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SCOUTING GER EN SKJUTS  
IN I STUDIELIVET OCH I SÖKANDET 
AV SOMMARJOBB

ATT  
SÖKA 
SOmmAR-
JOBB
Förra året när 
Simon sökte  
sommarjobb 
funderade han på 
hur han på bästa 
möjliga sätt skulle 
kunna lyfta fram 
sin driftiga attityd 
samt de saker som 
han har lärt sig 
via scoutingen och 
som anknyter till 
de sommarjobb 
han sökte. Simon 
lyckades också få 
ett trevligt sommar-
jobb!

SIMON SCOUT

Bland annat på följande 
sätt har Simon Scout 
haft nytta av att 
delta i scout-
verksamhet.

PRAKTIK
Simon arbetade som frivillig 

under Roihu-lägret som lägrets 
byråchef. Han kom i förväg 

överens med läroanstalten om 
att göra det två veckor långa 
lägerjobbet till en del av den 

praktikperiod som ingår i 
yrkeshögskolestudierna.

EXAmENS- 
ARBETE
Simon utexamineras 
från yrkeshögskola  
nästa år. Han har 
diskuterat med sin 
handledare om att göra 
sitt examensarbete 
i ett ämne som rör 
scoutingen. Simon gör 
en undersökning, för 
vilken han intervjuar 
olika scoutkårer.

studiepoäng 
för scout- 
utbildningar
Förra året deltog Simon 
i både Grundutbildning 
för scoutledare och 
Båtförarkursen. Han har 
fått SFV:s intyg om sina 
kurser och därför räkna-
de Simonns yrkeshögs-
kola kurserna till godo 
som frivilliga studier. För 
Grundutbildningen för 
scoutledare fick Simon 
7 studiepoäng och för 
Båtförarkursen räknades 
3 studiepoäng till godo.

OPEN 
BADGE
Simon har varit 
ekonom i sin scoutkår 
i två år. För sitt arbete 
har han fått  
det digitala Open  
Badge-märket  
Kårekonom. Med hjälp 
av märket och de intyg 
som medföljer kan 
Simon på ett varierat 
sätt synliggöra den 
kunskap som han har 
fått som föreningens 
ekonom och kan lägga 
till märket t.ex. i sitt CV. 

DET DIGITALA 
OPEN BADGE- 

MÄRKET ÄR ETT 
MODERNT 
 BEVIS PÅ  

KOMPETENS
Det digitala  

kompetensmärket 
Open Badge synliggör 
vad scouten har lärt 
sig utanför skol- och 

arbetslivet. Till märket 
är det även möjligt 

att ansluta intyg som 
visar vilka kriterier 

scouten har uppfyllt 
för att få märket. År 
2016 kunde man 

ansöka om åtta olika 
Open Badges inom 

scoutkåren. Den som 
får ett märke är ägare 
till det och kan välja 

vilka märken han 
eller hon publicerar. 

Det går också att 
gruppera märkena 
och publicera dem 
som en portfolio. 

Open Badges används 
internationellt i  

organisationer, skolor 
och på arbetsplatser.  

Den som får ett 
märke hittar alla 

de märken som han 
eller hon har fått från 
olika håll på ett och 

samma ställe. 
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STUDIEPOÄNG GENOM ATT SCOUTA
Innehållet i en stor del av Finlands Scouters officiella utbildningar har bedömts enligt hur många studiepoäng 
de motsvarar. När du deltar i en sådan här validerad utbildning får du ett officiellt intyg som visar hur många 
studiepoäng kursen motsvarar. Intyget utfärdas av Studiecentralen Sivis (för Finlands Scouters del) och Svenska 
Folkskolans Vänner (för Finlands Svenska Scouters del). Med hjälp av intyget kan du anhålla om att din scoutut-
bildning räknas till godo i dina studier. För tillfället erbjuds över 170 studiepoäng i form av scoututbildningar, 

Hur synliggör Finlands Scouter sin kompetens?
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Den finländska  
scoutverksamheten 

har över 65 000 medlemmar varje år. 

I Finland samlas 5000 scoutgrupper 

varje vecka, i över 700 aktiva kårer 

runtom i landet.

De frivilliga 

inom scoutingen ger årligen över tre 

miljoner timmar av sin tid för att barn 

och unga ska få syssla med scouting. 

Detta motsvarar 1800 heltidsanställ-

da ungdomsledares arbetsinsats.

KÄLLOR: Årsrapport-enkäten år 2013–2014  
innehöll frågor om den årliga mängden frivilligarbete.  

Enkäten besvarades av alla scoutkårer i Finland. 

Genom en medlemsenkät i juni 2014 kartlade  
Finlands Scouter användningen av scoutfärdigheter i arbetslivet.  

Enkäten besvarades av 555 över 25-åriga medlemmar.  
Mottagarna valdes slumpmässigt ur medlemsregistret.

Upp till 94 % 

av de över 25-åriga scouterna 

upplever att de i arbetslivet har 

nytta av sådant som de lärt sig 

i scouterna. T.ex. uppger nio av 

tio över 25-åriga scouter att 

de i arbetslivet har nytta av 

samarbetsfärdigheter de fått 

genom att scouta. Åtta av tio 

har i sitt arbete haft nytta av 

sådana projekt- och personle-

darskapskunskaper som de fått 

via scoutingen.

FRIVILLIGARBETE INOM SCOUTINGEN

FÖRMÅGAN ATT BERÄTTA OM SIN EGEN KOMPETENS ANSES VARA EN AV DE VIKTIGASTE FAK-
TORERNA NÄR DET GÄLLER ATT FÅ ETT JOBB. AV DE SOM UTEXAMINERADES SOM MAGISTRAR, 

FARMACEUTER OCH BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE ÅR 2011 ANSÅG 63 % ATT FÖRMÅGAN ATT BERÄTTA 
OM SIN EGEN KOMPETENS HAR BETYDELSE NÄR DET GÄLLER ATT FÅ EN ANSTÄLLNING.

KÄLLA: Aarresaaris karriäruppföljningsförfrågan år 2011, riktad till magistrar, farmaceuter och barnträdgårdslärare.

VAR TREDJE 
FINLÄNDARE

sysslar med frivilligarbete 

1,4 MILJONER 
FINLÄNDARE

deltar i frivillig verksamhet. 

I medeltal sysslar finländare 
18 TIMMAR 
PER MÅNAD 

med frivilligarbete. 

År 2015 gjordes så mycket 
frivilligarbete i Finland att det 

motsvarade nästan
170 000 PERSONARBETSÅR.

FLER ÄN TVÅ 
AV TRE FINLÄNDARE 

tycker att barn och unga borde 
fostras till frivilligarbete i skolan. 

HELA 78 PROCENT 
AV DE STUDERANDE 

skulle gärna prova på frivilligarbete 
som en del av sina studier om det 

vore möjligt.
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KUNSKAP DU  
FÅTT GENOM  

HOBBYER OCH  
FRIVILLIG VERKSAMHET 

HAR BETYDELSE!

KÄLLA: 

Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa. Taloustutkimus 2015. 

Undersökningen utfördes av Medborgararenan r.f.,  

Kyrkostyrelsen och Helsingforsmission r.f.
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Varje organisation  
väljer sedan hur många  
av stegen de tar,  
samt hur grundligt  
och i vilken hastighet  
de genomför processen.

PROCESSENS FASER

 P
rocessen att identifiera och 

godkänna kunskap kan bet

raktas ur två olika synvinklar. 

Den ena fokuserar på hur 

organisationens verksamhet (frivilligar

bete, förtroendeuppdrag och utbild

ningar) kan planeras utgående från de 

kunskaper verksamheten ger medlem

men och så att det går att identifiera 

och godkänna kunskapen också i andra 

sammanhang, utanför organisationen. 

Den andra synvinkeln handlar om det 

motsatta, alltså om beredskap att inom 

organisationen identifiera och godkänna 

medlemmarnas kunskap från andra håll. 

Sett ur båda synvinklarna har både indi

viden och organisationen viktiga roller, 

men i olika skeden av processen. 

Centralt för den första synvinkeln är 

organisationens verksamhet. Hur pro

ducerar organisationen kunskapsbeskri

vningar och dokument om de kunskaper 

medlemmarna förvärvar? Hur handleder 

och stöder organisationen sina med

lemmar under processens övriga faser? 

I den andra synvinkelns centrum finns 

individens aktivitet i kombination med 

organisationens sätt att bemöta kuns

kap som medlemmen visar sig ha och 

räkna den här kunskapen till godo. För 

att synliggöra båda synvinklarna kan 

processen att identifiera och godkänna 

kunskap beskrivas i nio olika steg. Varje 

organisation väljer sedan hur många av 

stegen de tar, samt hur grundligt och i 

vilken hastighet de genomför processen.

NIO STEG MOT 
ATT IDENTIFIERA 
OCH GODKÄNNA KUNSKAP
LOTTA PAKANEN
expert vid Studiecentralen Sivis
 

VERKSAMHET I 
ORGANISATIONEN

SJÄLVUTVÄRDERA 
KUNSKAPEN

IDENTIFIERA 
KUNSKAPEN

DOKUMENTERA 
OCH BESKRIVA 
KUNSKAPEN 

PÅVISA 
KUNSKAPEN

UTVECKLA 
KUNSKAPEN

PÅVISA 
KUNSKAPEN

GODKÄNNA 
KUNSKAPEN
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En kunskaps
beskrivning är viktig 

för att en organisation 
ska kunna planera sin 
verksamhet utifrån en 

kunskapssynvinkel.

STEG 

1

STEG 

3

STEG 

4

STEG 

5

STEG 

2

All kunskap är inte synlig,  
och det är speciellt viktigt  

och värdefullt att identifiera  
och lyfta fram dold kunskap  

och så kallad tyst information.DEFINIERA KUNSKAPEN

Det är bra att inom organisationen definiera vilken kunskap 

medlemmarna får. Vilka begrepp kan användas för att beskriva 

kunskapen? Finns det olika nivåer av kunskap? Det går t.ex. 

att göra en kunskapskartläggning med tanke på verksamheten. 

Kartläggningen synliggör kompetens både inom och utanför 

organisationen. Att definiera kompetensen hjälper organisatio

nen att beskriva dess kärna, att betrakta den utifrån en officiell 

referensram, att skapa kunskapshelheter och kunskapsbe

skrivningar samt att planera hur kompetensen kan bedömas. 

Individen får i sin tur redskap och begrepp för att identifiera 

och beskriva sin egen kompetens.

PLANERA VERKSAMHETEN  
UR EN KUNSKAPSSYNVINKEL

En kunskapsbeskrivning är viktig för att en organisation ska 

kunna planera sin verksamhet utifrån en kunskapssynvinkel. 

