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En drömscoutkår är ett verktyg för att uppmuntra kåren till 
målmedveten, inspirerande och kreativ långsiktsplanering.   

Tre år är den riktgivande tiden för att genomföra hela pro
cessen i En drömscoutkår, men verktyget innehåller även mer 
kortsiktiga mellanetapper, s.k. milstolpar. 

En drömscoutkår är en pågående process. Det första steget 
går ut på att drömma vitt och brett, att måla upp stora visioner 
för kåren. Under nästa steg gäller det att välja ut de drömmar 
och målsättningar som man vill satsa på och skriva ner dem. 
Det räcker förstås inte att skriva ner sina mål, utan planerna 
ska konkretiseras och följas upp – vi gör inga planer endast för 
planerandets skull. Kåren får stöd och handledning av coacher 
och förbundskansliet för att genomföra åtgärderna och följa 
upp hur målen förverkligas. 

COACHEN HAR EN CENTRALL ROLL
Coacherna hjälper kårerna att göra en långsiktsplan för tre år 
och handleder uppföljningen av planen, samt motiverar kårens 
ledare att förverkliga vad som planerats. Coacherna får hand
ledning för att göra det här. 

Kåren kan förstås också välja att göra sin långsiktsplan på 
egen hand, men det är coachens uppgift att se till att kårerna 
som hen coachar gör det. Coachen går årligen genom med varje 
kår i vilket skede dess plan är.   

MÅLSÄTTNINGAR,  
ÅTGÄRDER  

OCH GEMENSKAP

EN DRÖM- 
SCOUTKÅR
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1.  FÖRBEREDELSER: 1H
2.  DRÖMWORKSHOP: 2H
   Uppvärmning
   Nulägesanalys
   Dröm fritt
   Formulera drömmarna till konkreta målsättningar 
   Fyll i En drömscoutkår-tabellen
   Avsluta workshopen

3.  ÅTGÄRDSFASEN  
 – ATT FÖRVERKLIGA EN  
 DRÖMSCOUTKÅR, 1–3 ÅR

4.  UPPFÖLJNING OCH UPPDATERING  
 AV MÅLSÄTTNINGARNA ÅRLIGEN

5.  SKAPA EN NY (TREÅRIG) LÅNGSIKTSPLAN

En Drömscoutkår-anvisningarna följer den här stegvisa ordningen.

SÅ HÄR ANVÄNDER  
NI EN DRÖMSCOUTKÅR

EN DRÖM-
SCOUTKÅR

VISIONER 

V ERK SA MHE T SPL A N 

ÅTG Ä RDER

UPPFÖL JNING  
OCH UPPDATERING
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1. FÖRBEREDELSER 

Det är viktigt att förbereda drömwork
shopen väl. Samla ihop allt material som 
behövs, bekanta er med olika arbetsmeto
der och förbered arbetet, samt ordna gärna 
lämplig mötestraktering. 

Det är bra om ni har en dator, blädder
block, post itlappar, pennor och bak
grundsmaterial som kan vara till hjälp för 
drömmerierna:

• kårens kårkort (baserat på årsrapporten)

• förbundskortet

• resultaten från Bästa stället att göra fri
villigarbete–enkäten (alla kårer har inte 
nödvändigtvis dem)

• kvalitetsverktyget Steg för steg mot en 
bättre scoutkår

• kårens föregående drömscoutkårsplan 
eller någon annan utvecklingsplan

Det underlättar arbetet under workshopen 
om det viktigaste från de olika materialen 
har plockats ut redan på förhand. FiSSc
kansliet kan hjälpa att samla ihop det 
material som behövs. 

TIPS TILL FÖRBEREDELSERNA
• Fundera på hur mycket tid ni har till 

förfogande och strukturera arbetet så att ni 
hinner med alla steg.

• Välj ett lämpligt utrymme för workshopen 
och se till att ni har de verktyg ni behöver.

