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Akela = En ledare som leder en vargun-
geflock, dvs. en grupp 7–10-åriga scouter. 
Ledaren är en för uppdraget utbildad äldre 
ledare eller roverscout.

B-P = Robert Baden-Powell (1857–1941), 
scoutrörelsens grundare.

Centralorganisation = Suomen Partiolai-
set – Finlands Scouter ry, ofta hänvisad till 
som FS eller SP-FS (SP på finska).

Explorerscout = En 15–17 år gammal 
scout.

Explorerscoutlots = Explorerscouternas 
åldersgruppsansvariga som stöder patrul-
ledaren att förverkliga scoutprogrammet 
för explorerscoutpatrullen och ansvarar för 
åldersgruppen i kåren. Lotsen är oftast en 
äldre ledare.

FiSSc = Finlands Svenska Scouter rf. FiSSc 
förverkligar den svenskspråkiga scout-
verksamheten i Finland och är medlem i 
centralorganisationen Suomen Partiolaiset 
– Finlands Scouter ry.

Flock = En grupp 7–10-åriga vargungar.

FS (eller SP-FS) = Suomen Partiolaiset – 
Finlands Scouter ry, scoutingens centralor-
ganisation i Finland.

Förläggning = En utfärd som varar en 
till två nätter och där man oftast sover 
inomhus.

Grundutbildning för scoutledare = 
Scoutingens grundutbildning om ledar-
skap för alla 18 år fyllda roverscouter och 
ledare som fungerar som scoutledare. När 
personen genomfört utbildningen kan hen 
ansöka om scoutledarfullmakt, vilket visar 
att ledaren har den kompetens som krävs 
för att vara scoutledare.

Gruppledarutbildning = En utbildning om 
ledarskap som riktar sig till explorerscout-
erna. I utbildningen lär sig scouten att leda 
en grupp.

Hajk = En kort vandring, ofta med 
övernattning och programpunkter, t.ex. 
kontroller, under rutten.

Handslag = En överenskommelse som gäl-
ler det uppdrag som en frivillig vuxen har. 

Kapten = En ledare som leder ett äventyrs-
scoutlag, dvs. en grupp 10–12-åriga scout-
er. Ledaren är utbildad till sitt uppdrag och 
oftast en äldre ledare eller roverscout.

Kompisdeltagare = Alla de som inte ännu 
har scouting som hobby men som deltar i 
ett scoutevenemang.

Kårchef = Scoutkårens, dvs. föreningens, 
ordförande som ansvarar för kårens verk-
samhet och ledning. Kårchefen är en av 
cheferna i kårens chefstrio.

Kårlokal = Scoutkårens lokal där den 
veckovisa verksamheten äger rum.

Kårteam = Scoutkårerna i FiSSc är 
indelade i kårteam som hjälper dem att 
samarbeta och stödja varandra. Indelning-
en gör det möjligt för FiSSc att koordinera 
och strukturera stödet till kårerna.

Lady Olave = Olave Baden-Powell 
(1889–1977), Robert Baden-Powells 
hustru och världsscoutchef (Chief Guide) 
för flickscouternas världsförbund.

Lag = En grupp 10–12-åriga äventyrs-
scouter.

Patrull = En grupp spejar-, explorer- eller 
roverscouter. Stora äventyrsscoutlag kan 
också vid behov delas in i mindre patruller.

Patrulledare = Den explorer- eller rover-
scouten som leder en patrull. Patrulleda-
rens ålder bestäms utgående från vilken 
åldersgrupp patrullen är i.

Patrullrådighetstävling / P-rådd = En täv-
ling där de deltagande grupperna tävlar 
om vem som har de bästa scoutfärdighe-
terna. Tävlingar kan arrangeras både i stad 
och skog.

Programchef = Den chef i kårens chefstrio 
som ansvarar för att scoutprogrammet och 
scoutfostran förverkligas och att målen för 
fostran beaktas i besluten.

Roverscout = En 18–22-årig scout.

Roverscoutlots = Roverscouternas ålders-
gruppsansvariga som stöder patrulle-
daren att förverkliga scoutprogrammet 
för roverscoutpatrullen och ansvarar för 
åldersgruppen i kåren. Lotsen är oftast en 
äldre ledare.

SCOUTISK-SVENSK ORDLISTA
Den här ordlistan täcker inte all scoutterminologi, men den hjälper dig att komma i gång.

SCOUTLEDARENS HANDBOK
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Scouthalsduk = Det synligaste känne-
tecknet för en scout. Alla scoutkårer har 
en egen halsduk. Därtill har bland annat 
TG-utbildningen, förbundet och centralor-
ganisationen sina egna halsdukar.

Scoutklädsel = De kläder som symboliserar 
scouting och som scouterna bär i olika 
sammanhang. Scoutklädseln innefattar 
oftast scouthalsduk och scoutskjorta eller 
scoutklänning, och till det kan man också 
använda övriga plagg, exempelvis Vä-
iski-hatten. Scouthalsduken används i alla 
scoutsammanhang. Klädseln i sin helhet 
kallas också scoutrigg och används vid 
officiella och festliga tillställningar.

Scoutkompis = En person som fungerar 
som en vän, möjliggörare och stöd för ett 
barn i behov av särskilt stöd som vill börja 
i scouterna.

Scoutkår = Scoutingens lokalförening. 
Scoutkårerna är självständiga föreningar, 
de flesta också registrerade föreningar. 
Scoutkåren är scoutingens grundenhet – i 
kåren sker största delen av det fostrande 
arbetet som är scoutingens syfte och 
målsättning.

Scoutledare = De roverscouter och äldre 
ledare som har ett uppdrag i scoutingen. 
Därtill kan explorerscouter ha hjälpledar-
uppdrag och i de sammanhangen kallas 
för scoutledare.

Sjöscouting = I sjöscoutkårer arrangeras 
det sjöscoutprogram i tillägg till det övriga 
scoutprogrammet. Sjöscouter lär sig t.ex. 
att vara på en båt och röra sig till sjöss.

Spejarscout = En 12–15-årig scout.

Spejarscoutlots = Spejarscouternas 
åldersgruppsansvariga som stöder patrul-
ledaren att förverkliga scoutprogrammet 
för spejarscoutpatrullen och ansvarar för 
åldersgruppen i kåren. Lotsen är oftast en 
äldre ledare.

Stab = Den grupp av scoutledare som 
leder ett läger, en utbildning eller ett 
evenemang.

TG = Treklöver-Gilwell, dvs. scoutledarfort-
sättningsutbildning.

Uppdrag = En klart definierad uppgift som 
en frivillig vuxen åtar sig att göra. Scout-
verksamheten förverkligas genom de olika 
frivilliga uppdragen.

Uppdragschef = Den chef i kårens chefstrio 
som ansvarar för att de frivilliga vuxna 
ska trivas och må bra. Uppdragschefen 
ansvarar bland annat för att motivera, för 
handslagen och för utbildning.