Kunskapsbeskrivningen innehåller beskrivningar av de upp

gifter som de frivilliga eller förtroendevalda har. Vad innebär 

uppgiften? Vilka kunskaper ger den? Vilka kunskapsmål har 

organisationens utbildningar? Vad kan deltagarna när de har 

deltagit i utbildningen? När det gäller utbildning är det också 

bra att fundera på kursernas omfattning och studiepoängsätt

ning. Organisationen kan bevilja intyg och märken som funge

rar som kunskapsdokumentation för medlemmarna.

BLI BEKANT  
MED VALIDERINGSPROCESSEN 

Att bekanta sig med olika utbildningsorganisationers processer 

kring att identifiera och godkänna kunskap ger en helhets

uppfattning om hur processen kan gå till, liksom också stöd 

för att bygga upp ett liknande system i sin egen organisation. 

Centrala frågor är: Hur och var ges information om processen? 

Hur förbereder sig organisationen inför processen? Vad händer 

under processen, och vad händer efteråt? Hur dokumenteras 

processen? Hur kan man anhålla om ändringar i processen?

IDENTIFIERA  
KOMPETENSEN

Alla har sin egen kunskapsprofil. All kunskap är inte synlig, 

och det är speciellt viktigt och värdefullt att identifiera och 

lyfta fram dold kunskap och så kallad tyst information. Också 

synlig kunskap kan vara svår att identifiera och beskriva. Då 

är det till hjälp att göra självutvärderingar och föra handled

ningssamtal med yrkeskunniga inom området.

DOKUMENTERA  
OCH BESKRIV KUNSKAPERNA

Syftet med att dokumentera sin kunskap är att synliggöra hur 

den egna kompetensen har utvecklats i samband med någon 

viss verksamhet eller under en bestämd tidsperiod. Centralt 

för dokumentationen är att utvärdera sin kunskap och själv 

utvecklas, inte bara att synliggöra ett slutresultat. I samband 

med dokumentationen är det viktigt att minnas upphovs

rättsliga frågor, tystnadsplikten och att använda mångsidiga 

dokumentationsredskap. Målet med att klä sin kunskap i ord 

är att skapa sin egen kunskapsberättelse, alltså att ge förkla

ringar till de kunskapsprov som dokumentationen innehåller. 

Med andra ord att beskriva sin egen kompetens.
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STEG 

6
STEG 

8

STEG 

9
STEG 

7

Ofta räcker den färdigt  
dokumenterade kunskapen  
som kunskapsprov

SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER R.F. (SFV) 

är en organisation som stöder och främjar bildningsarbetet 
på svenska i Finlands. SFV:s studiecentral är den enda 

svenskspråkiga studiecentralen i Finland. Studiecentralen 
är medlem i Förbundet Nordisk Vuxenupplysning och 
samarbetar med olika utbildningsorganisationer och 

arrangerar också egna evenemang för både allmänheten 
och organisations- och föreningsanställda. 

Mera info finns på  
W W W.S F V.F I

Finlands Svenska Scouter samarbetar med SFV 
för att kunna erbjuda sina medlemmar intyg med 

studiepoängsrekommendationer för olika utbildningar. 
Studiecentralen Sivis är Finlands Scouters samarbetspart. 

JÄMFÖR KUNSKAP

Som jämförelsegrund för den egna kompetensen fungerar t.ex. 

olika utbildningsinstitutioners läroplaner, kunskapsmål för 

olika utbildningar, intervjuer med aktörer inom den aktuella 

branschen samt olika uppgifts- och verksamhetsbeskrivningar. 

Det är viktigt att ta ställning till på vilka sätt ens egen kunskap 

motsvarar den kunskap som krävs enligt de här beskrivningarna.

PÅVISA KUNSKAP

Under processen betraktas och bedöms en persons kompetens 

ur flera synvinklar. Ofta räcker den färdigt dokumenterade 

kunskapen som kunskapsprov. Det är ändå viktigt att komma 

ihåg att exempelvis utbildningsinstitutionens kunskapsmål 

avgör vilken kunskap individen behöver kunna påvisa. Därför 

räcker inte nödvändigtvis organisationens intyg och/eller mär

ken för att påvisa den krävda kunskapen.

UTVECKLA KUNSKAPERNA

Om kunskapen som en person kan påvisa inte är tillräcklig be

höver kunskaperna utvecklas och kompletteras innan det går att 

på nytt ansöka om att kunskapen ska räknas till godo. Till hjälp 

går det att använda en personlig kunskapsutvecklingsplan.

GODKÄNN KUNSKAP

När kunskapen har påvisats på ett godkänt sätt går det att 

få den tillgodoräknad på ett officiellt sätt, alltså att validera 

kunskapen. Valideringen kan innebära att kunskapen räknas 

till godo som en studieprestation eller syns i form av en löne

förhöjning. Hur valideringen officiellt går till avgörs utifrån 

de behov och mål personen har. Målet kan också vara att få 

handlingskraft genom att lyfta fram sin egen kompetens.

KOM ÅTMINSTONE IHÅG DETTA:

1  Definiera vilka 
kunskaper verk-
samheten ger.

2  Planera, förverkliga 
och bedöm verk-
samheten utifrån 
en kunskapssynvin-
kel.

3  Bekanta dig med 
olika validerings-
processer.

4  Stöd och handled 
när det gäller att 
identifiera kunskap.

5  Stöd och handled 
när det gäller att 
dokumentera och 
beskriva.

6  Stöd och handled 
när det gäller att 
jämföra kunskaper.

7  Stöd och handled 
när det gäller att 
påvisa kunskap / Ta 
emot och bedöm 
kunskapsbeskriv-
ningar

8  Stöd och handled 
när det gäller kuns-
kapsutveckling.

9  Stöd och handled 
när det gäller att 
godkänna kunskap.
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STUDIEPOÄNGSATTA  
INTYG LYFTER FRAM  

KOMPETENSEN I RAMPLJUSET
JUUSO LUOMALA

utbildningsplanerare, Finlands Scouter

1

2

3

 Välkommen till
 scoutingen-
 utbildningen

  Akela- och kaptensutbildning
  Gruppledarutbildningsutbildare
  Grundutbildning för scoutledare

  Lotsutbildning
  Programchefsutbildning
  Uppdragschefsutbildning
  Kårchefsutbildning
  Scoututbildarutbildning
  Att fungera i 

 organisationen utbildning
  Scoutledarfortsättnings-

 utbildning (Treklöver-
 Gilwell, TG)

  Coachutbildning
  Utbildnings-

 instruktörsutbildning

GRUNDNIVÅ 

 FÄRD IG
HETSUTB I LDN IN

G  

JAG BEKANTAR
MEJ MED 

SCOUTINGEN-NIVÅN

FORTSÄTTNINGSNIVÅ

FÖRDJUPAD 
NIVÅOPEN 

BADGES

GRUPP-
LEDAR-

UTBILDNINGEN

ATT LÄRA 
SIG INOM 

UPPDRAGET

UTBILDNINGAR 
SOM ANDRA 

ORGANISATIONER 
ORDNAR

M E D S T I G A N D E S VÅ R I G H E T S G RA D

  Ute 1  

      
      

    Ute 3 

      
    Vildmarksguide-

  Ute 2 

 

 

utbildning

  Båtförarkurs  
 

 
 

 
     

  Skärgårdsskepparkurs 
 

 
      

      
  Skepparkurs

  Kontrollchefs- 

  Tävlingsarrangörsutbildning  

      
    Domar-

      
   utbildning 

     

 

      
      

-utbildning

KOMPLETTERANDE 
FÄRDIGHETSUTBILDNING

  Sjöräddningskurs

01/2017
översatt 09/2017

KOMPLETTERANDE UTBILDNING
JAG KOMPLETTERAR MITT KUNNANDE  

GENOM OLIKA SCOUTUPPDRAG.

 Utbildning för att handleda ledarskaps- 
övningar som är en del av grundutbildning 

för scoutledare.  Utbildning i kårens  
kommunikation  Utbildning i kårekonomi  
 Mentorutbildning  TG-handledarutbildning

Jag känner till 
scoutingens grunder 

och jag kan agera 
tryggt och säkert. 

Riktar sig till 
personer som gått 
med i scouterna i 

vuxenålder. 

Jag kan tillämpa scoutingens 
grunder i verksamheten. Jag 
får färdigheter i att leda i 

kåren och i distriktet/FiSSc. 
Jag leder unga och vuxna.

Jag kan utvärdera och 
utveckla scoutverksam-

heten. Jag får färdigheter 
i att fungera i mångsidiga 
uppdrag både i distriktet/
FiSSc och i centralorgan-
isationen. Jag handleder 

och stöder ledare.

Jag förstår scoutingens grunder 
och får färdigheter i att verka i kåren. 

Jag leder barn och unga.

SJÖ

TÄVLING

UTE

SUOMEN PARTIOLAISET – 
FINLANDS SCOUTER RY 
UTBILDNINGS- 

KARTA

SCOUTERNAS UTBILDNINGSSYSTEM 
ÄR EN HELHET AV VUXENUTBILDNING
Scouternas utbildningssystem är en helhet av vuxenutbild

ning. Ansvariga för att upprätthålla och utveckla systemet 

är utskottet som ansvarar för att utveckla frivilligarbetarnas 

kompetens i samarbete med övriga verksamhetsområden inom 

centralorganisationen. Som extra stöd fungerar de anställda på 

scoutkansliet.

Utbildningssystemet finns delvis till för att garantera att alla 

frivilliga som sysslar med scoutfostran på olika nivåer inom 

scoutverksamheten har den kunskap de behöver för sina upp

drag (handslag). Under de senaste åren har vi inom scoutingen 

stegvis rört oss från ett utbildarorienterat synsätt inom utbild

ningen mot ett kunskapsorienterat, vilket innebär mera fokus 

på den enskilda scouten och hens kunskapsutveckling.

Scouternas utbildningssystem bygger på moduler med sti

gande svårighetsgrad. Varje större enskild utbildningshelhet 

består alltså av kortare moduler. Att verksamheten bygger på 

stigande svårighetsgrad hör till scoutingens grundläggan

de tankegångar: Scouting innebär en kontinuerlig inlärning 

och också utbildningarnas kravnivåer stiger ju längre fram i 

utbildningssystemet scouten kommer. Den stigande svårig

hetsgraden i utbildningssystemet syns i utbildningsnivåerna, 

utbildningshelheterna och modulernas mål och innehåll, samt i 

modulernas namn. Genom indelningen i olika utbildningsnivå

er synliggörs utbildningshelheternas stigande svårighetsgrad:

  Jag bekantar mig med scoutingen-nivån: Jag känner till 

scoutingens grunder och jag kan agera tryggt. Riktar sig till 

personer som gått med i scouterna som vuxna.

 Grundnivån: Jag förstår scoutingens grunder och får färdig

heter i att verka i kåren. Jag leder barn och unga.

 Fortsättningsnivå: Jag kan tillämpa scoutingens grunder på 

verksamheten. Jag får färdigheter i att leda i kåren och i 

distriktet/FiSSc. Jag leder unga och vuxna.