• Bjud också gärna in explorerscouter att 
delta. (De är kårens framtid.)

• Ta reda på vilka traditioner det finns i 
kåren som man eventuellt kunde utveckla i 
långsiktsplanen.

• Ge en förhandsuppgift åt deltagarna:

• Vad är läget i kåren just nu? 

• Fundera på vilka andra evenemang 
som kommer att kräva kårens resurser 
samtidigt som drömscoutkårsprojektet, 
t.ex. arrangörsansvar för tävlingar, 
samarbetsevenemang med andra kårer/
organisationer, jubileumsår eller liknande. 

• Beakta vilka storevenemang som ordnas 
inom en nära framtid: scoutveckan, 
förbundsläger, Finnjamboree o.s.v.

• Kolla om kåren redan har några andra 
större projekt på gång. 

• Fixa bra mötestraktering. Det höjer 
stämningen och hjälper alla att fokusera. 

TITTA NÄRMARE PÅ  
ÅTMINSTONE FÖLJANDE 
INFORMATION I 
KÅRKORTET:
 medlemsantalet och  

-utvecklingen
 åldersfördelningen
 hur aktiv kårens verksamhet är

De här talen kan ni gärna jämföra 
med medeltalet i FiSSc. 

TIPS
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Då man gör en långsiktsplan är det viktigt att 
alla som ska vara med och förverkliga planer
na förbinder sig till de gemensamma målsätt
ningarna. I scoutingen lyckas det här allra bäst 
då ni har riktigt stora drömmar och visioner. 

Den här typens drömworkshop lämpar sig 
för sådana situationer då en större grupp vill 
definiera sina drömmar tillsammans. Ni har 
kanske redan uppnått era tidigare mål eller 
så är det första gången ni börjar definiera 
dem. De här anvisningarna hjälper er att leda 
workshopen och skriva ner resultaten för vi
dare arbete. Workshopen fungerar smidigast 
med två ledare, t.ex. kårteamets coacher eller 
ett par tidigare kårchefer.

Ni uppnår bäst resultat om så många som 
möjligt av kårens explorer och roverscout
er samt vuxna deltar i workshopen. Ett lugnt 
utrymme och en lämplig tidpunkt utan stress 
behövs för att det ska fungera optimalt.

På en drömworkshop får alla drömma stort 
och fritt utan att bekymra sig om det finns 
tillräckligt med resurser, t.ex. ledarkrafter, 
för att förverkliga drömmarna. Det går förstås 
utmärkt att drömma om flera ledare i kåren. 

 
2.1 UPPVÄRMNING

Workshopen inleds med en uppvärmning. 
Oavsett om ni ordnar ett skilt tillfälle för 
workshopen eller gör den i samband med nå
gon utflykt eller liknande, är det bra att re
servera en stund i början till att skapa en bra 
stämning och göra några övningar. Det kan 
hjälpa även blygare deltagare att föra fram sin 
åsikt. 

Uppvärmningen ska inte blandas ihop med 
själva drömmandet (2.3) utan har som syfte 
att bygga upp stämningen och få deltagar
na att fokusera. Det kan ändå redan i det här 
skedet komma upp sådana saker och kom
mentarer som det är bra att återkomma till 
under själva workshopen. Därför rekommen

2. DRÖMWORKSHOP 
        

FRÅN VISION TILL EN LÅNGSIKTIG PLAN  

deras att den ena workshopsledaren skri
ver upp de frågor som kommer fram under 
uppvärmningen (gärna så att alla ser dem).

Olika slags frågor, bildkort, lekar och 
spel fungerar bra som uppvärmning till 
workshopen.

TIPS FÖR UPPVÄRMNINGEN
• Olika slags frågor som man funderar på 

parvis eller alla tillsammans.
T.ex. vad var det bästa i scoutingen förra 
året / vad motiverar i scoutingen / vilka 
utmaningar har man stött på / finns det 
något som sänker motivation, o.s.v.? Svaren 
kan skrivas ner på post it-lappar eller på 
ett anonymt elektroniskt skrivforum, t.ex. 
Flinga eller Padlet. 