Utlandsprojekt = Det projekt som rover-
scouternas program, med andra ord hela 
scoutprogrammet, kulminerar i.

Vargunge = En 7–10 år gammal scout.

Väiski = ”Väinämöisen hattu” (sv. 
Väinämöinens hatt) som är en del av den 
officiella scoutklädseln som en finländsk 
scout bär utomlands. Hatten är blå-vit och 
formad som en kalott.

WAGGGS = Världsförbundet för flickscouter, 
World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts.

WOSM = Scoutrörelsens världsförbund, 
World Organisation of the Scout Move-
ment.

Äldre ledare = Alla över 22 år gamla 
frivilliga vuxna som möjliggör scouting 
för målgruppen, dvs. barn och unga som är 
mellan 7 och 22 år gamla.

Äventyrsscout = En 10–12 år gammal 
scout.
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A aikuinen (yli 22 v.) äldre ledare 
 akela akela

E EVP (ei-vielä-partiolainen) kompisdeltagare

H hallitus styrelse 
 huivi (partio-) halsduk (scout-)

J joukkue lag 
 jäsenkokous medlemsmöte

K kasvatustavoitteet målen för fostran 
 keskusjärjestö centralorganisation 
 Kolmiapila-Gilwell, Ko-Gi Treklöver-Gilwell, TG 
 kolo kårlokal

L lauma vargungeflock 
 lippukunnanjohtaja/Lpkj kårchef 
 lippukunta scoutkår 
 luotsi lots

M meripartio sjöscouting

O ohjelmajohtaja/OHJO programchef 
 osmonsolmu sölja (valknop)

P partioaate scoutideologi/värdegrund 
 partioihanteet scoutidealen 
 partiojohtaja/PJ scoutledare 
 partiojohtajan peruskurssi/PJ-PK grundutbildning för scoutledare 
 partiolupaus scoutlöftet 
 partiomenetelmä scoutmetoden 
 partion päämäärä scoutingens mål 
 partioneuvosto scoutrådet 
 partio-ohjelma scoutprogrammet 
 partiopuku, viralliset scoutklädsel, scoutrigg 
 partiotoiminta scouting, scoutverksamhet 
 peruskirja grundstadga 
 pesti uppdrag 
 pestijohtaja/PEJO uppdragschef 
 piiri distrikt 
 partiotaitokilpailut/PT-kisat patrullrådighetstävling/P-rådd

R ryhmänohjaajakoulutus/ROK gruppledarutbildning för explorerscouter

S samoaja (15–17 v.) explorerscout 
 sampo kapten 
 seikkailija (10–12 v.) äventyrsscout 
 sudenpentu (7–9 v.) vargunge

T tarpoja (12–14 v.) spejarscout 
 tunnus valspråket

V vaeltaja (18–22 v.) roverscout 
 vartio  patrull 
 vartionjohtaja patrulledare 
 venekunta båtlag 
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B båtlag venekunta

C centralorganisation keskusjärjestö

D distrikt piiri

E explorerscout samoaja (15-17 v.)

F grundstadga peruskirja

G grundutbildning för scoutledare partiojohtajan peruskurssi/PJ-PK 
 gruppledarutbildning för explorerscouter ryhmänohjaajakoulutus/ROK

H halsduk (scout-) huivi (partio-)

K kapten sampo 
 kompisdeltagare ei-vielä-partiolainen/EVP 
 kår lippukunta 
 kårchef lippukunnanjohtaja/Lpkj 
 kårlokal kolo

L lag joukkue 
 lots luotsi

M medlemsmöte jäsenkokous 
 målen för fostran kasvatustavoitteet

P patrull vartio  
 patrulledare vartionjohtaja 
 patrullrådighetstävling/P-rådd partiotaitokilpailut/PT-kisat 
 programchef ohjelmajohtaja/OHJO

R roverscout vaeltaja (18-22 v.)

S scoutidealen partioihanteet 
 scoutideologi/värdegrund partioaate 
 scouting, scoutverksamhet partiotoiminta 
 scoutingens mål partion päämäärä 
 scoutledare partiojohtaja/PJ 
 scoutlöftet partiolupaus 
 scoutmetoden partiomenetelmä 
 scoutprogrammet partio-ohjelma 
 scoutklädsel, scoutrigg partiopuku, viralliset 
 scoutrådet partioneuvosto 
 sjöscouting meripartio 
 spejarscout tarpoja (12–14 v.) 
 styrelse hallitus 
 sölja (valknop) osmonsolmu

T Treklöver-Gilwell, TG Kolmiapila-Gilwell, Ko-Gi

U uppdrag pesti 
 uppdragschef pestijohtaja/PEJO

V valspråket tunnus 
 vargunge sudenpentu (7-9 v.) 
 vargungeflock lauma

Ä äldre ledare aikuinen (yli 22 v.) 
 äventyrsscout seikkailija (10-12 v.)
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SCOUTLEDARENS HANDBOK

Föredragningslista 1/2022  sida 1 (2)

EXEMPELMÖTE

Tid: måndag 9.1.2022 kl.20:15
Plats: Kårlokalen, Scoutvägen 2, 33101 Scoutberga
Närvarande: 

Anders Ahlberg, akela 
Bo Biström, kårekonom 
Ellen Eriksson, kårchef 
Sissel Strandberg, kapten 
Sebastian Svensson, kårsekreterare 
Distansdeltagare: 
Milla Magnusson, programchef 
Love Larsson, uppdragschef (på plats fr.o.m. punkt 4)

1.  Mötet öppnas 
Kårchef Ellen Eriksson öppnade mötet kl.20:15.

2.  Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförbarhet 
Ärende: mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
(Kårens stadgar styr hur mötet ska sammankallas och hur många medlemmar måste närvara i 
tillägg till ordförande eller vice ordförande.) 
Beslut:

3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare.  
Beslutsförslag: Kårchef Ellen valdes till mötesordförande. Kårsekreterare Sebastian 
fungerar som mötessekreterare. Sissel och Anders justerar protokollet. 
(Beroende på mötet kan det också behövas rösträknare. Valet av protokolljusterare beror också 
på hurdant möte det är frågan om – man kan ha olika praxis på ett styrelsemöte jämfört med ett 
årsmöte.) 
Beslut:

4. Godkännande av föredragningslistan 
Ärende: Föredragningslistan är mötets arbetsordning. Finns det något som inte 
framgår ur listan som borde behandlas? Anmälningsärenden tas upp under punkten 
anmälningsärenden. 
(Vid det här skedet kan man ännu tillägga ärenden i föredragningslistan) 
Beslut:
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5. Anmälningsärenden 
Ärende: Korta och koncisa saker till kännedom, till exempel hur tidigare beslut för-
verkligats eller framskrider, vad som är på kommande och inkommen post. 
(Anmälningsärendena är saker som man vill meddela om men som man oftast inte behöver 
diskutera.) 
Beslut:

6. Beslutsärende 
Ärende: Mötet är sammankallat för att behandla det här ärendet. Beslutsärendena är 
saker som förberetts på förhand och som behöver ett beslut för att framskrida. 
(Det kan finnas flera beslutsärenden på mötet. Varje ärende har en egen punkt i föredragningslis-
tan.) 
Beslut:

7. Övriga ärenden 
Övriga ärenden är sådana saker som man inte har haft möjlighet till att diskutera un-
der de övriga punkterna, till exempel sådana ärenden som framkommit just före eller 
under mötet och inte på grund av det blivit förberedda. Det kan också vara frågan 
om andra ärenden som väckt diskussion. Om man inte kan diskutera eller besluta om 
ärendet under det pågående mötet är det bra att lägga in det som en egen punkt i 
följande möte. 
Beslut:

8. Mötet avslutas 
Mötesordförande Ellen Eriksson avslutade mötet kl.22:17.

På uppdrag av mötet,

_________________________________ _________________________________

Ellen Eriksson  Sebastian Svensson
Mötesordförande  Mötessekreterare

_________________________________ _________________________________

Anders Ahlberg Sissel Strandberg
Protokolljusterare Protokolljusterare 
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  HUR?   I VILKA SITUATIONER?   VAD LÄR SIG SCOUTEN?

1  
SCOUTEN LEDER

Scouten leder gruppen själv. Tillsammans med 
gruppen sätter hen upp gemensamma mål och 
planerar innehållet för verksamheten. 

När scouten redan har en hel del erfarenhet. Den vuxna, 
lotsen, kan vid behov stödja och uppmuntra. 
Exempel: en roverscout eller en erfaren explorerscout 
leder en grupp eller ett evenemang. En roverscout gör sin 
ledarskapsövning. I båda fallen stöder lotsen vid behov.

Scouten utvecklar krävande 
ledarskapsfärdigheter.

2  
SCOUTEN LEDER,  

DEN VUXNA STÖDER

Scouten har en tydlig ledarroll, men den vuxna 
finns nära till hands för att stödja. Den vuxna ger 
respons och hjälper vid behov med att ändra på 
planerna.

När scouten utvecklar den egna gruppens eller sin egen 
verksamhet men behöver hjälp av en vuxen. 
Exempel: Roverscouternas Finlandsprojekt eller 
explorerscouternas egen utfärd. I båda fallen är det 
lotsens uppgift att stödja och möjliggöra. 

Scouten utvecklar 
ledarskapsfärdigheter, att ta ansvar 
och att utvärdera sitt eget agerande.

3  
SCOUTEN OCH DEN VUXNA  

LEDER TILLSAMMANS

Scouten och den vuxna delar på ansvaret, sätter 
tillsammans mål och definierar innehållet för 
verksamheten. 

När en vuxen och en scout delar på ett uppdrag. 
Exempel: Två personer delar på ett praktiskt uppdrag, 
t.ex. att laga mat på en utfärd. En patrulledare i 
explorerscoutåldern och spejarscouternas lots leder 
spejarscouternas möten.

Scouten lär sig att visionera, att 
organisera, hen lär sig sociala 
färdigheter och att leda sig själv.

4  
SCOUTEN HAR ETT TILLFÄLLIGT  

LEDARUPPDRAG SOM  
DEN VUXEN PLANERAT

Scouten kan fatta självständiga val om 
verksamheten men den vuxna går igenom och 
godkänner planerna för programmet.

När scouten ska utveckla sina ledarskapsfärdigheter.
Exempel: En spejarscout får en krävande 
ledarskapsuppgift. En explorerscout genomför 
praktikdelen till gruppledarutbildningen. I båda fallen är 
den vuxnas uppgift att stödja och handleda scouten. 

Scouten lär sig ledarskapsfärdigheter, 
t.ex. att brainstorma, att organisera 
och sociala färdigheter (bl.a. att ta 
emot respons).

5  
SCOUTEN HAR ETT AVGRÄNSAT  

LEDARSKAPSUPPDRAG SOM  
DEN VUXNA DEFINIERAT

Den vuxna definierar till stor del verksamhetens 
innehåll och riktning. Scouten leder enligt de 
anvisningar som hen fått men påverkar inte 
innehållet betydligt och deltar inte i planeringen.

När scouten övar på ledarskap för första gångerna. 
Exempel: En äventyrsscout övar på att leda en lek för sin 
patrull. En spejarscout får en enkel ledarskapsuppgift. 
Den vuxnas roll är att instruera.

Scouten lär sig sociala färdigheter 
och att ta ansvar.

6  
DE VUXNA PLANERAR OCH LEDER. 

SCOUTEN DELTAR I BESLUTSFATTANDET 
OCH FÅR MINDRE ANSVARSUPPDRAG.

Den vuxna har allt ansvar för att planera och 
förverkliga verksamheten. Scouten kan bli 
tilldelad mindre ansvarsuppgifter.

När man börjar lära de yngre scouterna grundläggande 
saker om ledarskap. 
Exempel: Vargungarna funderar tillsammans med 
ledaren på vilka spår gruppen ska göra under 
den kommande terminen. Alla vargungar deltar i 
diskussionen men den vuxna gör det slutliga valet. 

Scouten lär sig sociala färdigheter 
och att ta ansvar. 

7  
DE VUXNA PLANERAR OCH  

LEDER. SCOUTERNA DELTAR.

Den vuxna definierar verksamhetens innehåll 
och riktning. Hen leder och fungerar som 
facilitator. Scouten har inga ledar- eller 
ansvarsuppgifter och kan inte påverka 
verksamheten.

Sker väldigt sällan i scoutingen. Scouten lär sig inte mycket om 
ledarskap utan ser bara ett exempel 
på hur man kan agera som ledare.

SCOUTLEDARENS HANDBOK

ATT ÖVA PÅ LEDARSKAP
Scouting är en ungdomsrörelse som leds av unga med hjälp av vuxna. I tabellen 
nedan presenteras olika sätt att förverkliga ledarskapet, där utgångspunkten är 
scoutens ålder och erfarenhet. På det här viset får scouten öva på ledarskap med 
lämpligt stigande svårighetsgrad och lagom mycket stöd. I takt med att scouten växer 
och får mer erfarenhet kan hen ta mer självständiga val och mer ansvar som ledare.
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  HUR?   I VILKA SITUATIONER?   VAD LÄR SIG SCOUTEN?

1  
SCOUTEN LEDER

Scouten leder gruppen själv. Tillsammans med 
gruppen sätter hen upp gemensamma mål och 
planerar innehållet för verksamheten. 