  Fördjupad nivå: Jag kan utvärdera och utveckla scoutverk

samheten. Jag får färdigheter i att fungera i mångsidiga 

uppdrag både i distriktet/FiSSc och i centralorganisationen. 

Jag handleder och stöder ledare.

  Kompletterande utbildningar: Jag kompletterar min kuns

kap genom olika scoutuppdrag
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De enskilda utbildningshelheterna är huvudsakligen inriktade på olika 
handslag, alltså frivilliguppdrag. Utbildningshelheterna innehåller det 
som en person som påbörjar ett frivilliguppdrag behöver kunna.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
MODULKARTA
01/2017 (översatt 09/2017)

UTBILDNINGS
SYSTEMET

1
GRUNDNIVÅ

2
FORT 
SÄTTNINGS 
NIVÅ

3
FÖRDJUPAD 
NIVÅ

KOMPLETTERAN
DE UTBILDNING

FÄRDIGHETS
UTBILDNING

UTBILDNINGS
HELHETER

MODULERNA ENLIGT 
KUNSKAPSOMRÅDE

0 JAG BEKANTAR 
MIG MED  
SCOUTINGEN 
NIVÅN

AKELA OCH 
KAPTENS

UTBILDNING

GRUPPLEDAR 
UTBILDNINGS 

UTBILDARE

VÄLKOMMEN  
TILL SCOUTINGEN

GRUNDUTBILDNING  
FÖR  

SCOUTLEDARE

LOTS 
UTBILDNING

Jag förstår scoutin-
gens grunder och får 
färdigheter i att ver-
ka i kåren. Jag leder 
barn och unga.

Jag kan tilläm-
pa scoutingens 
grunder i verk-
samheten. Jag får 
färdigheter i att 
leda i kåren och 
i distriktet/FiSSc. 
Jag leder unga och 
vuxna.

Jag kan utvärdera och 
utveckla scoutverk-
samheten. Jag får fär-
digheter i att fungera 
i mångsidiga uppdrag 
både i distriktet/FiSSc 
och i centralorganisa-
tionen. Jag handleder 
och stöder ledare.

UTBILDNINGS 
INSTRUKTÖRS 
UTBILDNING

UPPDRAGS
COACH 

KÅR
COACH

PROGRAM
COACH

COACH 
UTBILDNING +

COACH 
UTBILDNINGENS 

UPPDRAGS 
INRIKTADE 
MODULER

Jag kompletterar 
mitt kunnande 
genom olika scout-
uppdrag

  Ute 1 
  Ute 2 
  Ute 3 
  Vildmarksguide- 

 utbildning

  Kontrollchefsutbildning
  Tävlingsarrangörs-

 utbildning
  Domarutbildning

  Båtförarkurs 
  Skärgårdsskepparkurs
  Skepparkurs
  Sjöräddningskurs

UTE SJÖ TÄVLING

SCOUTUTBILDAR 
UTBILDNING

PROGRAMCHEFS 
UTBILDNING

SCOUTLEDAR 
FORTSÄTTNINGS 

UTBILDNING 
(TREKLÖVERGILWELL, TG)

ATT FUNGERA I  
ORGANISATIONEN UTBILDNING

UPPDRAGSCHEFS 
UTBILDNING

KÅRCHEFS 
UTBILDNING

3h

ATT UTVECKLA SIG SJÄLV
IK1 Jag som akela/kapten 2h
IK2 Jag som scoutledare 1 3h

IK3 Jag som lots 2h
IK4 Jag som scoutledare 2 8h
LEDARSKAP
J1 Att leda vargungeflockar  

och äventyrsscoutlag 
4h

J2 Scoutledarskap 1 4h
J3 Grundutbildning för scoutledare  

– ledarskapsövning
2h

J4 Att leda ett evenemang 4h
J5 Ledarskap inom scoutingen 2 3h
J6 Att leda kårverksamheten 4h
J7 Att leda en vuxengrupp 3h
J8 Ledarskap inom scoutingen 3 23h
FOSTRAN
K1 Utveckling och framsteg 1 2h
K2 Grunderna i åldersgruppsprogrammet 

(vargunge/äventyrsscout)  
5h

K3 Grunderna i scoutprogrammet 3h
K4 Grunderna i åldersgruppsprogrammet 

(spejar-, explorer- och roverscout)  
3h

K5 Scoutprogrammet i kåren 5h
K6 Utveckling och framsteg 2 3h
K7 Scoutprogrammet i distriktet/FiSSc 2h
ATT UTBILDA
KO1 Gruppledarutbildning i kåren 6h

KO2 Utbildningssystemet och  
utbildningsplanering 1

3h

KO3 Utbildningsmetoder 6h
KO4 Att planera och verkställa en utbildning 4h
KO5 Att leda ett utbildningsevenemang 4h
KO6 Utbildningsverksamhet i distriktet/FiSSc 2h
KO7 Utbildningssystemet och  

utbildningsplanering 2
4h

KO8 Mångsidigt utbildande 4h
ATT HANDLEDA
O1 Grunderna i handledning 2h
O2 Uppdrag och rekrytering 5h
O3 Coaching 6h
O4 Handledning inom scoutingen 4h
O5 TG-handledning 2h
O6 Coaching i kåren 3h

ORGANISATIONSKUNSKAP
OR1 Kåren 3h
OR2 Att leda en förening 4h
SCOUTFAKTA
P1 Det här är scouting 2h
P2 Scoutingens grundsatser 1 4h
P3 Scoutingens grundsatser 2 4h
P4 Aktuellt inom scoutingen 1h
P4 Aktuellt inom scoutingen (TG) 8h
P5 Att coacha i aktuella teman 3h

PROJEKT
PR1 Projekt 3h

SÄKERHET
T1 Tryggt inom scoutingen 1h
T2 Tryggt i grupp 2h
T3 Säker verksamhet i kåren 5h
T4 Säker verksamhetskultur i kåren 1h
SAMHÄLLE
Y1 Aktiv medborgare 1h
Y2 Kårens intressentgrupper, intresse-

bevakning och medelanskaffning
2h

VERKSAMHETSUTVECKLING  
OCH -KVALITET  
L1 Att utveckla personresurserna i kåren 2h
L2 Att planera ett utvecklingsprojekt 3h
L3 Att utveckla verksamheten 12h
L4 Verksamhetens kvalitet och dess utveckling 3h

L5 Att utveckla kåren 1 2h
L6 Att utveckla kåren 2 2h

KO1 O1

K1 K2

IK1 J1

T2

K5 K6J7J5

T4P4

KO3 KO4 KO5

KO6

L6

K7

Y2OR2 P4 T4

J5 J7J6

L3

P3

J8

P4

IK4

PR1J4 L2J7

KO6 KO7 KO8

L4 O5O4

P4

L1J5 KO2

P402

T3 Y1

K3 OR1 P2 P4

IK2 J2 J3 J4

T1P1

K1 K4IK3 O1

O3

L4

P5

L5

15h

30h
8h

9h
14h

16h

55h

14h
18h

13h

20h

16h

3h

2h

3h

3h3h

UTBILDNING I ATT HANDLEDA 
LEDARSKAPSÖVNINGAR, SOM 
ÄR EN DEL AV GRUNDUTBILD
NING FÖR SCOUTLEDARE 

UTBILDNING I KÅRENS 
KOMMUNIKATION

UTBILDNING  
I KÅREKONOMI

MENTOR
UTBILDNING

TGHANDLEDAR
UTBILDNING

Scoutingens utbildningssystem bygger på definierade kom

petenser som bildar en struktur för utbildningsverksamheten 

inom scoutingen. Kompetenser som de frivilliga utvecklar 

genom utbildningssystemet är personlig utveckling, ledarskap, 

fostran, utbildning, natur och utfärder, scoutkunskap, projekt

hantering, handledning, organisationskunskap, verksamhetsk

valitet och –utveckling, säkerhet samt samhällskunskap.

De enskilda utbildningshelheterna är huvudsakligen 

inriktade på olika handslag, alltså frivilliguppdrag. Utbild

ningshelheterna innehåller det som en person som påbörjar 

ett frivilliguppdrag behöver kunna. En utbildningshelhet 

innehåller alltid ett inledande och ett avslutande samtal. För 

varje utbildningshelhet finns det kunskapsmål, och till varje 

utbildningshelhet hör vissa moduler som måste avläggas 

innan utbildningshelheten kan godkännas. I informationen 

om kursen anges, förutom en allmän beskrivning av kursen, 

vilka förhandskunskaper deltagaren ska ha för att få delta i 

utbildningen, vem som hör till utbildningens målgrupp, vilka 

studieprestationer som krävs, vem som är ansvarig arrang

ör (vilken grupp inom scoutorganisationen som arrangerar 

utbildningen) samt information om vem som ansvarar för att 

utveckla utbildningshelheten.

Modulen är i sin tur en innehållsmässig helhet inom ut

bildningen. Varje modul har sina mål. Modulerna ger struktur 

åt utbildningssystemets olika områden och skapar förutsätt

ningar för utbildning med stigande svårighetsgrad. En modul 

är inte det samma som ett enskilt utbildningspass, utan det 

stoff som modulerna innehåller kan behandlas under flera 

olika utbildningspass eller avläggas på andra sätt. Modulerna 

kan också tillgodoräknas om deltagaren kan visa att hen har 

motsvarande kunskap från tidigare.

VALIDERINGEN AV SCOUTUTBILDNIN-
GARNA INLEDDES ÅR 2013
En stor del av utbildningarna som ingår i Finlands Svenska 

Scouters (FiSSc) utbildningssystem har validerats i samarbete 

med Svenska Folkskolans Vänner r.f. (SFV). (Studiecentralen 

Sivis när det gäller Finlands Scouters utbildningar). SFV:s 

studiecentral är den enda svenskspråkiga studiecentralen i 

Finland och den är inriktad på att främja och arrangera utbild

ning, samt på att stöda utbildningsorganisationer på många 

sätt. Genom samarbetet med SFV kan FiSSc nu, för flera av 

sina scoututbildningar, erbjuda sina medlemmar ett intyg med 

studiepoängsrekommendationer enligt följande tabell:

·  Grundutbildning för scoutledare, 7sp

·  Båtförarkurs, 5 sp

·  Skärgårdskepparkurs, 3 sp

·  Skepparkurs, 10 sp

·  Akelautbildning, 1,5 sp

·  Kaptensutbildning, 1,5 sp

·  Lotsutbildning, 1,5 sp

·  Gruppledarutbildning för explorerscouter, 10 sp

Genom att visa upp intyget vid sin utbildningsinstitution 

kan scouten få möjlighet att räkna scoututbildning till godo i 

sina studier. Intyget kan också fogas till den egna CV: n. Ett 

intyg där antalet studiepoäng framgår gör det enklare att påvi

sa den kompetens som scoututbildningen ger. 

