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Framför dig har du nu stödmaterialet 
för utbildare på den uppdaterade 
gruppledarutbildningen, varsågod!
Materialet innehåller konkreta tips och exempel på hur man kan genomföra utbildningen och 
syftet med materialet är förstås att underlätta jobbet för staber och scoutkårer som förverkligar 
gruppledarutbildningen. Välj ut de bästa bitarna och gör en gruppledarutbildning som  
passar just er och era explorerscouter!

Explorerscoutprogrammet har uppdaterats och därför behövde också gruppledarutbildningens 
innehåll förnyas. Målet har varit att granska utbildningen ur explorerscouternas synvinkel. 
En förändring är att det nu finns flera utbildningsaktiviteter. Till gruppledarutbildningen hör 
liksom tidigare en ledarskapspraktik som explorerscouten utför med stöd av en äldre ledare. I den 
uppdaterade gruppledarutbildningen ingår nu mera sådant som explorerscouten har konkret nytta 
av i sin ledarroll.

I arbetet med att uppdatera gruppledarutbildningen har responsen från distrikt, kårer samt 
explorerscouter och deras lotsar varit viktig.

Gruppledarutbildningen och ledarskapspraktiken är viktiga etapper längs varje explorerscouts 
scoutstig. Explorerscouten behöver stöd av en äldre ledare i sin verksamhet, både under 
gruppledarutbildningen och under hela sin tid som explorerscout. Den vuxna som stöder 
explorerscouterna behövs inte precis hela tiden, men ska finnas nära till hands och vara  
redo att rycka in vid behov. 

Även om gruppledarutbildningen inehåller mycket material att gå igenom är det viktigt 
att komma ihåg att ha roligt under utbildningen! Gruppledarutbildningen är ofta den första 
scoutkursen som explorerscouterna deltar i. Gruppledarutbildningen kan ha en avgörande  
betydelse för hur explorerscouterna ser på scoutubildning över lag, och påverka deras motivation  
att delta i scoutevenemang och scoututbildningar i framtiden.

Som grund för det här materialpaketet ligger det som användes tidigare. Stort tack till 
arbetsgrupperna i Lounais-Suomen Partiopiiri och Hämeen Partiopiiri vars spår fortfarande  
syns t.ex. bland tipsen på hur aktiviteterna kan genomföras.

Via Skype 2.9. 2014

Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki,  
Janne ”Jantunen” Ristolainen, Maria ”Hilla” Ruohola

 Gruppledar- 
utbildningen är en 
del av varje explorer-
scouts scoutstig.

 Till gruppledarutbild-
ningen hör också en 
minst ett halvt år lång 
ledarskapspraktik, då 
explorerscouten leder 
en grupp spejar- 
scouter eller den egna 
explorerpatrullen, 
eller vid behov också 
någon yngre ålders-
grupp tillsammans 
med en äldre ledare.

 Explorerscouten 
ska ha tillgång 
till en äldre 
ledare som stöd 
under hela ledar-
skapspraktiken.

 Ett veckoslut är inte 
tillräckligt för att 
genomföra aktivi-
teterna som hör till 
utbildningen, utan 
gruppledarutbild-
ningen (och ledar-
skapspraktiken)  
tar mist ett halvt  
år att genomföra.

 ● Ledarskaps- 
praktiken kan 
också genom- 
föras i par, så 
länge ansvaret 
fördelas jämnt

●  ● Explorer- 
scouten får 
använda grupp-
ledarkursmärket 
efter att aktivite-
terna och ledar-
skapspraktiken  
är avklarade.

●  ● Gruppledar- 
utbildningen är ett 
scoutevenemang 
och förverkligas 
enligt scout- 
metoden.
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GRUPPLEDARUTBILDNINGENS  
MÅLSÄTTNINGAR

Explorerscouten känner 
till scoutverksamhetens 
utgångspunkt och 
målsättningar samt 
explorerscoutidealens och 
-löftets betydelse, och försöker 
beakta dessa i sin verksamhet.

Det som lärs ut under utbildningen 
kan gärna knytas till scoutrörelsens 
grund, scoutidealen. Idealen kan gås 
igenom på utbildningen till exempel 
som ett kvällsprogram. Viktigt är 
att fundera på vad som ligger bakom 
idealen och hur de kan kopplas till 
explorerscouternas egna liv. Att  
betona explorerscoutens betydelse 
som exempel är också viktigt.

● 

Explorerscouten kan 
utnyttja scoutmetoden i 
scoutverksamheten.
Scoutmetoden är det sätt 
genom vilket målen för fostran 
uppnås. Explorerscouten borde 
förstå betydelsen av metodens 
delområden i all scoutverksamhet. 
Gruppledarutbildningen bör 
förverkligas enligt scoutmetoden.

●

Explorerscouten vet vilka 
uppgifter gruppledaren 
har i gruppen hen leder, 
förstår målet med gruppens 
verksamhet samt en ledares 
ansvar och rättigheter. 
Explorerscouten ska ha en 
klar bild av vad uppgiften som 
gruppledare innebär, vad som 
förväntas av gruppledaren och 
vilka målsättningarna för kårens 
scoutverksamhet är. Explorerscouten 
får stöd av en äldre ledare och vet av 
vem hen i första hand får hjälp.

● 

Explorerscouten behärskar  
rutinerna för gruppens  
verksamhet i kåren.
Explorerscouten ska i sitt 
gruppledaruppdrag behärska 
basrutinerna i kåren. Hur bokar 
man exempelvis kårens stuga? 
Hur informerar man om utfärder? 
Hur sköts märkesutdelningar 
och patrullens ekonomi? Under 
gruppledarutbildningar som  
ordnas gemensamt för ett område  
måste man komma ihåg att reservera 
tid för detta, eller alternativt gå 
igenom sakerna hemma i kåren 
innan explorerscouten inleder sin 
ledarskapspraktik.

Explorerscouten vet att  
olika situationer kräver  
olika ledarstilar.
Ledarskap lär man sig bäst genom 
att öva det i praktiken. Därför 
har ledarskapspraktiken en 
central roll i utbildningen. Under 
gruppledarutbildningen fästs 
uppmärksamhet vid hur man 
kan lära sig mera om ledarskap 
genom att få respons och också 
själv bedöma sin egen insats som 
ledare. Explorerscouten ska alltså ha 
tillgång till en äldre ledare som stöd 
under hela sin tid som gruppledare. 
Under gruppledarutbildningen får 
explorerscouten lära sig metoder 
för att skilja mellan bra och dåliga 
ledarskapsprestationer. Hen får 
också goda ledarskapsmodeller av 
utbildarna, genom själva utbildningen 
och av sin stödjande äldre ledare. 
Utbildningen bör också fungera som 
en god modell för hur man kan lära 
ut saker. Explorerscouten lär sig 
bedöma sin egen verksamhet som 
ledare genom självbedömning och 
med hjälp av respons, speciellt under 
ledarskapspraktiken.

● 
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Explorerscouten kan leda  
en grupp under möten  
och utfärder.
Gruppledarutbildningens 
utbildningspass kan gärna 
byggas upp på samma sätt 
som gruppmöten i kåren. 
Under ledarskapspraktiken 
får explorerscouten större 
självsäkerhet som ledare och 
praktisk erfarenhet av ledarskap, 
med stöd av en äldre ledare. 

● 

Explorerscouten kan 
använda programmet för 
åldersgruppen hen leder och 
med hjälp av det förverkliga 
kvalitativ, trygg och givande 
verksamhet för gruppen.
Explorerscouten kan leda sin 
grupps utfärder och möten och 
vet att kunskaper och färdigheter 
kan läras ut på flera olika sätt. Det 
är typiskt för scoutverksamhet 
att man lär sig saker genom att 
göra tillsammans, inte genom 
att patrulledaren föreläser. 
Gruppledarutbildningens 
aktiviteter ska också förverkligas 
genom mångsidiga metoder. Power 
Point-presentationer hör inte till 
gruppledarutbildningen. Genom 
gruppledarutbildningen försäkrar 
man sig om att explorerscouten 
vet hur programmet för 
åldersgruppen är uppbyggt och 
kan leda programmets aktiviteter 
för gruppen på ett givande sätt. 
Explorerscouten förstår att man 
inte behöver lära ut allting själv, 
utan att man också kan be om hjälp 
för att lära ut det man inte själv 
behärskar så bra. Explorerscouten 
känner till säkerhetsföreskrifterna 
och kan leda gruppens verksamhet 
på ett tryggt sätt.

Explorerscouten kan planera 
sin tidsanvändning och förstår 
betydelsen av detta.
Under utbildningen får deltagarna 
öva att göra en tidsplan för ett möte 
samt att beakta tiden som krävs för 
att planera ett möte eller en utfärd. 
Explorerscouten vet vad hen har 
förbundit sig till och beaktar det i sina 
egna planer och tidtabeller. 

Explorerscouten känner  
till gruppens verksamhet  
i dess olika skeden. 
Explorerscouten känner till 
skillnaderna mellan en grupp och 
en obestämd samling människor 
som befinner sig på samma ställe 
och vet att den egna gruppens 
kännetecken är viktiga för 
gruppandan. Explorerscouten kan 
använda gruppbildningsövningar 
ändamålsenligt.  

Explorerscouten litar  
på sina egna färdigheter  
och kan bedöma sin 
verksamhet som ledare. 
Under utbildningen övar  
explorerscouten ledarskap och  
får respons. Explorerscouten kan 
också själv bedöma sin verksamhet: 
Vad är jag bra på och vad behöver jag 
ännu öva? Tack vare stödet av en  
äldre ledare kan explorerscouten  
också acceptera att hen ibland  
misslyckas i sin ledarroll.
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Explorerscouten är en ung scout på 15–17 
år som just gått igenom stora fysiska 
och biologiska förändringar. När den 
biologiska utvecklingen jämnar ut sig har 
explorerscouten tid att koncentrera sig 
på att stärka sin jag-bild och sin person. 
Skillnaderna i utveckling mellan könen är 
ännu tydliga i det här skedet. Mot slutet 
av åldersgruppen börjar puberteten för 
flickornas del vara över medan pojkarna 
kanske kommit in i puberteten först i början 
av åldersgruppen. 

 Explorerscoutpatrullerna är 
vanligen särpatruller (flickor och 
pojkar i olika patruller), men under 

gruppledarutbildningen kan det löna sig att 
låta deltagarna bilda blandpatruller.

 Under sin självständighetsprocess och 
när explorerscouten mognar till att bli 
vuxen behöver hen ett nära förhållande 
till en pålitlig vuxen. Föräldrarna står ofta 
alltför nära för denna roll. Explorerscouten 
behöver en vuxen förebild som hen kan 
identifiera sig med och vars verksamhet 
hen kan beundra. Inom scoutverksamheten 
är lotsen en lämplig förebild för 
explorerscouten. Den äldre ledare som 
fungerar som lots borde vara tillgänglig så 
att explorerscouten har tillgång till stöd och 
handledning i sin verksamhet. 

EXPLORERSCOUTEN
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 Det är också viktigt att explorerscouten  
har andra förebilder utöver sin egen lots. En  
roverscout kan fortfarande på ett naturligt sätt  
vara en förebild för explorerscouten. En vuxen 
behövs ändå så att det går att diskutera och 
ifrågasätta också svårare saker. 

Explorerscoutens verksamhet och tankevärld 
präglas av en stark idealism. Explorerscouten 
uttrycker också sina värderingar i yttre 
attribut, genom klädsel och livsstil. De ord 
som i scoutprogrammet används för att 
beskriva explorerscoutens utvecklingsskede – 
ifrågasättande och revolt – hänför sig båda till 
idealism. Ungdomar i explorerscoutåldern kan 
bli aktiva anhängare av någon värdering. Bland 
andra människor som tänker likadant hittar 
explorerscouten en tilltalande referensgrupp som 
erbjuder förståelse och samhörighet. 

De unga smakar på de värderingar och ideal 
som erbjuds dem. När de värsta stormarna i 
livet är förbi kan explorerscouten igen närma 
sig föräldrarnas värderingar. Så småningom 
utvecklar explorerscouten en förmåga att 
acceptera och förstå också dem som tänker 
annorlunda och ideologiskt befinner sig på en 
annan våglängd. Mestadels är idealismen rätt 
svartvit under hela explorerscouttiden. Mot 
slutet av åldersgruppen kan explorerscouten 
intressera sig för större världsomfattande frågor. 
Explorerscouten bekymrar sig för jordens framtid 
lika väl som för sin egen. Explorerscouten börjar 
också ta ställning i olika samhällsfrågor.

 
 Under gruppledarutbildningen kan det lätt 
uppstå situationer där explorerscouten 
ifrågasätter tillvägagångssätt eller sakinnehåll. 
I en sådan situation är det mycket viktigt 
att den vuxna inte förminskar de åsikter 
explorerscouten för fram, kanske på ett ännu 
omoget sätt, utan på allvar stannar upp för att 
lyssna och förklara sitt eget tankesätt.

 Under utbildningen lönar det sig att fokusera 
på ett eller två huvudsakliga budskap – att ge 
explorerscouterna ett par viktiga insikter – 
och lämna det mer teoretiska funderandet till 
utbildningar för roverscouter eller äldre ledare.

Explorerscouten är intresserad av sin 
omgivning och vill undersöka nya landskap. Hen 
klarar sig redan på egen hand i olika situationer 
och kan fungera i olika sorters grupper. 
Explorerscouten kan också vara handledare för 
andra samtidigt som hen vill utveckla sig själv. 
Dessa egenskaper gör explorerscouten särskilt 
aktiv och handlingskraftig. Man måste ändå 
alltid komma ihåg att explorerscouten, trots att 

hen helt klart är en självständigt tänkande och 
handlande individ, ändå inte är vuxen. 

 Under gruppledarutbildningen kan man 
lita mycket på att explorerscouterna är 
aktiva och förstår saker och ting. Allting 
måste inte förklaras in i minsta deltaj, utan 
praktiska metoder och möjligheter till ett par 
viktiga insikter är de bästa sätten att utbilda 
explorerscouter. Även om explorerscouten 
verkar vara en färdig ledare behöver hen ändå 
stöd av en vuxen.

Explorerscouten är energisk och effektiv 
när hen har en stark motivation. Hen lägger 
ner mycket tid på hobbyer och kanske också på 
skolarbetet. Den tid explorerscouten använder 
på sin hobby är inte alltid effektiv tid, utan 
avslappnad samvaro med det egna gänget är 
mycket viktigt. 

 Utöver funktionell och effektiv utbildning är 
det också viktigt att erbjuda explorerscouterna 
avslappnad samvaro och lite galenskaper. Detta 
kräver ofta att en vuxen kastar sig med i leken. 
Kom ihåg att göra konkreta saker, på riktigt! Att 
göra saker bara för görandets skull passar inte 
explorerscouter.

För explorerscouten är det viktigt att 
umgås och samla erfarenheter tillsammans 
med kompisgänget. Explorerscouten knyter 
ofta vänskapsband utgående från sina egna 
värderingar. Kompisarnas åsikter påverkar 
också explorerscoutens val av värderingar, i 
synnerhet i början av åldersgruppen. Många av 
ungdomarna i explorerscoutåldern sällskapar. 
Ändå bekymrar sig ungdomar i åldern 15–17 år 
ännu över sina bristande erfarenheter när det 
gäller parrelationer, närhet och sexualitet. Stöd 
för sina tankar söker explorerscouten kanske 
hos kompisarna, i tidningarnas frågespalter 
och på internet. Genom att agera rätt och 
uppmuntrande kan en vuxen få till stånd en bra 
dialog med explorerscouten och diskutera sådant 
som de unga funderar på.

 Även om dessa frågor inte hör till 
gruppledarutbildningens innehåll kan de 
ändå komma på tal. Det lönar sig inte att 
bli skrämd över det, utan tvärtom ge sig 
in i diskussionen för att bidra med en lite 
äldre persons perspektiv och tankar. Under 
gruppledarutbildningen kan man också 
förverkliga explorer- eller spejarscouternas 
pauser som berör de teman som kommer upp 
till exempel som kvällsprogram.
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En gemensam gruppledarutbildning i området 
kan vara mycket givande för explorerscouterna i 
och med att de då lär känna andra explorerscouter 
från andra kårer i förbundet. Utbildningen blir också 
mångsidigare då utbildare från flera olika kårer träffas 
och utbildningsmetoderna blir säkert fler. Kom ändå 
ihåg att också under en gruppledarutbildning för hela 
områden beakta kårernas traditioner och behov. En del av 
aktiviteterna fungerar bäst om kårerna sköter dem var för 
sig, tillsammans med den egna explorerpatrullen. Sådana 
aktiviteter är till exempel Handslaget och Kårtraditioner. 
Det kan vara utmanande att hitta veckoslut som passar 
alla kårer i området och därför kan man överväga att ordna 
kursen som en kombination av veckoslutsutbildning och 
veckomöten. Ett veckoslut räcker för de gemensamma 
delarna och kåren kan ansvara för resten av aktiviteterna. 
I ett sådant fall måste varje kår se till att det finns tid för 
utbildning under tillräckligt många veckomöten. 

GRUPPLEDAR- 
UTBILDNINGENS FORMER
Här presenteras några olika sätt att ordna gruppledarut-
bildningen för explorerscouter. Dessa är bara exempel,  
det finns andra sätt. Det är viktigt att beakta explorer- 
scouternas behov och ork. Kåren kan gärna använda sina 
egna traditionella sätt bara kursinnehållet beaktas.

Gruppledarutbildningen kan ordnas som:
 Vardagskvällsutbildning
 Utbildning under två veckoslut
 Kombinationsform: Utbildning under ett  
 veckoslut och vardagskvällsutbildning

VARDAGS- 
KVÄLLSUTBILDNING
Då gruppledarutbildningen hålls under explorerscouternas 
veckomöten görs ungefär en aktivitet per utbildningsgång. 
Eftersom gruppledarutbildningens längd beräknas vara  
27 timmar måste man ordna minst 14 utbildningskvällar  
(2 h/gång). Det lönar sig att bygga upp kursen så att  
explorerscouterna under ett år har både utbildningskväl-
lar och vanliga explorermöten. Till exempel kan vartannat 
möte vara gruppledarutbildning och vartannat innehålla 
övrigt explorerprogram. 

Att hitta gemensamma lediga tider i alla explorer- 
scouters kalendrar är ofta svårt. Därför kan det löna sig att 
hålla utbildningen under veckomötena. 

Gruppledarutbildningsmötena måste ha en tydlig  
inledning och avslutning och explorerscouten måste  
kunna urskilja utbildning från annat explorerprogram. 

Det lönar sig att ordna vardagskvällsutbildningar under 

 

KOM IGÅNG MED  
GRUPPLEDARUTBILDNINGEN!
Explorerscouten avlägger gruppledarutbildningen under sitt 
första explorerscoutår. Att ordna gruppledarutbildningen 
blir alltså aktuellt då kåren får en ny explorerscoutpatrull. 
Gruppledarutbildningen hör till explorerscoutprogrammet 
och alla explorerscouter i kåren går gruppledar- 
utbildningen som en obligatorisk del av explorerscout- 
programmet. Det är på kårens ansvar att se till att  
utbildningen genomförs. Varje kår måste ta ställning till 
hur utbildningen bäst passar in i kårens årscykel. Kursen 
måste inte ordnas på hösten när de nya explorerscouterna 
börjar sin verksamhet och det erbjuds mycket annat pro-
gram och utbildningar på inom FiSSc. Gruppledar- 
utbildningen kan också förverkligas under våren så  
att hösten kan användas för annat explorerscoutprogram. 

Det finns flera sätt att ordna gruppledarutbildningen på 
och kårledningen bör välja det sätt som passar bäst för  
den egna kåren. Utbildningen kan till exempel hållas på 
explorerscoutmötena under ett halvt års tid eller under  
två utbildningsveckoslut. 

I det följande stycket finns exempel på olika  
sätt att förverkliga utbildningen. Det är viktigt  
att notera tre saker:

Utbildningspassen beräknas räcka sammanlagt 27 
timmar. Detta betyder i praktiken att utbildningen 
hålls under två veckoslut eller regelbundet under 
flera vardagskvällar. Endast ett kursveckoslut räcker 
inte för att täcka hela utbildningen.

Ledarskapspraktiken är en del av gruppledar- 
utbildningen. Utan praktik är explorerscouterna inte 
färdiga att fungera som ledare, och under praktiken 
är lotsens eller en annan äldre ledares aktiva stöd 
mycket viktigt. 