När scouten redan har en hel del erfarenhet. Den vuxna, 
lotsen, kan vid behov stödja och uppmuntra. 
Exempel: en roverscout eller en erfaren explorerscout 
leder en grupp eller ett evenemang. En roverscout gör sin 
ledarskapsövning. I båda fallen stöder lotsen vid behov.

Scouten utvecklar krävande 
ledarskapsfärdigheter.

2  
SCOUTEN LEDER,  

DEN VUXNA STÖDER

Scouten har en tydlig ledarroll, men den vuxna 
finns nära till hands för att stödja. Den vuxna ger 
respons och hjälper vid behov med att ändra på 
planerna.

När scouten utvecklar den egna gruppens eller sin egen 
verksamhet men behöver hjälp av en vuxen. 
Exempel: Roverscouternas Finlandsprojekt eller 
explorerscouternas egen utfärd. I båda fallen är det 
lotsens uppgift att stödja och möjliggöra. 

Scouten utvecklar 
ledarskapsfärdigheter, att ta ansvar 
och att utvärdera sitt eget agerande.

3  
SCOUTEN OCH DEN VUXNA  

LEDER TILLSAMMANS

Scouten och den vuxna delar på ansvaret, sätter 
tillsammans mål och definierar innehållet för 
verksamheten. 

När en vuxen och en scout delar på ett uppdrag. 
Exempel: Två personer delar på ett praktiskt uppdrag, 
t.ex. att laga mat på en utfärd. En patrulledare i 
explorerscoutåldern och spejarscouternas lots leder 
spejarscouternas möten.

Scouten lär sig att visionera, att 
organisera, hen lär sig sociala 
färdigheter och att leda sig själv.

4  
SCOUTEN HAR ETT TILLFÄLLIGT  

LEDARUPPDRAG SOM  
DEN VUXEN PLANERAT

Scouten kan fatta självständiga val om 
verksamheten men den vuxna går igenom och 
godkänner planerna för programmet.

När scouten ska utveckla sina ledarskapsfärdigheter.
Exempel: En spejarscout får en krävande 
ledarskapsuppgift. En explorerscout genomför 
praktikdelen till gruppledarutbildningen. I båda fallen är 
den vuxnas uppgift att stödja och handleda scouten. 

Scouten lär sig ledarskapsfärdigheter, 
t.ex. att brainstorma, att organisera 
och sociala färdigheter (bl.a. att ta 
emot respons).

5  
SCOUTEN HAR ETT AVGRÄNSAT  

LEDARSKAPSUPPDRAG SOM  
DEN VUXNA DEFINIERAT

Den vuxna definierar till stor del verksamhetens 
innehåll och riktning. Scouten leder enligt de 
anvisningar som hen fått men påverkar inte 
innehållet betydligt och deltar inte i planeringen.

När scouten övar på ledarskap för första gångerna. 
Exempel: En äventyrsscout övar på att leda en lek för sin 
patrull. En spejarscout får en enkel ledarskapsuppgift. 
Den vuxnas roll är att instruera.

Scouten lär sig sociala färdigheter 
och att ta ansvar.

6  
DE VUXNA PLANERAR OCH LEDER. 

SCOUTEN DELTAR I BESLUTSFATTANDET 
OCH FÅR MINDRE ANSVARSUPPDRAG.

Den vuxna har allt ansvar för att planera och 
förverkliga verksamheten. Scouten kan bli 
tilldelad mindre ansvarsuppgifter.

När man börjar lära de yngre scouterna grundläggande 
saker om ledarskap. 
Exempel: Vargungarna funderar tillsammans med 
ledaren på vilka spår gruppen ska göra under 
den kommande terminen. Alla vargungar deltar i 
diskussionen men den vuxna gör det slutliga valet. 

Scouten lär sig sociala färdigheter 
och att ta ansvar. 

7  
DE VUXNA PLANERAR OCH  

LEDER. SCOUTERNA DELTAR.

Den vuxna definierar verksamhetens innehåll 
och riktning. Hen leder och fungerar som 
facilitator. Scouten har inga ledar- eller 
ansvarsuppgifter och kan inte påverka 
verksamheten.

Sker väldigt sällan i scoutingen. Scouten lär sig inte mycket om 
ledarskap utan ser bara ett exempel 
på hur man kan agera som ledare.

SCOUTLEDARENS HANDBOK
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Therefore, to get them to carry out the Scout Law and all that 
underlies it, the Scoutmaster himself should scrupulously 
carry out its professions in every detail of his life. With 
scarcely a word of instruction his boys will follow him. 
Aids to Scoutmastership

A man dared to tell me once that he was the happiest man 
in the world! I had to tell him of one who was still happier - 
myself. You need not suppose that either of us in attaining 
this happiness had never had difficulties to contend with. Just 

the opposite. It is the satisfaction of having successfully 
faced difficulties and borne pin-pricks that gives 

completeness to the pleasure of having overcome 
them. Don’t expect your life to be a bed of 

roses; there would be no fun in it if it were. 
Aids to Scoutmastership

Truth speaking, and its consequent 
elevation of a man into being a reliable 
authority, makes all the difference in 

his character and in the character of the 
nation. Therefore, it is incumbent upon 

us to do all we can to raise the tone of 
honor and truth speaking amongst the lads.
Aids to Scoutmastership

Its [scouting] strongest appeal is through 
Nature Study and Woodcraft. It deals with 
the individual, not with the Company. 
It raises intellectual as well as purely 
physical or purely moral qualities. At 
first it used to aim for these ends - 
now by experience we know that, 
where properly handled, it gains 
them. 
Aids to Scoutmastership

CITAT
ROBERT BADEN-POWELL
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[…] if you make listening and observation your particular 
occupation, you will gain much more information from your 
boys than you can put into them by your own talk. 
Aids to Scoutmastership

Where a Troop resounds with jolly laughter, and enjoys 
success in competitions, and the fresh excitements of new 
adventures, there won’t be any loss of members through 
boredom. 
Aids to Scoutmastership

Through sips of nature lore imbibed in woodland hikes 
the puny soul grows up and looks around. The outdoors is 
par excellence the school for observation and for realizing 
the wonders of a wondrous universe. It opens to the mind 
appreciation of the beautiful that lies before it day by day. 
Aids to Scoutmastership

It is largely a matter of example. Show me a slackly-dressed 
Troop and I can “Sherlock” a slackly-dressed Scoutmaster. 
Aids to Scoutmastership

Do not be appalled by any imaginary magnitude of the task. It 
will disappear when once you see the aim. You have then only 
to keep that always before you and adapt the details to suit the 
end.
Aids to Scoutmastership

Occasionally, difficulties may loom up so as almost to blot out 
the radiant possibilities. But it is comforting to remember that 
they are generally out of their proper proportion and subside 
as you approach them. 
Aids to Scoutmastership

Lägg märke till stjärnan uppe på himlen. Tag den som din 
ledstjärna. Med andra ord: Sikta högt!
Vägen till framgång