Valideringen innebär att utbildningens innehåll och kun

skapsmål har utvärderats, att utbildningens omfattning har 

beräknats samt att utbildningen studiepoängsatts. En studie

poäng motsvarar ungefär 27 timmars arbete för deltagaren. Vid 

studiepoängsättningen räknas både närstudier och självstän

digt arbete, såsom att sätta sig in i skriftligt material. Arbets

insatsens omfattning bedöms som en helhet.
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SÅ HÄR FÖRVERKLIGADES 
UTBILDNINGSVALIDERINGEN INOM 
FINLANDS SCOUTER 

VI KLARLADE UTBILDNINGARNAS INNEHÅLL GE-
NOM KÄRNINNEHÅLLSANALYS. 
Vi gick igenom utbildningssystemets utbildningshelhet

er och alla moduler. Genom att utföra kärninnehållsanalyser, 

alltså dela in utbildningsinnehållet i tre grupper: kärninnehåll 

(”must know”), kompletterande innehåll (”should know”) 

och specialkunskap (”nice to know”), fick vi lättare fram 

brister såsom ifall utbildningarna överlappar varandra, eller 

om det fanns ologiska lösningar med tanke på att inlärning

en ska ske med stigande svårighetsgrad. Målet är att ca 85 % 

av utbildningsinnehållet ska höra till kärninnehållet, ca 10 % 

borde vara kompletterande innehåll och ca 5 % specialkun

skap. Kärninnehållsanalysen fungerar som en god botten för 

valideringsarbetet, eftersom resultatet var att kunskapsmålen 

blev tydligare och klarare. Analysen är också ett bra redskap 

för frivilliga utbildare som arrangerar utbildningar.

När vi analyserade kärninnehållet i vårt så kallade flagg

skepp inom scoututbildningen, Grundutbildning för scoutle

dare, lade vi till ett exempel på hur man kan utbilda ett visst 

kärninnehåll. Detta gjorde det lättare för utbildarna att förstå 

nyttan med kärninnehållsanalysen i samband med olika ut

bildningar.

VI DEFINIERADE SYFTET MED UTBILDNINGEN 
(ALLMÄN BESKRIVNING) OCH MÅLGRUPPEN, PÅ 
ETT SÅDANT SPRÅK SOM OCKSÅ UTOMSTÅENDE 

AKTÖRER KAN FÖRSTÅ.
Det fanns redan färdigt definierade syften och målgrupper för 

våra utbildningar, men vi slipade dessa språkligt sett så att 

också andra aktörer än scouter (t.ex. representanter för olika 

utbildningsinstitutioner) skulle få en klarare uppfattning om 

syftet med våra utbildningar.

KUNSKAPSMÅLEN BLEV VERKLIGEN 
KUNSKAPSBASERADE.
Våra utbildningshelheter hade redan målsättningar, 

men vi slipade dessa så att de verkligen är kunskapsbaserade. 

Med hjälp av kunskapsmålen kan vi definiera den kompetens 

som den som deltar i en utbildning uppnår genom utbildning

en. För att beskriva kunskapsmålen är det viktigt att använda 

konkreta verb som inte missförstås, utan som på riktigt för 

fram vad deltagaren kan efter utbildningen. Det här var en stor 

utmaning, eftersom det är lätt hänt att använda diffusa och 

tolkningsbara verb såsom förstå och känna till, som inte gör 

klart vilken kunskapsnivå det är fråga om.

Vi skrev (enligt en modell från Studiecentralen Sivis) en 

kunskapsmålsmening enligt modellen ”Efter utbildningen 

kan deltagaren + ett verb + målet för handlingen”. Vi använ

de oss av den Bloomska taxonomin när vi valde ut verb. Den 

Bloomska taxonomin klassificerar kunskapsmålen enligt olika 

kravnivåer och för varje nivå rekommenderas verb som går att 

använda i samband med kunskapsmålen.

SKAPA

  VÄRDERA

ANALYSERA

   ANPASSA

FÖRSTÅ

  MINNAS

Kategorisera, 
samla in, för-
ena, genera-
lisera, leda, 

göra, bearbeta, 
planera, till-

verka, föreslå, 
omorganisera, 

repetera, 
skriva om, 
summera

Dra slutsat-
ser, utvärdera, 
tolka, berät-
tiga, mäta, 
förutsäga, 

rekommen-
dera, skilja åt, 

övertyga

Analysera, 
organisera, 
finförde-
la, räkna, 

kategorisera, 
gruppera, 
jämföra, 

förena, ställa 
emot varan-
dra, kritisera, 
pröva, ifråga-
sätta, testa

Förändra, 
gruppera, för-
svara, skilja 
åt, diskutera, 

värdera, 
förkla-

ra, generali-
sera, placera, 

förutsäga, 
rapportera, 
omforma, 
välja, lösa, 

vända

Anpassa, 
beräkna, 

förändra, kom-
plettera, byg-
ga, utveckla, 

implementera, 
producera, re-

latera, använda

Ordna, samla, 
definiera, 

beskriva, hitta, 
identifiera, 

lista, komma 
ihåg, namnge, 

presentera, 
låna, minnas, 
upprepa, visa, 

berätta

(Enligt Studiecentralen Sivis 2015)

1

2

3
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VI RÄKNADE UT HUR STOR ARBETSINSATS 
UTBILDNINGEN KRÄVER AV DELTAGAREN – 
VI DIMENSIONERADE UTBILDNINGEN.

Tidigare har vi definierat bara hur mycket närstudier som 

ingår i våra utbildningar. Det sättet att räkna vilken arbets

insats som krävs av deltagaren beaktar dock inte allt som 

hen behöver göra under en kurs. När det gäller att räkna ut 

antalet studiepoäng som en kurs kan ge är det viktigt att 

utgå ifrån arbetsinsatsen i sin helhet.

Vi förverkligade studiepoängsättningen i samarbete med 

Studiecentralen Sivis på så vis att olika utbildningsmetoder 

fick olika koefficienter enligt hur mycket tid utbildningsdel

tagaren behöver reservera för att fullfölja uppgifterna. Till 

exempel fick praktisk undervisning (såsom handledd prak

tik) koefficienten 2 och självständiga studier koefficienten 1.

Först kartlade vi vilket skriftligt material, och hur stort 

sidantal, deltagaren behöver fördjupa sig i under kursen. Vi 

kartlade också om det hör skriftliga uppgifter till utbild

ningen (till exempel skriftliga förhands- eller- mellanupp

gifter eller rapporter) eller om det ingår handledd praktik 

i utbildningen. För scouter hör ofta en ledarskapsövning i 

kåren eller distriktet till de olika utbildningarna. Det varie

rar förstås mycket hur mycket arbete utbildningsdeltagarna 

lägger på ledarskapsövningar och rapporter, så för att kunna 

dimensionera antalet studiepoäng bättre gjorde vi en enkät 

om arbetsmängden under Grundutbildning för scoutledare.

Tillsammans med närundervisningen var de ovan nämnda 

faktorerna viktiga när vi räknade ut antalet studiepoäng. 

Viktigt var också att uppskatta hur mycket tid det är realis

tiskt att tänka sig att en utbildningsdeltagare använder för 

reflexion och utvärdering av sin egen kunskap.

När alla delar av utbildningen fanns med i beräkningen (1 

sp motsvarar 27 timmar arbete för deltagaren), definierade 

vi också (med hjälp av Studiecentralen Sivis) en riktgivan

de EQF-nivå, alltså var utbildningen placerar sig enligt en 

Europeisk referensram för examination.

Slutligen gick utbildningen vidare till Sivis för ackredite

ring, vilket innebar att experter antingen godkände valide

ringen eller bad oss korrigera beräkningarna.

För Finlands Svenska Scouters del är samarbetsparten SFV. 

4  
 
 
 

INTYG ÖVER AVLAGD KURS  
 

 

 

 

Utbildningens namn 

 

har år xxxx avlagts av  

 

Förnamn Efternamn 

 

Utbildningens innehåll har validerats av Svenska Folkskolans Vänners studiecentral  

och motsvarar X studiepoäng.  

 

 

 

 

Helsingfors, den datum månad år 

 

 

_______________________________________ 

Förnamn Efternamn  
Rektor, SFV 
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ELEKTRONISKA MÄRKEN,  
OPEN BADGES – ETT MODERNT  

SÄTT ATT LYFTA FRAM SIN KOMPETENS
ANNA VON ZANSEN

e-utbildningsansvarig, Finlands Scouter

JUUSO LUOMALA
utbildningsplanerare, Finlands Scouter

 H
ar du någonsin funderat på vad kunskap är? Kun

skap är inte bara ett avgångsbetyg från grundsko

lan, laudatur i ett studentprov eller den expert

kunskap som en akademisk examen innebär. 

Kunskap är också den information, de förmågor och attityder 

som du har samlat på dig i din omvärld. Kunskap korsar grän

serna mellan skola och fritid: Du bygger på din kunskap både 

hemma, i skolan och under dina fritidssysselsättningar. Din 

kunskap är nyttig, särskilt när du kan beskriva den för andra, 

t.ex. när du söker jobb eller vill åka på utbytesstudier.

OPEN BADGES LYFTER  
FRAM DIN KOMPETENS
Open Badges är ett elektroniskt sätt att beskriva sin egen 

kompetens. Med Open Badges kan du lyfta fram din kunskap 

och dina färdigheter, förmågor och prestationer. Open Bad

ges består av en bild, ett märke, samt följande uppgifter som 

bifogas till märket: en beskrivning av märket, vilka kriterier du 

har uppfyllt för att få märket, information om den som beviljat 

märket samt märkets giltighetstid. Till märket kan du bifoga 

olika intyg, som visar hur du har gjort dig förtjänt av märket.

Open Badges baserar sig på öppen källkod och är gratis för 

den som får dem. Du kan själv hantera dina Open Badges och 

bestämma vilken eller vilka du publicerar. Open Badges kan 

bifogas till din CV, länkas till din LinkedIn-profil eller delas 

i sociala medier. Märkena kan också grupperas till portfoli

or som du kan publicera. För tillfället används Open Badges i 

organisationer, skolor och i viss mån också internationellt på 

olika arbetsplatser. Du hittar alla dina Open Badges i samma 

elektroniska portfolio, även om du fått dem av olika instanser.

Open Badges är ett elektroniskt sätt  
att beskriva sin egen kompetens.

Open Badges är elektroniska kompetensportfolior vars innehåll är begrip-
ligt också utanför den egna organisationen. Open Badges kan du använda 
för att synliggöra din kompetens när du söker jobb eller i samband med 
dina studier. 