Speciellt om utbildningen förverkligas som en utfärd 
kan explorerscoutprogrammets andra aktiviteter 
kopplas till utbildningen. Att kontrollera och öva upp 
explorerscouternas utfärdskunskaper är en mycket 
viktig del av utbildningen eftersom explorer- 
scouterna efter kursen självständigt ska kunna  
ordna utfärder för åldersgruppen de leder. 

Kursdeltagarnas antal inverkar på hur man väljer att för-
verkliga kursen. Om det finns få att utbilda i kåren, lönar 
det sig att ordna åtminstone en del av kursen tillsammans 
med en annan närbelägen kår. En stor kurs är mer kost-
nadseffektiv än en liten, men en stor mängd deltagare kan 
å andra sidan inverka på kursandan. Då man funderar på 
deltagarantalet är det viktigast att fundera på vilka kårens 
behov är. 

1
2
3

ATT GENOMFÖRA  
GRUPPLEDARUTBILDNINGEN
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samma tid på året som ledarskapspraktiken. Då kan man 
under utbildningskvällarna behandla saker som kommit 
upp i samband med praktiken. Det är ändå bra att ha gjort 
några utbildningsaktiviteter innan ledarskapspraktiken 
börjar. Då har explorerscouten tillräckliga verktyg för att 
komma igång med ledarskapspraktiken. 

En god sida med vardagskvällsutbildningen är att explo-
rerscouterna orkar koncentrera sig bättre om utbildningen 
bara tar ett par timmar åt gången. Det är kanske också 
lättare att bjuda in gästande utbildare till vardagskvällar el-
ler att bekanta sig med olika ställen som kårens stuga eller 
förråd. I fall någon blir sjuk är det också lättare att ersätta 
en kväll än ett helt veckoslut. Utmaningarna med vardags-
kvällsutbildningen är å andra sidan att utbildningen lätt 
blir spretig och att explorerscouterna inte nödvändigtvis 
kan sammanfoga det de lärt sig till en helhet. Om vardags-
kvällsutbildningen ordnas gemensamt för området eller 
om det på grund av andra orsaker finns personer som inte 
känner varandra på kursen, lär de kanske inte heller känna 
varandra lika bra som under en veckoslutskurs.

Utbildarna och kursdeltagarna kommer under den första 
utbildningskvällen överens om hur man gör om en kurs- 
deltagare inte kan komma på en utbildningsgång. Kurs- 
deltagaren måste få tillgång till materialet som behandlats 
under utbildningsgången. 

UTBILDNING UNDER  
TVÅ VECKOSLUT
Under en utbildning som fördelas på två veckoslut delas 
gruppledarutbildningens aktiviteter upp på de båda vecko- 
sluten. Det är bra att placera in veckosluten i kalendern 
på så sätt att det första veckoslutet hålls innan ledar-
skapspraktiken börjar och det andra veckoslutet då prak-
tiken är på slutrakan eller har tagit slut. Vid behov kan en-
staka utbildningskvällar också hållas mellan veckosluten. 

Under det första veckoslutet behandlar man de utbild-
ningsaktiviteter som explorerscouten absolut behöver 
under ledarskapspraktiken (åtminstone alla aktiviteter som 
hör ihop med att leda mötesverksamhet och valda delar av 
de andra aktiviteterna). De aktiviteter där man fördjupar sig 
i ledarskap och där explorerscoutens egen ledarskaps- 
erfarenhet är till nytta kan man med fördel spara till det 
andra veckoslutet. Det ena kursveckoslutet kan gärna 
ordnas med alla bekvämligheter, men det andra ska i så fall 
helst hållas i terrängen eller på en stuga – då blir aktivi-
teten som går ut på att repetera utfärdsfärdkunskaper en 
självklar del av programmet.

Fördelar med att ordna utbildningen under två veckoslut 
är till exempel att gruppbildningen bland kursdeltagarna 
blir bättre, att alla med större sannolikhet är på plats under 
alla utbildningspass, att det är lättare att repetera utfärds-
färdigheter och att en tydligare koppling uppstår mellan 
olika utbildningspass. Nackdelar med att ordna utbild-
ningen under två veckoslut är bland annat att utbildningen 

kan bli för tung och att explorerscouterna kanske tröttnar. 
Dessutom måste varje kursdeltagare kunna vara på plats 
under båda veckosluten, annars får hen ett för stort glapp i 
sin utbildning och måste få ersättande utbildning för att bli 
klar med hela gruppledarutbildningen. 

KOMBINATIONSFORM:  
UTBILDNING UNDER  
ETT VECKOSLUT OCH VARDAGS-
KVÄLLSUTBILDNING
 
Då gruppledarutbildningen ordnas som en kombination 
av ett veckoslut och utbildning under vardagskvällar, t.ex. 
under explorerscouternas veckomöten, går man igenom en 
del av aktiviteterna under kursveckoslutet och en del under 
utbildningskvällarna. Kursveckoslutet kan placeras i början 
av kursen och ledarskapspraktiken eller som avslutning på 
hela kursen och praktiken. Fundera efter och välj det alter-
nativ som passar er bäst!

Utbildningen under vardagskvällarnas veckomöten löper 
parallellt med ledarskapspraktiken. Under utbildnings-
kvällarna kan man alltså behandla saker som uppkommit 
i samband med praktiken. Explorerscouterna ska ha gjort 
några utbildningsaktiviteter innan ledarskapspraktiken 
börjar för att ha tillräckligt med redskap för att påbörja den. 
Under ledarskapspraktiken ordnas både utbildningskvällar 
och annat explorerprogram. 

Den här formen av kombinationsgruppledarutbildning är 
ett speciellt fungerande koncept då man ordnar gemensam 
gruppledarutbildning för hela områden. Under utbildnings-
veckoslutet behandlar man då saker där kursdeltagarnas 
kårbakgrund inte har så stor betydelse. Utbildningen under 
veckomötena kan hållas med den egna kåren och då är det 
lättare att behandla frågor som sköts på olika sätt i olika 
kårer. En del av vardagskvällsutbildningen kan också  
ordnas regionalt. 
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GRUPPLEDARUTBILDNINGENS UPPLÄGG

VARJE KURS ÄR UNIK, MEN VI REKOMMENDERAR 
FÖLJANDE ORDNING FÖR AKTIVITETERNA: 

AKTIVITET AKTIVITET SOM BEHANDLAS INNAN TEMA

1. Explorerledarens 
rättigheter och skyldigheter

Ledarskap

2. Åldersgruppernas särdrag Scoutfostran

3. Gruppens faser Gruppen

4. Gruppbildning Gruppen

5. Gruppanda Gruppen

6. Scoutmetoden och  
scoutidealen

Scoutfostran

7. Scoutprogrammet Scoutfostran

8. Verksamhetsplanering Scoutmetoden och scoutidealen, Scoutprogrammet Möten

9. Mötesplanering Scoutmetoden och scoutidealen, Scoutprogrammet Möten

10. Handslaget Ledarskap

11. Ledarskapspraktik Handslaget Ledarskap

12. Ledarskap i olika situationer Ledarskap

13. Lek Möten

14. Kårtraditioner Möten/utfärder

15. Tidsanvändning Ledarskap

16. Andakter och pauser Möten

17. Utfärdskunskaper Utfärder

18. Säkerhetsföreskrifter Möten/utfärder

19. Att ordna en utfärd Säkerhetsföreskrifter, Utfärdskunskaper Utfärd

20. Ledarskapsutmaningar Ledarskap

21. Respons på  
ledarskapspraktiken

Handslaget, Ledarskapspraktik Ledarskap

Ledarskapspraktiken är sex månader lång och 
fortsätter alltså ofta ännu efter att de andra delarna 
av utbildningen är slutförda. Explorerscouten 
har avlagt kursen först när hen gjort sin 
ledarskapspraktik.

I samband med varje aktivitet finns olika idéer för 
hur de kan förverkligas. För vissa aktiviteter räcker 
det att använda ett av tipsen, för andra är det bra att 
använda flera. Utbildaren bedömer på hur många 

olika sätt en viss aktivitet behöver behandlas för att 
deltagarna ska uppnå kunskapsmålen. Utbildaren 
måste också ta utbildningens målgrupp i beaktande: 
även om ämnet är detsamma är det inte meningen 
att utbilda så ingående och omfattande som på 
till exempel grundutbildningen för scoutledare. 
Aktiviterna kan delas upp i mindre helheter och 
med hjälp av exempelvis lekar kan man lätta upp 
utbildningen. 
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LEDARSKAPSPRAKTIKEN
 Till gruppledarutbildningen hör som en obligatorisk del en 
minst ett halvt år lång ledarskapspraktik.  

 Eftersom man under gruppledarutbildningen fokuserar 
särskilt på ledarskap i små grupper ska explorerscouten 
göra sin ledarskapspraktik i en grupp på 5-7 personer.  

 Under ledarskapspraktiken fungerar explorerscouten i 
första hand antingen som jämlik ledare i den egna  
explorerpatrullen eller som ledare för en spejarpatrull. 
Explorerscouten får stöd av en äldre ledare/lots. 

 I kåren lönar det sig att låta explorerscouterna fungera 
som ledare för spejarscouterna. Spejarscouterna behöver 
explorerscouterna som sina förebilder och som uppmunt-
ran att fortsätta på sin scoutstig. Unga i spejarscoutåldern 
är i ett utvecklingsskede då de beundrar de lite äldre ex-
plorerscouterna men gärna gör uppror mot vuxna och vill 
lösgöra sig från dem. Därför är en explorerledare och en 
tidvis närvarande äldre lots den bäst fungerande ledar-
skapsmodellen. Spejarscoutprogrammet är uppbyggt med 
detta i åtanke. 

 Vid behov kan ledarskapspraktiken genomföras också i  
ett äventyrsscoutlag, men gruppen leds i så fall alltid av  
både explorerscouten och en äldre ledare, det vill säga 
kaptenen. Kaptensuppdraget är en vuxens uppdrag och 
kaptenskursen är riktad till vuxna. Om explorerscouten 
fungerar som äventyrsscoutledare måste man komma ihåg 
att den vuxna ansvarar för kaptenens uppgifter och har 
huvudansvaret för äventyrsscoutlaget. Explorerscoutens 
uppgift är att vara patrulledare, det vill säga fungera som 
ledare för en mindre grupp äventyrsscouter inom laget.  

 För en osäker explorerscout kan det kännas tryggare och 
lättare att inleda sin ledarstig med att leda tillsammans 
med en äldre ledare eller med en roverscout.  

 Akelauppdraget är en vuxens uppdrag och akelakursen 
riktar sig till vuxna. Explorerscouten kan, om hen vill, ha 
kortvariga ledarskapsuppgifter till exempel på vargung-
arnas utfärd, men som egentlig ledare fungerar alltid en 
vuxen, det vill säga akelan. Detta för att vargungen fort-
farande behöver en vuxen som liknar mamma eller pappa 
och som kan skapa en trygg känsla hos vargungen och ta 
hand om vargungens grundbehov. 

 Notera: Vargungeflockar (och äventyrsscoutlag) är  
till sin storlek större än en smågrupp och under grupp- 
ledarutbildningen får explorerscouten lära sig att leda en 
smågrupp, inte en flock eller ett scoutlag. 

ATT AVSLUTA  
GRUPPLEDAR- 
UTBILDNINGEN
 
Gruppledarutbildningen tar slut först när explorer- 
scouten har utfört alla utbildningsaktiviteter och  
avslutat sin ledarskapspraktik. Senast i samband med 
handslagsdiskussionen för ledarskapspraktiken ska  
man komma överens med explorerscouten om när  
ledarskapspraktiken och gruppledarutbildningen tar slut. 
På så sätt vet explorerscouten och lotsen (och den äldre 
ledare som handleder explorerscouten) till vad de förbinder 
sig. Lotsens uppdrag är att koordinera och se till att alla  
explorerscouter som går gruppledarutbildningen har gjort 
alla utbildningsaktiviteter och ledarskapspraktiken. Lotsen 
ger vid behov tilläggsutbildning åt de explorerscouter som 
av någon orsak inte har gått någon utbildningsaktivitet.

Att avsluta gruppledarutbildningen är ett fint 
etappmål under explorerscoutens scoutstig. Detta kan firas 
till exempel med en gemensam explorerkväll eller genom 
att dela ut kursmärket under någon av kårens gemensamma 
tillställningar. 

När kursen är slut behöver explorerscouten  
fortsättningsvis lotsens stöd i sin egen scoutverksamhet, 
såväl för att förverkliga explorerprogrammet som i en  
möjlig ny ledarskapsuppgift. 

Efter att du har avlagt kursen kan du ansöka om ett intyg 
med vilket du kan anhålla om studiepoäng i din skola, t.ex. 
om du går i en yrkeskola eller på gymnasiet.  
 På verksamhet.scout.fi under utbildning kan  

du läsa mera om detta.
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UNDER DET FÖRSTA  
MÖTET ÄR DET BRA ATT:
 se till att alla i staben lär känna varandra
 komma överens om gemensamma spelregler
 gå igenom målsättningarna för gruppledarutbildningen:  
vad ska vi göra?
 prata om utbildarnas personliga målsättningar inför 
utbildningen
 bekanta sig med utvärderingar och slutrapporter från 
tidigare utbildningar: vad ska vi göra likadant och vad ska 
vi göra annorlunda?
 gå igenom vilka färdigheter och förhandskunskaper de 
explorerscouter som deltar har
 fatta beslut om utbildningens tidtabell, om det inte ännu 
är klart (två veckoslut eller vardagskvällar?)
 besluta om kursupplägget, dvs. när och i vilken ordning 
de olika aktiviteterna ska placeras i programmet
 fördela aktiviteterna mellan utbildarna – vem gör vad?
 fatta beslut om utbildningsmetoder: hur mycket 
ska vi vara ute och inne, hur mycket program sker i 
kurspatruller osv.
 planera informationsgången inför utbildningen 
(marknadsföring, kursbrev, hur håller utbildarna kontakt 
och delar material med varandra?)
 preliminärt planera vilka utbildningsmetoder som 
kommer att användas under utbildningen
 preliminärt planera bespisning, allmänna arrangemang 
och övrigt program

TIPS! Om man vill kan man bygga upp utbildningen och 
programmet kring ett lämpligt tema som går att använda 
i marknadsföringen.

Ett andra planeringsmöte är det bra att hålla några 
veckor innan utbildningen, så att det ännu finns tid att 
finslipa planerna. Under det här mötet går man igenom 
planerna för de olika aktiviteterna i detalj. Speciellt viktigt 
är det att försäkra sig om att det centrala innehållet 
verkligen behandlas. Det är också bra att tillsammans 
gå igenom vilka utbildningsmetoder som kommer att 
användas under de olika aktiviteterna, för att se till att det 
blir en mångsidig utbildning.

Under de sista mötena lönar det sig att  
gå igenom åtminstone följande saker:

 noggrann aktivitetsplan 
 utbildningsmetoder
 tidtabeller
 utbildarnas behov av hjälp  
med förberedelser och under passen
 inledande program för aktiviteterna,  
lekar och avslutningar
 noggranna planer för allmänna  
kursarrangemang och övrigt program
 kontrollera att utbildningen motsvarar målsättningarna

PLANERING
Det är viktigt att börja planera gruppledarutbildningen i god 
tid, så att man hinner rekrytera de utbildare man vill ha och 
boka de utrymmen man behöver. I synnerhet utbildningens 
huvudansvariga ledare ska rekryteras i god tid, så att hen 
har gott om tid för att förbereda och planera utbildning-
en. I praktiken lönar det sig att påbörja planeringen ca tre 
månader före den första utbildningsgången. Då ska helst 
de flesta av utbildarna vara rekryterade och kursdatumen 
klara. Kursplatserna lönar det sig också att boka ca. tre 
månader före kursen. Att börja planera tillräckligt tidigt är 
vikigt också för att explorerscouterna som ska utbildas ska 
hinna få information om utbildningen i god tid. Utbildarna 
behöver också i god tid vara medvetna om sina egna utbild-
ningsområden.

Flera personer kan fungera som ledare för utbildningen, 
t.ex. en explorerlots och en åldersgruppsansvarig tillsam-
mans. Även utbildarna kan fungera i par. Speciellt värde-
fullt är samarbetet då en erfaren utbildare bildar par med 
en mindre erfaren utbildare. Pararbetet kan användas också 
som ett utvärderingsredskap. Den ena i paret kan följa med 
den andras utbildningspass (och förstås också fungera som 
t.ex. hjälpledare) och ge respons efter passet. Detta är till 
nytta av både inför nästa gruppledarutbildning och redan 
under pågående utbildning eftersom samma utbildare ofta 
håller fler än ett pass. 

Antalet planeringsmöten beror på kårens eller områdets  
traditioner och på hur erfarna utbildarna är. Det lönar sig 
att ha fler möten då kåren ordnar sin första gruppledar- 
utbildning så att alla får samma uppfattning om  
utbildningen. En motsvarande situation uppstår då flera 
kårer ordnar gruppledarutbildningen tillsammans.

Då kursdatumen är bekräftade lönar det sig att ha det  
första planeringsmötet. Speciellt för oerfarna utbildare är 
det viktigt att få sitt ansvarsområde klart för sig så tidigt 
som möjligt. Viktiga ärenden under det första mötet är  
också att staben lär känna varandra och fattar beslut om  
de allmänna linjerna under utbildningen. 

GRUPPLEDARUTBILDNINGEN  
– praktiska arrangemang
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Utbildningar som ordnas som samarbete mellan flera 
kårer bör ta i beaktande kårernas egna önskemål. Redan 
under det första planeringsmötet lönar det sig att fundera 
på vilka aktiviteter som hellre kan utföras i den egna kåren. 
En del av aktiviteterna passar bra att utföra i den egna 
explorerpatrullen i kåren.

FiSSc:s kansli hjälper er gärna, t.ex. kan ni få tips om 
kursplatser, hur ni ställer upp en bra budget och vad 
som lönar sig att komma ihåg samt säkerhetsplaner 
och information till deltagarna. Hör gärna av dig till din 
kårkoordinatorn!

UTBILDARNA
Utbildarna ska helst förbinda sig till hela utbildningen. 
Gästande utbildare kan användas ibland, men kursen blir 
mera sammanhängande och fungerar bäst om åtminstone en 
del av utbildarna är på plats under alla utbildningspass. En bra 
sammanhållning inom staben ger en lyckad utbildning!

Den som utbildar på gruppledarutbildningen ska 
vara insatt i gruppledarutbildningen och känna 
explorerscoutprogrammet väl. Utbildarna behöver 
känna till den unga explorerscoutens värld och förstå 
att hen utbildar en ung och inte en vuxen person. I 
staben lönar det sig att ha med både erfarna scoutledare, 
som kan dela med sig av sin erfarenhet, och yngre 
ledare, som lättare identifierar sig med kursdeltagarna 
och deras kunnande och tankar. Utbildarna ska ändå 
vara minst 18 år gamla eftersom explorerscouter inte 
ska utbilda explorerscouter. Det är bra om utbildarna 
har gått Grundutbildning för scoutledare så att de 
har tillräcklig erfarenhet av scoututbildningar och 
kunskap om scoutledarskap. Förbundet ordnar också 
utbildningar som ger tips om hur man utbildar på ett 
bra sätt, t.ex. kursen Scoututbildare och Utbildare på 
gruppledarutbildningen, som åtminstone stabchefen ska 
ha gått grupputbildningsutbildarutbildningen. Det lönar sig 
också att ta med nya utbildare i utbildningsstaben för att 
de ska få erfarenhet av gruppledarutbildningen och är mer 
erfarna nästa gång de är med i staben. 

Utbildarna ska reservera tid för planerings- och 
utvärderingsmöten innan kursen och efter kursen. Alla 
aktiviteter ska vara färdigt planerade före kursen eftersom 
utbildarna kan behövas som hjälp på andra pass än sina 
egna. Varje utbildare ska förbereda sig på att umgås med 
explorerscouterna. Staben ska vara förberedd på att justera 
utbildningens innehåll och program medan den pågår, ifall 
det visar sig vara nödvändigt.

Inför ledarskapspraktiken är det bra om kårens 
ledare tillsammans går igenom hur man bäst handleder 
en explorerscout och hur man gör ett handslag för 
explorerscoutens ledarskapspraktik. Råd om detta finns i 
bilagan Brev till den som handleder explorerscouten under 
ledarskapspraktiken. 

AVSLUTNING
En gemensam utbildningsträff ska ha en tydlig avslutning. 
Det kan till exempel vara flagghalning på gemensamma 
kursveckoslut eller avslutningskaffe efter kurskvällarna. 
Ledarskapspraktiken kan fortsätta ännu efter detta. 