• Dixitkort eller andra bilder, t.ex. post
kort. Det går också bra att använda olika 
bilder från internet. Gör till exempel så 
här: 
Deltagarna väljer den bild som bäst beskri-
ver kåren om tre år. Allas svar gås igenom.
Deltagarna väljer först ett kort som beskri-
ver nuläget i kåren och sedan ett kort som 
motsvarar deras drömscoutkår. Allas svar 
gås igenom.

• Forma er drömscoutkår av modellera.

• Charad i grupper
Gruppen gör en levande charad om sina 
drömmars scoutkår och de andra ska gissa 
vad det handlar om. Exempelvis många 
vuxna, en egen kårlokal o.s.v.

• Kahoot! (kahoot.com)
Olika frågor med färdiga svarsalternativ. 
Varje ’spelare’ väljer det svar som passar 
hen bäst. Efter varje fråga går det att se hur 
populära de olika svarsalternativen är.
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EFTER UPPVÄRMNINGEN KAN NI 
GÖRA EN NULÄGESANALYS KRING 
FÖLJANDE TEMAN:
• Hur scoutprogrammet förverkligas i 

kåren

• Målen för fostran

• Gemenskap och samhörighet

• Understöds och/eller 
samarbetsorganisationer

• Föräldrar

• Scoutkårens egen profilering, t.ex. 
sjöscouting eller vildmarksliv

Också under det här steget kan det dyka 
upp drömmar som det är bra att anteckna 
redan nu.  
 
Finlands Scouters kvalitetsverktyg är 
ett bra hjälpmedel för analysen, ifall ni 
tycker att det behövs.  

TA EN TITT PÅ KÅR- OCH 
FÖRBUNDSKORTET SAMT 
RESULTATEN FRÅN ENKÄTEN 
BÄSTA STÄLLET ATT GÖRA 
FRIVILLIGARBETE
• Vad säger statistiken om läget i kåren 

och motsvarar det kårledarnas egen bild 
av läget? Känslan att ”det går riktigt bra 
för oss” kan jämföras med vad som står 
i kårkortet för att se om magkänslan 
stämmer. Då uppdagas det kanske något 
nytt, som t.ex. att man i själva verket 
inte tar in tillräckligt många nya.

• Kartlägg uppdragen i kåren: hur många 
ledaruppdrag finns det och hur många 
(få) personer delar på dem?    

2.2 NULÄGESANALYS 

STÄLL FRÅGOR TILL KÅREN,  
EXEMPELVIS:
• Motsvarar kårkortet/tabellerna er 

drömscoutkår? 

• Vad borde göras för att bli en 
drömscoutkår? 

• Exempelfrågorna kan också beröra 
scoutmetoden: Hur används den i 
kåren?

• Coachen eller någon annan 
workshopsledare skriver upp svaren 
synligt på en tavla, i ett blädderblock 
eller någon annanstans och grupperar 
dem.

  I det här skedet kan även 
coachens tidigare  

anteckningar om kårens  
material komma till nytta.

TIPS
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Det lönar sig att reservera tillräckligt med 
tid för drömmandet, omkring 30–45 min. 
Välj en lämplig metod som passar delta
garna (antal, åldersfördelning mm.) och 
kårens situation. I det här skedet är det 
bra att samla ihop så många drömmar och 
idéer som möjligt. Om drömskedet görs 
muntligt så är det viktigt att skriva ner 
alla idéer medan deltagarna drömmer och 
visionerar.  

Här nedanför ges några exempel på 
metoder som kan användas, men du väljer 
förstås fritt den metod som passar bäst 
för just dig och situationen. 

2.3 STORA DRÖMMAR

BRAINSTORMING
• Det är inte tillåtet att kritisera eller 

skjuta ner drömmar. Idéerna gallras 
först senare.

• Galna idéer är också viktiga.

• Kvantitet är viktigare än kvalitet i det 
här skedet. Ett guldkorn kan hittas i den 
stora mängden. 

• Deltagarna får kombinera och utveckla 
varandras idéer men utan att kritisera.  

CIRKULERANDE IDÉKORT
• Den här metoden går ut på att deltagar

na sitter runt ett bord och skriver ner 
sina idéer eller drömmar på lappar (en 
idé/lapp), som de placerar i en hög på 
bordet på sin högra sida. Då deltagarna 
inte längre kommer på flera nya idéer 
plockar de ett kort från grannens hög till 
vänster om sig själv och börjar vidareut
veckla den idén.  

BRAINSTORMING MED VÄGGTAVLA
• Den här metoden går ut på att deltagar

na skriver upp sina egna idéer på var
sin väggtavla eller blädderblock. Sedan 
cirkulerar man i rummet för att läsa vad 
som står på de andras väggtavlor och 
försöka vidareutveckla deras idéer.  

3+ OCH HUR
• Enskilda idéer utvärderas ur olika syn

vinklar.

• Målet är att gallra fram de mest använd
bara idéerna. 

• För varje framförd idé lyfter man först 
fram så många positiva sidor som möj
ligt, minst tre för varje idé. Därefter 
är det tillåtet att ställa uppbyggande 
hurfrågor för att bedöma hur genom
förbar idén är. 

• Till sist väger man de positiva sidorna 
hos de framförda idéerna emot deras 
genomförbarhet, så att de mest använd
bara idéerna kan plockas ut och förverk
ligas.     

  Ni kommer väl ihåg att ta vara 
på de saker som kommit upp 

under föregående steg. 

DRÖMSTEGET KAN 
EFFEKTIVERAS MED HJÄLP AV 

OLIKA FRÅGOR, SOM T.EX.:

 Hur skulle kåren se ut om  
tre år om det inte fanns några 

hinder på vägen? 

 Vad skulle du/ni göra om  
kåren plötsligt hade 5000€  

och 20 personer till förfogande?

 Vad irriterar dig/er i kåren och 
vad skulle du/ni vilja ändra på?

TIPS

TIPS
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Det kan hända att deltagarna fastnar i ältandet av ett ångestfyllt nuläge och hakar upp sig 
på oväsentligheter, så att drömmandet och visionerandet inte lyckas. Då är det bra att be 

dem strunta i realismen och berätta sina allra vildaste drömmar. 
Här är några exempel på metoder som hjälper er att komma över problemen och 

utmaningarna och i stället se dem som möjligheter och drömmar.

KOM DET FRAM PROBLEM ELLER  
UTMANINGAR I NULÄGESANALYSEN? 

LELIAS LÄNSTOL
 Workshopsledaren ger ett 

problem i taget till en deltagare.
 Den som har fått problemet 

placerar sig bekvämt, t.ex. i en 
länstol, i mitten av en ring och 
de andra uppmuntrar hen och 
ger positiva råd till just det här 
problemet.
 

FRAMTIDSVERKSTADEN
 Problemet spjälkas upp i 

mindre bitar: Vad är de enskilda 
delorsakerna till problemet?

UTOPIFAS
 Till varje problem presenteras 

en hyperpositiv motsats.

KONKRETISERING
 För varje problem hittas 

tre steg, som leder från 
utgångsläget mot drömmen.

AVSLUTNING
 Man går tillsammans genom 

vilka åtgärder som är verkliga 
och genomförbara.  

FEM GÅNGER VARFÖR
 Metoden går ut på att hitta 

orsakerna till problemet och tvingas se 
dem.
 Genom att fråga ”Varför?” fem 

gånger, får ni en djupare förståelse 
av saken. Det blir möjligt att utreda 
möjliga samband mellan orsak 
och verkan. Metoden hjälper er 
att identifiera den grundläggande, 
enskilda orsaken eller motiveringen 
till problemet, vilket gör det möjligt 
att hitta en lösning. 

DET FINNS EN UPPSJÖ AV TIPS 
OCH ANVISNINGAR PÅ INTERNET. 

HÄR ÄR NÅGRA BRA LÄNKAR:

  https://www.metodbanken.se/
artiklar/categories/idegenerering

  http://www.edu.helsinki.fi/
malu/kirjasto/lor/index.sv.htm

  https://tevere.fi/ 
menetelmia/  (på fi)

  www.globaalikasvatus.fi/
tiedostot/ 

Fasilitaattorin_tyokirja.pdf (på fi)

  www.innokyla.fi/kehittaminen/
etsi-ja-loyda/menetelma/ 

ideointi-ja-suunnittelu (på fi)

TIPS
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2.4 FRÅN DRÖMMAR TILL 
KONKRETA MÅLSÄTTNINGAR

När ni har drömt färdigt är det dags att gå 
genom de framlagda idéerna och välja ut 
tre ambitiösa drömmar, som ska omvand
las till konkreta målsättningar. En am
bitiös dröm innehåller flera delmål eller 
steg, och det förväntas ta ungefär tre år 
att genomföra dem.

När ni har valt vilka drömmar ni vill satsa 
på, gäller det att identifiera och definiera 
milstolpar, d.v.s. de delmål ni ska uppnå 
på vägen till er huvudmålsättning. Det har 
troligtvis redan kommit fram några delmål 
medan ni drömde, men nu är det dags att 
definiera och strukturera dem. 

Det här steget kan göras på ett skilt 
papper eller direkt i En drömscoutkår
tabellen (se 2.5).

EXEMPEL
DRÖM 1: FLER VUXNA I KÅREN

STEG 5: Introduktion till och engage-
mang i kårens verksamhet, september-
november 2020 
STEG 4: Rekryevenemang, augusti 
2020
STEG 3:  En utfärd som är öppen för 
alla vuxna, maj 2020
STEG 2: Introduktion till och engage-
mang i kårens verksamhet, september-
november 2019.
STEG 1: Rekryevenemang, augusti 
2019

2.6 AVSLUTA DRÖM-
WORKSHOPEN

När ni har fyllt i tabellen bör ni ännu 
komma överens om hur ni följer upp att 
drömmarna förverkligas (se 4. Uppföljning 
och uppdatering av målsättningarna), t.ex. 
genom att slå fast en tidpunkt för ett upp
följningsmöte. Det är mycket viktigt att 
alla vet vad just de bär ansvar för.  

1. Skriv upp drömmarna  
i övre kanten på pappret.

2. Fundera på hur drömmarna ska 
uppnås: skriv ut de olika stegen 
mot målsättningen på post it-

lappar och lägg ut dem i ordning. 
De här stegen blir era konkreta 

delmål eller milstolpar, som 
skrivs upp i En drömscoutkår-
tabellen och även tas med i 

kårens verksamhetsplan. 

  Kom ihåg att skriva upp 
de överblivna drömmarna 

någonstans, så att ni kan utnyttja 
dem på nytt senare.  

TIPS
TIPS

2.5 FYLL I EN DRÖMSCOUT-
KÅR-TABELLEN

Då drömsteget är över och de tre målsätt
ningarna utkristalliserats, så skrivs de in 
i En drömscoutkårtabellen. Det lönar sig 
att göra så att en coach (eller någon an
nan ledare för workshopen) preliminärt 
fyller i En drömscoutkårtabellen redan 
medan ledarna drömmer och visionerar, så 
att alla bra idéer säkert tas till vara. Det 
fungerar troligtvis bäst om en person leder 
workshopen medan den andra workshops
ledaren gör anteckningar.