SCOUTERNA BÖRJADE ANVÄNDA 
OPEN BADGES ÅR 2016  
– ERFARENHTERNA ÄR GODA
I scouterna skapas och används Open Badges för sådana kun

skaper som annars är osynliga. I scouterna har vi slagit fast att 

målgruppen för Open Badges är över 15-åriga scouter och vår 

linje är att bevilja Open Badges uttryckligen för att synliggö

ra färdigheter som hobby- eller frivilligarbetet ger, men som 

vi annars inte utfärdar intyg över. Vi beviljar alltså inte Open 

Badges för en scoututbildning om det är möjligt att få ett annat 

intyg för den utbildningen.

För alla våra Open Badges finns kunskapskriterier, alltså 

bestämda krav, som den som anhåller om märket ska nå upp 

till. Nästan alla Open Badges inom scoutingen beviljas mot 

ansökan. Den som vill ha ett märke fyller i en elektronisk 

ansökan i vilken det gäller att beskriva, spegla och utvärdera 

sina egna kunskaper i förhållande till de kunskapskriterier 

som hör ihop med märket. När du får ett märke kan du själv 

välja om din märkesansökan och de bilagor du lämnat in blir 

offentliga, alltså om de syns tillsammans med det publicerade 

märket så att en tredje part (till exempel representanter för en 

utbildningsinstitution eller en personalrekryterare) ytterligare 

kan verifiera din kompetens. Inom scoutingen läggs stor vikt 

vid ansökningsprocessen, eftersom den ger de unga och de 

unga vuxna möjlighet att lära sig att beskriva den kunskap de 

fått via sin hobby och sina frivilliguppdrag, och möjlighet att 

berätta om sin kunskap genom att ge exempel. Du hittar alla 

Open Badges som för tillfället går att anhålla om på nätet, på 

adresserna www.partio.fi/osaamismerkit och https://verksam

het.scout.fi/utbildning/open-badge. 
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OPEN BADGES KAN UNDERLÄTTA 
OCKSÅ I STUDIERNA
Open Badges gör det exempelvis möjligt för en scoutledare som 

fungerar som materialansvarig i kåren att visa upp sin kom

petens när hen ansöker om en praktikplats inom logistikbran

schen. Open Badges kan fogas t.ex. till ett e-postmeddelande. 

Likaså genom att jobba i scoutlägerkök får scoutledare mycket 

kunskap om bland annat hygien och näring. Visst skulle du 

som kökschef gärna anställa en person som kan visa att hen 

redan har praktisk erfarenhet av arbetet?

Med hjälp av Open Badges kan den kunskap en scoutledare 

samlat på sig genom frivilligarbete framställas i en mer struk

turerad form och formuleras i ord. Genom Open Badges är det 

också en aning lättare att identifiera och godkänna kunskapen 

vid personens utbildningsinstitution. En person som t.ex. lett 

ett scoutprojekt har fått erfarenhet av projektorganisation, 

mötesteknik, budgetering och lärt sig att hålla en tidtabell. 

Open Badges gör det lättare att lyfta fram den här kunskapen.

Inom scoutingen läggs stor 
vikt vid ansökningsprocessen, 
eftersom den ger de unga och de 
unga vuxna möjlighet att lära 
sig att beskriva den kunskap 
de fått via sin hobby och sina 
frivilliguppdrag, och möjlighet 
att berätta om sin kunskap 
genom att ge exempel.
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KOMPETENS OCH KUNSKAPSKRITERIER  
FÖR OPEN BADGEN KÅRCHEF

ANN-KATRIN BENDER
utvecklingschef Finlands Svenska Scouter r.f.

Open Badgen riktar sig till scoutkårens kårchef och fungerar som ett 
intyg på kompetens, ett incitament och ett verktyg för utveckling för så 
väl individen som scoutkåren. Kårchefens uppdrag är mångfacetterat och 
förutsätter kompetens i ledarskap, föreningens organisation och ledning, 
kommunikation, samarbete och samverkan samt kvalitetssäkring. 

EXEMPEL PÅ KOMPETENS OCH  
KUNSKAPSKRITERIER FÖR  
OPEN BADGEN KÅRCHEF: 

NYCKELORD: Administration, föreningskunskap, extern och 
intern kommunikation, kvalitetssäkring, Ledarskap, ledning och 
organisation, projekthantering, representation, samarbetsförmå-
ga, samverkan

MOTTAGAREN:
Har utvecklat och visat på ett gott ledarskap

   Ett gott ledarskap i scoutingen innebär bland annat att 
man stöder styrelsemedlemmar och scoutledare, delegerar 
och följer upp samt leder projekt. En god ledare inspirerar 
till utveckling och värnar om stämningen och välmåendet 
i scoutkåren samt hanterar eventuella konflikter.

Är kunnig i förenings- och mötesteknik samt administration
   Kårchefen planerar och följer upp scoutkårens verksamhet 

med medlemmarna och styrelsen och rapporterar om den 
på anvisat sätt. Styrelsens möten leds, planeras och följs 
upp av kårchefen som också känner till och använder 
scoutkårens stadgar och övriga instruktioner.

Har i sitt uppdrag använt intern och extern kommunikation 
samt utvecklat den och sig själv som kommunikatör.

   Kårchefen kommunicerar tydligt och tillräckligt med 
ledarna, medlemmarna, föräldrarna och andra externa 
intressenter. Scoutkårens plan för kommunikation och 
marknadsföring används och uppdateras och verkställs 
under kårchefens ledning.

Har säkerställt en kvalitativ verksamhet som följer med sam-
hällsutvecklingen

   Scouting är en trygg och säker verksamhet och kårche-
fen säkerställer detta. Verksamheten i scoutkåren följer 
scoutprogrammet och -metoden och kårchefen leder 
scoutkårens anpassning till nya fenomen samt välkomnar 
nya arbetsmetoder.

Har representerat scoutkåren och scoutingen samt i sitt 
uppdrag samarbetat och samverkat med andra scoutkårer och 
externa aktörer.

   Kårchefen representerar den egna scoutkåren och scou-
tingen med det egna agerandet. Kontakten till aktiva 
samarbetspartners, tidigare ledare och en eventuell 
understödsförening är en viktig del av kårchefens uppdrag. 
Därtill upprätthåller och utvecklar kårchefen samarbeten 
med andra scoutkårer, föreningar, organisationer och kom-
munen scoutkåren är aktiv i.

Har varit kårchef i minst två år.
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Kryssa i de påståenden som stämmer med ditt agerande som kårchef, 
om du vill kan du kommentera dina val före du fritt berättar hur du 
utvecklats i ditt uppdrag under tidsperioden.

  Namn: 

  Scoutkår: 

  Under vilken tidsperiod har du fungerat som kårchef? 

ANSÖKAN OM OPEN BADGE: 

BESKRIV HUR DU UTVECKLATS  
I LEDARSKAPET
Kårchefen planerar och följer upp scoutkårens verksamhet med 
medlemmarna och styrelsen och rapporterar om den på anvisat 
sätt. Styrelsens möten leds, planeras och följs upp av kårchefen 
som också känner till och använder scoutkårens stadgar och övriga 
instruktioner.

  Jag följer upp föregående mötes protokoll på styrelsemötet

  Vi har uppdaterar scoutkårens uppgifter hos Patent och 
registerstyrelsen

  Vi följer upp ekonomin och verksamhetsplanen under året

  Bokslutet är klart i god tid och det skickas till 
verksamhetsgranskarna med de korrekta bilagorna

  Scoutkåren har ansökt om finansiering

  Rapporteringen av understöden sköts noggrant och i tid

  Jag har bekantat mig med scoutkårens stadgar

  Jag har bekantat mig med andra instruktioner (t.ex. FiSSc:s 
säkerhetsföreskrifter)

  Vi har ett system som möjliggör för hela styrelsen att delta i 
planeringen av föredragningslistan

  Föredragningslistan skickas i god tid innan mötet till deltagarna

  Alla har en roll på styrelsemötet

  Alla får lika mycket utrymme på mötet

  Vi tar tydliga beslut och alla uppgifter får en ansvarsperson

  Styrelsen har målsättningar för hur mötena ska gå till och vi 
följer dem

  Vi har ett system som ger alla scoutledare möjlighet att delta i 
verksamhetsplaneringen

  Verksamhetsplanen innehåller en kort ettårsplan samt en längre 
plan (tre- eller femårsplan)

  Scoutkåren har en målsättning, vision samt en tidsplan för 
förverkligande av dessa

  Budgeteringen stöder verksamhetsplanen och verksamheten

  Större projekt har egna budgetar

  Vi har fyllt i årsrapporten i tid

  Vi går igenom kårstatistiken

  Kommentar

ETT GOTT LEDARSKAP
Ett gott ledarskap i scoutingen innebär bland annat att man stöder 
styrelsemedlemmar och scoutledare, delegerar och följer upp samt 
leder projekt. En god ledare inspirerar till utveckling och värnar om 
stämningen och välmåendet i scoutkåren samt hanterar eventuella 
konflikter.

  Jag frågar regelbundet hur styrelsemedlemmarna och ledarna 
har det

  Jag delegerar uppgifter

  Jag accepterar olika tillvägagångssätt och metoder

  Vi ordnar gemensamma diskussionstillfällen för de övriga 
ledarna

  Jag har gjort handslagsdiskussioner med de övriga 
styrelsemedlemmarna

  Jag följer upp uppgifterna jag delegerat

  Vi har haft ledarträffar och rekreation

  Jag uppmuntrar ledare att utveckla sig själva och testa på nytt

  Jag tar metodiskt tag i konflikter som uppstår

  Vi gör projektplaner som vi följer

  Jag har diskuterat arbetsbelastning och prioriteringar med 
ledare och styrelse

  Jag har frågat om hjälp eller stöd av en mentor, vice kårchef, 
kårinstruktören andra ledare eller FiSSc-kansliet i svåra frågor

  Kommentar:
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BESKRIV HUR DU UTVECKLAT DINA 
KUNSKAPER I FÖRENINGS- OCH 
MÖTESTEKnik 

Kårchefen kommunicerar tydligt och tillräckligt med ledarna, 
medlemmarna, föräldrarna och andra externa intressenter. 
Scoutkårens plan för kommunikation och marknadsföring används 
och uppdateras och verkställs under kårchefens ledning.

  Vi har en god dialog mellan ledarna i scoutkåren

  Medlemmar och föräldrar vet vem de kan kontakta

  Kommunikationen med föräldrarna, ledarna och andra fungerar 
i alla riktningar

  Jag har reflekterat över hur jag hanterar feedback Vi har kommit 
överens om kommunikationskanaler med ledarna

  Vi följer marknadsföringsplanen i anslutning till t.ex. ett 
evenemang?

  Vi har en hemside- och social media ansvarig?

  Vi har som vana i kåren att diskutera hur fattade beslut bör 
kommuniceras till medlemmar, familjer och/eller ledare?

  Vi har haft kontakt till medier, t.ex. tidningar, i anslutning till ett 
evenemang?

  Vi går igenom kårposten med scoutledarna?