Hela gruppledarutbildningen är genomförd 
först när explorerscouten har avslutat också sin 
ledarskapspraktik. Efter det får explorerscouten rätt att 
bära gruppledarutbildningsmärket på scoutskjortans högra 

ficka. Kursintyget och märket ska delas ut under någon av 
kårens gemensamma tillställningar så att kårmedlemmarna 
blir medvetna om gruppledarutbildningens betydelse på 
explorerscoutens scoutstig och hur värdefullt det är att 
kåren fått en ny ledare.

UTVÄRDERING  
AV UTBILDNINGEN
Respons från explorerscouterna bör samlas in under 
utbildningen, både för enskilda aktiviteter och större 
helheter. Genom att utvärdera och samla in respons kan 
man kontrollera hur väl utbildningen har lyckats och om 
deltagarna har förstått innehållet. Att samla in respons 
för ett evenemang fungerar också som en modell för 
explorerscouterna: att utvärdera verksamheten och lyssna 
på deltagarnas åsikter är viktiga faktorer i verksamheten. 
Det behöver inte ta lång tid att samla in respons. Använd 
t.ex. frågorna här nedan och spara svaren till slutrapporten 
utvärderingen av kursen som helhet.

Respons kan samlas in till exempel  
med hjälp av följande frågor:

 Vad tyckte du att var det mest centrala i utbildningen eller 
vad lärde du dig?
 Hur lätt eller svårt tycker du att det skulle vara att 
tillämpa dessa saker i praktiken?
 Känns det just nu som att du fick tillräckligt med 
information/utbildning i ämnet?
 Hur, var och när skulle du vilja att ämnet behandlas igen?
 Tror du att de lekar, inledningen eller avslutningen som 
användes under passet skulle kunna utnyttjas under din 
egen grupps möten?
 Var utbildningen lagom svår?

I slutet av utbildningen lönar det sig att samla in respons 
också om hela utbildningen: de allmänna arrangemangen, 
förhandsinformationen, utrymmena och materialet 
osv. Med hjälp av responsen kan staben för nästa 
gruppledarutbildning utveckla och förbättra utbildningen. 

Utöver explorerscouternas respons är också responsen 
till stabsmedlemmarna viktig. Detta kan förverkligas till 
exempel så, att varje utbildare följs och observeras av en 
annan utbildare. Efter utbildningen får utbildaren  
ta del av observationerna:

 Var alla i gruppen med på noterna, hölls intresset uppe?
 Hur höll tidtabellen, hur lyckades utbildaren med att följa 
sin ursprungliga plan?
 Fungerade de valda arbetssätten som det var tänkt?
 Verkade alla förstå och lära sig ämnet?
 Uppfylldes aktivitetens målsättningar?

Mer information om att samla in och ge respons  
finns i bland annat Scoutledarens handbok.

I gruppledarutbildningen lönar det sig att använda så 
praktiska utbildningsmetoder som möjligt eftersom det 
gör utbildningen mer varierad, intressant och scoutig. Att 
använda praktiska metoder och förverkliga scoutmetoden 
i utbildningen fungerar också som ett värdefullt exempel 
som explorerscouterna själva kan utnyttja i sin verksamhet 
som gruppledare. 
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SCOUTMETODEN  
PÅ GRUPPLEDAR- 
UTBILDNINGEN
 
Scoutmetodens delar kan synas  
under gruppledarutbildningen  
till exempel på följande sätt: 

 Att leva enligt scoutingens värderingar 
Flagghissning, morgon- och kvällsandakt, 
scouthalsdukar, matsånger och lägerbål 

 samt explorerscoutlöftet ifall patrullen  
avlägger Välkommen explorerscout-skedet 

 Symbolik
 Kurspatrullens namn, rop och kännetecken. 

Även kårernas symbolik syns.  
Explorerscouternas gröna färg syns under 
utbildningen. 

 Verksamhet med stigande svårighetsgrad 
Ledaruppdragen är till en början mindre och 
ansvaret och utmaningen växer efter hand. 

 Patrullsystemet
 Kursdeltagarna delas in i patruller och patrull-

medlemmarna turas om att vara patrulledare. 
 
 Learning by doing

 Utbildningarna är praktiska. 

 Stöd av äldre ledare 
Kursens huvudansvariga ledare är en  
äldre ledare och minst en vuxen är med på alla 
utbildningsträffar och utbildningspass samt 
under ledarskapspraktiken. 

 Goda gärningar
 Explorerscouterna utför ett litet talkouppdrag 

på kursplatsen eller vid kårlokalen. 

 Verksamhet i naturen 
Utbildningen eller åtminstone  
en del av aktiviteterna hålls i terrängen.

EXEMPEL PÅ PRAKTISKA  
UTBILDNINGSMETODER
 Gestaltning/dramatisering, pantomim, utbildarna 
simulerar en situation
 Anpassning av bekanta spel, t.ex. Pictionary, Alias,  
memory, Domino, pussel, korsord, ordsökning, bingo, 
hänga gubbe
 Tävlingar, lekar, frågesporter
 Fotografering, filminspelning, färdiga videor
 Planscher, collage
 Att söka information från flera källor, t.ex. 
Scoutprogrammet-häftet, scoutprogrammets hemsida, 
Ryggsäcken, Vargungens spår, Handbok för scoutledare, 
scout.fi, verksamhet.scout.fi
 Learning café, open space (= det finns flera olika 
diskussionsbord i ett utrymme. Vid varje bord sitter 
en utbildare. Kursdeltagarna går runt och diskuterar 
olika ämnen vid olika bord och utbildarna samlar 
kursdeltagarnas tankar om ämnet. Till slut går man 
igenom alla bords anteckningar.)
 Pladdergrupp (= Vad vet ni om ämnet från förut? Diskutera 
med din kompis i 5 min.)
 Debatt, val, auktion (t.ex. scoutidealen, scoutmetoden)
 Inre cirkeln-yttre cirkeln (= den största delen av 
deltagarna bildar en ring och resten av deltagarna bildar 
en ring innanför den stora ringen. Den inre cirkeln 
diskuterar ett givet ämne, t.ex. att få slut på mobbning. 
Den yttre cirkeln får inte delta i diskussionen, utan för att 
få delta måste man röra vid någon i den inre cirkeln som 
sedan byter plats med personen i den yttre cirkeln.)
 Spårningar där kontrollerna är korta ”inforutor” eller mer 
praktiskt inriktade uppgifter
 Pyssel, konstruktioner
 Att röra sig på en åsiktslinje enligt den egna åsikten
 Besök, intervju
 Riktiga ledarskapssituationer, t.ex. under ledarskaps- 
praktiken, kårens evenemang, eller under kursen
 Riktiga gruppsituationer, t.ex. att slå upp ett tält (Hurdana 
roller uppstod? I vilken utvecklingsfas befinner sig 
gruppen?)

GENOMGÅNG
Även om praktiska övningar ofta är roliga och intressanta 
att göra kan själva ämnet som utbildas ibland bli oklart 
för kursdeltagarna. Därför är det viktigt att gå igenom 
övningarna efteråt, alltså tillsammans fundera på 
exempelvis följande saker:

 Vad gjorde man under övningen? Vad hände? Vad lade jag 
märke till?
 Varför gjordes övningen? Vad skulle man lära sig? Varför 
lärdes det ut så här?
 Hur gick övningen? Vad lyckades?
 Vad lärde jag mig av övningen? Hur kan jag utnyttja det jag 
lärt mig under min ledarskapspraktik?

AKTIVITETERUTBILDNINGSMETODER
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AKTIVITETER

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Gruppledarutbildningen består av 21 aktiviteter. Genom aktiviteterna lär sig  

explorerscouten ledarskap, hur grupper fungerar samt att fungera som ledare  
för en smågrupp inom scoutingen. Varje aktivitetsinstruktion innehåller information  

om utbildningens mål och innehåll samt tips på hur utbildningen kan förverkligas.

LEDARSKAP
Explorerledarens rättigheter  
och skyldigheter 
Explorerscouterna bekantar sig med vilka rättigheter 
och skyldigheter de har som ledare i sin egen kår.
Handslaget
Explorerscouten kommer överens med sin egen kår 
om vad som hör till hens uppdrag och vilket stöd hen 
får under ledarskapspraktiken
Ledarskapspraktik
Med stöd av en äldre ledare får explorerscouten leda 
en egen smågrupp under ett halvt års tid.
Ledarskap i olika situationer
Explorerscouterna får bekanta sig med olika ledar-
stilar och får begrunda vilken stil som passar i olika 
situationer. 
Tidsanvändning
Explorerscouterna fördjupar sig i och funderar på 
olika metoder för att ha koll på sin tidsanvändning.
Ledarskapsutmaningar
Explorerscouterna får bekanta sig med och diskutera 
på vilka olika sätt det går att lösa de utmaningar man 
möter som gruppledare
Respons på ledarskapspraktiken
Explorerscouten diskuterar med lotsen om vad  
hen lärt sig om scoutledarskap under sin  
ledarskapspraktik. 

SCOUTFOSTRAN
Åldersgruppernas särdrag
Explorerscouterna lär känna de fyra yngsta ålders-
gruppernas karakteristiska egenskaper och vilken  
ledarstil det lönar sig att använda i de olika grupperna. 
Scoutmetoden och scoutidealen
Explorerscouterna reflekterar kring scoutmetoden, 
scoutidealen och scoutledarskapets särdrag.  
Vad gör scouting till scouting?
Scoutprogrammet
Explorerscouterna får en bild av scoutprogrammets 
helhetsstruktur och får bekanta sig med de yngre 
åldersgruppernas program.

GRUPPENS FUNKTION
Gruppens faser
Explorerscouterna sätter sig in i teori  
om olika gruppers utvecklingsfaser.
Gruppbildning
Explorerscouterna får vara med om gruppbild-
ningsövningar och får på så sätt en uppfattning om 
betydelsen av gruppbildning. Samtidigt blir de  
bekanta med olika sätt att utforma en grupp. 
Gruppanda
Explorerscouterna får lära sig olika metoder för att 
skapa god anda i gruppen och förbättra den om det 
behövs.

MÖTEN
Verksamhetsplanering
Explorerscouterna får öva sig på att göra en  
halvårsplan för en patrull.
Mötesplanering
Explorerscouterna får lära sig att planera  
program för ett möte.
Lek
Explorerscouterna bekantar sig med olika lekar och 
hur de ska ledas i olika åldersgrupper.
Kårtraditioner
Explorerscouterna bekantar sig med de praktiska 
aspekterna av att ha ett ledaruppdrag i kåren och  
lär sig ta ansvar för gemensamma kårärenden.
Andakter och pauser
Explorerscouterna lär sig hur man leder en paus.

UTFÄRDER
Utfärdskunskaper
Under aktiviteten får explorerscouterna möjlighet att 
öva upp sina utfärdskunskaper och repetera det som 
behövs.
Säkerhetsföreskrifter
Explorerscouterna fördjupar sig i de föreskrifter  
och tillvägagångssätt som finns för att göra  
scoutverksamheten säker.
Att ordna en utfärd
Explorerscouterna får lära sig att planera  
och genomföra en trygg utfärd.
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AKTIVITET

EXPLORERLEDARENS  
RÄTTIGHETER OCH  
SKYLDIGHETER
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig med vad som förväntas av 
en representant för explorerscoutåldersgruppen och en 
gruppledare inom scoutverksamheten (t.ex. att delta i 
ledarmöten, att läsa e-post, att planera verksamheten 
för en grupp). Hen får information om vilka rättigheter 
uppdraget och den nya åldersgruppen för med sig (t.ex. 
egna nycklar till kårlokalen, användning av kårlokalens 
dator och printer, att vistas i ledarrummet, tillgång till 
ledarnas lägergodis).

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten känner till sina skyldigheter och 
rättigheter som explorerscout och gruppledare samt 
vet av vem hen får hjälp med att sköta sina uppgifter. 
Explorerscouten vet att hen fungerar som exempel för 
sina gruppmedlemmar och andra yngre personer.  

LÄNGD: 1 h

KUNSKAPEN INNEBÄR 
I PRAKTIKEN ATT EXPLORERSCOUTEN:
 dyker upp och har förberett sig enligt  
 överenskommelse
 tar hand om de verktyg som hen fått att använda
 använder kårens resurser (t.ex. kårlokalen,  
 materialet, pysselmaterial) ändamålsenligt
 följer med kommunikationen mellan ledarna i  
 kåren och informerar sin egen grupp om  
 sådant som berör den
 inte missbrukar sin position
 kan be om och ta emot hjälp 

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Åsiktslinje: Kursdeltagarna står på golvet och 
utbildaren ställer frågor. I ena ändan av rummet 

finns ”ja” och i andra ändan av rummet ”nej”. 
Kursdeltagarna ställer sig på det ställe på linjen som 
motsvarar deras åsikt.

Meningen är att kursdeltagarna, då de ställt sig på linjen, 
kan presentera och motivera sin åsikt. Utbildarens 
uppgift är att leda diskussionen och locka alla att 
berätta vad de tycker. Nedan finns frågor och teman att 
diskutera.

 
Exempelfrågor
 Får ledare röka / dricka alkohol? (Får 
gruppmedlemmarna veta om saken? Hur är det med 
barnens och ungdomarnas föräldrar? Borde scouter vara 
modellmedborgare?)
 Kan ledaren vara kompis med dem hen leder? (Är det 
lättare eller svårare att leda en grupp där medlemmarna 
är ledarens kompisar?)

 Angår det gruppledaren om en en gruppmedlem mobbas 
i skolan? (Ofta syns mobbningen också på annat håll 
än i skolan. Ledaren ska se till att mobbning inte sker i 
scouterna. Ska ledaren kontakta den mobbades lärare / 
föräldrar, om det mobbade barnet i scouterna berättar 
något viktigt om mobbningen?)
 Är gruppens framgång i scoutfärdighetstävlingar ledarens 
förtjänst? (På ledarens ansvar är att fostra och utbilda sina 
gruppmedlemmar. Men om någon i gruppen inte lär sig 
eller inte vill lära sig är det inte nödvändigtvis ledarens 
fel. Det är gruppmedlemmarnas förtjänst om gruppen är 
framgångsrik, men är det ledarens fel om den inte är det?)
 Om lilla Kalle hugger sig med yxan i foten under gruppens 
utfärd, är det ledarens fel? (Vem har ansvaret då en olycka 
sker? Ledaren? Vårdnadshavarna? Barnet själv? Kåren? 
Försäkringsbolaget?)
 Kårens ledare har grillkväll på stranden och en främling 
svimmar på gatan. Den nya 15 år gamla ledaren och den 
erfarna 40 år gamla ledaren lägger båda märke till händel-
sen. Spelar det något roll vem av dem som går och hjälper?

Det här passet kan förverkligas alldeles i början 
av kursen. Kurspatrullerna får lappar med aktivi-
teter och händelser som hör ihop med de ålders-

grupper som explorerscouterna kommer att leda. Patrul-
lernas uppgift är att göra upp en lista på hurdan utbildning 
och hurdant stöd de behöver för att klara av att handskas 
med situationen på lappen på bästa möjliga sätt. De olika 
patrullernas listor samlas in och man kan återkomma till 
listorna till exempel då man samlar in respons på kursen. 
Tänk på att kursdeltagarna inte nödvändigtvis känner 
varandra så bra i början av kursen, och kurspatrullerna har 
ännu inte hunnit formas speciellt mycket. Ett grupparbete 
som bygger på diskussion kan därför kräva att en utbildare 
deltar.

Ordna ”samarbetsförhandlingar”  
mellan kursdeltagarna och utbildarna. 
Utbildarna är ”arbetsgivare” och deltagarna  
”arbetstagare”. Utbildarna presenterar en lång lis-

ta med krav, uppgifter och skyldigheter för explorerscout-
erna. Listan innehåller både riktiga och överdrivna saker, 
till exempel ansvar som hör till en äldre ledare. Explorer- 
scouterna gör en egen lång lista med krav på sina egna  
rättigheter. Listan innehåller både riktiga och påhittade 
rättigheter, t.ex. tillåtelse att ordna fest på kårlokalen. 
Genom diskussion ska explorerscouterna och utbildarna 
komma överens om vad som är en lämplig och balanserad 
mängd rättigheter och skyldigheter.

Explorerscouten fyller i en handslags- 
blankett för sitt ledaruppdrag tillsammans med 
sin lots eller en äldre gruppledare. I handslaget 
listas explorerscoutens rättigheter och  

skyldigheter i anknytning till uppdraget.

Explorerscouten fyller i en handslagsblankett 
för sin explorerscouttid tillsammans med sin 
lots. I handslaget listas explorerscoutens rättig- 
heter och skyldigheter som explorerscout. 

1

2

3

4
5
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AKTIVITET

ÅLDERSGRUPPERNAS  
SÄRDRAG
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig med de fyra yngsta ålders-
gruppernas karakteristiska egenskaper. Explorerscouten 
funderar under ledning av utbildaren på vilka metoder 
det lönar sig för ledaren att använda då hen leder de olika 
åldersgrupperna. Explorerscouten får utöver teorikunskap 
också praktiska tips och beredskap att leda en egen grupp.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten vet att barn i olika åldrar beter sig olika  
och att man som ledare måste agera på olika sätt med 
dem. Explorerscouten lägger på en allmän nivå märke till 
karakteristiska egenskaper och beteenden hos barn i olika 
åldersgrupper. Explorerscouten anpassar sin ledarstil enligt 
den åldersgrupp hen leder. Explorerscouten känner till och 
använder olika sätt att agera i olika grupper och vet också i 
vilka situationer det behövs en äldre ledare.

LÄNGD: 1,5 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT:
 Gruppen som explorerscouten leder styrs av sin ledare, 
förstår instruktionerna och följer dem.
 Explorerscouten kan ta i beaktande vilka hen leder (t.ex. 
genom att fråga vargungen om hen är törstig under en 
varm dag och hoppa över uppgifter där spejarscouter  
ensamma måste stå i centrum för uppmärksamheten).
 Det känns naturligt för explorerscouten att leda barn i 
olika åldrar
 Explorerscouten vet när en vuxen behövs och tänker också 
på att vid behov be en vuxen komma med och hjälpa till. 

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN

Små fiktiva situationer där någon leder någon an-
nan gestaltas/dramatiseras och explorerscouterna  
fungerar i tur och ordning som ledare. Utbildaren  
beskriver situationen (exempel nedan) för hela  

gruppen. Roller delas ut åt gruppmedlemmarna och de dra-
matiserar situationen. Det lönar sig att ge instruktioner åt 
skådespelarna (t.ex. du är en långsam vargunge, du är ivrig 
på att göra kontrollens uppgift, du klagar på skoskav), så att 
gruppmedlemmarna t.ex. inte förivrar sig och gör en fars av 
situationen. Ledaren ska agera enligt vad hen tycker är bäst 
i situationen. Utbildaren avbryter övningen vid ett lämpligt 
tillfälle. Efter detta bedömer den explorerscout som fungerat 
som ledare sin egen prestation som ledare och sedan lyfter  
utbildarna och de andra explorerscouterna fram de sätt att 
leda som de tycker att skulle kunna fungera bra för ålders-
gruppen ifråga i en motsvarande situation. Det lönar sig att 
samla ihop tipsen till en minneslista inför ledarskaps- 
praktiken. Ifall kursdeltagarna inte gillar att dramatisera kan 
man i stället diskutera de olika situationerna.

Exempelsituationer:
 Flagghissning med spejarscouter som väsnas 
 Att leda äventyrsscouternas tävlingspatrull på en kontroll
 Sommarlägrets kvällssysslor med vargungarna
 Att städa stugan som avslutning på explorerscouternas 
utfärd

Utbildaren har samlat ihop en mängd olika före-
mål som har att göra med olika åldersgrupper (t.ex. 
scoutmärke, skolbok, hemnyckel, tampong, leksak, 

mobiltelefon osv.). Kursdeltagarna delas in i mindre  
grupper. Grupperna fokuserar på varsin av de fyra  
yngsta åldersgrupperna och väljer sedan ut sådana föremål 
som bäst passar ihop med den åldersgruppen. Grupperna 
presenterar turvis sin åldersgrupp med hjälp av föremålen. 
Utbildaren fyller i information vid behov.

Gruppledarutbildningen ordnas samtidigt som  
en utfärd för vargungar/äventyrsscouter/spejar- 
scouter. Kursdeltagarna (explorerscouterna)  

får varsin patrull att lära ut någon färdighet till.  
Explorerscouten får sedan respons av en utbildare eller 
någon annan vuxen som följt med situationen. 

