar och antecknar under hajken.  

 

  



 

 

Märken för utmanare 

 
 
  



Tillhörighetsmärke 
 
 
 
Delas ut vid invigning av nya upptäckarscouter.  

Fästs på höger ficklock. 

  

 

Deltagandemärken 
För utmanarscouter finns utmaningar som är ett verktyg för att jobba i projekt och sätta fokus på 

sin personliga utveckling. Dessa utmaningar kan delas upp i två kategorier: patrullutmaningar och 

personliga utmaningar. Utmaningarna sträcker sig över längre tid och jobbar ni terminsvis kan det 

vara lagom med en utmaning per termin. 

Patrullutmaningar 

Det finns åtta patrullutmaningar som är utmanarscouternas deltagandemärken och som görs 

tillsammans med några scoutkompisar. Utmaningarna består av ett tema och ett märke och 

patrullen bestämmer själva vad projektet för att få märket ska bestå av. 

I boken Våga utmana! finns vissa ramar som hjälper scouterna att planera, genomföra och 

reflektera över utmaningarna. De viktigaste ramarna är att utmaningarna ska genomföras i 

patrullen, kopplas till målspår, följa kedjan ”planera – genomföra – utvärdera”. Sedan ska de 

dokumenteras och redovisa. 

Personliga utmaningar 

De två personliga utmaningarna, början och fortsättningen, gör utmanarscouten på egen hand. De 

är tänkta att inleda och avsluta tiden som utmanarscout. De personliga utmaningarna går ut på att 

fokusera på sin egen personliga utveckling: först genom att tänka igenom vilka områden man 

behöver arbeta med, och sedan att följa upp hur det gått ett par år senare. 

 

Mer tips och idéer om de olika märkena finns i Aktivitetsbanken och i boken Våga utmana!. 

 
  

http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/
http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/
http://www.scoutvaror.se/vaga-utmana
http://www.scoutvaror.se/vaga-utmana


 

   

Början  Fortsättningen Hjälpa 

   

Utforska Engagera Utveckla 

   

Orka Ta ställning Påverka 

   

 Våga  

 
 
  



 

Början 
 

 

Den första personliga utmaningen 

Det finns två personliga utmaningar, den ena gör du i början av din utmanartid och den andra i 

slutet. Dessa märken är till för att du ska få fundera kring var i din personliga utveckling du står, 

vilka områden du är riktigt bra på och vilka delar du behöver träna mer på. 

 

En hajk på egen hand 

Den första personliga utmaningen är en ensamhajk, där du är för dig själv i naturen i ett dygn. Du 

lagar din egen mat, och sover ensam en natt. Du funderar på vart och ett av de 14 målspåren och 

vem du är i förhållande till målspåren. Du och dina patrullkompisar gör era ensamhajker samtidigt, 

och så pass nära varandra att ni efter ett dygn träffas allihop på samma ställe. Där avslutar ni 

hajken tillsammans, och pratar om vad ni tillsammans vill göra och ha ut av er tid i utmanarna. Ni 

behöver inte berätta för varandra vad ni skrivit i era profilkort om ni inte vill, men du har förstås 

det du vill arbeta med i bakhuvudet när ni sätter upp era gemensamma mål. Skriv ner vad ni 

kommer överens om och spara det, till exempel i patrullyan eller på patrullbloggen. I boken Våga 

utmana! hittar du också information om utmaningarna och de profilkort du behöver för att göra 

dem!  

 

  

http://www.scoutvaror.se/vaga-utmana
http://www.scoutvaror.se/vaga-utmana
http://www.scoutvaror.se/vaga-utmana


 

Fortsättningen 
 

Den andra personliga utmaningen 

Det finns två personliga utmaningar, den ena gör du i början av din utmanartid och den andra i 

slutet. Dessa märken är till för att du ska få fundera kring var i din personliga utveckling du står, 

vilka områden du är riktigt bra på och vilka delar du behöver träna mer på. Den andra personliga 

utmaningen gör du i slutet av din utmanartid. Den handlar om att synliggöra din utveckling. Den 

kan vara upplagd som en hajk, en heldag i scoutlokalen, eller utspridd på några kvällsmöten. 