  Kommentar

BESKRIV HUR DU UTVECKLATS SOM  
INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATÖR 
Scouting är en trygg och säker verksamhet och kårchefen 
säkerställer detta. Verksamheten i scoutkåren följer 
scoutprogrammet och -metoden och kårchefen leder scoutkårens 
anpassning till nya fenomen samt välkomnar nya arbetsmetoder.

  Det finns en trygghetsperson i kåren

  Jag har deltagit i kårchefseminarium

  Ledarna har utfört tryggt tillsammans utbildningen

  Veckomötena fungerar

  Det finns ett stöd för nya ledare och explorerscouterna

  Vi rekryterar kontinuerligt för att säkerställa verksamheten (barn, 
unga och vuxna)

  Vi har utvärderat styrelsens och scoutkårens arbetssätt och –
metoder

  Vi har testat på något nytt

  Vi har försökt nå ut till nya potentiella scouter

  Ledarna i kåren är utbildade för sina uppdrag

  Kommentar

BESKRIV HUR DU SÄKERSTÄLLT EN 
KVALITATIV VERKSAMHET 
Kårchefen representerar den egna scoutkåren och scoutingen med 
det egna agerandet. Kontakten till aktiva samarbetspartners, tidigare 
ledare och en eventuell understödsförening är en viktig del av 
kårchefens uppdrag. Därtill upprätthåller och utvecklar kårchefen 
samarbeten med andra scoutkårer, föreningar, organisationer och 
kommunen scoutkåren är aktiv i.

  Jag har deltagit i scoutledarträffarna

  Vi har samarbetat med en annan scoutkår i något annat 
sammanhang än ett sommarläger

  Vi har samarbetat med någon annan förening eller organisation 
i vår veckoverksamhet

  Jag har representerat scoutkåren på FiSSc:s höst- och vårmöte

  Någon från vår kår har varit förtroendevald i FiSSc under min 
period som KC

  Jag har representerat scoutkåren vid något tillfälle på den egna 
orten

  Vi har samarbetat med kommunen (t.ex. med 
ungdomsverksamheten)

  Jag har haft kontakt till scoutkårens tidigare aktiva medlemmar

  Kommentar

BESKRIV HUR DU UTVECKLATS 
I SAMARBETEN OCH 
REPRESENTATIONSUPPDRAG: 

BILAGA: 
  Rekommendation från kårcoachen



18 SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY

1

2

3

ALLMÄNNA ARBETSLIVSFÄRDIGHTER
Tillsammans med representanter från näringslivet har yrkeshögskolorna 
definierat de färdigheter eller kompetenser som den som utexamineras från 
en yrkeshögskola borde besitta.

Personlig utveckling
Den utexaminerade:
  Tar ansvar för sin kompetens och för att utveckla den.
  Kan planera sin egen verksamhet.
   Kan fungera i samband med förändringar.
  Kan sprida sin kunskap i samarbetssituationer.

Etisk kompetens
Den utexaminerade:
  Beaktar yrkesetiska principer i sin verksamhet.
  Beaktar andra personer i sin verksamhet.
  Tar ansvar för sina egna aktiviteter/sin egen verksamhet.
  Beaktar principer om hållbar utveckling.

Förmåga till kommunikation och växelverkan
Den utexaminerade:
  Behärskar ändamålsenlig yrkesmässig kommunikation och växelverkan.
  Besitter goda muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter.
  Behärskar principerna för grupp- och teamarbete.
  Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknologi i sitt arbete.

Kompetens inom utvecklingsarbete
Den utexaminerade:
  Kan skaffa och behandla information inom den egna branschen, samt 

kritiskt utvärdera den.
  Kan greppa helheter.
  Har förmåga att lösa problem och fatta beslut.
  Har ett utvecklande grepp om sitt arbete.
  Kan fungera i projektuppdrag.
  Förstår principerna för lönsam och kundinriktad verksamhet, samt har 

beredskap till företagsamhet.
Kompetens inom organisation och samhälle
  Känner till och använder samhälleliga påverkningsmöjligheter för att 

utveckla sin egen bransch.
  Känner till grundprinciperna för verksamhet och ledarskap inom den egna 

branschens organisationer.
  Känner till tillvägagångssätten i arbetslivet och kan fungera i en arbetsge-

menskap.
  Kan planera och organisera verksamhet.

Internationell kompetens
  Kan kommunicera både muntligt och i skrift om den egna branschen på 

minst ett främmande språk.
  Har insikt om kulturella skillnader och kan samarbeta med personer med 

olika kulturella bakgrunder.
  Förstår effekterna av internationaliseringen och vilka möjligheter den ger i 

den egna branschen.

SCOUTKOMPETENSER
År 2016 kom Finlands Scouter med en riktgivande definition av vilka cent-
rala kompetenser som scoutfostran, eller scoutprogrammet och scouternas 
utbildningssystem, stöder: 

  Etisk kompetens
  Personlig utveckling
  Gruppledarskap
  Säkerhet
  Naturkännedom 
  Hållbar utveckling
  Scoutfostran
  Internationell och mångkulturell kompetens
  Kommunikationsförmåga och förmåga till växelverkan
  Värdeledarskap
  Innovationsförmåga
  Organisationsförmåga
  Sakkunskap 

ANNA VON ZANSEN
e-utbildningsansvarig, Finlands Scouter

JUUSO LUOMALA
utbildningsplanerare, Finlands Scouter

KOMPETENS GENOM FRIVILLIG-
ARBETE KAN BESKRIVAS  
OCH GRUPPERAS ENLIGT  
TRE OLIKA KATEGORIER:

NYCKELKOMPETENSER FÖR 
LIVSLÅNGT LÄRANDE

   Kommunikation på det egna modersmålet: 
Förmågan att uttrycka och tolka begrepp, tankar, 
känslor, fakta och åsikter både munlitgt och skriftligt.

   Kommunikation på ett främmande språk:  
Som ovannämnda, men innehåller också förmågan 
att anpassa kommunikationen (sammanfatta, beskri-
va med egna ord, tolka och översätta) och interkultu-
rell förståelse.

   Färdigheter inom matematik samt naturvetenskap 
och teknik: 
God matematisk förmåga, förståelse för natur-
fenomen samt förmåga att anpassa kunskap och tek-
nologi med tanke på individens behov (t.ex. medicin, 
trafik eller kommunikation).

   Digitala färdigheter: 
Förmåga att kritiskt använda informations- och 
kommunikationsteknik på jobbet, under fritiden och 
för kommunikation.

   Inlärningsförmåga: 
Förmåga att på ett effektivt sätt behärska sin egen 
inlärning, både som individ och i grupp.

   Sociala och medborgerliga förmågor: 
Beredskap att delta i och på ett uppbyggande sätt 
påverka samhälls- och arbetslivet, samt att delta i 
aktiv och demokratisk verksamhet, särskilt i dagens 
allt mer diversifierade samhälle.

   Initiativförmåga och företagsamhet 
Förmåga att omvandla idéer till verksamhet genom 
kreativitet, innovationer och risktagande, samt förmå-
gan att planera och förverkliga projekt.

   Kulturkännedom och kulturella uttrycksformer: 
Förmåga att förstå betydelsen av att på ett kreativt 
sätt, och med olika medel, uttrycka tankar, erfarenhe-
ter och känslor, t.ex. genom musik, litteratur, bildkonst 
och scenkonst.

Europaparlamentets och rådets rekommendation 
angående nyckelkompetenser för livslångt lärande. 
(2006/962/EY, givet 18.12.2006) 



19TUFF KOMPETENS GENOM HOBBYER OCH FRIVILLIGVERKSAMHET

Organisationer behöver 
inte förändra sin egen 

verksamhet så att den följer 
utbildningsinstitutionernas 

verksamhetsmodeller, 
utan kan i stället hitta de 

gemensamma nämnarna och 
samarbeta kring dessa.

Att beskriva och dokumentera 
kunskap spelar en stor roll när 
det gäller att identifiera och 
erkänna kunskap.

F
rivilligverksamhet kan ge sådan kompetens som är 

omöjlig att få genom studier eller på arbetsplatsen. 

I samband med frivilligarbete känns inlärningen 

inspirerande och sker ofta obemärkt. I samband 

med många frivilliga uppgifter är det möjligt att avlägga 

delar av studier, arbetsprov, examinationsuppgifter osv. Den 

studerandes studier kan på så vis framskrida i snabbare takt, 

eller CV:n kan fyllas på med en notering om specialkompeten

ser. Det lönar sig att dokumentera sin kunskap med tanke på 

framtida studier och arbetsplatser!

Frivilligt arbete kan ge allmänna arbetslivskompetenser, 

såsom samarbets-, ledarskaps- och projektledningsförmåga, 

liksom också mer specifik yrkeskunskap inom t.ex. kundser

vice, handledning, byggnadsarbete och logistik. Varje individ 

är unik och det är viktigt att lyfta fram personliga helheter, 

vid sidan av de allmänna nyttorna. Utbildningsinstitutionerna 

ska beakta kompetenser som härstammar från frivilligt arbete, 

men beslutar själva hur och vilka kunskaper som kan inklude

ras i en examen. 

Organisationer behöver inte förändra sin egen verksamhet 

så att den följer utbildningsinstitutionernas verksamhetsmo

deller, utan kan i stället hitta de gemensamma nämnarna och 

samarbeta kring dessa. Organisationer och utbildningsinstitu

tioner står på ”samma sida” när det gäller att försäkra sig om 

att det finns aktiva och kunniga personer i vårt samhälle.

ETT GEMENSAMT SPRÅK
Det lönar sig för organisationer att använda ett språk som är 

begripligt för dem som representerar utbildningsorganisationer 

och arbetslivet. Det lönar sig att känna till utbildningssyste

met. Bland de frivilliga finns ofta proffs inom utbildning och 

det lönar sig att utnyttja deras kompetens. Stöd behövs också 

för att tolka utbildningsorganisationens språk så att frivilli

gaktörerna förstår vad som avses i praktiken.

ORGANISATIONER OCH UTBILDNINGS- 
INSTITUTIONER VISAR UPP EN ENAD FRONT 

– HUR FÅ MED UTBILDNINGARNA I PROCESSERNA KRING FRIVILLIGARBETE? 

TARJA NIEMINEN
kompetenschef och rektor vid RoihuAkatemia, Finlands Scouter

AKTIVERA DE STUDERANDE
Det lönar sig inte för organisationsaktörer som ansvarar för 

utbildningsfrågor att försöka bli experter inom alla utbildnin

gsbranscher och på alla utbildningsnivåer. En viktigare mål

sättning är att ge de studerande ansvar och möjlighet att själva 

sköta ärendena och stöda dem om det behövs. Ge inga löften 

om studiepoäng, eftersom det är utbildningsinstitutionerna 

som fattar beslut i de frågorna.