Kursdeltagarna kommer parvis på tips för hur 
en stökig och orolig grupp kan lugnas ner. Ett  
av paren funderar på en spejargrupp, ett annat  

på en grupp äventyrsscouter och ett tredje på en  
explorergrupp. Utbildaren samlar ihop tipsen och  
gör en lista som delas ut åt kursdeltagarna.

2

3

4
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AKTIVITET

GRUPPENS  
UTVECKLINGSFASER
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig genom diskussioner med en 
grupps utvecklingsfaser och utmaningarna förknippade 
med dem.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten känner till grupputvecklingens olika faser 
och kan stöda gruppens verksamhet i de olika faserna. 
Explorerscouten känner igen faktorer som är väsentliga och 
utmanande för grupputvecklingen och har verktyg att  
tackla dessa.

LÄNGD: 1 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT:
 Explorerscouten kan redogöra för grupputvecklingfaserna 
i de grupper hen tidigare varit medlem i.
 Explorerscouten kan välja sina egna tillvägagångssätt  
enligt vilken utvecklingsfas gruppen som hen leder  
befinner sig i.
 Explorerscouten kan fästa uppmärksamhet vid händelser 
som är viktiga med tanke på gruppens utveckling (t.ex. 
den första utfärden, det första grälet, uppflyttning till 
följande åldersgrupp)

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN

Gå igenom följande  

grupputvecklingsfaser:

Utformningsfasen: I början är gruppens medlemmar 
osäkra och söker sin egen plats i gruppen. Varje grupp har 
ett mål med sin verksamhet och målet kan gärna klargöras 
redan i början. Gruppens arbetsmetoder och spelregler  
börjar ta form. Gruppens atmosfär är oftast positiv och 
gruppens medlemmar undviker konflikter. Lekar där  
medlemmarna lär känna varandra är viktiga i gruppens 
utformningsfas.

Konfliktfasen: När gruppen fungerat ihop en tid börjar 
gruppmedlemmarna hitta sin plats i gruppen och för också 
starkare fram sina personligheter. Det kan uppkomma 
konfliktsituationer, till och med ganska ofta. Det är vanligt 
att gruppmedlemmarna känner sig missnöjda med och 
besvikna på gruppen. Gruppen måste få lov att genomgå 
fasen. Ledarens uppgift är att ge alla en chans att ta plats i 
gruppen och uppriktigt få säga sina  åsikter.

Samarbetsfasen: Så småningom lär gruppmedlemmarna 
känna varandra och accepterar varandras personligheter, 
olikheter och arbetssätt. Gruppandan byggs upp, grupp-
medlemmarna känner att de hör till gruppen och gruppen 
känns trygg. Medlemmarna lär sig att lösa de konfliktsi-
tuationer som uppstår. Gruppen har lärt sig spelreglerna 
och fungerar tillsammans. I det här skedet klarar gruppen 
redan av att föra mer djupgående samtal och gruppmed-
lemmarna är beredda att röra sig utanför sina  
bekvämlighetszoner.

En välfungerande grupp: När gruppen når denna nivå blir 
den effektiv. Gruppmedlemmarna drar åt samma håll. 
Gruppen lär sig utnyttja medlemmarnas styrkor och fung-
erar som en enhet för att uppnå målsättningarna. Gruppen 
klarar också av att lösa eventuella konfliktsituationer. 
Ledaren behövs ändå för att styra gruppens verksamhet i 
rätt riktning.

Avslutningsfas: Gruppen avslutar sin verksamhet och 
gruppmedlemmarna tar avsked av varandra. Många känner 
vemod över att avsluta den gemensamma verksamheten. 
Det lönar sig att göra avslutningen eller uppflyttningen  
till följande åldersgrupp så tydlig och konkret som  
möjligt. Gruppen splittras inte alltid utan fortsätter kanske 
sin verksamhet i en delvis eller helt annorlunda form. En 
del grupper fortsätter träffas i flera år för att minnas den 
gemensamma verksamheten.

Explorerscouten tänker på en grupp som hen 
hör till och bedömer i vilken utvecklingsfas grup-
pen befinner sig just nu. Hur känner man igen 

fasen? Hur syns de kännetecknande dragen för utveck-
lingsfasen i gruppens verksamhet i praktiken? Diskutera 
också om några kännetecken för de föregående faserna har 
förekommit i gruppen. Ofta tror grupper som befinner sig 
i den första fasen att de har kommit mycket längre än så i 
gruppens utveckling. Scoutgrupper kan befinna sig i den 
första fasen i flera år. Det kanske också finns en strävan 
inom gruppen att undvika konfliktfasen, eftersom den kan 
uppfattas som ett nederlag.

Dela in explorerscouterna i mindre grupper och 
lotta ut en fas i grupputvecklingen åt varje grupp. 
Gruppen dramatiserar till exempel vad som händer 
på veckomötet eller utfärden under den ifrågava-

rande fasen och de andra försöker gissa vilken fas det är 
fråga om. Efteråt diskuterar man de olika situationerna. 
Om det uppstod konflikter eller problem, vad hade man 
kunnat göra för att lösa dem och vad hade ledaren kunnat 
göra? Om situationen å andra sidan var trevlig, hur skulle 
den goda stämningen ha kunnat utnyttjas? Fundera också 
på vilka roller som finns i gruppen och på vem som hade 
vilken roll.

1 3
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AKTIVITET

GRUPPBILDNING
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig med olika sätt att utforma en 
grupp. Explorerscouten övar gruppbildning genom att testa 
olika lekar och uppgifter. Diskussioner om grupp- 
bildningens betydelse. 

Under gruppbildningsprocessen är gruppmedlemmarnas 
interaktion med varandra viktig. Det är viktigt att  
gruppmedlemmarna lär känna varandra, i synnerhet i 
början av processen, och att de litar på varandra och trivs 
tillsammans. Att kunna de andras namn räcker inte, utan 
gruppbildningsprocessen är lång. Under gruppens senare 
utvecklingsfaser kan gruppbildning stärka gruppens sam-
hörighet och förmåga att fungera smidigt som grupp.

Det här utvecklingspasset lönar det sig att hålla i början 
av kursen, så att passets övningar samtidigt fungerar som 
gruppbildning för kursdeltagarna.

Vid valet av gruppbildningsövningar är det viktigt att veta 
att vissa av dem kan orsaka negativa känslor och att en del av 
de praktiska övningarna till och med är avsedda att göra det. 
Negativa känslor behöver inte vara en dålig sak, men den här 
typen av övningar kräver en ordentlig genomgång efteråt. An-
nars kan övningarna i värsta fall leda till att gruppen splittras 
eller att någon gruppmedlem känner sig avskärmad från  
gruppen. Det här är naturligtvis inte avsikten med övningarna.

Negativa känslor kan orsakas  
av till exempel: 
 Fysiska uppgifter, där de svaga och små inte inte klarar 
sig eller är en belastning för gruppen, t.ex. uppgifter där 
det gäller att ta sig över ett hinder. Det är bättre att inför 
uppgiften dela ut roller (blind, kan inte gå, får inte tala) 
eftersom de inte är gruppmedlemmarnas egna  
utmaningar och hinder.
 Uppgifter som kräver mod (om gruppmedlemmarna inte 
har förtroende för varandra) t.ex. att falla ner på de  
andras armar.
 Fysiskt närgångna uppgifter (om gruppmedlemmarna 
inte har förtroende för varandra) t.ex. att hålla pappers-
lappar mellan kroppsdelar.
 Problemlösningsuppgifter där det finns ett visst trick. Om 
en i gruppen vet tricket, får resten inte göra något.
 Uppgifter som är avsedda att kännas frustrerande, t.ex. 
uppgifter där gruppmedlemmarna får motstridiga  
uppgifter och man inte får tala med varandra.

Positiva känslor väcks av uppgifter där alla får delta och 
man lyckas (bara) genom samarbete. Positiva känslor väcks 
också av uppgifter där de som känner sig obekväma inte 
behöver överskrida sina gränser. Sådana är till exempel pro-
blemlösningsuppgifter och kreativa uppgifter som alla klarar. 

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten inser gruppbildningens betydelse. Hen vet 
vad målet med gruppbildningsuppgifterna är och får kon-
kreta verktyg för att handskas med gruppbildningsproces-
serna i den grupp hen leder. Explorerscouten bekantar sig 
med metoder som kan fungera som stöd för gruppen under 
övergången från en utvecklingsfas till en annan. Explorer-
scouten vet vad psykisk trygghet innebär och är medveten 
om dess betydelse för gruppens utveckling. 

LÄNGD: 1,5 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN  
ATT EXPLORERSCOUTEN:
 satsar på gruppens första träff både i egenskap av  
gruppledare och som medlem i gruppen
 förverkligar olika gruppbildningsuppgifter och –lekar
 kan ta med en ny scout i gruppen och se till att den  
förnyade gruppen formas.

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Utbildarna visar i början av kursen det första exemplet 
på gruppbildning genom att hjälpa kursdeltagarna att 
bli en grupp. Det är viktigt att gå igenom uppgifterna 

efteråt genom att diskutera och fundera på vilka faktorer i 
gruppbildningsuppgifterna som får gruppandan att växa.  
Gemensamt för gruppbildningsuppgifterna är att man 
oftast måste lita på andra och vara i närkontakt med en 
annan scout när man utför dem, samt att alla behövs  
för att gruppen ska kunna lösa uppgiften.

Gruppbildningsövningar
 Utse en person till ledare och låt de andra ta tag i ett rep 
och göra en knop på det utan att släppa taget. Ledaren 
tittar åt ett annat håll under tiden. Efter detta försöker 
ledaren (utan hjälp av gruppen) öppna knopen genom att 
ge instruktioner om vad gruppmedlemmarna ska göra. De 
får inte släppa taget om repet. Sedan upprepas uppgiften, 
men i stället för att ge instruktioner ber ledaren nu grup-
pen öppna knopen. Genom att samarbeta öppnar gruppen 
lätt knopen och det blir tydligt att problem av olika slag 
ofta är lättare att lösa genom samarbete. 
 Använd ett snöre och spänn upp ett nät med olika stora 
maskor (hål) mellan två träd. Gruppen ska få alla grupp-
medlemmar igenom nätet utan att någon rör i nätet. 
Svårighetsgraden kan ökas genom att varje maska bara får 
användas en gång. 
 Fäst ett rep på relativt hög höjd mellan två träd. Gruppen 
ska få alla medlemmar över repet utan att röra i repet. 
 Problemlösning: På golvet/marken finns föremål som ska 
ordnas på ett visst sätt. Gruppen delas in i tre lag. Utbildaren 
berättar för lag 1 (utan att de andra hör) hur föremålen ska 
placeras. Lag 1 får i uppgift att berätta för lag 2 hur föremålen 
ska placeras. De får varken tala eller röra i föremålen. Lag 2 får 
i uppgift att få lag 3 att hämta föremålen och placera dem på 
rätta ställen, utan att lag 2 rör i föremålen. Lag 3 har ögonen 
förbundna. Deras uppgift är att placera föremålen på rätt sätt. 
Mycket populär uppgift som deltagarna ofta vill göra på nytt!
 Gruppen sätter upp ett tält. De som sätter upp tältet har 
ögonen förbundna och får instruktioner av de andra.
 Fördela bitarna i ett pussel jämnt mellan explorerscout-
erna. Explorerscouternas uppgift är att lägga pusslet utan 
att tala. Var och en ska själv lägga sina egna pusselbitar i 
pusslet, på det sättet måste alla hjälpa till. 
 Varje gruppmedlem hittar på tre påståenden om sig 
själv (t.ex. jag sysslar med vaksim, jag är morgonpigg). Två 
påståenden ska vara sanna och ett falskt. När utbildaren gett 
lov, börjar gruppmedlemmarna röra på sig och när de träffar 
någon presenterar de sig med sitt namn och sina tre påstå-
enden. I det här skedet gissar man ännu inte vad som är sant 
och vad som är falskt. Efter en stund sitter alla ner igen och 
försöker tillsammans minnas vad var och en berättade om sig 
själv, och gissar vilka påståenden som är lögn. 
 Fäst ett papper på varje explorerscouts rygg.  
Kursmedlemmarna går runt i rummet och skriver positiva 
saker om personen på varje deltagares rygg. 
 I smågrupper och enligt olika teman (t.ex. zoo, drake, 
höst, saga, kommande patrullmöte) ska gruppen forma 
statyer med hjälp av sina kroppar.
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Explorerscouterna diskuterar  
följande ämnen med utbildaren:
Vad gör vi i scoutingen som fungerar bra som 

gruppbildning? Vilka traditioner har kåren i an-
slutning till detta? Hur är det i grannkårerna? Behövs det 
speciella gruppbildningsuppgifter inom scoutverksam-
heten?
 Kan gruppbildningsuppgifterna gå för långt? Oftast stärks 
gruppen av att klara utmaningar, som en tuff hajk eller 

en kall natt i ett vindskydd. De gemensamma minnena 
av den tuffa utmaning man klarat av tillsammans stärker 
gruppen, men utesluter också dem som inte var med. 
 Hur kan man ta alla i gruppen i beaktande under grupp-
bildningsuppgifterna? Ledaren har ett stort ansvar för den 
psykiska och fysiska tryggheten i situationen. Grupp- 
bildningsuppgiften får till exempel inte skilja åt de  
modiga och de blyga i gruppen.

2

2

3
4
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1
AKTIVITET

GRUPPANDA
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig med vad som gör en grupp 
till en grupp och hur en grupp fungerar. Hen lär sig sätt 
att skapa god gruppanda och förbättra den. Kursdeltagar-
na funderar tillsammans på vilka olika kännetecken en 
grupp kan ha.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten förstår skillnaden mellan en grupp och 
en obestämd samling människor som befinner sig på 
samma ställe. Hen lär sig utnyttja gruppens kännetecken. 
Hen identifierar gruppmedlemmarnas olika roller i grup-
pens verksamhet. Explorerscouten blir medveten om att 
hen har som uppgift att skapa och utveckla gruppandan.

LÄNGD: 1,5 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT:
 Gruppen som explorerscouten leder har egna  
kännetecken och traditioner.
 Gruppens kännetecken och traditioner utvecklas i takt 
med att gruppen utvecklas.
 Explorerscouten kan beskriva sina gruppmedlemmars 
olika roller i gruppen.
 Gruppmedlemmarna trivs i gruppen som explorer- 
scouten leder och vill stanna i den. 

TEORETISK BAKGRUND
En grupp kan definieras som en samling människor där 
medlemmarna vet vilka som hör till gruppen och också 
själva upplever sig höra till gruppen. För det mesta inter-
agerar alla gruppmedlemmar med varandra och gruppen 
har oftast ett gemensamt uppdrag eller mål.

Gruppandan kan utvecklas till exempel genom att skapa 
gemensamma kännetecken och traditioner, genom att ta 
beslut tillsammans, genom gruppbildningsövningar och 
genom att acceptera varje medlem som en del av gruppen. 
Varje medlem ska uppleva samhörighet och känna sig 
trygg i gruppen. 

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Explorerscoutpatrullen eller kurspatrullen pla-
nerar och skapar grupptecken åt sig själv. Gruppens 
kännetecken är till exempel en vimpel, en maskot 
eller ett märke. Gruppen kan ha egna seder och 

bruk, rop eller ordspråk. Gruppen kan också klä sig i 
patrullens egen skjorta eller huvudbonad. Med hjälp av 
kännetecknen stärks gruppen.

Explorerscouterna övar olika metoder för att ta med 
nya medlemmar i gruppen. Det kan handla om formella 
presentationer, kompispresentationer (man presenterar 
varandra i stället för att presentera sig själv), användning 
av vänböcker och så vidare. Meningen är att med hjälp av 
övningarna fundera på hur en ny medlem blir en del av 
gruppen. På gruppledarutbildningar som ordnas gemen-
samt för ett område  kan man öva detta genom att bilda 
kurspatruller eller kursgrupper så att en ny explorerscout 
går med i en grupp där alla andra redan känner varandra.

Explorerscouterna funderar tillsammans  
på följande faktorer kring grupptillhörighet: 
 Vad hör ihop med begreppet grupptillhörighet 

förutom de andra människorna i gruppen?
 Vilka är skillnaderna mellan ett gäng och en klubb?
 Vilka kännetecken förknippar explorerscouterna med 
grupper utanför scouterna, t.ex. fotbollslag, en samling 
människor som lyssnar på liknande pop- eller heavy-
rockmusik, skinheads, konståkare, religiösa grupper, 
soldater, poliser, rollspelsgrupper, människor som 
spelar samma nätspel osv.
 Har en grupp alltid ett gemensamt uppdrag eller mål?
 Vilka andra faktorer sammanbinder människor på  
liknande sätt som en grupp gör?
 Vilka är vår patrulls och vår kårs kännetecken,  
förenande faktorer, mål och uppgifter?

Varje explorerscout tar med sig ett föremål 
eller annat kännetecken från sin egen grupp till 
utbildningen och presenterar sin grupp med hjälp 

av det. Deltagarna kommer på fler gruppkännetecken 
med hjälp av idéflödet.

Explorerscouterna gör upp regler för gruppen  
eller kursgruppen och kommer tillsammans  
överens om konsekvenserna för regelbrott.  

Fundera på varför det görs upp regler för en grupp.

Explorerscouterna funderar på hur uppgifter 
kan fördelas i patrullen så att alla deltar i gruppens 
verksamhet. För att gruppen ska fungera smidigt är 
det viktigt att man från början övar på att ta beslut 

tillsammans och tillsammans kommer överens om reglerna.
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AKTIVITET

SCOUTMETODEN  
OCH SCOUTIDEALEN
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN 
Explorerscouterna repeterar scoutidealen. Hur förverkligas 
idealen i mitt liv? Explorerscouterna diskuterar vad som gör 
scouting till scouting samt bekantar sig med scoutmetoden 
med hjälp av exempel och lär sig att använda de här  
exemplen när de planerar verksamheten. Aktiviteten kan 
också utföras i flera delar.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouterna känner till scoutidealen och vet hur de 
realiseras i det egna livet. Explorerscouterna vet också  
vad scoutmetoden går ut på och kan använda den när de 
planerar verksamheten samt berätta vad som  
kännetecknar scoutingen som hobby.

LÄNGD: 1,5 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT:
 Explorerscouten kan räkna upp scoutidealens  
och scoutmetodens delområden
 Explorerscouten vet vilka ideal som hör ihop med  
de olika åldersgrupperna
 Explorerscouten använder sig av scoutmetoden när  
hen planerar veckoverksamhet och utflykter
 I gruppen som explorerscouten leder syns  
scoutmetodens alla delar i verksamheten
 Explorerscouten berättar om scouting för andra  
och rättar till felaktiga uppfattningar

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN

Tillsammans med utbildaren bekantar explorer- 
scouterna sig med scoutmetodens delområden och 
reflekterar över hur de förverkligats under vars och 

ens scoutstig. Explorerscouterna reflekterar också över hur 
scoutmetoden syns i den egna spejarpatrullens verksamhet.

Pantomim: (Explorerscouterna har redan på  
något sätt bekantat sig med scoutmetodens  
delområden eller har dem framför sig t.ex.  

upphängda på väggen.) Scoutidealens och scoutmetodens 
delområden finns nerskrivna på olika lappar. Kursdeltagar-
na jobbar i par och tar turvis en lapp. Sedan visar de för den 
andra i paret en pantomim av det ideal eller den metod som 
står på lappen. Den andras uppgift är att gissa vilket ideal 
eller vilken metod det handlar om. Efter varje uppträdande 
diskuterar paret hur idealet eller metoden syns, eller skulle 
kunna synas, i patrullens verksamhet eller i explorerscout-
ens eget liv.

Hurdant är ett bra liv? Explorerscouten skriver på 
en lapp tre saker som hör till ett bra liv.  Lapparna 
kopplas sedan ihop med lämpliga ideal varefter ex-

plorerscouterna tillsammans funderar på hur det egna livet 
och andras liv blir bättre om de lever enligt idealen.

Pussla med scoutidealen. På varje pusselbit finns 
ett ord och gruppernas uppgift är att pussla ihop 
korrekta ideal av bitarna. Denna aktivitet funge-

rar som diskussionsöppnare. (Tillverka egna eller använd 
lånade pussel.)

Pussla med scoutmetoden. Explorer- 
scouterna lägger pusslet. Denna aktivitet  
fungerar som diskussionsöppnare. (Tillverka  

egna eller använd lånade pussel.)

Alla skriver på lappar fyra saker som de gjort 
inom scoutingen under exempelvis den senaste 
månaden. Lapparna grupperas sedan enligt scout-
metodens delområden. Detta ger en helhetsbild 

över hur scoutmetodens olika delområden syns i verksam-
heten. Inom vilket delområde finns det många saker (lap-
par) och i vilket finns det färre? Hur kan explorerscouternas  
verksamhet utvecklas så att även dessa områden skulle 
synas tydligare i verksamheten?

Utbildarna uppträder  
med en karikatyrartad sketch:  
”Scouting utan scoutmetoden” 

 Ingen verksamhet med stigande svårighetsgrad:  
Roverscouterna lär sej fortfarande att tända en tändsticka
 Ingen verksamhet i naturen: Sommarlägret hålls som 
dagsläger på kårlokalen
 Ingen learning by doing: Veckomötets tema är  
orientering, Powerpoint-föreläsningen börjar
 Inga goda gärningar: Nå ja, här får ni räkningarna för 
denna månad 5 euro/möte för ledarnas lön och kostnader 
för utflykten på 100 euro för att hyra Forststyrelsen stuga 
och betala löner ...
 Inget vuxet stöd: Nå ja, ni explorerscouter får hålla alla 
gruppers veckomöten och sköta kårens ekonomi och  
utflykter
 Ingen symbolik: Patrulledaren berättar för sin patrull 
att de får blommor på vårterminens avslutningsfest, till 
nästa veckas scoutparad finns det ingen klädkod och som 
avslutning på detta möte leker vi den här gången  
zombienata 
 Inget patrullsystem: Nu börjar hela kårens första möte, 
kårchefen har bestämt programmet, lekarna och  
gruppernas nya namn
 Inga scoutvärderingar: Till patrullens utflyktsprogram hör 
att skjuta fridlysta fåglar, tjära grannens dörrhantag och 
på kvällen tävlar man i att skälla och klaga på de andra.

Explorerscouterna tar med sig sin  
egen patrulls verksamhetsplan till utbildningen 
(eller får ta del av en annan grupps verksamhets-
plan) och granskar hur scoutmetoden förverkligas 

i den. Alla delområden kan inte förverkligas under varje 
möte men de ska förverkligas under något skede av  
terminen och vara i balans.
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AKTIVITET

SCOUTPROGRAMMET
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig med de olika åldersgrupperna 
och deras program, t.ex. med hjälp av Ledarmappen eller 
nätsidor om scoutprogrammet. Explorerscouten bekantar 
sig också med det utbud av evenemang och annat stöd  
som FS, FiSSc och kåren erbjuder dem som förverkligar 
scoutprogrammet i olika åldersgrupper. Under den här  
aktiviteten får explorerscouten sådan information om de 
olika åldersgrupperna som hen behöver som smågrupps- 
ledare. Dessutom bekantar sig explorerscouten också med 
roverscoutprogrammet. Mera djupgående information er-
bjuds på kurserna som riktar sig till roverscouter och vuxna. 

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten känner till de olika åldersgrupperna och 
deras program i stora drag. Explorerscouten vet vilka  
evenemang kåren, FiSSc och FS ordnar för respektive  
åldersgrupp.

LÄNGD: 1 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN  
ATT EXPLORERSCOUTEN:
 vet att scoutingen delas in i fem åldersgrupper
 vet vilka specifika märken, färger, termer, program och 
material som gäller för varje åldersgrupp
 vet vilka evenemang som erbjuds för respektive ålders-
grupp på kårnivå, i FiSSc och i FS
 kan utnyttja Ledarmappen och väsentliga nätsidor
 använder scoutprogrammets material när hen planerar 
verksamhet för sin grupp
 använder också annat material på ett mångsidigt sätt för 
att lyckas förverkliga scoutprogrammet
 deltar själv aktivt, och motiverar sin grupp att delta,  
i kårens, FiSSc:s och FS program
 vid behov kan ordna program för vilken målgrupp  
som helst

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Ledaren har på förhand samlat ihop lappar med olika 
aktiviteter från alla åldersgrupper. Explorerscouterna 
får sedan i uppgift att placera in rätt aktivitet vid rätt 
åldersgrupp. Utnyttja vid behov t.ex. Ledarmappen.1

SCOUTMETODEN 
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Explorerscouterna bekantar sig antingen med  
den egna kårens eller med någon annan kårs  
händelsekalender. I händelsekalendern lär sig  

explorerscouten att känna igen vilka evenemang som 
ordnas av kåren, FiSSc eller FS och för vilken åldersgrupp 
evenemangen ordnas.

Med hjälp av färdiga lappar kombinerar explo-
rerscouten scouttermer och scoutsymboler med 
rätt åldersgrupp. Mer in formation finns i Ledar- 

mappen, i kapitlet om symbolik.

Utgående t.ex. från vad de gillar mest eller 
minst väljer explorerscouterna aktiviteter ur alla 
åldersgruppers program. Aktiviteterna presente-

ras sedan för de andra med motiveringar till varför de är 
bra/dåliga. Också andra valkriterier kan användas, t.ex. 
kan explorerscouterna plocka ut aktiviteter relaterade till 
ett visst tema (natur, vildmark, samverkan med andra), 
aktiviteter de tycker är enkla/svåra, sådana de tror att 
gruppen skulle gilla eller sådana som de tycker vore svåra 
att leda osv.

Frågesport eller tipsrunda om scoutprogrammet. 
Explorerscouterna får gå runt och svara på frågor 
eller tävla mot varandra i en frågesport. Idéer till 
frågor hittar man t.ex. i Scoutprogrammet- 

häftets avsnitt om symbolik.

Spårning. På varje kontroll bekantar sig  
explorerscouten med en ny åldersgrupp och 
scoutprogrammet för den åldersgruppen. 

Explorerscouten ritar sin egen scoutstig och 
prickar in milstolpar som hen upplevt eller hoppas 
få uppleva i framtiden. Exempel på milstolpar kan 
vara att avge vargungelöftet, att delta i en  

Jamboree eller i gruppledarutbildningen.

AKTIVITET

VERKSAMHETSPLANERING
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig i detalj med programmet för 
den åldersgrupp hen leder. Med hjälp av sin handledare 
under ledarskapspraktiken gör explorerscouten upp en 
verksamhetsplan för ett halvt år för den grupp hen leder.  
I verksamhetsplanen ska åldersgruppens program och  
olika evenemang beaktas. Explorerscouten funderar till-
sammans med en äldre ledare på varför det är bra att göra 
en verksamhetsplan och får praktiska råd för att klara av 
att göra upp en bra plan.

Före denna aktivitet ska man ha klarat av aktiviteterna 
Scoutmetoden och scoutidealen och Scoutprogrammet.

Bäst fungerar den här aktiviteten om man på riktigt gör 
upp en verksamhetsplan för explorerscoutens grupp när 
den ska inleda en ny termin. Om aktiviteten sker under 
en gruppledarutbildningshelg kan man i stället gå igenom 
allmänna principer för hur man gör verksamhetsplaner  
och varför sådana är viktiga.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten lär sig att planera en mångsidig verksam-
hetsperiod utgående från målgruppens program. Explorer-

scouten förstår varför man gör upp verksamhetsplaner och 
vilka faktorer man då ska ta i beaktande. Explorerscouten 
kan engagera sin grupp i verksamhetsplaneringen samt lär 
sig att dra nytta av verksamhetsplanering i sin egen  
verksamhet och för att förverkliga scoutprogrammet. 

LÄNGD: 2 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT:
 explorerscouten gör upp en verksamhetsplan  
och använder den
 den verksamhetsplan som explorerscouten gör  
baserar sig på åldersgruppens program
 explorerscouten engagerar gruppen i  
verksamhetsplaneringen
 explorerscouten kan utnyttja kårens, FiSSc:s och FS  
evenemangskalendrar när hen gör upp verksamhets- 
planer
 explorerscouten kan berätta hur programmet är  
uppbyggt för den åldersgrupp hen leder

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Staben delar ut ut olika gruppers verksamhets-
planer till kursdeltagarna. Explorerscouterna går 
igenom dem och funderar på vad som ser bra ut och 
vad som skulle kunna utvecklas. Målet med genom-

gången är att ta reda på vad det lönar sig att beakta då man 
skriver en verksamhetsplan (till exempel att orientering 
blir mycket svårare om det finns en meter snö och att det 
är svårt att öva räddning från en vak i svag is i augusti).

Explorerscouterna gör en halvårsplan för grup-
pen de leder. Planen grundar sig på den egna ålders-
gruppens program. En äldre ledare hjälper till där det 

behövs. Inledningsvis prickar man in skolornas lov,  
helgdagar, temadagar samt gemensamma scoutevenemang i 
kalendern. Vissa av dessa kräver förberedelser under  
veckomöten, annars väljer man en aktivitet eller annat  
program som ska utföras under varje möte. Det lönar sig 
också att fundera på hur gruppens åsikter kan tas i  
beaktande i verksamhetsplaneringen.

MATERIAL
Se till att explorerscouterna har tillgång till material om 
scoutprogrammet (Scoutprogrammet-häftet,  
internetuppkoppling). Verksamhetsplanerna kan anteck-
nas antingen på stora papper som går att hänga upp så att 
alla kan ta del av dem, eller på mindre papper som sedan 
kan kopieras och delas ut åt alla deltagare. Ytterligare kan 
det vara bra att ha tillgång till Vargungens spår, äventyrs-
scouternas och spejarscouternas aktivitetskort och böcker, 
Ryggsäcken och webbsidor där explorerscouterna kan hitta 
tips på hur olika program kan utföras i praktiken.

2
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AKTIVITET

MÖTESPLANERING
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten väljer ut ett möte hen planerat in i verk-
samhetsplanen och håller mötet för sin grupp. Explorers-
couten funderar på vad deltagarna ska lära sig under mötet, 
varför de ska lära sig det och hur, samt gör en lista på det 
material som behövs. När explorerscouten planerar mötet 
beaktar och använder hen scoutmetoden. Explorerscout-
en tar också mötets tidtabell och olika skeden i beaktande 
och förbereder sig på oväntade situationer genom att dels 
planera in något reservprogram, dels fundera på vad som 
kan strykas ur programmet om tiden blir knapp.

Före den här aktiviteten ska explorerscouten ha deltagit i 
aktiviteterna Scoutmetoden och scoutidealen, Scout- 
programmet och Verksamhetsplanering.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten kan planera ett möte. Hen känner till de 
olika skedena under ett bra möte och kan använda scout-
metoden som planeringsredskap. Explorerscouten förstår 
varför det är viktigt att planera mötena i förväg och vilka 
förberedelser som krävs inför ett möte i kårlokalen.  
Explorerscouten vet också att allt inte alltid går enligt  
planerna och kan förbereda sig på detta t.ex. genom  
att planera in reservprogram.

LÄNGD: 1,5 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT:
 Explorerscouten har en mötesplan som  
baserar sig på scoutmetoden
 Explorerscouten har en reservplan
 Explorerscouten reagerar på föränderliga situationer
 Mötets tidtabell håller
 Programmet som explorerscouten  
planerat är roligt och givande

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Gå igenom – förklara, motivera, diskutera –  
följande punkter:
 Mötets stomme (varför ser den ut som den gör,  

vilken är nyttan med lekar osv.)
 Orsakerna till att mötet har en inlednings- och av-
slutningsritual samt hur man får dessa att kännas som 
gruppens egna viktiga traditioner (t.ex. ett eget rop, en 
maskot, ”hur är läget”-cirkel)
 Hur ledaren ska förbereda sig inför mötet och vad som 
ska göras efteråt
 Vilket material explorerscouten kan använda som stöd när 
hen planerar och utvärderar hur programmet lyckades
 Var man hittar mer information (program.scout.fi,  
verksamhet.scout.fi, scout.fi, kårens material, andra 
internetsidor)
 Vem som kan hjälpa. Behövs det t.ex. ett proffs eller en 
gäst under mötet? (Lotsen hjälper till med att hitta en 
gäst)
 Vikten av att planera reservprogram för mötet ifall det 
inte kan genomföras som planerat (t.ex. ifall en aktivitet 
går oväntat snabbt att göra, något material saknas, vädret 
blir mycket dåligt eller barnens utrustning inte är ända-
målsenlig)
 Var programmet vid behov kan förkortas

 Att mötesstommen kan anpassas enligt eget behov, men 
att det ändå till en början lönar sig att hålla sig till en 
stomme eftersom detta gör det lättare att planera och 
leda mötet. Rutiner under mötena skapar en trygghets-
känsla hos barnen och gör det lättare att leda mötet.  
Det blir t.ex. färre avbrott om barnen vet hur mötet 
fortskrider, som exempelvis att de vet att det blir tid för 
lek i slutet av mötet men att det blir mindre tid för lek om 
mötet är stökigt.

Exempel på mötesstomme
 Inledningsritual: alltid likadan effektiv  

inledning, t.ex. ett rop, 2-5 min
 Inledande lek: lek för att ”springa av sig”  

överlopps energi, 10-15 min
 Informationsärenden och presentation av kvällens  
program, 5-10 min
 Själva aktiviteten: gruppen får göra saker och vara aktiv, 
här kan man koppla ihop tidigare kunskap med nya  
teman, 45 min
 För att varva ner: fostrande, diskussionsväckande,  
andliga, roliga, viktiga lekar eller spel samt andra  
aktiviteter som stärker gruppandan, 10 min
 Avslutningsritual: syskonring, 1 min
 (Utdelning av lappar eller motsvarande) 

Dela med dig av dina möten:  
Grunda FiSSc:s elektroniska ”mötesbank”,  
alternativt kan lyckade mötestips delas  
på scoutprogrammets hemsida.

Mitt bästa scoutmötesminne: Samla  
oförglömliga scoutmöten i form av korta  
seriestrippar på en vägg. Vad gjorde mötet bra, kan 
man hitta idéer till sitt eget möte här? Explorer- 

scouterna gör upp en plan för ett liknande möte. Planerna 
samlas in och delas senare ut åt explorerscouterna så att de 
kan förverkliga dem i praktiken.

Patrullens egna traditioner: Fundera på  
hurdana traditioner den egna patrullen har haft i 
olika skeden.

Utfärdshjälp: Ordna en vargunge-,  
äventyrsscout- eller spejarscoututflykt i närheten 
medan gruppledarutbildningen pågår. Utflykts-
deltagarna kan bilda patruller som explorer- 

scouterna på gruppledarutbildningen kan hålla planerade 
möten för. Efter ledaruppdraget diskuterar explorer- 
scouterna med en lots/äldre ledare hur mötet lyckades  
och vad som kunde förbättras till en annan gång.

Under en gruppledarutbildningsträff planerar 
explorerscouterna ett möte för sin egen grupp 
och håller det före nästa träff. Redan samma  
kväll som mötet hålls diskuterar explorerscouten  

tillsammans med sin handledare hur väl mötesplanen 
höll. Diskussionen om övningen fortsätter under följande 
gruppledarutbildningsträff.
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MÖTESSTOMME, MODELL. FYLL I HÄR!

1. INLEDNINGSRITUAL (CA. 2-5 MIN):  
gruppens eget rop, en gemensam sång  
eller annan inledningsritual.

2. INLEDANDE LEK (CA.10-15 MIN):  
Här kan du skriva lekens namn / regler / material.  
Leken kan introducera mötets tema. 

3. ANMÄLNINGSÄRENDEN (CA. 5-10 MIN):  
Här kommer information om en kommande utfärd,  
adventskalenderkampanjen eller något annat som berör patrullen.  
(Obs! Om du har papper att dela ut kan det vara bäst att göra det  
i slutet av mötet, så att pappren inte tappas bort.)

4. REPETITION AV FÖREGÅENDE  
MÖTESTEMA (CA. 5 MIN)  
Hur kan man repetera förra mötets tema?  
Kanske genom en kort lek eller tävling? 

5. UPPGIFTSUTDELNING (CA. 5 MIN):  
Vad ska vi göra ikväll? Hur ska vi göra det och varför?  
Vid behov indelning i smågrupper/par.  
Ta fram instruktioner och material på förhand!
 

6. SJÄLVA AKTIVITETEN (CA. 30-45 MIN):  
På vilka olika sätt går ni igenom ämnet?  
Hur kan du som ledare hjälpa och handleda gruppen?  
Hur kan du beakta gruppmedlemmarnas olika kunskaper?
 

7. GENOMGÅNG AV UPPGIFTEN (CA. 5 MIN):  
Vad gjorde vi? Hur lyckades vi?  
Vad lärde vi oss?  
På hurdant humör är vi nu?

8. PAUS (CA. 10 MIN):  
Gemensam avslutning på kvällen.  
Berättelse eller någon annan lugnare aktivitet.

9. AVSLUTNINGSRITUAL (CA. 1 MIN):  
till exempel syskonring

10. UTDELNING AV INFOLAPPAR.

11. UNDANSTÄDNING:  
Vem städar? Vad ska städas undan?  
Vem kontrollerar att lampan är släckt,  
spisen avstängd och dörren låst? Vem väntar tills alla barn hämtats?

12. MATERIAL

13. FÖRBEREDELSER  
(till exempel material som  
ska köpas, kunskaper att lära sig)
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AKTIVITET

HANDSLAGET
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
En äldre ledare gör tillsammans med explorerscouten ett 
handslag för uppdraget som explorerscouten kommer att ha 
under ledarskapspraktiken. Det är explorerlotsens uppgift 
att se till att handslaget blir gjort. Handslaget görs helst 
med akelan eller kaptenen i den grupp där explorerscouten 
kommer att utföra sin ledarskapspraktik. Explorerlotsen 
kan också delta i handslagsdiskussionen. Under diskussio-
nen går man igenom explorerscoutens uppgifter, ansvar 
och rättigheter i samband med uppdraget.

Gör handslaget så tidigt som möjligt under gruppledar- 
utbildningen, i god tid innan ledarskapspraktiken börjar. 

Aktiviteten utförs i den egna kåren.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten förstår vad hen förväntas göra under  
ledarskapspraktiken. Dessutom vet explorerscouten vad ett 
uppdrag och ett handslag är och varför det är bra att göra 
handslag. Explorerscouten kan göra en uppdragsbeskriv-
ning för sitt eget uppdrag.

LÄNGD: 0,5 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT:
 Explorerscouten har ett handslag för sin ledarskaps- 
praktik och vet vad hen förväntas göra
 Explorerscouten vet hur och av vem hen får stöd för sitt 
uppdrag

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Explorerscouten gör handslaget med den vuxna ledare som 
är hens närmaste stöd under ledarskapspraktiken. Den här 
personen är till exempel explorer- eller spejarlotsen eller 
äventyrsscoutlagets vuxna kapten.

De färdiga bottnarna för handslagsdiskussionen och  
uppdragsbeskrivningen finns till för att klargöra olika frå-
gor om ansvar och skyldigheter hos båda parterna i hand-
slaget. Med hjälp av handslaget kan man kontrollera att de 
viktiga punkterna uppfattats av båda parterna och att båda 
kan förbinda sig till uppdraget.

Det lönar sig att göra handslagsdiskussionen till en så 
avslappnad situation som möjligt. Handslagsdiskussionen 
kan hållas till exempel på ett kafé, hemma hos någondera 
parten eller i en närbelägen park. Handslagsdiskussionen 
kan också hållas för två exporerscouter samtidigt. Man kan 
också träffas för en mellandiskussion då man pratar om hur 
ledaruppdraget löper och känns just nu, och jämföra med 
vad man kom överens om i handslaget.

Här nedan finns stödfrågor för att hålla en handslags- 
diskussion samt en handslagsblankett som fylls i tillsam-
mans med explorerscouten under handslagets gång.  
Uppdragsbeskrivningen görs så att blankettens rutor fylls 
i så tydligt som möjligt med de viktigaste punkterna i upp-
draget. Se till att både explorerscouten och personen som 
gör handslaget har samma information om handslaget. 

STÖDFRÅGOR FÖR  
HANDSLAGSDISKUSSIONEN

Uppdraget och dess innehåll
 Vilket uppdrag är det fråga om? (namn och längd)
 Var definieras uppdraget (t.ex. verksamhetsplanen,  
projektramar) och under vilken verksamhetsområde  
hör det?
 Vem är det som förväntar sig att explorerscouten utför  
sitt uppdrag? Vem gör handslaget med explorerscouten?
 Vilka olika uppgifter innebär uppdraget?
 Vilka är mina närmaste samarbetspartner (t.ex. andra 
grupper och kårledare)? 

