
Scouting för sjuåringar	


25 steg till en mer välmående kår 

Kåren och nyttan 

1. Växande kårer är välmående kårer! FiSSc 
utmanar alla kårer att i januari 2015 starta en ny 
grupp och att ta med vargungar som går på ettan i 
verksamheten (om ni inte redan gör det)!

2. Enligt en undersökning gjord av FS om PäPas 
ti l lväxt är vargungarna kårens viktigaste 
medlemmar – en kår med många vargungar har sin 
framtid betryggad	


3. Scoutprogrammet är för barn och unga i åldern 
7-22 år, men i de flesta kårer börjar vargungarna 
då de går på tvåan och är åtta år gamla – vi 
utnyttjar inte vårt program till fullo, här finns 
möjligheter för tillväxt

4. Barn börjar med hobbyer allt tidigare och 
scoutingen blir efter i konkurrensen då man inte 
får börja innan man är åtta. Dessutom står sig en 
hobby man hållit på med en stund bättre i 
konkurrensen med nya hobbyn – vi har lättare att 
hålla kvar vargungar som börjat med scouting då 
de går på ettan	


5. Kårens ålderspyramid ska se ut som en pyramid 
för att åldersgruppernas storlek inte ska fluktuera 
alltför mycket. Inte en vas, eller en uppochnedvänd 
pyramid, eller en droppe, eller en ellips

Gruppen och sjuåringen

6. Om och när ni börjar ta med vargungar då de 
går på ettan, tänk på att de yngsta vargungarna har 
vissa specialbehov	


7. Skolstarten innebär ofta en utvecklingskris. 
Skolan är en helt ny värld som ställer krav på 
barnet att ha ansvar och klara sig själv. Samtidigt 
ska barnet också lära sig att fungera i grupp, 
samsas med andra och hitta sin plats i gruppen. 
Många nya människor kommer in i sjuåringens liv	


8. Mycket förändringar – skolstart, eftis, hobbyer, 
allt sådant börjar samtidigt och kan leda till att 
barnet visar likadana stressymptom som vuxna: 
lättirriterad eller på dåligt humör, orolig, isolerar 
sig, har svårt att slappna av…

9. Trots att det ofta är full fart på vargungar är de 
ofta känsliga och sårbara och kan ha snabba 
humörväxlingar. Speciellt de yngre vargungarna vill 
visa sig duktiga och behöver beröm och 
uppmuntran. De har nya idoler i stället för mamma 
och pappa – sin lärare, men också scoutledare… 
Ge vargungen tid att berätta och kom ihåg att 
lyssna och berömma!	


10. Ta med vargungar som går på ettan, ett bra sätt 
är att låta dem börja i januari då de redan gått i 
skolan i ett halvår och lärt sig fungera i grupp	


11. En bra flockstorlek är 8-12 vargungar, det vill 
säga två eller tre kullar	


12. Om ni i kåren brukar ha vargungar av olika 
åldrar i samma grupp kan det löna sig att istället ha 
de yngsta vargungarna som går på ettan i en egen 
grupp åtminstone under det första halvåret och 
sedan integrera dem i de andra grupperna	


Programmet och begränsningar

13. De yngsta vargungarna som går på ettan har 
ofta lite bristfälliga gruppfärdigheter. Bygg upp 
förmågan genom att göra samarbetsövningar, ha 
tydliga regler och ta alla i beaktande. Yngre barn är 
vana vid att hemma vara i centrum för 
uppmärksamheten	


14. Använd scoutprogrammet! Allt program 
behöver inte hittas på från början, använd 
l e d a r m a p p e n ( fi s s c . fi / p u b l i k a t i o n e r /
scoutprogrammet/ledarmappen), ohjelma.partio.fi 
(för tillfället tyvärr endast på finska) och 
Vargungens spår-boken då du planerar program	


15. Det gäller att gå igenom saker tillräckligt 
långsamt och inte ställa höga “målsättningar” för 
hur mycket de nya, unga vargungarna ska lära sig	


17. Vika origami, klippa ut små figurer, sy eller 
pyssla med pärlor kan vara både svårt och 
frustrerande för yngre vun, så anpassa programmet 
så att pyssel är enkla. Knopar lönar sig också att 

18. Ta pauser där vargungarna också får slappna av 
– även om de är ivriga behöver programmet inte 
gå ut på att hela tiden lära sig nya saker och vilda 
lekar	


19. De flesta barn som börjar på ettan är ännu inte 
läs- och skrivkunniga, så det lönar sig att anpassa 
programmet så att vargungarna inte behöver läsa 
eller skriva själva	
 20. Om boken Vargungens spår används i kåren kan 

det löna sig att ta med den i programmet först 
senare, det är onödigt att skapa frustration hos 
dem som ännu inte kan läsa genom att ge dem en 
bok	


Resursering och stöd

16. S juår ingens och t ioår ingens styrka , 
koordination och fingerfärdighet skiljer sig enormt. 
Tänk på det då du planerar pyssel och väljer 
fysiska lekar och aktiviteter	


21. Rekrytera föräldrar – det går! Många scouters 
föräldrar är gamla scouter själva, och, ni vet, en 
gång scout, al ltid scout… Skicka ut ett 
frågeformulär där föräldrar får kryssa i vad de kan 
hjälpa till med!	


22. Undvik att ha ett par förutbestämda 
vargungeledare, dela istället upp mötena mellan 
kårens ledare. Ett bra system är att i början av 
terminen utse en ansvarig ledare för varje möte

23. Speciellt lite äldre explorerscouter har nytta av 
att fungera som hjälpledare på vargungemöten då 
och då, det fungerar som träning för deras eget 
ledaruppdrag	


24. Det är bra för vargungarna att ha en välbekant 
ledare, men också att lära känna de andra ledarna 
så att de på evenemang som förläggningar och 
läger är bekanta med de vuxna som är på plats	


25. Kårinstruktören och programgruppen kommer 
gärna med lösningar om problem uppstår!	
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