Uppmuntra de studerande att utnyttja de kunskaper de fått 

genom frivilligarbete som en del av sina studier. Klargör vilka 

studerande som är med om att arrangera större evenemang 

eller projekt, och som potentiellt kan få räkna någonting till 

godo i studierna, och ge dem extra stöd. Be redan i förväg om 

lov av dem att vid behov vara i kontakt med deras utbildnin

gsinstitution. Organisationen kan själv aktivt ta kontakt med 

utbildningsinstitutionen, i synnerhet om flera av medlemmar

na studerar på samma ställe.

BESKRIV OCH FÖRUTSÄG
Det vanliga är att granska vilka kunskaper ett frivilliguppdrag 

fört med sig först efteråt. Att beskriva och dokumentera kuns

kap spelar en stor roll när det gäller att identifiera och erkänna 

kunskap. Därför skulle det löna sig för organisationsaktiva 

att också lägga vikt vid att före och under ett frivilliguppdrag 

planera det tillsammans med utbildningsinstitutionen. Det 

blir lättare att validera kunskaperna om det gjorts upp en plan 

och kunskaperna sedan dokumenterats ordentligt och enligt 

planen. Då går det att hitta eller skapa frivilliguppgifter som 

motsvarar den studerandes kunskapsbehov. Locka med andra 

studerande i frivilligverksamheten genom att erbjuda dem 

uppgifter som motsvarar deras studier!
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Locka med andra studerande 
i frivilligverksamheten 
genom att erbjuda dem 
uppgifter som motsvarar 
deras studier!

  Tänk på att utbildningsinstitutionerna 

själva beslutar om studiepoäng m.m.  

Organisationen kan inte lova något.

  Den studerande har huvudansvaret!

  Fokusera på och klargör hur organisa

tionens rekryteringsprocess kan möta 

processen med att omvandla frivillig

verksamhet till studier.

  Beskriv kunskapen på ett språk som är 

begripligt för dem som representerar 

utbildning och arbetsliv.

  Kom ihåg exemplets makt och sociala 

mediers genomslagskraft.

  Förutsäg – det är lättare att identifiera 

och godkänna kompetens om man kom

mit överens om det i förväg.

  Forma inte organisationens verksamhet 

och målsättningar med tanke på ut

bildningsinstitutionerna, utan dra upp 

gemensamma linjer.

  Locka med andra studerande i frivillig

verksamheten genom att erbjuda dem 

uppgifter som motsvarar deras studier!

KOM IHÅG:PROCESSEN

1 Gör en noggrann beskrivning av uppdraget och den kuns

kap det ger upphov till.

2 Den studerande tar reda på vilka kunskapskrav som hör 

till den egna examen och diskuterar, helst i god tid före 

uppdraget, med en representant för utbildningen (t.ex. lärare, 

studiehandledare) hur uppdraget lämpar sig som en del av 

kursexaminationen.

3 Om uppdraget i sig inte innehåller tillräckligt krävande 

uppgifter med tanke på studierna kan det ev. utvidgas 

genom förhandsuppgifter eller skriftliga uppgifter, i samarbete 

med representanten från utbildningen.

4 Enas med utbildningsinstitutionen om hur kunskapen do

kumenteras under och efter uppdraget. Dokumentationen 

kan ske på många sätt, t.ex. genom videomaterial, verksam

hetsuppföljning, via en portfolio eller en skriftlig rapport.

5 Studieplatsen godkänner kunskapen på sitt sätt (studie

poäng, kursprestationer, examensprov osv.) och organisa

tionen på sitt sätt (intyg, utmärkelser, Open Badges osv.)

EXEMPLETS MAKT
Det lönar sig för organisationen att samla många praktiska 

exempel på hur verksamheten och uppdragen kan vara till nyt

ta i studierna, och berätta om detta via olika kanaler. Genom 

exempel kan både studerande och utbildningsinstitutioner 

lättare få en bild av de olika möjligheter som finns. Utnyttja 

gärna de sociala mediernas stora genomslagskraft. Det lönar 

sig att synas där utbildningsinstitutionerna finns, och att spri

da ordet inom flera utbildningsinstitutioner och organisationer 

i olika branscher.

Och framför allt: Var stolta över den kompetens som er egen 

organisationsverksamhet leder till! 
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Förnya  
handslaget

Kajutan

Nytt  
uppdrag

Rekrytering  
och val

Handslags- 
diskussion

Utnämning

Stöd

Att  
fungera i 

uppdraget

Utbildning

STÄRKA  
MOTIVATIONEN    

STÖDA  
KOMPETENSEN OCH 

MOTIVATIONEN 

ANKNYTA  
TILL SCOUTINGEN

Mellan- 
handslag- 
diskussion

Val

UPPDRAGSNYCKEL
12/2016

MOT ETT MERA 
KUNSKAPSINRIKTAT 

FRIVILLIGARBETE
JUUSO LUOMALA

utbildningsplanerare, Finlands Scouter

I 
Finland görs frivilligarbete av tradition mycket os

jälviskt: Vi vill satsa vår tid och vår kompetens på en 

verksamhet som känns meningsfull, för ett ändåmål 

vi ser som gott. Vi vill rätta till ett problem eller arbeta 

utgående från en viss organisations värderingar. Ett lockbe

te för att få folk att ställa upp på frivilligt arbete kan vara att 

verksamheten ger den frivilliga möjlighet att synliggöra, bidra 

med eller utveckla sin egen kompetens.

KOMPETENSUTVECKLING GENOM 
SCOUTERNAS HANDSLAGSSYSTEM
Scoutverksamheten grundar sig på och leds genom frivilligkraf

ter. Ryggraden i scoutverksamheten är engagerade medlemmar 

och ledare på både lokal-, distrikts och centralorganisations

nivå. Dessa frivilliga personer har naturligtvis både rättigheter 

och skyldigheter. En rättighet är att som frivillig få göra sådant 

som känns inspirerande och lärorikt samt leder till personlig 

utveckling. Scoutingens mål är ju att de som deltar blir balan

serade individer vad gäller personlighet och levnadssätt, och är 

ansvarstagande, aktiva och självständigt tänkande medlemmar i 

både lokalsamhället, nationen och det internationella samfundet.

För att de frivilliga ska kunna göra sådant som inspirerar, är 

lärorikt och ger möjlighet till utveckling, finns det så kallade 

handslagssystemet i scoutverksamheten. Ett handslag är ett 

begränsat uppdrag, och till varje handslag hör en överens

kommelse där förväntningar, ansvarsområden och möjligheter 

till stöd noggrant definieras. Genom handslaget får personen 

utveckla sin egen kompetens. Uppdragssnyckeln är ett redskap 

för att förverkliga målen med handslaget.

Under ett års tid har vi nu i Finlands Scouter, när vi rekry

terat nya frivilliga, lyft fram både vilka kunskaper som behövs 

för ett visst uppdrag och vilka inlärningsmöjligheter uppdra

get innebär. Den här informationen har fogats in i annonser 

om lediga frivilliguppdrag. I annonser om frivilliguppdrag (på 

scoutspråk handslagsannonser) berättar vi också noggrant om 

vad handslaget innebär och om det också innefattar att leda 

andra frivilliga.

När det handlar om kunskapsbaserade handslag går väl

digt ofta det exakta innehållet och olika möjligheter till egen 

utveckling att skräddarsy enligt den frivilligas egna intressen. 

Det här ökar motivationen att ta sig an uppdraget. Inför varje 

handslag hålls en handslagsdiskussion där den frivilliga som 

fungerar som handslagschef och den frivilliga som tar emot 

ett handslag, går igenom bland annat vilka förväntningar den 

frivilliga har inför sitt uppdrag. 
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ANDRA SÄTT ELLER VERKTYG 
FÖR ATT SYNLIGGÖRA 
KOMPETENS
SOM KÄLLOR HAR VI ANVÄNT WEBBSIDOR DÄR  

VERKTYGENS UPPHOVSPERSONER HAR  

LADDAT UPP PRESENTATIONER.  

Organisationens 
egna intyg över 
frivilligverk- 
samheten
 Organisationen kan antingen bevilja person

liga intyg åt sina frivilliga aktörer eller skapa 

intygsbottnar för organisationens vanligaste 

frivilliguppdrag. Det lönar sig att på intyget 

anteckna de prestationer och förtjänster som 

utmärker den som får intyget (alltså vilken 

utveckling hen har åstadkommit inom orga

nisationen: rekrytering av nya medlemmar 

eller frivilliga, utveckling som rör medelan

skaffning, styrelsearbetet eller dokumentation 

och arkivering ...) eller vilka kunskaper hen 

har visat prov på. Ett riktigt användbart intyg 

innehåller också ett omnämnande om hur den 

frivilliga har visat sin kunskap, eller till och 

med hur denna kunskap har utvärderats. Den 

som undertecknar intyget för organisationens 

del kan vara organisationens eller lokalfören

ingens ordförande, eller t.ex. verksamhetsko

ordinatorn.

Använd sociala 
medier!

 Sociala medier erbjuder en fungeran

de kanal för att på ett mer informellt 

sätt ge erkänsla åt någon som visat prov 

på kunskap. Någon från frivilligorga

nisationen kan t.ex. mycket väl gå in 

och ge tummen upp (s.k. endorsement, 

på svenska bekräftelse) i LinkedIn för 

kunskaper som de frivilliga visat att de 

har. Det här går att göra även om just den 

kunskapen inte finns färdigt inmatad. Det 

lönar sig också att aktivt uppmuntra de 

frivilliga att anteckna sina frivilliguppdrag 

i LinkedIn och förstås också i CV:n. Kans

ke kan organisationen till och med ordna 

en CVklinik, en verkstad då alla tillsam

mans jobbar med hur kunskap genom 

frivilligt arbete kan synliggöras och fogas 

till CV:n och t.ex. LinkedIn-profilen. 

Under den gemensamma kliniken kan 

de frivilliga också gå in och bekräfta 

varandras kunskaper 

i LinkedIn, som ett 

kollegialt stöd. 

Organisationen kan 
antingen bevilja 
personliga intyg 
åt sina frivilliga 

aktörer eller skapa 
intygsbottnar för 
organisationens 

vanligaste 
frivilliguppdrag.

Sociala medier 
erbjuder en funge-
rande kanal för att 

på ett mer informellt 
sätt ge erkänsla åt 
någon som visat 
prov på kunskap

1 2

6x
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Scout 
organisationens 
traditionella  
märken och  
förtjänsttecken
 Glöm inte bort betydelsen av att uppmärk

samma de frivilligas kunskaper och presta

tioner genom organisationens eget system för 

märken och förtjänsttecken. Vid utdelnings

tillfället passar det bra att tala både om den 

frivilligas prestationer och engagemang och 

om vilka kunskaper hen visat prov på. Den 

här informationen kan också gärna skrivas på 

intyget som kanske följer med märket eller 

förtjänsttecknet!