Med hjälp av tabellen kan ni dela upp de 
stora målsättningarna i mindre bitar, d.v.s. 
konkreta åtgärder, och definiera vilka re
surser som behövs.
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Då En drömscoutkårtabellen är ifylld 
och de konkreta planerna färdiga är det 
dags för kåren att ta över bollen och 
förverkliga planerna. Coachens viktigaste 
uppgift är att sporra kåren att förverkliga 
sina drömmar och påminna kårledarna 
om att det inte räcker att fylla i en tabell 
för att lyckas med En drömscoutkår. 

3. ÅTGÄRDSFASEN – ATT FÖRVERKLIGA 
EN DRÖMSCOUTKÅR

COACHENS HÄLSNING  
TILL KÅREN: 

Finemang! Ni har nu fyllt i En 
drömscoutkår-tabellen. Utmärkt. 
Ni kommer väl också ihåg att 
en bra långsiktsplan är direkt 
kopplad till kårens årsplanering, 
så att det inte blir ett enskilt och 
lösryckt projekt.

Det lönar sig alltså att skriva in 
åtgärderna från En drömscout-
kår-tabellen i kårens verksam-
hetsplan för det kommande året. 
Gör också en tydlig ansvars- och 
arbetsfördelning, så att det står 
klart och tydligt vem som ansva-
rar för varje enskild åtgärd.

En drömscoutkår-tabellen fun-
gerar som ett ledarskapsverktyg, 
som det är bra att regelbundet 
följa upp.
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Då man förverkligar en långsiktsplan hör 
det till att planerna följs upp och uppda
teras regelbundet. Det är coachens uppgift 
att påminna kåren om det här och hand
leda ledarna.

COACHENS RÅD TILL SCOUTKÅREN:
Det är viktigt att med jämna mellanrum 
följa upp hur drömmarna förverkligas, 
t.ex. inom chefstrion. Dessutom är det bra 
att en gång i året göra en större uppda
tering av målsättningarna och åtgärder
na, exempelvis i samband med att ni gör 
kårens verksamhetsplan.   

1. Genomgång av tidigare målsättning-
ar och åtgärder
• Är drömmarna fortfarande relevanta? 

Motsvarar de ännu vad kåren vill satsa 
på under det kommande året?

• Har de planerade åtgärderna blivit för
verkligade? I vilken utsträckning? An
teckna i tabellen vilka åtgärder som 
redan gjorts och stryk över dem som inte 
längre är relevanta. Om det finns åtgär
der som inte har blivit gjorda men fort
farande känns nödvändiga, så är det bäst 
att flytta över dem till de åtgärder som 
ska göras under det kommande året. 

• Har någon av drömmarna redan blivit 
verklighet? 

• Då frigörs resurser till nya drömmar 

2. Uppdatering av drömmar och åtgär-
der
• Ni går genom och uppdaterar de plane

rade åtgärderna och tidtabellen.

• Blev något planerat och viktigt ogjort? 
Flytta det till åtgärdslistan för nästa år.  

4. UPPFÖLJNING OCH UPPDATERING 
AV MÅLSÄTTNINGARNA  

5. EN NY DRÖMSCOUTKÅR
DÅ DET HAR GÅTT TRE ÅR SEDAN DET SENASTE EN DRÖMSCOUTKÅR-
PROJEKTET ÄR DET DAGS ATT BÖRJA EN NY OMGÅNG 

  Berätta gärna om de 
målsättningar ni har uppnått för 

hela kåren! Ni kan t.ex. ordna en fest 
för att fira att era drömmar har blivit 

verklighet. Det är många som har 
ansträngt sig för att uppnå målet, så 
det finns allt skäl att tacka dem och 

uppmärksamma deras arbete.

  Då det sker förändringar i 
chefstrion är viktigt att chefen 
som avgår introducerar kårens 
drömscoutkår-planer och går 

genom läget med sin efterträdare, 
eller varför inte med hela den nya 

styrelsen.

TIPS
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