Målsättningar och åtgärder
 Vad är målsättningarna med uppdraget?
 Hur används resultatet av explorerscoutens uppdrag?  
(Hur offentliggörs resultat? Inverkar resultatet på  
innehållet i något annat uppdrag/projekt?)
 Vilka är explorerscoutens personliga målsättninga?
 Vilka är de viktigaste åtgärderna för att nå målen

Stöd under uppdraget och hjälp med att komma igång
 Vem eller vilka stöder explorerscouten att sköta  
uppdraget?
 På vilka sätt får explorerscouten stöd i sitt uppdrag?
 När ska explorerscouten sätta sig in i sitt uppdrag?  
Vem ansvarar för det?
 Hurdana kunskaper kräver uppdraget?

Utvärdering och respons
 Hur bedömer och mäter man på vilka sätt uppdraget 
lyckats?
 Med vem och när utvärderas uppdraget?

Förutsättningar för att sköta uppdraget
 Hur mycket tid tar uppdraget per vecka eller månad?
 Hurdana saker kan inverka på uppdraget eller  
på den som tar emot uppdraget? 
 Hur mycket resande kräver uppdraget?

Övriga frågor?
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UPPDRAGET OCH DESS INNEHÅLL

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER

STÖD

UTVÄRDERING OCH RESPONS

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPDRAGET, TIDSANVÄNDNING

ANNAT

HANDSLAGSBLANKETT

P LAT S O C H T I D

E X P LO R E R S CO U T E N S U N D E R S K R I F T  D E N Ä L D R E L E DA R E N S U N D E R S K R I F T
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AKTIVITET

LEDARSKAPSPRAKTIKEN
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten fungerar under ett halvt års tid som 
gruppledare eller vice gruppledare för sin egen explorer- 
patrull, en spejarpatrull eller ett äventyrslag. Vilka upp-
gifter explorerscouten har som gruppledare kommer man 
överens om under handslagsdiskussionen, innan ledar-
skapspratiken börjar. Explorerscouten får stöd av en äldre 
ledare under hela ledarskapspraktiken och diskuterar re-
gelbundet sin ledarroll med denna person samt får respons. 
Explorerscouten diskuterar också sina ledarskaps- 
erfarenheter med andra ledarkolleger. Explorer- 
scouten får småningom allt mera ansvar under gruppens 
veckomöten och hen planerar verksamheten också på  
längre sikt, minst för ett halvt års verksamhetsperiod.

Innan explorerscouten utför ledarskapspraktiken ska 
aktiviteten Handslaget vara avklarad.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten lär sig fungera som gruppledare och som 
en del av kårens ledarstab. Explorerscouten kan planera 
gruppens verksamhet både för ett möte och för ett halvt år i 
form av en verksamhetsplan. Explorerscouten kan utnyttja 
scoutprogrammets material och andra scoutledares stöd 
i planeringen. Hen kan förverkliga den uppgjorda planen 
och leda verksamheten för en yngre åldersgrupp eller för 
sin egen patrull. Explorerscouten kan förbinda sig till sitt 
uppdrag och sköta de gemensamt överenskomna ansvars-
uppgifterna. Hen kan jämföra sitt eget uppdrag med övriga 
uppdrag i kåren samt bedöma sin egen prestation i  
uppdraget och ta emot respons.

LÄNGD: ett halvt år

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT:
 Explorerscouten fungerar hängivet och metodiskt som 
gruppledare under ett halvt års tid
 Explorerscouten bedömer sin egen insats
 Explorerscouten tar emot respons för sin insats  
och ändrar sitt ledarskap enligt den
 Explorerscouten trivs i sitt uppdrag och vill också  
i fortsättningen fungera i olika uppdrag
 Gruppens verksamhet är kvalitativ och trygg

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
När en explorerscout ska utföra sin ledarskapspraktik ska 
kårens explorerscoutlots ta upp till diskussion vilken  
åldersgrupp explorerscouten helst vill fungera som grupp-
ledare för. Explorerscoutlotsen ska också komma överens 
om med de andra åldersgruppsansvariga i kåren, med kår-
chefen och med de övriga äldre ledarna, att explorerscouten 
kommer att utföra sin ledarskapspraktik. Om det är möjligt 
beaktar kåren explorerscoutens eget önskemål om vilken 
grupp hen helst vill vara gruppledare för. Valet görs i första 
hand enligt explorerscoutens färdigheter och önskemål och 
först i andra hand enligt kårens behov. Egenskaperna hos 
gruppen som explorerscouten ska leda måste också tas i 
beaktande.

Explorerscouten gör tillsammans med en äldre ledare upp 
gruppens verksamhetsplan för det kommande halvåret och 
kommer tillsammans med ledaren överens om fördelning-
en av ansvarsuppdrag. Explorerscouten får först små delar 
av mötena på sitt ansvar. Så småningom kan mängden 

ansvarsuppdrag utökas tills explorerscouten själv kan hålla 
ett helt möte. Ledaren som handleder explorerscouten tar 
ställning till hur mycket ansvar explorerscouten kan ha. 
Explorerscouten måste få pröva och öva, misslyckanden är 
tillåtna.

Ledarskapspraktiken kan förverkligas på olika sätt  
beroende på hur mycket tid explorerscouten har för 
scouting och hur ofta explorerpatrullen har egna möten. 
Explorerscouten kan leda sin ledarskapspraktikgrupp  
(alltså t.ex. en spejarpatrull) varje vecka och ibland också 
ha explorerpatrullens möte under samma vecka. Ett annat  
alternativ är till exempel att explorerscouten leder sin 
grupp varannan vecka och har explorerpatrullmöte  
varannan vecka. Ledarskapspraktiken kan också  
förverkligas i par.

DEN ÄLDRE LEDARENS ROLL I GRUPPEN  
SOM EXPLORERSCOUTEN LEDER
Den äldre ledaren handleder explorerscouten och ger  
respons under hela ledarskapspraktiken (se aktiviteten  
Respons på ledarskapspraktiken). Explorerscouten har till 
en början alltid en äldre ledare till hands som vid behov 
kan ta över ledarskapet. Den äldre ledarens uppgift är att 
utbilda och handleda explorerscouten i praktiskt ledarskap 
utanför gruppledarutbildningarna. 

EXPLORERSCOUTLOTSENS ROLL
I god tid innan ledarskapspraktiken inleds diskuterar  
explorerscoutlotsen med explorerscouten vilken ålders-
grupp hen vill fungera som ledare för. Om möjligt tas 
explorerscoutens eget önskemål i beaktande. Dessutom 
ska explorerscoutlotsen diskutera och komma överens med 
de övriga åldersgruppsansvariga, kårchefen och de äldre 
ledarna i grupperna om att en explorerscout ska utföra sin 
ledarskapspraktik. 
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AKTIVITET

LEDARSKAP I OLIKA  
SITUATIONER
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig med vilka ledarstilar som 
krävs i olika situationer, t.ex. på olika åldersgruppers  
veckomöten, under utfärder och i en nödsituation.  
Explorerscouten funderar på sin ledarskapserfarenhet  
genom att diskutera med en vuxen och andra ledare.  
Explorerscouten lär sig också att bedöma sitt eget sätt  
att leda. Explorerscouten funderar på och prövar olika  
ledarstilar i olika exempelsituationer och övar sig på att 
ändra ledarstil beroende på situationen.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten känner till och känner igen olika  
ledarstilar. Hen vet att det inte finns två likadana ledare 
samt att det bästa sättet att leda en grupp varierar och  
beror både på situationen och gruppen. Explorerscouten 
kan bedöma sin egen ledarstil, byta ledarstil på ett  
ändamålsenligt sätt och motivera sitt val av ledarstil.

LÄNGD: 1,5 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT:
 Explorerscouten kan bedöma sin egen ledarstil  
och byta stil om situationen så kräver
 Explorerscouten kan berätta om och ge exempel på  
ledarstilar hen använder

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
En hurdan ledare behövs det här? Utbildarna spelar  
upp en exempelsituation två gånger, men så att ledaren 
i situationen använder olika ledarstilar. Fundera till-
sammans på hur situationerna skiljer sig åt och vilken 

ledarstil sätt som vore den bästa. Scoutledarens handbok och 
Ledarmappen innehåller exempel på ledarstilar.
Exempelsituationer:
 Flagghissning
 Att leda en tävlingspatrull på en kontroll 
 Kvällssysslor på sommarlägret
 Städning i kårlokalen
 Kårens julfest
 Att vikariera för en akela på vargungelägret
 Att göra upp patrullens verksamhetsplan
 Tältet brinner på vinterlägret

Ledaridoler: Explorerscouterna har med sig bilder 
på ledare som de tycker är bra ledare. (Alternativt 
samlar utbildarna ihop bilder på till exempel olika län-

ders ledare, kaptener för idrottslag och andra relativt kända 
personer). När explorerscouterna under aktiviteten fått lära 
sig mera om olika sätt att leda beskriver de hurdan ledarstil 
ledaren på bilden har. Explorerscouten förstår att ”bra ledare” 
kan betyda olika saker och att alla inte tycker att samma per-
soner är bra ledare. Någon kan tycka att en viss ledare är bra 
medan en annan tycker att samma ledare är svag.

Utbildaren delar ut den bifogade ”Hurdan är jag 
som ledare?” -tabellen. Explorerscouterna fyller 
i lugn och ro i tabellerna. Det lönar sig att fylla i 

tabellen två gånger, en gång i början av kursen och en gång 
i slutet av kursen, så att explorerscouterna kan jämföra och 
iaktta sin ledarskapsutveckling. 

AKTIVITET

LEK
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig med lekens värld genom att 
fungera som lekledare och använda leken som inlärnings-
redskap. Explorerscouten övar sig att ge instruktioner och 
lär sig att avsluta leken vid rätt tillfälle. Explorerscouten 
bekantar sig med olika slags lekar och lär sig att välja lekar 
enligt omständigheterna (situation, åldersgrupp). Explorer-
scouten får också exempel på hur man kan diskutera leken 
efteråt.

Den här aktiviteten lönar sig att dela upp i mindre bitar 
och lägga in här och där under utbildningen för att ge om-
växling.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten känner till olika slags lekar och kan välja 
en lek som passar för stunden. Hen vet också att leken kan 
fungera som ett inlärningsverktyg och kan fungera som 
lekledare och ge instruktioner åt deltagare i olika åldrar.

LÄNGD: 1 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN  
ATT EXPLORERSCOUTEN:
 vet vilken nytta gruppen har av att leka
 känner till skillnaderna mellan olika typer av lekar (t.ex. 
lekar i syfte att lära, ge utlopp för energi, lugna ner sig, 
bekanta sig med varandra m.m.)
 utnyttjar olika sorters lekar
 kan fungera som lekledare och lösa situationer där  
problem uppstår under lekens gång (t.ex. attnågon bryter 
mot lekens regler)
 avslutar då det ännu är roligt att leka
 väljer en lek som...

 ... varar lagom länge (t.ex. under en paus)
 … passar de lekande (ålder, kön)
 … passar in i omgivningen (säkerhet, ljudnivå m.m.)
 … det finns material till och utrymme för
 … alla som vill kan vara med i  

 (antalet lekande är lämpligt)

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Lekutbyte: Varje kursdeltagare berättar om en lek 
som hen ofta leker i den egna kåren. Att välja en lek 
att berätta om kan vara en förhandsuppgift eller ske 
mera spontant när deltagarna kommer att tänka på 

lekar under själva kursen. Lekarna kan gärna samlas i ett 
materialpaket som delas ut till alla kursdeltagare.

Utbildarna tar med sig lekböcker eller lektips från 
scouttidningar. Pröva på en ny lek varje gång ni 
leker. Lekarna kan gärna samlas i ett materialpaket 

som delas ut till alla kursdeltagare.

”Gamla” lekar: Utbildarna ger deltagarna i förhand-
suppgift att ta reda på hurdana lekar deras föräldrar 
lekte som barn. Kursdeltagarna förbereder sig på att 

lära ut lekarna till de andra. Lekarna kan gärna samlas i ett 
materialpaket som delas ut till alla kursdeltagare.

1
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”Gamla redskap, nya lekar”: Utbildarna tar med 
sig många olika leksaker (rep, bollar, västar, hula- 
ringar, frisbeear…) och ber kursdeltagarna hitta på 

nya lekar med dessa redskap. Lekarna kan gärna samlas i ett 
materialpaket som delas ut till alla kursdeltagare

Utbildarna ber en utomstående person, t. ex.  
någon inom den egna kåren, att komma till  
kursen för att lära ut sina specialtrick. 

Det är värdefullt för deltagarna att få info om  
till exempel FS eller FiSSc:ens färdiga paket  
till explorerscouterna. Det finns också bra  
webbsidor att dela med sig av (Partiowiki,  

 MLL, m.m.). 

AKTIVITET

KÅRTRADITIONER
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig med praktiska arrangemang 
kring att fungera som ledare i kåren. Det kan gälla t.ex. kår-
lokalsnyckeln, städturer, ledarnas kommunikationskanaler 
eller att hyra utrymmen för förläggningar. Explorerscouten 
lär sig att ta ansvar för det som är gemensamt och blir en av 
ledarna i kåren.

Om kursen ordnas tillsammans med flera kårer lönar det 
sig att utföra den här aktiviteten i den egna kåren.

KUNSKAPSMÅL: 
Explorerscouten kan fungera som ledare inom kåren och 
känner till de praktiska saker som hen som ledare inom den 
egna kåren behöver vara införstådd med. Explorerscouten 
kan använda kårens kommunikationskanaler och sköta sin 
andel av kårens gemensamma angelägenheter.

LÄNGD: 1,5 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN  
ATT EXPLORERSCOUTEN:
 förstår och tar sitt ansvar vad gäller  
kårens egendom och utrymmen
 inser betydelsen av och sin egen roll  
i ledargruppens kommunikationssystem
 kan kommunicera med gruppen hen  
leder och med barnens föräldrar
 är införstådd med sin egen roll vad  
gäller praktiska saker inom kåren

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Under den här aktiviteten går man igenom 
praktiska frågor i den egna kåren. Den ledare i kåren 
som ansvarar för explorerscouternas utbildning kan 
gärna ansvara för aktiviteten. Det lönar sig att göra så 

mycket som möjligt i praktiken. Sätt er ner och ordna så att 
explorerscouten får åtkomst till kårens e-postlista, träffas 
för att packa ihop gemensam utrustning inför en utfärd 
eller något liknande.

Sådant som en explorerscout har nytta av att känna till då 
hen genomför sin ledarskapspraktik:
 Städning: Vem städar kårlokalen?  
Var finns städutrustningen?
 Kårens material: Var finns vad? Vem har nyckeln? Hur lånar 
man utrustning? Var finns första hjälpen-utrustningen? 
Pysselmaterial? Kårlokalens dator, printer, kopierings-
maskin etc? Vad gör jag då till exempel kopieringspappret 
eller ett städmedel tar slut i kårlokalen? Hur går det till att 
skaffa ny utfärdsutrustning (t.ex. en Trangia)?
 Bruket av kårlokalens matförråd: Är det fritt fram att 
använda matvaror i t.ex. kylskåpet? Hurdana matvaror får/
ska man lämna i kårlokalen? 
 Kårens ekonomi: Har gruppen ett eget konto? Av vem kan 
man be om pengar till mötes- och utfärdsverksamhet? 
Vad gör man med kvittona? Hur betalas utfärdsavgifter? 
Referensnummer?
 Anmälningsärenden: Hur registreras nya medlemmar i 
kåren? Till vem ska man meddela att någon slutat? Vad gör 
jag då mina egna kontaktuppgifter förändras? Vad gör jag 
då en gruppmedlems kontaktuppgifter förändras? Hur kan 
jag själv anmäla mig till kurser/evenemang? Hur anmäler 
jag en gruppmedlem till något evenemang?
 Kårens halsduksmärke och andra märken: Hur får en ny 
medlem tag på märkena? Vilka märken betalas av kåren? 
 Kårlokalens nyckel: Vem har nyckel till lokalen? Varifrån 
kan man få en nyckel (tillfälligt/permanent)?
 Utrymme/Kårstuga: Vem har nyckel till stugan? Hur bokas 
den? Har kårlokalen tjuvlarm? Hur använder man det?
 Båt: Hur gör man om man vill ut på seglats med sin grupp? 
Skeppare?
 Kommunikation: Anslagstavla, e-postlistor,  
Facebook-grupper, hemsidor, styrelsemöten m.m. Infor-
mation om kårens traditioner kring, scoutnamn och olika 
gruppers namn.
 Förtjänsttecken: Vem sköter dem i kåren? Hur föreslår jag 
att en gruppmedlem eller vän får ett förtjänsttecken?

Utbildaren håller en frågesport och ställer frå-
gor om olika praktiska ärenden inom kåren. Den 
som snabbast svarar rätt får ett poäng.

Utbildaren skriver en berättelse om ett fiktivt 
veckomöte, späckat av praktiska saker att ordna. 
Berättelsen innehåller luckor där kursdeltagarna  

i par fyller i hur explorerscouten som leder det fiktiva mötet 
borde handla i olika praktiska frågor, och sedan går man 
igenom allas svar och diskuterar. Exempelvis följande kan 
ingå i berättelsen: Till mötet behövs det stormlyktor från 
förrådet, tepåsar från köket och plåster från första hjäl-
pen-skåpet. En ny deltagare är med på mötet, explorer-
scouten har själv ny e-postadress och hen borde kopiera 
utfärdsbrev inför nästa möte.

Bekantingsorientering på kårlokalen. 
 Utbildaren delar ut den första ledtråden, t. ex.  
”Då jag behöver Sinol går jag hit.” Då explorer- 
scouterna hittar förvaringsstället för Sinol hittar 

de också en ledtråd till nästa ställe. Med hjälp av ledtrådar 
kan man gå igenom lokalens olika rum, skåp och förråd. 
Den sista ledtråden kan leda till ledarnas eget rum eller 
varför inte ut på gården där det t.ex. finns en trangia med 
varm kakao som man kan njuta av medan man går igenom  
orienteringen eller andra praktiska grejer.
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AKTIVITET

TIDSANVÄNDNING
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten blir medveten om vilka olika saker hen 
lägger ner tid på och till vilka olika uppgifter hen har  
förbundit sig. Explorerscouten övar sig att planera sin egen 
tid och sina aktiviteter samt att använda en kalender både 
inom scoutingen och i livet i övrigt. Explorerscouten fun-
derar på vad hen borde lägga ner mera eller mindre tid på. 
Explorerscouten lär sig att göra upp tidtabeller och  
att ta i beaktande att allt inte alltid går som planerat.  
Explorerscouten lär sig också att bedöma vad den egna 
tiden räcker till för. 

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten förstår vikten av att planera sin  
tidsanvändning både inom scoutingen och i livet i övrigt. 
Hen övar sig i att förbinda sig till ett uppdrag på så vis att 
den egna tiden räcker till. Explorerscouten kan använda 
olika redskap och metoder för att ha koll på sin tidsanvänd-
ning (t.ex. kalender, tidtabeller). Hen kan också prioritera 
rätt och bedöma tidsåtgången för olika saker som ska göras. 
Explorerscouten kan göra upp scheman och vid behov säga 
nej, det vill säga tacka nej till uppdrag i god tid om hen  
inser att det inte ryms flera uppdrag i kalendern.

LÄNGD: 1 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN  
ATT EXPLORERSCOUTEN:
 använder kalender och to-do-listor
 inte avbokar överenskomna saker i sista minuten
 gör upp realistiska tidtabeller och kan prioritera  
sina egna aktiviteter
 vid behov kan säga nej

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Explorerscouten övar sig i att behärska sin egen 
tidsanvändning. Fundera tillsammans på hurda-
na metoder och redskap ni brukar använda för att 
kontrollera er tidsanvändning (t.ex. papperskalender, 

elektroniska minneslistor, påminnelser i telefonen). Sedan 
får alla skriver ner allt som de måste sköta under nästa 
vecka, också små saker (t.ex. skoldagar, hobbyer, träffar 
med kompisar, läxor, provläsning, scoutuppgifter, städa 
rummet, vakta lillasystern). Ordna uppgifterna på to-do-
listor med olika rubriker: hemma, i skolan, i kårlokalen, vid 
datorn, på hobbyplatsen, i butiken. Rita sedan på ett annat 
papper en kalender för veckan och placera in uppgifterna 
och programpunkterna. Avsikten är att skriva in både dag 
och tidpunkt (klockslag) för varje uppgift som ska skötas. 
Känns veckan nu tydligare på något sätt? Minskade  
stressen?

Betydelsen av att behärska tidsanvändning:  
Fundera tillsammans på varför det som ledare  
är viktigt att ha koll på tidsanvändningen.  

Sammanställ en lista över de aspekter som explorerscout-
erna lyfter fram. Dela ut listan till alla på kursen. 