 

Europasset
 Europasset är en dokumenthelhet som beskriver en 

persons kompetens. Europasset riktar sig till medbor

gare inom EU och det Europeiska ekonomiska samar

betsområdet och till det hör en elektronisk botten för 

meritförteckning och en portfolio (European Skills 

Passport). I portfolion går det att samla också andra 

Europassdokument, såsom ett språkpass eller bilagor 

till betyg och intyg samt andra viktiga dokument som 

t.ex. arbetsintyg.

 Med hjälp av Europasset går det att påvisa sina 

kunskaper och färdigheter på ett internationellt 

jämförbart sätt. Europasset ger en klar helhetsbild av 

innehavarens kompetens, t.ex. med tanke på arbets- 

eller studieplatsen.

 Europasset är avsett för alla som behöver ett verktyg 

för att påvisa kunskap. Europasset är avgiftsfritt och 

lätt att använda. Det är mycket användbart för per

soner som söker sig till ett annat land i Europa för att 

arbeta eller studera, men Europasset kan också använ

das i det egna hemlandet.

 W W W.E U RO PA S S .F I

Youthpasset

 Youthpasset är Erasmus+-pro

grammets verktyg till dem som 

deltar i Erasmus+-finansierade 

projekt. Med hjälp av Youthpas

set är det möjligt att lyfta fram 

vad projektet har innehållit för 

uppgifter och vad deltagaren har 

lärt sig. Med hjälp av Youthpas

set går det att identifiera och 

godkänna informell kunskap och 

vardagskunskap.

 W W W.YO U T H PA S S .E U

Validation tool for 
volunteers (Destina-

tion eValidation)
 Inom projektet Destination eValidation som 

finansierats av Europakommisionens Eras

mus+program utvecklades en nätbaserad metod 

för att identifiera och godkänna de frivilligas 

kompetens. Inom projektet utvecklades ett nät

verktyg med vars hjälp de frivilliga kan doku

mentera sina uppgifter och de kunskaper de fått 

via dessa, samt utvärdera varandras kunskaper.

Nätverktyget utvecklades genom ett samarbete 

mellan nio Europeiska länder och i verktyget ut

nyttjas information om alla dessa länders utbild

ningssystem. Det här verktyget för att identifiera 

kunskap bygger på nyckelkunskaperna inom 

ramen för EU:s Livslångt lärande, vilket betyder 

att informationen i verktyget går att komma åt i 

alla Europeiska länder.

Som koordinator för projektet fungerar det tyska 

universitetet i Paderborn och som finländsk sa

marbetspart fungerar Studiecentralen Sivis. 

 VA L IDAT IONFORVOLUNTEERS.EU/
ONL INE_TOOL 

Vid utdelningstillfället 
passar det bra att tala 
både om den frivilligas 

prestationer och 
engagemang och om 

vilka kunskaper hen visat 
prov på.

Med hjälp av 
Europasset går 

det att påvisa sina 
kunskaper och 

färdigheter på ett 
internationellt 
jämförbart sätt.

3

4

5
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HÄR I BILAGAN 
FINNS DET SAMLAT 

NÅGRA EXEMPEL PÅ 
SCOUTERNAS VERKTYG 

FÖR VIDARE 
INSPIRATION

BILAGOR
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UTVECKLINGEN UNDER 
UPPDRAGETS GÅNG– 
VERKTYGET

Med hjälp av verktyget Utvecklingen under uppdra-
gets gång går det att följa upp vilka kunskaper som 
krävs för och vilka kunskaper som utvecklas genom 
ett scoutuppdrag. Uppdraget är ett utmärkt tillfälle 
att fördjupa sina kunskaper inom ett visst område. 
I scouterna används verktyget Utvecklingen under 
uppdragets gång som hjälpmedel under inlednings-, 
mellan- och avslutningssamtalen i samband med ett 
handslag. De här samtalen fungerar samtidigt som 
kontrollpunkter för målen med handslaget.
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VERKTYG FÖR UTVECKLINGEN INOM UPPDRAGET
12/2016

HUR VILL DU  
UTVECKLAS INOM:
- visionering

- växelverkan

- självledarskap

- organisering

 VAD VILL DU LÄRA DIG  
GENOM UPPDRAGET?

1

2

3

VAD MOTIVERAR DIG?

1

2

3

 

STÄRKA  
MOTIVATIONEN

STÖDA KOMPETENSEN 
 OCH MOTIVATIONEN

ANKNYTA  
TILL SCOUTINGEN

M
IT

T
 L

E
D

A
R

S
K

A
P

M
IT

T
 L

E
D

A
R

S
K

A
P

M
IT

T
 L

E
D

A
R

S
K

A
P

M
IN

 K
O

M
P

E
T

E
N

S

M
IN

 K
O

M
P

E
T

E
N

S

M
IN

 K
O

M
P

E
T

E
N

S
M

IN
 M

O
TI

V
A

TI
O

N

M
IN

 M
O

TI
V

A
TI

O
N

M
IN

 M
O

TI
V

A
TI

O
N

VILKA AV DINA MÅLSÄTTNINGAR  
FÖRVERKLIGADES?

LÄRDE DU DIG DET DU VILLE?

1

2

3

VAD VILL DU GÖRA I FORTSÄTTNINGEN  
FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA MOTIVATIONEN?

1
 

2

3

HUR HAR DU UTVECKLATS?

VAD VILL DU LÄRA DIG?

1

2

3

 VAD BEHÖVER DU FÖR ATT HÅLLAS MOTIVERAD?

1

2

3

MIN  
KOMPETENS

Hittar du något konkret som du 
skulle vilja utveckla i ditt uppdrag 
bland dessa kunskapsområden 
 

  Växelverkan

  Kommunikation

  Hållbar utveckling

  Kulturell kännedom 

  Värdeledarskap

  Naturkännedom

  Organisationskompetens

  Scoutfostran 

  Grupphandledning

  Etik 

  Sakkunskap

  Säkerhet

  Innovationskunskap

  Självutveckling

  
  
  
  
  

VAD  
MOTIVERAR DIG?

  Att få saker till stånd

  Att utvecklas

  Att träffa nya människor

  Att åka bort hemifrån

  Att få nya perspektiv

  Att få nya vänner

  Att känna sig nyttig

  Att få sådant gjort som känns omöjligt

  Att fly vardagen

  Att komma med i den innersta cirkeln

  Att påverka

  Att slappna av

  Att hjälpa andra

  Att ha en möjlighet till att göra  
  något helt annat än det du  
  gör på jobbet

  Att ha skoj

  Andliga skäl

  Att komplettera ditt CV

  Svepskäl till att göra  
  något du gillar väldigt mycket

  
  
  

Suomen Partiolaiset  
– Finlands Scouter ry



28 SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY

SJÄLVUTVÄRDERING 
AV LEDARSKAP

Inom scoutingen är ledarskap ett verktyg 
genom vilket barn och unga kan vara 
aktiva medborgare lokalt, nationellt och 
internationellt. I scoutingen studeras 
ledarskap genom fyra olika dimensioner eller 
färdighetshelheter. Alla dessa dimensioner 
behövs i gott ledarskap och ingen dimension 
är viktigare än de andra, de är bara olika.
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SJÄLVUTVÄRDERING AV LEDARSKAP 
Inom scoutingen studeras ledarskapsmodellen genom fyra olika dimensioner eller färdighetshelheter. Det är viktigt att 
förstå att alla dessa dimensioner behövs i gott ledarskap och att ingen dimension är viktigare än de andra, de är bara 
olika. Alla färdigheter behövs i olika ledarskapsuppdrag inom scoutingen, men sätten hur de används varierar. 

Välj nu ett av dina uppdrag i syfte att granska det. Reflektera genom att använda Likerts skala över hur bra du 
behärskar de olika elementen som hör till varje dimension av färdighetsmodellen. Skriv sedan ned under dina 
reflektioner några konkreta åtgärder med hjälp av vilka du tänker förbättra ditt kunnande gällande färdigheterna i fråga 
(exempelvis någon utbildning, mentorskap, praktik, läsning, nytt uppdrag eller något liknande). Kom ihåg att 
scoutmetoden grundar sig på ”learning by doing”, så försök hitta möjligast praktiska sätt att utveckla dina färdigheter.
 

1. Att visionera
Till färdigheten i att visionera hör förmågan att föreställa sig en framtid som ser annorlunda ut än nutiden 

förmågan att komma på nya idéer samt olika sätt att använda idéerna i det man gör. Det centrala är att 
man berättar idéer för andra människor som deltar i projektet.

Jag är kreativ

Jag drömmer stort

Jag kommer på idéer för att skapa en ny framtid

Jag kommer på nya ”out of the box” idéer

Jag kan sälja mina idéer också 

Vad gör jag under de följande sex månaderna för att utveckla min visionsförmåga, speciellt 
på de områden där jag upplever att jag är svagare?: 

 
2. Att samarbeta 

Till samarbetsfärdigheterna hör förmågan att göra människor delaktiga på ett konstruktivt, tryggt och 
engagerande sätt. Detta innebär bland annat färdigheten att hantera konflikter effektivt, att kommunicera med 
olika människor oavsett deras bakgrund samt färdigheten att lyssna och diskutera.

Jag hanterar konflikter på ett effektivt sätt
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Jag kan säga min åsikt

Jag utstrålar förtroende

Jag motiverar människor i min omgivning 

Vad gör jag under de följande sex månaderna för att utveckla mina 
interaktionsfärdigheter, speciellt inom de områden där jag upplever att jag är svagare?:

 
3. Att organisera verksamhet 

Förmågorna att planera, organisera och verkställa idéer är viktiga för scoutledare. Likaså att delegera 
uppgifter, att förvandla idéer till konkreta handlingar samt att hålla tidtabeller. Att prioritera rätt och följa upp 
verksamheten är också viktiga för den som organiserar verksamhet.

Jag kan göra upp och hålla tidtabeller

Jag kan förvandla idéer till konkreta handlingar

Jag kan lösa problem

Jag kan utvärdera de projekt jag verkställt
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Vad gör jag under de följande sex månaderna för att kunna utveckla mina färdigheter i att
, speciellt på de områden där jag upplever att jag är svagare.

4. Att leda sig själv 
Färdigheter i att leda sig själv inbegriper förmågan att reflektera, att lära sig nya saker och hitta motivationen 
olika situationer. Här ingår också förmågan att använda just de färdigheter som behövs i stunden. 
Motivationen är en viktig färdighet när det gäller att leda sig själv och den kan hjälpa i situationer där övriga 
färdigheter inte räcker till. Till färdigheterna i att leda sig själv hör även insikten om sina egna styrkor och 

Jag är stresstålig

Jag kan lära mig nytt

Jag kan motivera mig själv

Jag kan reflektera över mina handlingar
                
  

Jag känner till mina egna styrkor och 

 
Vad gör jag under de följande sex månaderna för att kunna utveckla mina färdigheter i att 
leda mig själv speciellt på de områden som där jag upplever att jag är svagare:




