
KUNSKAPSKORT 
FÖR VARGUNGAR 
OCH ÄVENTYRS- 
SCOUTER
Vargungarnas och äventyrsscouternas kunskap-
skort beskriver kunskaper som man själv eller 
ens grupp har fått inom scoutingen. Korten 
fungerar som bra underlag för diskussion om 
vad man lärt sig på möten, utfärder och läger. 
Med hjälp av korten och regelbundna diskus-
sioner kring dem lär sig scouterna att såväl 
märka som sätta ord på vad de lärt sig inom 
scoutingen. 

Korten hjälper en att märka att hand i hand 
med de konkreta färdigheter man lär sig inom 
scoutingen så lär man sig också en hel mängd 
andra färdigheter. Bakom aktiviteten: ”Jag lär 
mig sjömansknopen” gömmer sig många andra 
färdigheter:

 jag kan lyssna på instruktioner
 jag litar på min egen förmåga
 jag lär mig av mina misstag

 
Att sätta ord på sitt kunnande är svårt och 
kräver övning. I början är det viktigt att ledare 
hjälper genom att fylla i och ställa följdfrågor. 
Om man redan i yngre ålder lär sig sätta ord på 
kunnandet så är det enklare att senare i livet 
ansöka om en Open Badge, göra en arbetsansö-
kan eller planera och följa upp utvecklandet av 
ens eget kunnande.

Bilderna på korten är ritade av Meeri Rasivirta

 

 EXEMPEL PÅ HUR NI KAN ANVÄNDA KORTEN:

  Sprid ut korten på bordet. Varje vargunge eller äventyrsscout 
väljer ett kort som bäst beskriver vad hen lärt sig mer om 
under mötet eller utfärden. Var och en berättar kort varför hen 
valde kortet och i vilken situation hen lärde sig saken i fråga. 
Akelan/kaptenen och kompisarna fyller i vid behov.

  Var och en får ett slumpmässigt valt kort, och ska sedan 
berätta om en situation där den egna flocken/laget/patrullen 
har övat sig i den färdigheten (eller i vilken situation gruppen 
skulle kunna öva på färdigheten). 

  Kaptenen/Akelan frågar gruppen vad de allt har gjort 
under utfärden, och ”översätter” samtidigt sysslorna till 
kunskapsspråk. Att sätta upp ett tält kan till exempel på 
kunskapsspråk beskrivas som att fungera i grupp och att kunna 
be om hjälp vid behov. Samtidigt lägger ledaren ut de aktuella 
kunskapskorten så att alla kan se dem. Till slut finns det 
väldigt många kunskapskort framlagda, vilket konkretiserar hur 
mycket man lärt sig under utfärden.

 

SUOMEN PARTIOLAISET - FINLANDS SCOUTER RY Jag vågar pröva  
på nåt nytt



Jag tänker och agerar 
positivt

Jag sköter överenskomna  
uppgifter

Jag kommer på  
nya idéer

 
Jag litar på min egen 

förmåga



 
Jag litar på min grupp

 
Jag lär mig av  
mina misstag

 
Jag kan uppmuntra  

mig själv

 
Jag kan uppmuntra  

andra



 
Jag kan och vill  

göra tillsammans
 

Jag kan ordna saker

 
Jag kan beakta andra

Jag kan planera  
tillsammans med andra



 
Jag kan fatta beslut

 
Jag kan fungera  

i större och  
mindre grupper

Jag kan påverka i  
gemensamma frågor

 
Jag kan be om  

hjälp om det behövs



 
Jag klarar av osäkerhet

 
Jag gör saker till slut

 
Jag arbetar för  

gemensamma mål  
Jag vågar misslyckas