 

Först funderar du själv... 

Till att börja med tittar du återigen igenom texterna om målspåren, för att ha dem i färskt minne. 

Sätt dig för dig själv, ta god tid på dig, och fyll i det andra profilkortet och i boken Våga utmana! 

När du är färdig med alla målspåren jämför du det du skrivit i ditt andra profilkort med det du 

skrev i det första, som du fyllde i under den första personliga utmaningen med ensamhajken. På 

vilka områden har det hänt mycket? På vilka områden känns det som att det inte har gått lika fort? 

Välj ut något eller några målspår där du är extra stolt över din utveckling, där du känner att du 

verkligen har förändrats sedan du blev utmanare. Fram till detta moment är du ensam och 

funderar, men från och med nu kan du och resten av patrullen vara tillsammans, även om ni 

arbetar på olika saker. 

...och sedan visar du det för dina patrullkompisar 

Din uppgift är nu att skapa något som visar utvecklingen du har gjort. Det kanske är en målning, 

ett collage, en dikt, en skulptur, en sång, en videofilm eller en liten pjäs. Våga släpp loss och visa 

hur du känner! En del av utmaningen här ligger i att våga ta sig själv och sin utveckling på allvar, 

och våga visa det för andra. När alla är färdiga presenterar ni era skapelser och tankarna bakom 

för varandra i patrullen och för era ledare. De andra ger dig feedback efter din presentation – 

håller alla med om att detta är de målspår som du utvecklats mest inom? Vad tycker de är det 

viktigaste som hänt med dig, och vad har du för svagheter att arbeta vidare med? Detta är en 

utmaning för er allihop: att ge och ta konstruktiv kritik. Stötta varandra genom att visa på både 

styrkor och svagheter så kommer ni inte bara att utvecklas som personer utan även som grupp! 

 

Avsluta med en fest 

Om patrullen är blandad i ålder så att vissa stannar kvar något år till, kan de använda tiden då ni 

jobbar med utmaningen till att förbereda en avskedsfest för er som slutar. Oavsett om alla eller 

bara några lämnar åldersgruppen, bör ni ha en hejdundrande fest i slutet av den här utmaningen. 

Fira varandra, er själva, och att ni under era år i utmanarscouterna har utvecklats till bättre och 

vuxnare människor! I boken Våga utmana! hittar du också information om utmaningarna och de 

profilkort du behöver för att göra dem!  

  

http://www.scoutvaror.se/vaga-utmana
http://www.scoutvaror.se/vaga-utmana


 
Hjälpa 
 

 

Exempel på utmaningar 
● För statistik över era goda gärningar och gör en god-gärningsbok´. 

● Gör en insamling till något gott ändamål. 

● Fördjupa er i första hjälpen och bli certifierade inom hjärt-lung-räddning. 

 

 

 
Utforska 

 

Exempel på utmaningar 

● Testa caving, att utforska grottor. 

● Jämför olika informationskällor, till exempel tidningar med olika politisk inriktning, olika 

nyhetskanaler och olika lexikon, som Nationalencyklopedin, Wikipedia, Conservapedia. 

● Utforska en annan kultur. 

● Utforska den andliga världen – besök samlingspunkter för olika trosinriktningar och ställ 

massor av frågor, också till er själva. 

● Samla in pengar för att ni ska kunna gå Explorer Belt eller åka på en utbytesresa till ett 

annat land. 

 

 

 

 

Engagera 
 

Exempel på utmaningar 

● Ordna en inspirationsdag för kåren eller distriktet med inbjudna föreläsare. 

● Engagera fler i Scouterna – gör en rekryteringsturné på skolor eller få föräldrar att 

engagera sig mer i er kår. 

● Äng-agera: sätt upp en friluftsteater, eller hjälp till att hålla naturbetesmark öppen. 

● Engagera er i ett nationellt projekt, till exempel genom att ta ansvar för ett delområde i 

planeringen av ett större läger. 

● Ordna sponsring till er scoutkår eller ert läger. 

 

http://www.scoutvaror.se/vaga-utmana
http://www.scoutvaror.se/vaga-utmana


 
Utveckla 
 

Exempel på utmaningar 

● Lär er origami. Vik tranor till Hiroshima eller sälj dem till förmån för atombombens offer. 

Lär er om atomvapen. 

● Välj vilket ämne som helst som intresserar er och utveckla det genom att lära er mer om 

det. 

● Utveckla nya aktiviteter eller en ny tradition till scoutkåren. 

● Gör ett coolt läger 

● Utveckla er syn på livet: intervjua folk som är dödssjuka eller har haft 

nära-döden-upplevelser, prata med gamla människor, intervjua barnmorskor om livets 

början. 

 

 

Orka 
 

Exempel på utmaningar 
● Gör en hajk där ni får tänja era fysiska gränser. 

● Orka lyssna: Ta kontakt med och stötta en organisation som hjälper andra människor. 

● Gör en samhällsinsats och orka fortsätta fast det ibland är trögt att påverka samhället. 

 

 

Ta ställning 
 

Exempel på utmaningar 

● Gör en kampanj för att få folk att bli nykterister eller att tänka över sitt drickande. 

● Undersök till olika sorters mat, till exempel kravmärkt, GI, närproducerad, koscher, 

genmodifierad, vegetarisk, eller E-nummer och diskutera vad ni vill äta och vad ni inte vill 

äta. Jämför smak, kostnad, miljö- och samhällspåverkan. 

● Ge kroppen nya ställningar – testa exempelvis yoga, fäktning och balett. 

 

http://www.scoutvaror.se/vaga-utmana


 
Påverka 
 

Exempel på utmaningar 

● Påverka samhället i en fråga ni brinner för – skriv insändare, blogga, kontakta politiker. 

● Få scoutkåren att börja sopsortera. 

● Tänk efter hur och när ni påverkar de yngre scouterna i kåren, och gör ett projekt av att 

vara så goda förebilder ni kan! 

 

 

 

 

Våga 
 
 

Exempel på utmaningar 
● Testa friluftsmetoder ni aldrig prövat förut, till exempel isklättring, mountainbiking eller 

forspaddling. 

● Bygg en höghöjdsbana. 

● Åk tillsammans och gör sådant som någon i patrullen är rädd för – klappa ormar, åk hiss, 

prata med främlingar, sjung karaoke. Turas om så att alla i patrullen får utmana sin rädsla i 

gott sällskap under terminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intressemärken 
 
 

  

Vara ute: Vinter Vara ute: På fjället 

 
 

 

 

 
Vara ute: vinter 

 

Att vara ute i naturen på hajk eller läger kan innebära stora utmaningar och ställer bland annat 

krav på planering, eget ansvar och samarbete. Vad det innebär att vara ute skiljer sig åt mellan 

årstider och platser . Intressemärkena Vara ute finns i fem varianter beroende på miljö, välj att 

jobba med ett av dem eller allihop (men ett i taget). 

Målspår 

Aktiv i gruppen, relationer, känsla för naturen, ta hand om sin kropp, fysiska utmaningar, 

självinsikt och självkänsla. 

Innehåll 

Vara ute märkena kan passa för alla åldersgrupper. Ju äldre scouterna är desto större del kan de ta 

i planeringen inför hajken. För att få ett av intressemärkena Vara ute ska du ha varit med på en 

hajk med övernattning i den valda miljön (vatten, fjället, skogen, staden, vintern). Beroende på var 

och när ni genomför ert äventyr kan aktiviteten se olika ut, ni kan till exempel vandra, cykla, 

klättra, segla, paddla, åka skidor eller skridskor. Du ska vara delaktig i de förberedelser som 

behövs, som att planera packning, färdväg, övernattningsplats och matsedel. Efter hajken är det 

viktigt att du utvärderar den tillsammans med de andra som var med. Ni ska diskutera vad ni 

gjorde bra och vad ni kan göra annorlunda nästa gång. För att komma ihåg dina upplevelser och 

tankar är det bra om du fotograferar och antecknar under hajken.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Vara ute: på fjället 
 