Fördelar med att ha koll på sin  
tidsanvändning är till exempel att det:
 blir möjligt att syssla med kvalitativ och  
mångsidig verksamhet
 minskar stressen
 blir lättare att planera framtiden
 blir möjligt att planera sin verksamhet också på lång sikt
 ökar självförtroendet hos dig som ledare
 minskar mängden störande element under mötena  
eftersom verksamheten är planerad på förhand

Var och en ritar en rektangel/cirkel på ett papper. 
Figuren delas upp i delar så att varje sak som man 
använder tid på i livet får en bit av figuren i mot-
svarande storlek som tidsanvändningen. Ju mer 

tid man använder på något, desto större är biten. Hur ser 
figuren ut? Tar någon sak mer tid än du skulle vilja? Får nå-
gon sak som du skulle vilja använda mer tid på för lite tid, 
till exempel sömn? Kan du själv påverka hur figuren ser ut?

Explorerscouterna räknar ut och skriver ner på 
ett papper hur mycket tid de använder på scouting 
under en vecka. De ska också räkna med den tid 
som går åt till förberedelser och resor till och från 

scoutevenemangen. Explorerscouterna kan också titta i sin 
kalender och räkna hur många veckoslut under en vinter 
de använder till scouting (dag/helt veckoslut). Efter detta 
är det bra att fundera på om scoutingen fyller en lagom 
stor del av kalendern, eller kanske en alltför stor del? Om 
explorerscouterna känner att scoutingens andel är för stor 
funderar man tillsammans på vad det går att göra åt saken, 
t.ex. genom att planera effektivare, säga nej, fokusera på 
den egna åldersgruppen osv.

Explorerscouten funderar på hur mycket tid  
hen är beredd att lägga ner på scouting. Explorer- 
scouterna gör parvis en lista på sådana saker som 
1) de är beredda att använda tid på, 2) de måste an-

vända tid på och 3) som de försöker lägga ner så lite tid som 
möjligt på. Saker som kan finnas på listan är till  
exempel utfärder, kårmöten, planering, ledarmöten,  
explorerpatrullens egna möten, verksamhetsplanering, 
kurser, ledarvård, explorerevenemang ... Jämför de tre  
listorna med varandra. Vilka likheter och olikheter hittar 
ni? Är somliga saker sådana som det lönar sig att  
använda ordentligt med tid på när man gör dem, för att 
senare komma lättare undan? Kan någonting strykas helt? 
Behöver någonting få ta mer tid?

Explorerscouterna hittar själva på  
tidsanvändningstips (t. ex. listor på det man ska göra, 
anteckningsmaterial på nattduksbordet så att man 
kan skriva upp det man kommer att tänka på strax 

innan man somnar) och utbildaren sammanställer en tipslista.

Kursdeltagarna får ta del av en påhittad  
patrulledares detaljerade program och  
ansvarsuppgifter för en månad, både scout-,  
skol- och fritidsuppgifter: olika skolarbeten, 

möten och scoututfärd (inklusive att planera, skaffa fram 
material, rekrytera ledare osv.) Uppgifterna ordnas på  
to-do-listor (se tips 1) och sedan i en kalender. Meningen  
är att åskådliggöra vilka uppgifter en ledare har och att  
vissa av dem måste skötas i god tid, samt hur det lönar sig 
att planera in uppgifter som måste skötas på ett specifikt 
ställe (t.ex. gå igenom utfärdsmaterialet).
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AKTIVITET

ANDAKTER OCH PAUSER
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig med olika sätt att stanna upp 
och lugna ner sig. Kursdeltgarna funderar tillsammans på  
varför det är viktigt att varva ner ibland och lär sig hålla såda-
na pauser, kvällsandakter och lugna stunder för spejarscouter 
som ingår i scoutprogrammet. Explorerscouten kan själv välja 
teman och metoder. Explorerscouten håller en lugn stund för 
den grupp hen leder. Explorerscouten reflekterar över vilka 
ämnen som känns svåra och lär sig att be en äldre ledare om 
hjälp med att behandla dessa. 

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten kan leda en lugn stund för andra explorer-
scouter, spejarscouter eller äventyrsscouter och vet hur en 
sådan här lugn stund skiljer sig från den mer aktiva verk-
samheten. Explorerscouten kan välja tema och metoder 
enligt åldersgruppen som den lugna stunden riktar sig till. 
Explorerscouten inser sina egna begränsningar och ber vid 
behov om hjälp av explorerscoutlotsen.

LÄNGD: 1 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN  
ATT EXPLORERSCOUTEN:
 regelbundet ordnar pauser och andra former av lugna 
stunder för sin grupp
 använder olika metoder för att få gruppen att varva ner 
och reflektera

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN:
Explorerscouten kan leda en kvällsandakt eller paus i 
sin spejargrupp under ledarskapspraktiken, i sin egen 
explorergrupp eller under gruppledarutbildningen.

Utbildarna på gruppledarutbildningen ordnar 
olika slags lugna stunder varje kväll, t.ex.:

 En kvällsandakt
 En känslostig med ljus eller reflexer 
  Från oljud till tystnad. Gruppen skriker så  
 högt de kan i en hel minut. Vid given signal blir  
det tyst i åtminstone en hel minut. 
 Hur kändes det – skriv, rita, diskutera.
 Lägg pussel tillsammans under tystnad
  Musik eller ljudstund
  Massagecirkel

Samla ihop gruppledarutbildningens lugna stunder 
till ett materialpaket som kan delas ut till deltagarna.

Dela ut en lista på alla pauser som finns i spejar- 
programmet åt explorerscouterna. De får sedan 
välja en paus de gärna skulle hålla och en paus de 

inte skulle vilja hålla. Explorerscouterna presenterar och 
motiverar sina val och diskuterar sedan valen tillsammans. 
Fundera över svårare/besvärligare pauser tillsammans och 
planera hur de kunde förverkligas.

Utgående från material och olika tips för  
andakter och pauser får explorerscouten planera  
och förverkliga en kvällsaktivitet under gruppledar- 

utbildningen eller i samband med ledarskapspraktiken. 
Samla ihop explorerscouternas planer och idéer till ett  
materialpaket som alla deltagare får ta del av. 

AKTIVITET

UTFÄRDSKUNSKAPER
BESKRIVNING
Explorerscouten utvärderar sina utfärdskunskaper och repe-
terar det som behövs. Under gruppledarutbildningen går man 
igenom de kunskaper som behövs för att fungera som ledare 
på utfärder för yngre åldersgrupper. Utbildaren tar i förväg 
reda på deltagarnas förhandskunskaper så att aktiviteten 
kan hållas på rätt nivå. En del av gruppledarutbildningen kan 
gärna hållas ute i terrängen eftersom det då är lätt att öva och 
repetera utfärdskunskaper i samband med annat program.

KUNSKAPSMÅL: 
Explorerscouten har grundläggande utfärdskunskaper  
och kan lära ut dem åt yngre.

LÄNGD: Beror på kursdeltagarnas förhandskunskaper

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN  
ATT EXPLORERSCOUTEN KAN:
 allemansrätten
 följande knopar och vet vad de används till: sjömansknop, 
pålstek, skotstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag 
om egen part
 tända, ta isär, bygga ihop och vårda en stormlykta
 bygga ihop, ta isär, diska och vårda en trangia,  
samt tryggt laga mat på den
 använda kompassen och ta ut en kurs
 använda yxa och såg tryggt och på rätt sätt, samt vårda 
dem
 använda och vårda kniven (puukko)  
tryggt och på rätt sätt, samt vässa den
 tillverka tände 
 tända en öppen eld och beakta skogsbrandsrisken
 känna igen olika typer av öppna eldar och avgöra vilken 
som lämpar sig bäst i situationen
 slå upp ett tält (niger, kupol) och har övernattat  
i ett sådant under sommaren
 slå upp ett halvplutontält och har övernattat  
i ett sådant under vintern
 slå upp ett vindskydd och har övernattat i ett  
sådant under sommaren
 surra lägerkonstruktioner
 packa utrustningen i sin egen rinka på ett smart sätt

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Skicka en enkät om utfärdskunskaper som  
förhandsuppgift åt deltagarna. Svaren beaktas när 
utbildarna planerar gruppledarutbildningen.

Ordna en del av gruppledarutbildningen utomhus 
eller i en ganska primitiv scoutstuga så ingår  
utfärdskunskaperna som en naturlig del i utbild-

ningen. Under den här hajkdelen kan man t.ex. övernatta 
i olika bivacker, laga mat på trangia eller över öppen eld, 
bygga olika konstruktioner (rinkaställning, sovsäck- 
ställning), orientera med kompasskurs mm. Avsikten är 
alltså inte att enbart öva utfärdskunskaper utan att  
samtidigt utföra andra utbildningsaktiviteter.

Utfärdskunskaperna kan också övas under  
en hajk med den egna explorerpatrullen, på en  
UTE-kurs, eller på något annat sätt utanför  

gruppledarutbildningen. 
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AKTIVITET

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Explorerscouten bekantar sig med FS Säkerhetsföreskrifter 
(vid behov också Säkerhetsbestämmelser och direktiv för 
scoutverksamhet till sjöss) och diskuterar dem tillsammans 
med andra kursdeltagare och utbildaren. Explorerscouten 
övar sig i att tillämpa säkerhetsföreskrifterna med hjälp 
av exempelsituationer, t.ex. scoutmöte, spejarpatrullens 
utfärd, explorerpatrullens utfärd.

Den här aktiviteten kan kombineras med Tryggt  
tillsammans-utbildningen. Tryggt tillsammans- 
utbildningen ersätter ändå inte aktiviteten och är inte  
heller inräknad i tiden för aktiviteten.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten känner till säkerhetsföreskrifterna  
och förstår deras betydelse när man arrangerar  
scoutverksamhet. Explorerscouten kan, ur gruppmedlem-
marnas synvinkel och med hjälp av exempelsituationer, 
bedöma den psykiska tryggheten i gruppen hen leder.

LÄNGD: 1 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN ATT:
 Explorerscouten beaktar fysisk och psykisk trygghet redan 
under planeringsskedet och i själva verksamheten
 Verksamheten som explorerscouten ordnar är inte för 
skrämmande för deltagarna

MATERIAL
FS Säkerhetsföreskrifter delas ut åt alla kursdeltagare, samt 
vid behov också Säkerhetsbestämmelser och direktiv för 
scoutverksamhet till sjöss.

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Ordna en frågesport om säkerhetsföreskrifterna. 
Explorerscouterna delas in i par eller små lag och varje 
explorerscout får ett eget exemplar av säkerhetsföre-

skrifterna. Utbildaren ställer frågor ur säkerhetsföreskrif-
terna och explorerscouterna försöker hitta svaret i häftet 
så fort som möjligt. Det lag som först hittar svaret får ett 
poäng. Den här uppgiften lönar det sig att göra i början av 
aktiviteten, innan man bekantat sig med säkerhetsföre-
skrifterna!

Säkerhetsföreskriftspel (jfr. flaggleken): Utbildar-
na har skrivit påståenden som har att göra med  
säkerhetsföreskrifterna på olika papper (beroende på 

antalet deltagare ca 15-20 st) och spritt ut dem i terrängen 
innan leken börjar. Påståendena är rätt eller fel (t.ex. rätt: 
Scoutförsäkringen gäller bara om medlemsavgiften till FS är 
betald eller fel: På en patrullutflykt räcker det om bara den 
egna patrulledaren är med). Dessutom markerar utbildarna 
två bon i var sin ända av området (med band i olika färg). 
Kursen delas in i två lag och deltagarna knyter band i sitt 
lags färg kring armen (alltså i samma färg som vid det egna 
lagets bo).

Regler: 
Meningen med spelet är att samla in så många av de gömda 
lapparna som möjligt. Man får bara ta en lapp åt gången och 
föra den till boet. Lappar får inte tas ur det andra lagets bo. 

För varje lapp som förts till boet får laget ett poäng i slutet 
av spelet. Man får också poäng om man lyckas stjäla en 
motståndares armbindel. Banden måste sparas i boet för att 
laget ska få poäng för dem. Spelaren som förlorar sitt  
band faller ut ur spelet och väntar på att leken ska ta  
slut på en på förhand utsedd plats. Om spelaren har  
en lapp med sig då bandet stjäls, förlorar hen också  
lappen till motståndarlaget. 

Utbildaren fungerar som lekledare. När ungefär alla  
lappar är hittade avslutas spelet. Det lönar sig att avsluta  
spelet medan det ännu är roligt. En lämplig längd för spelet 
är ca 15-30 min. Båda lagen samlar ihop banden och lappar-
na de fått tag på och sedan kan man till exempel gå in och 
fortsätta där. Nu räknas de hittills samlade poängen ihop 
t.ex. på en tavla och lagen ges 5-10 min för att bekanta sig 
med lapparna de hittat och fundera på om påståendena är 
rätt eller fel. Påståendena gås igenom tillsammans ett åt 
gången.

En representant för laget sätter upp lapparna under 
rubrikerna RÄTT eller FEL och motiverar varför. Efter detta 
får motståndarlaget säga om de håller med eller inte. Ifall 
lappen är rätt placerad får laget ett poäng. En felplacerad 
lapp ger minuspoäng. Till slut räknas poängen ihop och en 
vinnare utses.

Spela Pictionary med säkerhetsföreskrifterna.  
Utbildaren väljer ut ett lämpligt antal föreskrifter ur 
säkerhetsföreskrifterna (minst 1 st/kursdeltagare) 

och skriver dem på olika lappar. Explorerscouten drar en 
lapp och ritar föreskriften och de andras uppgift är att för-
söka gissa vilken föreskrift det handlar om. Kursdeltagarna 
kan delas in i två eller tre lag beroende på hur många de är.

Utbildaren samlar ihop olika bilder eller texter 
som är rätt eller fel enligt säkerhetsföreskrifter-
na. Varje explorerscoutpar får några bilder. Paret 

funderar först själva om påståendet/bilden är rätt eller fel. 
Sedan diskuterar alla tillsammans under en gemensam 
genomgång.

Säkerhetsteater. Utbildarna eller kurspatrullerna 
framför en pjäs där mycket går fel med tanke på 
säkerheten. (Kurspatrullerna kan få varsin del av 

säkerhetsföreskrifterna att framföra.) Under föreställning-
ens gång gör man pauser med jämna mellanrum och då får 
kursdeltagarna säga vilka fel de upptäckt och rätta till dem.
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AKTIVITET

ATT ORDNA EN UTFÄRD
BESKRIVNING: 
Explorerscouten övar sig i att planera en utfärd, inklusive 
proviantering, ekonomi och program. Explorerscouterna 
funderar tillsammans och med stöd av utbildarna på varför 
scouter gör utfärder och vilka saker man ska tänka på när 
man ordnar en utfärd.

Före den här aktiviteten ska man ha gått igenom  
aktiviteterna Säkerhetsföreskrifter och Utfärdskunskaper.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten vet vad som ska beaktas när man planerar 
och genomför en utfärd. Hen kan arrangera en utfärd enligt 
scoutprogrammet och scoutmetoden. Explorerscouten har 
färdigheter att ordna en utfärd och kan se att helheten  
består av många olika bitar.

LÄNGD: 
2-4 timmar beroende på deltagarnas tidigare erfarenheter

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN  
ATT EXPLORERSCOUTEN:
 vet varför man gör utfärder med scouterna
 tar med sig gruppen hen leder på utfärder
 ordnar roliga, mångsidiga, trygga utfärder som innehåller 
verksamhet med stigande svårighetsgrad
 i god tid informerar deltagarna, deras vårdnadshavare och 
kårchefen om utfärden
 skriver utfärdsbrev och sköter anmälningarna
 väljer och reserverar ett lämpligt lägerställe
 ordnar transporter för utfärden
 planerar ett bra program för utfärden
 beaktar säkerhetsföreskrifterna
 sköter utfärdens ekonomi
 planerar och sköter provianteringen
 sköter om att rätt utrustning kommer med
 sköter om uppgifterna efter utfärden (ta hand om och 
ställa tillbaka utrustningen, redovisa kvitton m.m.)
 kommer med idéer för specialutfärder

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Infobrev och utrustning: Utbildaren delar ut olika  
brev och listor med fel information eller andra brister. 
Explorerscouterna får bekanta sig med pappren och 

bilda sig en uppfattning om vad som bör korrigeras eller 
läggas till. Sedan diskuterar alla tillsammans. Hur kan  
informationen förbättras? Vad är bra som det är?

Personlig utrustning: Utbildaren skriver många 
lappar med klädesplagg och annan utrustning som 
man behöver eller inte behöver på en utfärd. Lappar-

na hängs upp på ett snöre och explorerscouterna ska i tur 
och ordning välja sådan utrustning som man behöver på en 
utfärd.

Personlig utrustning: Auktion på personlig ut-
rustning. Utbildaren ritar eller skriver upp på lappar 
olika saker och kläder man behöver på en utfärd. 

Alla explorerscouter får en viss summa pengar att använda 
under auktionen och ropar sedan in utfärdsutrustning som 
hen vill köpa. Den som bjuder mest får utrustningen. När 
explorerscouten har använt alla sina pengar får hen inte 
längre bjuda på varorna.

Utfärdsprogram: Explorerscouterna planerar 
parvis en programstomme enligt något visst tema. 
I planen antecknas också hurdan plats, vilket 

material och hur mycket pengar som behövs för att pro-
grammet ska kunna genomföras. Paren presenterar sedan 
sina planer och gruppen funderar tillsammans på om de går 
att förverkliga. Det lönar sig att samla in och sammanställa 
planerna så att alla kursdeltagare kan få ta del av dem.

Utfärdsmat: Explorerscouterna planerar parvis 
menyer för olika slags utfärder, t.ex. en utfärd med 
5 deltagare och en med 10 deltagare, en utfärd för 

bara flickor/pojkar, en vargungeutfärd och en explorer- 
scoututfärd. Explorerscouterna gör menyer och räknar ut 
vilka mängder som behövs. De ska också beakta special- 
dieter och olika sätt att tillreda maten på, t.ex. trangia, 
öppen eld, utomhuseldstad, elspis/-ugn.

Gemensam utrustning: Explorerscouterna får 
egna kopior av de bilagor som handlar om gemensam 
utfärdsutrustning som finns i slutet av detta material.

Ekonomi: Utbildaren redovisar gruppledarutbild-
ningens meny och butikskvitton. Om det är möjligt 
får alla deltagare en egen kopia av kvittona. Titta 

på kvittona och fundera tillsammans: Hur mycket kostar 
varje måltid? Hur mycket kostar maten under hela kursen/
utfärden per person? Vilka produkter är dyra och vilka är 
förmånliga? Kunde matkostnaderna ha varit mindre?

Ekonomi: Explorerscouterna får bekanta sig med 
den ekonomiska redovisningen för gruppledar- 
utbildningens utfärdsveckoslut. Vad var det som 

kostade (t.ex. mat, material, transporter, hyra)? Hur  
mycket kostade utfärdsveckoslutet per deltagande  
explorerscout? Hur mycket pengar flöt in genom  
deltagaravgifter? Stod kåren/kårerna för någon kostnad 
under utfärden?

BILAGOR
To do-lista för utfärder:
 bestäm datum
 planera tema
 boka plats
 skicka/dela ut utfärdsbrev och anmälningsblankett/-lapp 
till barnen
 planera hur ni ska ta er till utfärdsplatsen
 leta fram körinstruktioner
 planera program
 gör upp en meny, beräkna ingrediensmängder  
och gå till butiken
 gör upp en utrustningslista för gemensamt material  
och packa sakerna
 ha FS Säkerhetsföreskrifter i bakhuvudet när ni planerar 
utfärden!
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Info som ska finnas i utfärdsbrevet:
 utfärdens namn
 datum
 klockslag och plats då man samlas och avslutar
 plats
 målgrupp
 utrustningslista
 pris, och hur man betalar deltagaravgiften
 sista anmälningsdag
 utfärdsledarens namn och kontakuppgifter
 anmälningslapp eller lapp där vårdnadshavaren ger sitt 
tillstånd att barnet får delta i utfärden

Kom ihåg att informera följande  
personer om utfärden:
  Kårchefen – tid, plats och deltagarantal
  Gruppens äldre ledare (akela, kapten, lots), 

  beroende  på vilken grupp som deltar i utfärden
  Barnens vårdnadshavare

Utfärdsprogram
Det lönar sig att planera utfärdsprogrammet noggrant  
och i god tid, men det är också bra att minnas att allt  
inte alltid går som planerat. Ett välplanerat program  
blir roligt och givande, har en röd tråd och en bra balans 
mellan aktiviteter och fritid. Välj aktiviteter och  
programinslag som passar under en utfärd.  
Välj också gärna ett tema för utfärden.

Utfärdsekonomi
Vanligtvis har en utfärd en så kallad noll-budget,  
utgifterna ska vara lika stora som intäkterna.
Vanliga utfärdskostnader:
  Mat
  Material för programmet
  Transporter
  Hyra för lokalen 

Vanliga intäkter under en utfärd:
  Deltagaravgifter
  Bidrag från kåren

Följande listor hittar du längst  
bak i materialet:
 Utrustningslista för gemensamt material
 Lista på kökstillbehör

FÖRSLAG TILL PROGRAM:

FREDAG
18.00  Avfärd, t.ex. från kårlokalen
19.00  Ankomst till stugan
19.00-20.00 Inkvartering
20.00-21.00 Kvällsmål
21.00-22.00 Kvällsprogram

LÖRDAG
8.00  Väckning, flagghissning, morgongympa
8.30-9.30 Morgonmål
9.30-12.00 Program
12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 Program
17.00-18.00 Middag
18.00-20.00 Kvällsprogram, t.ex. bastu
20.00-22.00 Kvällsprogram, t.ex. lägerbål

SÖNDAG
8.00  Väckning, flagghissning, morgongympa
8.30-9.30 Morgonmål
9.30-12.00 Program
12.00-13.00 Packning och städning
13.00-14.00 Lunch
14.00  Hemfärd
15.00  Tillbaka vid startpunkten, t.ex. kårlokalen
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AKTIVITET

UTMANINGAR I 
LEDARSKAPET
BESKRIVNING: 
Explorerscouterna lär sig lägga märke till och förutsäga 
olika slags problem som kan uppstå i gruppen. Explorer- 
scouterna diskuterar och reflekterar tillsammans och med 
utbildarna kring olika metoder och tillvägagångssätt som 
stärker gruppandan och hjälper gruppen att fungera bra. 
Explorerscouterna har möjlighet att ställa frågor om  
ledarskap i krävande situationer till erfarna ledare och  
andra explorerscouter. Explorerscouterna diskuterar hur 
det lönar sig att handla om det förekommer mobbning i 
gruppen, de får information om barn med specialbehov 
och om hur man bemöter dem i scoutvärlden samt lär sig 
i vilka situationer det är dags att be en äldre ledare om 
hjälp.

Denna aktivitet lönar det sig att hålla i ett skede då  
explorerscouten redan har lite erfarenhet av ledarskap, 
t.ex. mellan eller efter gruppledarutbildningsträffarna, i 
mitten av ledarskapspraktiken, eller till och med först i 
slutet av den.

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten vet att hen kommer att möta  
utmanande situationer i olika ledarskapsuppgifter, vet 
hur man hanterar dem och vågar ingripa. Explorerscouten 
klarar av att berätta för äldre ledare och andra explorer- 
scouter om de utmaningar hen mött och får på så sätt stöd 
i sitt ledaruppdrag. Explorerscouten kan använda metoder 
för att förbättra gruppandan också i krävande situationer 
men vet också när det är dags att be en äldre ledare om 
hjälp, t.ex. för att kunna bemöta ett barn som behöver 
särskilt stöd. Explorerscouten känner till på vilka sätt barn 
i den åldersgrupp hen leder vanligen mobbar varandra. 
Explorerscouten har viljan att ingripa om det förekommer 
mobbning, och också några redskap för att kunna ingripa.

LÄNGD: 1 h

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN  
ATT EXPLORERSCOUTEN:
  vet i vilka situationer hen inte behöver klara sig själv
  ber om hjälp
 kan ingripa i utmanande situationer, t.ex. genom att  
avbryta det som pågår
 ingriper om hen lägger märke till att någon 
 blir mobbad
 beaktar gruppmedlemmarnas olika karaktärer när hen 
planerar gruppens program

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Ledarskapsutmaningar: Inom scoutingen kan  
man stöta på flera problem med dem man ska leda. 
Ledaren kan ofta sakna auktoritet på grund av att 

hen och gruppmedlemmarna är i ungefär samma ålder och 
dessutom är kompisar med varandra. Det här kan ibland 
leda till problem. Här nedan följer några påhittade exem-
pel på problem som kan uppstå. Exempelsituationerna går 
att diskutera eller gestalta. Diskutera hur det skulle vara 
bäst att handla i de olika situationerna, eller utgå från  
gestaltningarna och fundera vad som fungerade bra eller 
borde ha gjorts annorlunda.

Exempelsituationer – hur handskas du  
som ledare med följande situationer?
 En patrullmedlem kommer sent till mötet.  
Hur agerar du?
 En patrullmedlem saknar den utrustning som ni kommit 
överens om att alla ska ha med sig. Vad gör du?
 Martin mobbar Oskar hela tiden. Oskar kommer och 
berättar det för dig. Vad ska du göra?
 Elin kan inte koncentrera sig och orkar inte lyssna. Hon 
drar med sig de andra barnen och det går vilt till under 
mötena. Hur får du patrullmötena att bli lugnare?
 Ni har gått igenom teorin bakom eldslagning i olika  
väderförhållanden och nu är det dags att öva det i  
praktiken. Vad är bästa tillvägagångssättet?
 Självständighetsdagen närmar sig.Kåren har lovat ordna 
en traditionell flagguppvaktning vid hjältegravarna och 
du har kommit överens med de andra ledarna att din 
patrull ordnar uppvaktningen. Hur ska du agera?
 En äldre ledare i kåren berättar för dig att han hittat  
mögel i tälten efter er patrulls senaste utfärd. Vad svarar 
du och vad ska du göra?
 En äventyrsscout har deltagit i bara ett möte under den 
senaste månaden. Vad ska du göra?
 En av vargungarna saknar viktig utrustning varje gång ni 
åker på utfärd. Vad ska du göra?
 Elin har härjat vilt på mötena under en längre tid. Hur tar 
du kontakt med hennes vårdnadshavare och hur berättar 
du för dem om saken?

Rutiner, handlingsmönster som upprepas  
och tydliga direktiv skapar trygghet och gör grupp-
mötena smidiga och lättare att förutsäga. Det här 

hjälper alla barn, också dem som har t.ex. ADHD eller bris-
tande språkkunskaper. Explorerscouterna gör en listor på 
saker som man kan göra likadant på nästan på varje möte 
och utfärd. Utbildaren sammanställer listorna.

Utbildaren bjuder in en person med erfarenhet 
av arbete med barn i behov av extra stöd.

Diskussion om mobbning och hur man kan  
ingripa vid mobbning. Diskussionen leds av  
utbildaren och kan ske t.ex. runt brasan under läger-

bålet eller på bastulaven. Utbildaren uppmanar explorer- 
scouten att ingripa så fort någon retar någon annan, även 
om det verkar som en bagatell. Utbildaren poängterar att 
det är ledarens ansvar att både förebygga och att få slut på 
mobbning i gruppen. Påminn ändå explorerscouterna om 
att de alltid får och ska be en äldre ledare om hjälp (t.ex. 
akelan, kaptenen, lotsen, den åldersgruppsansvariga eller 
kårchefen) om det känns svårt att klara gruppen på egen 
hand. På internet finns mycket material om hur man kan 
ingripa vid mobbning.
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AKTIVITET

RESPONS PÅ LEDAR-
SKAPSPRAKTIKEN
BESKRIVNING AV AKTIVITETEN
Medan ledarskapspraktiken pågår får explorerscouten ofta 
respons av gruppens äldre ledare. Handledaren ger respons 
efter varje ledaruppdrag explorerscouten utfört, t.ex. efter 
varje gruppmöte, och efter ett halvår när explorerscoutens 
ledarskapspraktik är förbi, ger handledaren helhetsmässig 
respons på explorerscoutens ledarskap och utveckling som 
ledare. Det här sker under en avslutande handslagsdiskus-
sion. Den äldre ledaren i gruppen ansvarar för att explorer-
scouten faktiskt får respons och för att den är saklig. Även 
om ledarskapspraktiken utförs i par ska responsen ges 
enskilt och i enrum åt de båda explorerscouterna.

Explorerscouten lär sig att i ord beskriva sina olika ledar-
skapsfärdigheter och kan berätta vad hen kan till exempel 
under en arbetsintervju eller i samband med studierna. 

I samband med den avslutande responsen och handslags-
diskussionen kommer man också överens om explorer- 
scoutens ledaruppdrag i fortsättningen. Explorerscouten 
berättar om hen vill fortsätta med samma ledaruppdrag, 
byta ledaruppdrag eller ha ett annorlunda uppdrag som 
t.ex. materialförvaltare, assistent åt kårlokalsfogden eller 
chefredaktör för kårtidningen. Det avslutande handslaget 
följs av ett nytt handslag för explorerscoutens nya uppdrag. 

Innan den här aktiviteten görs ska alla gruppledar- 
utbildningens aktiviteter vara gjorda. 

KUNSKAPSMÅL
Explorerscouten lär sig bedöma sitt eget ledarskap och vid 
behov ändra på det på basis av responsen hen får. Explo-
rerscouten lär sig ta emot respons. Hen förstår att nyttig 
respons innehåller både positiva omdömen och kritiska 
synpunkter.

Explorerscouten kan leda en grupp. Explorerscouten kan 
berätta om sina ledarskapskunskaper i samband med t.ex. 
studier eller en arbetsintervju.

LÄNGD:
Respons efter varje möte: 10 min/gång 
Respons på hela ledarskapspraktiken: 30 min.

KUNSKAPEN INNEBÄR I PRAKTIKEN  
ATT EXPLORERSCOUTEN:
 får konkret, begriplig och utvecklande respons på sin 
ledarskapspraktik.
 vid behov förändrar sitt sätt att leda på basis av  
den respons hen fått.
 bedömer sitt eget ledarskap och ber om respons på det
 berättar om sina scoutledarkunskaper till exempel  
i skolan, under en arbetsintervju eller i samband med 
andra hobbyer.

PRAKTISKA TIPS INFÖR UTBILDNINGEN
Explorerscouten får respons varje gång hen lett sin grupp. 
Responsen ges av den äldre ledare som handleder explorer-
scouten. Ta också gärna det inledande handslaget till hjälp 
för att kunna följa med hur väl explorerscouten lyckas i sitt 
uppdrag. 

Stödfrågor för responsen:
 Vad gick bra? 
 Vad skulle kunna utvecklas?
 Hur upplevde explorerscouten själv att mötet gick?
 Vad lade handledaren märke till under mötet?
 Fanns allt material som behövdes till hands?
 Hade explorerscouten lyckats reservera tillräckligt med tid 
för aktiviteterna?
 Hur lyckades explorerscouten med att ge instruktioner?
 Hur bra lyckades explorerscouten hålla ordning i gruppen?
 Fungerade den ursprungliga mötesplanen eller måste  
ändringar göras i sista minuten?
 Hur väl orkade barnen koncentrera sig och vilka saker  
inverkade på detta?

Stödfrågor inför den avslutande  
handslagsdiskussionen:
 Hur upplevde explorerscouten själv ledarskapspraktiken? 
Hur kändes det att leda?
 Vad lade handledaren märke till under  
ledarskapspraktiken?
 Fanns det en röd tråd i halvårsplanen (t.ex. ett väder-
streck, en etapp)? Vad lärde sig gruppen under ett halvt 
år? Uppnåddes målsättningarna?
 Tog explorerscouten scoutmetodens olika delar  
i beaktande då hen planerade programmet?
 Hur har explorerscouten utvecklats som ledare under det 
gångna halvåret? Lyft tillsammans fram så många  
konkreta exempel som möjligt. 
 Vad borde explorerscouten ännu öva på och utveckla?
 Vad vill explorerscouten göra i fortsättningen? Kändes den 
här åldersgruppen som ett bra val eller skulle hen vilja 
leda en annan åldersgrupp? Finns det andra  
uppdrag i kåren som lockar mera?
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BILAGOR
Brev till den som handleder explorerscouten under ledarskapspraktiken

Hej, du äldre ledare som stöder en explorerscouts ledarskapspraktik!

Strålande att du har fått en explorerscout att handleda under ett halvt år då hen gör sin ledar-
skapspraktik! I samband med att gruppledarutbilningens innehåll uppdaterades hör nu en ledar-
skapspraktik alltid till utbildningen. För denna övning behöver explorerscouten stöd av en äldre 
ledare.

Din uppgift är inte att ständigt hålla explorerscouten i handen, men du ska ändå finnas i närheten, 
redo att rycka in och stöda explorerscouten om det behövs.

Eftersom gruppledarutbildningen uttryckligen fokuserar på hur man leder smågrupper ska  
ledarskapspraktiken också genomföras i en sådan, det vill säga i en liten grupp på ca 5-7 personer. 
Ledarskapspraktiken förverkligas i första hand som ett ledaruppdrag i en explorerpatrull eller spejar-
patrull. Vid behov kan ledarskapspraktiken också utföras i ett äventyrsscoutlag. I så fall måste man 
komma ihåg att den äldre ledaren ska sköta kaptenens uppgifter och har huvudansvaret för gruppen 
medan explorerscoutens uppgift är att vara patrulledare, det vill säga att fungera som ledare för en 
mindre grupp äventyrsscouter i laget. 

Minneslista för dig som handleder en  
explorerscout under ledarskapspraktiken:

 Bekanta dig med explorerscouten om ni inte 
känner varandra från förr. Berätta för explo-
rerscouten vilken roll du har och vilken roll 
explorerlotsen har (för tips: se gruppledar- 
utbildningens aktivitet Ledarskapspraktik)
 Då ledarskapspraktiken börjar ska du hålla 
en handslagsdiskussion med explorerscouten 
och noggrannare komma överens om grupp-
ledaruppgifterna (för tips: se gruppledar- 
utbildningens aktivitet Handslaget).
 Stöd explorerscouten när hen planerar  
gruppens program på kort sikt (veckomöten) 
och på lång sikt (terminsplan).
 Kom överens om hur du och explorerscouten  
delar på ansvarsuppgifterna. Under de första 
mötena har explorerscouten mindre och färre 
uppgifter och du större och flera. Så små-
ningom leder explorerscouten hela mötet 
själv. Din uppgift är att fundera på hur mycket 
ansvar explorerscouten i fråga klarar av. 
Explorerscouterna behöver olika mycket stöd 
för att få veckoverksamheten att fungera.

 Påminn explorerscouten om hens uppgifter 
och försäkra dig om att hen förstått dem rätt. 
Många explorerscouter behöver påminnelser 
för att få överenskomna saker skötta i tid.
 Använd ditt eget omdöme när du ger ansvar 
åt explorerscouten: En del är mera mogna 
ledare än andra.
 Kom ihåg – och påminn också explorer- 
scouten om – att hen ska få pröva och öva, 
misslyckanden är tillåtna. 
 Fråga och var uppmärksam på om  
explorerscouten behöver hjälp.
 Utmana explorerscouten att pröva nya,  
alternativa sätt att förverkliga möten på.
 Kom överens om spelregler gällande kom-
munikation mellan explorerscouten och dig, 
inom gruppen och med gruppmedlemmarnas 
föräldrar.
 Var lättillgänglig. Påminn explorerscouten 
om att det inte finns några dumma frågor.
 Ge respons genast – speciellt positiv – så att 
explorerscouten kopplar ihop responsen med 
det hen gjort.
 Försäkra dig om att explorerscouten sköter 
också pappersarbetet (utfärdsbrev, kalender-

försäljning).

Som handledare hör det till din uppgift att hjälpa explorerscouten att utvecklas som ledare. Detta sker  
genom regelbunden dialog och genom att du ger respons åt explorerscouten minst en gång i månaden. Ibland 
sker responsen under korta samtal efter mötena, ibland blir samtalen längre och responsen mer djupgående. 
Du ska också hålla en avslutande handslagsdiskussion efter ledarskapspraktiken. I stödmaterialet till dem som 
utbildar på gruppledarutbildningen hittar du tips både inför responssamtalen och handslagsdiskussionerna.

Hoppas att ni får ett fint halvår tillsammans! 
Hälsar

Kårens explorerlots     Stabchef för gruppledarutbildningen

E-postadress      E-postadress

Telefonnummer     Telefonnummer
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HURDAN ÄR JAG SOM LEDARE? BRA
JAG KAN 

BLI
BÄTTRE

MYCKET ATT 
FÖRBÄTTRA 

. . . känner mitt ansvar och vet mina skyldigheter

... föregår med gott exempel och är en bra rollmodel för barnen

... är punktlig, noggrann och håller tidtabellerna

... sätter scouterna före mig själv

... lyssnar på önskemål, men håller mig till planen

... kommer snabbt på en plan B i fall saker och ting inte går som planerat

... håller kontakt med andra ledare och med barnens föräldrar

... ger lika mycket uppmärksamhet åt alla och favoriserar ingen

... ingriper om någon blir mobbad

... ser till att andan i gruppen är god

... visar auktoritet, men är ingen diktator

... är bestämd och visar inte min osäkerhet inför barnen

... är barnens vän, men sätter också gränser

... är rättvis

... lyssnar på barnens berättelser, tröstar och tar hand om dem

... är inte rädd för att göra misstag

... är målmedveten

... förstår vad som är viktigt med tanke på helheten och kan vid  
    behov justera tidtabeller eller planer

... gör upp mål för verksamheten: Varför gör vi så här?

... kan delegera uppgifter och ge ansvar åt andra ledare och åt barnen

... kan organisera och arrangera möten m.m.

... kan inspirera, motivera och uppmuntra

... kan föra fram saker utan att befalla eller kommendera någon

... ser till att programmet inte blir för skolaktigt utan bygger på  
     “learning by doing”.

... använder min fantasi till att komma på program

... kan bedöma mina prestationer och inser hur jag kan utvecklas som ledare      
        och vilken utbildning jag behöver

... kan be om hjälp och råd då jag behöver det

... kan upprätthålla disciplin och ordning 

JAG...
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  UTVÄRDERING AV UTFÄRDSKUNSKAPER

KAN INTE BEHÖVER 
ÖVAS

BEHÄRSKAR  
BRA 

Jag känner till allemansrätten

Jag känner till knoparna och deras bruk: sjömansknop, skotstek, pålstek, 
dubbelt halvslag & dubbelt halvslag om egen part

Jag kan tända, ta isär, bygga ihop och vårda en stormlykta

Jag kan bygga ihop och sköta en trangia och tryggt laga mat på den

Jag vet hur en kompass fungerar och kan ta ut en kurs

Jag använder yxa och såg tryggt och på rätt sätt, samt vårdar dem

Jag använder kniven tryggt och på rätt sätt, samt vårdar den

Jag kan vässa kniven

Jag kan tillverka tände 

Jag kan göra upp en öppen eld och vet hur man beaktar skogsbrandsrisken

Jag känner igen olika typer av öppna eldar och vet vilken som 
lämpar sig bäst i situationen

Jag kan slå upp ett niger- eller kupoltält och övernattar 
i ett sådant under sommaren

Jag kan slå upp ett halvplutontält och övernattar i ett sådant med 
kamin under vintern

Jag kan bygga eller slå upp ett vindskydd och övernattar i 
ett sådant under sommaren

Jag kan surra och göra konstruktioner

Jag kan packa min rinka på ett smart sätt
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GEMENSAMT 
UTFÄRDSMATERIAL

Finlands flagga

CD-spelare

yxor

sågar

sångböcker

stearinljus

tändstickor

första hjälpen-utrustning

surrningssnöre

kartor

kartfodral

trangior

sinol

ämbar

plastskopa (1 liter)

toalettpapper

sopsäckar

soppåsar

stormlyktor

lampolja

pysselmaterial

saxar

papper

tuscher

lim

tejp

silvertejp

TILL TÄLTET

tält

bottenpresenningar

kamin

pallar

armbandsur

jordkilar

spadar (om det finns snö)

järnspett (om jorden är frusen)

KÖKSUTRUSTNINGSLISTA  
FÖR UTFÄRDER

vattenkanister

diskkärl

diskmedel

diskborste

disktrasa

gemensamma handdukar

hushållspapper

kyllådor

kylblock

osthyvel

kastruller

stekpanna

skärbräda

kniv (puukko)

konservöppnare

slevar

stekspade av trä (en per trangia!)

saft- & tekannor

bricka (för bröd)

kryddor

knivar

gafflar

stora och små skedar

fryspåsar

minigrip-påsar

bakplåtspapper

plastfolie

aluminiumfolie

stora plastskålar

mått

stålull

grytlappar

grytunderlägg

handdesinficeringsmedel

handtvål

handduk

sil

visp

kaffefilter
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