
KÅRENS TRIVSELSPEL
GÖR SÅ HÄR! 

1. Printa korten och klipp ut dem. Du kan om du vill laminera korten eller skydda 
dem med kontaktplast så att de håller bättre. Spelet fungerar bäst i grupper  
på 3-6 personer. Vid behov kan du printa ut flera uppsättningar  
av korten och spela i flera smågrupper. 

2. Sprid ut målsättningskorten (med färgad bakgrund) på bordet  
med baksidan uppåt. 

3. Blanda aktivitetskorten (med vit bakgrund) och  
BP-korten och dela ut jämnt bland spelarna.

4. Den första spelaren vänder upp ett av målsättningskorten på bordet.

5. De övriga spelarna väljer bland korten på handen ut den aktivitetet som bäst 
stöder den här målsättningen.

6. Varje spelare visar turvis det aktivitetskort hen valt ut och motiverar varför och 
på vilka sätt aktiviteten understöder målsättningen. Spelarna får gärna berätta 
egna erfarenheter och exempel. I det här skedet passar det också bra med fri 
diskussion kring målsättningen och vad som bäst främjar den. BP-kortet kan 
användas om spelaren inte har något annat bra alternativ. BP löser alla  
situationer och spelaren kan själv hitta på vad BP:s lösning skulle vara.

7. Spelaren som vänt upp målsättningskortet fungerar som domare och  
väljer ut spelrundans vinnare, som får ett poäng (=målsättningskortet).

8. Följande spelare vänder sedan upp ett nytt målsättningskort  
och börjar en ny runda, och så vidare.

9. Spelet fortsätter på samma sätt ända tills alla målsättningskort har vänts upp 
och vunnits. Spelets vinnare, d.v.s. kårens trivselexpert, är den som har samlat 
ihop flest poäng (målsättningskort) i slutet.

Kåren försöker 
hitta lämpliga 
uppdrag åt nya 
vuxna

MÅLSÄTTNINGSKORT

Alla trivs  
i sina  

uppdrag
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MÅLSÄTTNINGSKORT

Alla trivs  
i sina  

uppdrag

MÅLSÄTTNINGSKORT

 Kårens unga 
medlemmar  
växer upp till 
vuxna ledare  
med uppdrag

MÅLSÄTTNINGSKORT

Vuxna trivs 
och har roligt  

i scouterna

MÅLSÄTTNINGSKORT

Ledarna är  
kunniga/utbildade 

och har de 
färdigheter som 
behövs för sitt 

uppdrag

MÅLSÄTTNINGSKORT

Ledarna  
är motiverade 

för sina  
uppdrag

MÅLSÄTTNINGSKORT

Den som tar emot 
ett ledaruppdrag 

känner sig 
välkommen och 
som en bra typ

MÅLSÄTTNINGSKORT

Det är  
lätt att hitta 

ledare till 
uppdragen

Tiden räcker 
till för att 
sköta sitt 
uppdrag

Man har  
gjort  
handslag

Ledarna  
deltar i  
ledarvårds- 
program/ 
-evenemang

Den som avslutar  
ett uppdrag är  
mån om att föra  
vidare kunskap  
och information  
till sin efterträdare 

I kåren är man  
förberedd på att  
uppdrag tar slut  
och har tänkt på 
fortsättningen



I kåren ges 
feedback på  
ett bra sätt 

Man känner till 
hur varje ledare 
motiveras

Avslutande 
handslag  
har gjorts 

Ledarna 
leder kåren 
tillsammans

Det erbjus 
tillräckligt med 
ledarvård 

Målen för och 
innehållet 
i de olika 
kåruppdragen 
är klara och 
tydliga 

Det finns en 
vilja att dela 
med sig av sina 
erfarenheter 
och sin kunskap 
bland kårledarna

Kårens ledare 
känner en bra 
samhörighet 

Ledarna har fått 
utbildning för 
sina uppdrag 

Det finns  
hjälp att få  
för uppdragen

På ledarmötena 
bjuds på goda 
snacks/god mat 

Den som  
har ett uppdrag  
får stöd för det 



Uppdragschefen 
följer upp hur 
ledare blir 
introducerade  
till nya uppdrag 

I kåren hinner 
man ge en bra 
introduktion till 
alla som tar emot 
ett uppdrag 

Uppdragen  
sköts väl ända 
till slut 

Kåren försöker 
hitta lämpliga 
uppdrag åt nya 
vuxna

Var och en  
får vuxet 
stöd 

Ingen  
lämnas 
ensam 

Uppdragen 
i kåren är 
lockande 

Ledarna vet var 
all information 
lagras och hur de 
får tag på den

Man strävar 
efter att 
hitta ett bra 
och givande 
uppdrag åt var 
och en

Det har 
reserverats 
tillräckligt 
med tid för 
introduktion 

Det går att 
skräddarsy 
kåruppdragen 
så att de passar 
personerna  
i fråga 

Information  
om uppdragen  
i kåren 
sparas och är 
lättillgänglig



Alla kan berätta  
om scouting  
på ett inspirerande  
sätt för icke  
ännu scouter

Man följer 
noggrant 
upp hur väl 
introduktionen 
lyckas 

Bra uppdrag 
erbjuds åt 
explorer- och 
roverscouter 

Alla har 
kompisar i 
scouterna

Alla får en 
introduktion 

Kåren har  
en årsklocka 
som gör det lätt 
att överblicka 
verksamheten 

Efterföljare 
till uppdragen 
rekryteras  
i god tid 

Kåren  
använder sig  
av parledarskap

Alla ledare 
rekryterar  
nya vuxna 

En introduktion 
till uppdraget  
ges genast  
i början av det

Det är klart  
vem som ska ta 
över ett uppdrag 
redan innan 
uppdrags- 
perioden tar slut

Kåren  
har ett  
mentor- 
system



Alla blir 
tackade 

Det är roligt 
att ha ett 
ledaruppdrag 

Ledarna träffar 
vuxna scouter 
även utanför 
den egna 
kåren 

Mästare-/ 
lärlings- 
modellen 
fungerar

Kåren använder 
verktyget 
”Utveckling 
under uppdragets 
gång” 

Uppdragen 
har stigande 
svårighetsgrad 

Alla får  
ett tack för  
det arbete  
de gjort  

Nya vuxna  
får en 
scoutfadder

Hela ledarkåren 
bidrar till 
att utveckla 
verksamheten 

Uppdragen är 
intressanta 

Det är lätt att 
sköta sina 
uppgifter eftersom 
den föregående 
har lämnat tydliga 
instruktioner 

Nya vuxna  
tas genast  
emot som  
en i gruppen



Kåren har  
en introduktions- 
plan för  
uppdragen  

Det råder  
bra stämning 
då ett uppdrag 
avslutas

Alla vet  
vem som ger  
en introduktion 
åt vem  

Ledarna vet 
vilken slags 
information som 
bör sparas

I kåren 
utbildar man 
sig aktivt och 
gärna

Uppdraget 
lämpar sig  
väl för den 
som har det

Kårens vuxna 
deltar i FiSSc:s 
(och FS) 
evenemang 

Ledarna hinner 
scouta och 
ha roligt med 
varandra

Mötena är 
effektiva