 

Att vara ute i naturen på hajk eller läger kan innebära stora utmaningar och ställer bland annat 

krav på planering, eget ansvar och samarbete. Vad det innebär att vara ute skiljer sig åt mellan 

årstider och platser . Intressemärkena Vara ute finns i fem varianter beroende på miljö, välj att 

jobba med ett av dem eller allihop (men ett i taget). 

Målspår 

Aktiv i gruppen, relationer, känsla för naturen, ta hand om sin kropp, fysiska utmaningar, 

självinsikt och självkänsla. 

Innehåll 

Vara ute märkena kan passa för alla åldersgrupper. Ju äldre scouterna är desto större del kan de ta 

i planeringen inför hajken. För att få ett av intressemärkena Vara ute ska du ha varit med på en 

hajk med övernattning i den valda miljön (vatten, fjället, skogen, staden, vintern). Beroende på var 

och när ni genomför ert äventyr kan aktiviteten se olika ut, ni kan till exempel vandra, cykla, 

klättra, segla, paddla, åka skidor eller skridskor. Du ska vara delaktig i de förberedelser som 

behövs, som att planera packning, färdväg, övernattningsplats och matsedel. Efter hajken är det 

viktigt att du utvärderar den tillsammans med de andra som var med. Ni ska diskutera vad ni 

gjorde bra och vad ni kan göra annorlunda nästa gång. För att komma ihåg dina upplevelser och 

tankar är det bra om du fotograferar och antecknar under hajken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märken för utmanare 

 

 

 

 
  



Tillhörighetsmärke 
 
 
Delas ut vid invigning av nya upptäckarscouter.  

Fästs på höger ficklock. 

  

 

 

Deltagandemärken 
Som roverscout utformar du din scouttid själv i mycket stor utsträckning. Roverscouttiden präglas 

av projekt men hur dessa ser ut varierar mycket. Roverscouter skapar därför sina egna 

deltagandemärken för de projekt som de är med i. 

 

I roverscouterna får du anpassa din scouttid efter dina behov, förutsättningar och intressen. 

Förutom roverscoutmärket finns det ytterligare fyra tillhörighetsmärken som är direkt kopplade 

till de fyra färdvalen; Ledarskapet, Naturen, Kulturen och Samhället.  

 

När du byter färdval byter du också färdvalsmärke. Färdvalen hjälper dig att sätta din egen prägel 

på det du gör, samtidigt som du fortfarande arbetar med alla målspår. Du kan föreställa dig att ditt 

färdval blir ett par glasögon genom vilka du ser på målspåren. 

 

 

  

Rover samhället Rover ledarskap 

  

Rover kulturen Rover naturen 

 
 
 



 

Rover samhället 
Med detta färdval kan du utvecklas inom samhällsengagemang, 

demokrati och påverkan. 

 

 
 

Rover kulturen 
Här kan du fokusera på kreativa uttryck som konst, musik och hantverk. 

Eller så kan du inrikta dig på levnadsmönster, normer eller vanor hos en 

grupp människor. 
 
 

Rover ledarskapet 
Genom färdval ledarskapet sätter du din personliga utveckling i fokus 

genom att leda andra till exempel genom styrelseuppdrag, att vara 

scoutledare eller helt enkelt leda ett kul projekt. Läs mer om färdval 

ledarskapet i Vägvis - roverscoutens guidebok! Du köper den i 

Scoutshopen. 

 

 

Rover naturen 
Friluftsliv är en del av scoutmetoden men färdvalet Naturen sträcker sig 

över mer än bara friluftsliv. Här har du möjlighet att fördjupa dig i 

miljöfrågor, ekosystem och naturens kretslopp. 

 

 