Livet skulle få en fadd smak om det bara vore sött. Salt 
smakar inte gott enbart, men som ingrediens i maten höjer 
det rättens aptitlighet. Besvärligheterna äro livets salt.
Vägen till framgång
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Låt dina handlingar och tankar vara dikterade av Kärlek.
Vägen till framgång

Vad jag vill komma till är, att du inte skall skjuta upp att vara 
lycklig till någon dag längre fram, utan glädja dig åt livet var 
dag. 
Vägen till framgång

Lyckan är något helt annat. Den stannar kvar och fyller 
upp hela ditt liv. Du kommer underfund med, att himlen 
inte längre är någonting ouppnåeligt, utan att den faktiskt 
existerar alldeles hos dig både i ditt eget hjärta och i din 
omgivning.
Vägen till framgång

Se dig i stället omkring och lär dig så mycket du kan av 
undren i naturen. Se så mycket du kan av världen och dess 
skönhet samt den kärlek, som vår Herre genom den visar dig. 
Du skall snart komma underfund med vad som är värdefullt 
och vad som icke är det för att livet skall bli lyckligt.
Vägen till framgång

Glöm aldrig att du är du. Var och en har sitt eget liv att leva. 
Och om du vill bli framgångsrik, om du vill bli en lycklig 
människa, så måste du ordna den saken alldeles själv. Ingen 
annan kan göra det åt dig.
Vägen till framgång

Paddla själv din kanot – lita inte på att andra styr din roddbåt.
Vägen till framgång

Du kommer under färden att möta svårigheter och faror, 
klippor och stormar. Men utan äventyr skulle livet vara trist 
och enformigt. Med försiktig navigering, omsorgsfull segling 
och friskt mod finns ingen anledning, varför inte din resa 
skulle följas av framgång, oberoende av hur smal eller bred 
strömmen var, som du startade på.
Vägen till framgång

Och det faktum, att han skrattar och tar saker och ting med 
gott humör och får andra att betrakta saker på samma sätt, är 
ytterligare till hans fördel.
Vägen till framgång
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Man måste ibland taga vissa risker för att ha framgång. Tag 
dem – undvik dem inte – men möt dem med öppna ögon.
Vägen till framgång

Någon frågade mig en gång, varför jag var så särskilt förtjust 
i min indiske tjänare? Orsaken var så enkel. Det är därför, att 
han alltid sätter sin husbondes intressen framför sina egna, 
om hans egna intressen ens någonsin tillåtas komma i fråga. 
Han är absolut lojal och pålitlig, han finns alltid tillhands, 
villig att utföra vilket arbete som helst. Han är tystlåten och 
arbetsam. Han är helt enkelt ett fynd.
Vägen till framgång

Hundratals stora män av idag ha börjat sin bana längst nere 
på stegen. Men, som jag redan anmärkt, du måste hjälpa din 
själv att klättra uppåt. Stanna inte kvar i modden, därför att 
andra göra det. Håll ögonen på dina trappsteg och klättra 
alltjämt uppåt. Sätt foten på det nedersta steget och du är 
redan en bit på väg!
Vägen till framgång

Den [självbehärskning] är därför en egenskap, som kan och 
bör utvecklas av var och en, som önskar hålla en god karaktär. 
Folk skrattar ofta åt scoutlagen, som säger, att en scout 
skall vara vid gott humör, även om han har svårigheter och 
trångmål att övervinna – tingen te sig strax mycket ljusare 
och lättare. Och likväl vet jag ingen, som inte instämmer häri, 
när han väl prövat det själv. Den önskade effekten uteblir 
aldrig, och ju mera metoden praktiseras, desto mera blir 
självbehärskningen en vanesak och på så sätt en del av ens 
karaktär.
Vägen till framgång

Om du tvingar dig själv att möta någonting, som ser svårt 
eller farligt ut, så skall du finna, att det går mycket lättare 
andra gången.
Vägen till framgång

Tvinga dig alltid att se den ljusa rand, som även det mörkaste 
moln har, och du skall med tillförsikt kunna se fram emot de 
vanskligaste situationer.
Vägen till framgång
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En god sak, som följer med självbehärskning, är den förmåga 
du får att koppla av alla tankar på obehagliga saker och i 
stället inrikta dem på sådana som äro av glad och trevlig 
natur.
Vägen till framgång

Kom ihåg, att om du har rätt, finns det ingen orsak att tappa 
huvudet; har du orätt, så har du inte råd att göra det.
Vägen till framgång

Trofasthet är en mycket dyrbar egenskap, och den borde 
utvecklas och sättas högre än allting annat av en man med 
verklig hederskänsla.
Vägen till framgång

Det är bara roligt med en långpromenad en kall och blåsig 
dag. Om det regnar – så mycket bättre! Då njuter du dubbelt 
av lägerelden och vilan i bondgården eller i värdshuset på 
kvällen. Jag kan försäkra dig, att du så småningom blir så 
härdad, att du faktiskt inte tar någon notis om vädret alls. Och 
i varje fall, hurdant vädret än är, varmt eller kallt, soligt eller 
regnigt, så vinner du alltid en massa krafter och livsglädjen av 
promenaden.
Vägen till framgång

Böcker äro de bästa vänner en människa kan ha. Du väljer 
dem som passa dig och du kan lita på dem i alla väder. De 
kunna vara dig till hjälp i ditt arbete, på din fritid och i din 
sorg. Du har dem alltid till hands i ditt hem.
Vägen till framgång

Att läsa utan eftertanke är det emellertid ingen nytta med. Du 
måste avväga bokliga kunskaper med kunskap om världen och 
människorna. 
Vägen till framgång

Ett steg i rätt riktning är att kunna kvickt uppfatta en sak 
och dess olika sidor, ett annat att i ord kunna uttrycka vad du 
tänker.
Vägen till framgång
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Genom att prata kan man mången gång förråda sig själv inför 
en tystlåten lyssnare. I varje kommitté finns det alltid några 
som prata mycket men röna föga uppmärksamhet. Det är den 
tystlåtna, som endast talar när han verkligen har något av vikt 
att säga, som alla lyssna till.
Vägen till framgång

Att tjäna andra innebär inte bara, att du personligen visar dig 
hjälpsam, hövlig och vänlig mot andra människor – det är 
nog bra och riktigt och något som en god scout bör göra varje 
dag. Jag avser något ännu högre och större: din tjänst som 
medborgare i ditt land.
Vägen till framgång
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KÄRA SCOUTER!

Om ni någon gång har sett teaterpjäsen ”Peter Pan”, kommer ni nog 
ihåg att sjörövarhövdingen höll sitt avskedstal flera gånger. Han var 
nämligen rädd att han kanske inte skulle hinna säga vad han hade på 
hjärtat, när hans dödsstund kom. Det är ungefär på samma sätt med 
mig, och fast jag inte håller på att dö just nu, så kommer jag snart att 
göra det och därför vill jag säga er ett avskedsord.

Kom ihåg, att detta är det sista ni nånsin får höra ifrån mig – lägg 
det därför på minnet!

Jag har varit mycket lycklig under mitt liv, och jag önskar er 
allesammans att få bli lika lyckliga.

Jag tror, att Gud har satt oss i denna glada värld för att vi ska vara 
lyckliga och glädja oss åt livet. Men lycklig blir man inte, därför för 
att man är rik, har framgång i sitt arbete eller skonar sig själv. Om du 
vill bli lycklig, måste du göra allt du kan för att sköta din hälsa och 
bli frisk och stark medan du ännu är pojke, så att du kan bli till nytta 
och på så sätt en gång njuta av livet, när du har blivit vuxen. 

Studera naturen runt omkring dig, och du ska märka hur Gud har 
uppfyllt världen med vackra och underbara ting, för att du ska kunna 
glädja dig åt dem. Var nöjd med det du har fått och gör det bästa av 
det. Se på tillvarons ljusa och inte dess mörka sida.

Men den verkliga vägen till lycka är att göra andra människor 
lyckliga. Försök att en gång lämna denna värld en smula bättre än 
den var, när du kom in i den. Och när det är din tur att dö, kan du dö 
glad i medvetandet om att du i alla fall inte slösat bort din tid utan 
har gjort ditt bästa. På detta sätt ska du ”vara redo” att leva lyckligt 
och att dö lycklig. Håll alltid fast vid ditt scoutlöfte, även sedan du 
har vuxit upp till man – och må Gud hjälpa dig att göra det.

Din vän
Robert Baden-Powell 
i boken Scouting for Boys

B-P:S SISTA BUDSKAP
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Det finns otaliga tillfällen i scoutingen 
där man ska tala inför en publik. Det 
kan vara frågan om korta stunder inför 
en liten samling, till exempel att ge 
instruktioner för en lek eller att leda ett 
möte. Andra gånger är det frågan om ett 
mer traditionellt uppträdande så som 
att hålla ett tal. Det är alltid en fördel 
att tala klart och tydligt och strukturera 
det man vill berätta så att framförandet 
blir så lätt som möjligt att förstå och ta 
till sig. 

ANDNINGEN LÄGGER  
GRUNDEN FÖR RÖSTEN
Människans kropp är det instrument 
som gör det möjligt för oss att tala, 
ropa eller sjunga. Stämbanden är också 
viktiga, men de utgör sist och slutligen 
bara en liten del av den helhet som gör 
att vi kan producera ljud. Med kropps-
ställningen och andningen kan man kan 
påverka hur rösten låter. När man an-
vänder rösten på ett optimalt sätt låter 
den obesvärad och känns naturlig.
Rösten påverkar till stor del bilden vi 
skapar av varandra. En bärande och sä-
ker röst ger ett karismatiskt intryck och 
är därför ett bra verktyg för en scout-
ledare. Man kan öva på röstanvändning 
och sträva efter att göra rösten så tydlig 
som möjligt. Rösten är inte en oförän-
derlig del av människan. Det finns ändå 
vissa egenskaper och sjukdomar som 
påverkar talorganen och som människ-
an inte själv kan ändra på. Då kan man 
få hjälp av till exempel en läkare eller en 
talterapeut.

INSTRUKTIONER FÖR  
BRA RÖSTANVÄNDNING:
 • Stå med benen isär i höftbredd.
 • Slappna av i knäna. Om du märker att 

dina knän låser sig kan du ta några steg 
medan du talar.

 • Försök hålla ditt bäcken rakt, så att det 
inte lutar framåt eller bakåt. Det kan 
hjälpa att du föreställer dig att du viker 
svansen mellan benen.

 • Låt diafragman få röra sig fritt upp och 
ned. Diafragma-andning, eller ma-
gandning, gör att du får in tillräckligt 
mycket luft i lungorna för att producera 
ljud. Dessutom är magandning ett bra 
sätt att lugna ner kroppen.

 • Tänj bröstmusklerna och de musk-
ler som du har längs sidorna. Spända 
muskler kan begränsa andningen. När 
lungorna fylls med så mycket luft som 
möjligt fungerar de som en resonanslå-
da och ljudet förstärks, på samma sätt 
som gitarrens kropp förstärker ljudet 
från strängarna.

 • Låt stämbanden jobba så obegränsat 
som möjligt. Det är inte möjligt att 
medvetet påverka stämbanden mer än 
till en viss mån. Att spänna stämbanden 
väldigt mycket kan till och med vara 
skadligt.

 • Öppna struplocket genom att tänka dig 
att nacken är en rak och lång förläng-
ning av ryggraden. På det här sättet kan 
rösten röra sig fritt från stämbanden 
uppåt. Det kan också hjälpa att tänka 
sig att du har en ballong ovanför dig 
som är fäst vid det högsta stället på ditt 
huvud och lätt drar dig uppåt.

 • Öppna munnen lagom mycket så att 
rösten inte försvinner in i de mjuka 
vävnaderna. 

 • Slappna av i ansiktet så att tungan, 
gommen och läpparna kan röra sig fritt 
och forma tydliga ljud.

KONSTEN ATT UPPTRÄDA
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ATT TA VARA PÅ RÖSTEN
Det är betydligt enklare att förebygga 
problem med röstanvändningen än 
vad det är att vårda redan uppkom-
na skador. Talorganen måste värmas 
upp och vårdas på samma sätt som 
muskler. Rätt kroppsställning och 
andning är a och o, men därtill är det 
också väldigt viktigt att se till att man 
dricker tillräckligt med vatten.
 • I scoutingen måste man ofta använ-

da rösten i situationer där om-
ständigheterna är utmanande. Köld, 
hetta, hög eller låg luftfuktighet och 
damm påverkar hur stämbanden 
fungerar. Att ropa i kall temperatur 
är speciellt ogynnsamt för rösten. Ju 
mer utmanande omständigheterna 
är, desto viktigare är det att värma 
upp rösten ordentligt och att låta 
den vila efteråt.

 • Goda tekniker för att värma upp 
rösten är t.ex. att mumla och brum-
ma. 

 • Att skratta och gäspa gör att talor-
ganen slappnar av.

 • Att sjunga i duschen eller i bastun 
fuktar stämbanden.

 • Tala inte före det blir tyst! Det är 
förvånansvärt tungt att tala över an-
dra trots att man känner att det går 
bra. Använd en visselpipa eller en 
gest som förmedlar för de andra att 
det är dags att vara tyst och lyssna.

 • Tala inte om du är sjuk eller har ont 
i halsen! Använd penna och papper. 
Vartenda ord är en påfrestning på 
stämbanden och förlänger pro-
blemet. I värsta fall blir skadorna 
varaktiga.

RAMPFEBER
Nästan alla känner vid något skede 
av sitt liv att de har rampfeber eller 
scenskräck. Man kan vara nervös inför 
många olika slags framträdanden – 
utöver rampfeber inför ett tal eller 
föredrag kan det kännas jobbigt att 
till exempel ringa scouternas föräldrar 
eller att ta ledarrollen.
Att vara nervös är en naturlig reaktion 
på en situation som man vill klara av 
så bra som möjligt. Kroppen förbere-
der sig på det som kommer genom att 
pulsen höjs, andningen förändras och 
man känner sig ängslig och rastlös. 
När nervositeten inte är för stark kan 
den vara en positiv sak som får en att 
fokusera och förbereda sig på att göra 
sitt bästa.
Rampfeber kan också utvecklas till 
direkt scenskräck, och börja begrän-
sa vad en person har möjlighet till 
att göra eller delta i. Scenskräcken 
blir ofta värre av att personen börjar 
bekymra sig för att bli nervös – hen 
blir med andra ord nervös för att vara 
nervös. Känslorna kan upplevas myck-
et negativa, vilket kan leda till att de 
förstärks. Kanske man har en felaktig 
uppfattning om att den som är skicklig 
på att hålla tal aldrig blir nervös eller 
att nervositeten tyder på att man inte 
är bra på sin sak. Om man tidigare 
upplevt något negativt i samband med 
att uppträda kan de här upplevelserna 
göra att man helst undviker liknande 
situationer. Sociala färdigheter, och 
däribland att uppträda, är på samma 
sätt som andra färdigheter något som 
man kan och också måste träna för att 
bli bra på. Vem som helst kan bli bra 
på att uppträda och tala inför publik, 
men det kräver arbete och övning. Att 
vara osäker och att känna sig obekväm 
hör till när man lär sig något nytt.
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TIPS FÖR ATT KLARA  
AV SITUATIONER DÄR  
DU KÄNNER DIG NERVÖS:
 • Kom ihåg att endast en liten del 

av din nervositet syns utåt. Oftast 
förhåller sig andra förstående till 
att du känner dig nervös. Att känna 
sig nervös är inte ett tecken på att 
du inte kan din sak. Alla har varit 
nervösa någon gång!

 • Tänk på obekväma situationer som 
ett tillfälle att öva på dina kunska-
per. Det läggs ofta mindre förvänt-
ningar och press på någon som har 
ett frivilliguppdrag än på någon som 
är sakkunnig inom ett ämne.

 • Var inte rädd för att ta pauser. Pau-
serna känns ofta längre för dig själv 
än för dem som lyssnar och de är 
allt som oftast ett välkommet tillägg 
i ett tal eller framförande.

 • Fokusera på att andas lugnt. En 
långsam och djup magandning där 
buken och magen rör sig i takt med 
andningen lugnar det parasympatis-
ka nervsystemet, vilket bl.a. gör att 
pulsen sänks och du svettas mindre. 

TYDLIG KOMMUNIKATION
Tydlig och klar kommunikation kräver 
förberedelser. Den som talar måste 
veta vad hen vill säga och varför hen 
ska säga det. En halvfärdig tanke är 
sällan perfekt. Samma principer gäller 
både för talad och skriven kommuni-
kation. När man ska framföra något 
genom att tala är det viktigt att man 
i förväg tänker igenom vad man vill 
säga.

Det är också viktigt att komma 
ihåg att det är svårt att följa med och 
uppfatta tal som framförs i ett för högt 
tempo. Ett lugnt tempo och pauser ger 
lyssnaren tid att bearbeta och begrun-
da det som sägs. Ett sätt för att få in 
pauser i talet är att tyst för sig själv 
räkna till tre varje gång man behandlat 
ett ämne och ska gå över till nästa.
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ATT BYGGA UPP ETT TAL

SCOUTLEDARENS HANDBOK

FAS BESKRIVNING
EXEMPEL: ETT TAL TILL  

SCOUTERNAS FÖRÄLDRAR  
PÅ KÅRENS VÅRAVSLUTNING.

EXEMPEL: INSTRUKTIONER FÖR  
LEDARNA GÄLLANDE KÅRFÖRLÄGGNINGEN.

INLEDNING

Inledningen ska väcka publikens intresse 
och få dem att lyssna aktivt. Börja med en 
fråga eller genom att presentera ett dilem-
ma för att få publikens uppmärksamhet.

Bästa föräldrar, välkomna till kårens 
våravslutning! Idag ska vi ta en tillbakablick på 
vad vi i scoutkåren gjort under vårens lopp.

Före vi börjar vill jag berätta hur den nuvarande situationen ser ut. Om vi inte får in 
dubbelt så många anmälningar som vi har nu, kommer vi att vara tvungna att inhibera 
kårförläggningen.

Berätta varför du talar om just det här 
ämnet. Om publiken inte känner dig ska du 
också berätta något om dig själv. Ursäkta 
dig inte utan framför ditt tal med stolthet.

Jag heter Sune Scout och har varit kårchef 
ett år. Som kårchef är det viktigt för mig att 
alla barn och unga får fina erfarenheter och 
upplevelser av scouting.

Kårförläggningen är terminens viktigaste evenemang. I år har vi bokat en mycket större 
utfärdsstuga eftersom det blev så trångt i fjol.

Sammanfatta vad du tänker säga och i 
vilken ordning.

Alla kårens ledare har gjort ett bra jobb 
den här våren och det är det jag vill berätta 
om. Under vårens lopp har vi deltagit i ett 
vinterläger, arrangerat egna utfärder och hållit 
veckovisa möten där scouterna har fått öva på 
flera nya färdigheter.

Det här är inte endast Majs problem, trots att hon ansvarar för förläggningen. Alla kan hjälpa 
till med att lösa problemet.

MITTEN

Presentera ärendena i en logisk ord-
ningsföljd, t.ex. kronologiskt eller med 
orsak-verkan.

I februari deltog hela kåren i ett gemensamt 
vinterläger. I mars och april hade grupperna 
egna utfärder.

Akelorna kan skicka meddelanden till vargungarnas föräldrar där de berättar hur vi tar hand 
om barnen på utfärden. Kaptenerna kan på följande möte tala med äventyrsscouterna om vad 
allt de får göra på förläggningen. För spejarscouterna är det en god idé att berätta att de får 
göra en massa roliga saker tillsammans.

Motivera ditt ärende genom att lyfta fram 
antingen en eller två synvinklar. Om du 
väljer att presentera ditt ärende genom 
att endast förklara det ur en synvinkel be-
rättar du det som stöder din syn på saken. 
Det här kan vara en bra metod för att öka 
känslan av tillhörighet. Att lyfta fram flera 
synvinklar innebär att du berättar både de 
bra och de dåliga sidorna av saken. Det här 
i sin tur kan minska på motargument.

I scoutingen skapas de bästa minnena 
på utfärder och läger. Det ger scouterna 
möjligheten att spendera tid i naturen, att vara 
borta hemifrån och att vara tillsammans med 
sina kompisar. 

Jag förstår att det här kan kännas onödigt när det också finns så mycket annat att göra på 
mötena. Å andra sidan är det möjligt att göra mycket fler saker under förläggningen jämfört 
med ett möte.

Liva upp talet med exempel och historier. 
Hjälp publiken att skapa sig en inre bild av 
det du berättar.

På vargungarnas utfärd fick barnen bekanta 
sig med kårens utfärdsstuga och öva på att 
tända ett ljus. Dessutom fick de leka mycket. 
Äventyrsscouterna fick för första gången sätta 
upp ett tält och sova i det tillsammans med 
sina kompisar.

Vi behöver 50 deltagare för att inte gå på förlust med förläggningen. Om vi går på förlust 
betyder det att vi inte har möjlighet att stödja gruppernas egna utfärder lika mycket och att 
vi inte heller har råd att köpa nya tält till sommarlägret.

Berätta för publiken var i talet ni befinner 
er, som en mellanrubrik som du säger högt.

Nu när jag har berättat om de yngre scouterna 
så ska ni till näst få höra om vad spejar- och 
explorerscouterna gjort.

Det här var den ekonomiska biten av problemet. Maj kan fortsätta med att berätta om det 
fantastiska programmet som staben planerat.

AVSLUTNING

Upprepa och sammanfatta det du tidigare 
sagt. Om talet är långt är det bra att göra 
en sammanfattning flera gånger under 
talets gång.

Vi har alltså fått till stånd en massa under 
årets gång. Jag tycker det är helt fantastiskt 
hur mycket varje scout har fått uppleva och 
prova på!

Vi måste alltså marknadsföra kårförläggningen i alla grupper.

Berätta vad publiken kan göra till näst. Nästa stora evenemang kommer att vara 
sommarlägret. Anmälan är redan öppen och 
kan göras elektroniskt, t.ex med telefon. Här är 
adressen för den som vill anmäla sig direkt.

Det viktigaste är hur vi ledare talar om förläggningen. Om vi är ivriga och talar positivt om 
vad som kommer att ske så kommer barnen också att ha lust att delta.
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SCOUTLEDARENS HANDBOK

FAS BESKRIVNING
EXEMPEL: ETT TAL TILL  

SCOUTERNAS FÖRÄLDRAR  
PÅ KÅRENS VÅRAVSLUTNING.

EXEMPEL: INSTRUKTIONER FÖR  
LEDARNA GÄLLANDE KÅRFÖRLÄGGNINGEN.

INLEDNING

Inledningen ska väcka publikens intresse 
och få dem att lyssna aktivt. Börja med en 
fråga eller genom att presentera ett dilem-
ma för att få publikens uppmärksamhet.

Bästa föräldrar, välkomna till kårens 
våravslutning! Idag ska vi ta en tillbakablick på 
vad vi i scoutkåren gjort under vårens lopp.

Före vi börjar vill jag berätta hur den nuvarande situationen ser ut. Om vi inte får in 
dubbelt så många anmälningar som vi har nu, kommer vi att vara tvungna att inhibera 
kårförläggningen.

Berätta varför du talar om just det här 
ämnet. Om publiken inte känner dig ska du 
också berätta något om dig själv. Ursäkta 
dig inte utan framför ditt tal med stolthet.

Jag heter Sune Scout och har varit kårchef 
ett år. Som kårchef är det viktigt för mig att 
alla barn och unga får fina erfarenheter och 
upplevelser av scouting.

Kårförläggningen är terminens viktigaste evenemang. I år har vi bokat en mycket större 
utfärdsstuga eftersom det blev så trångt i fjol.

Sammanfatta vad du tänker säga och i 
vilken ordning.

Alla kårens ledare har gjort ett bra jobb 
den här våren och det är det jag vill berätta 
om. Under vårens lopp har vi deltagit i ett 
vinterläger, arrangerat egna utfärder och hållit 
veckovisa möten där scouterna har fått öva på 
flera nya färdigheter.

Det här är inte endast Majs problem, trots att hon ansvarar för förläggningen. Alla kan hjälpa 
till med att lösa problemet.

MITTEN

Presentera ärendena i en logisk ord-
ningsföljd, t.ex. kronologiskt eller med 
orsak-verkan.

I februari deltog hela kåren i ett gemensamt 
vinterläger. I mars och april hade grupperna 
egna utfärder.

Akelorna kan skicka meddelanden till vargungarnas föräldrar där de berättar hur vi tar hand 
om barnen på utfärden. Kaptenerna kan på följande möte tala med äventyrsscouterna om vad 
allt de får göra på förläggningen. För spejarscouterna är det en god idé att berätta att de får 
göra en massa roliga saker tillsammans.

Motivera ditt ärende genom att lyfta fram 
antingen en eller två synvinklar. Om du 
väljer att presentera ditt ärende genom 
att endast förklara det ur en synvinkel be-
rättar du det som stöder din syn på saken. 
Det här kan vara en bra metod för att öka 
känslan av tillhörighet. Att lyfta fram flera 
synvinklar innebär att du berättar både de 
bra och de dåliga sidorna av saken. Det här 
i sin tur kan minska på motargument.

I scoutingen skapas de bästa minnena 
på utfärder och läger. Det ger scouterna 
möjligheten att spendera tid i naturen, att vara 
borta hemifrån och att vara tillsammans med 
sina kompisar. 

Jag förstår att det här kan kännas onödigt när det också finns så mycket annat att göra på 
mötena. Å andra sidan är det möjligt att göra mycket fler saker under förläggningen jämfört 
med ett möte.

Liva upp talet med exempel och historier. 
Hjälp publiken att skapa sig en inre bild av 
det du berättar.

På vargungarnas utfärd fick barnen bekanta 
sig med kårens utfärdsstuga och öva på att 
tända ett ljus. Dessutom fick de leka mycket. 
Äventyrsscouterna fick för första gången sätta 
upp ett tält och sova i det tillsammans med 
sina kompisar.

Vi behöver 50 deltagare för att inte gå på förlust med förläggningen. Om vi går på förlust 
betyder det att vi inte har möjlighet att stödja gruppernas egna utfärder lika mycket och att 
vi inte heller har råd att köpa nya tält till sommarlägret.

Berätta för publiken var i talet ni befinner 
er, som en mellanrubrik som du säger högt.

Nu när jag har berättat om de yngre scouterna 
så ska ni till näst få höra om vad spejar- och 
explorerscouterna gjort.

Det här var den ekonomiska biten av problemet. Maj kan fortsätta med att berätta om det 
fantastiska programmet som staben planerat.

AVSLUTNING

Upprepa och sammanfatta det du tidigare 
sagt. Om talet är långt är det bra att göra 
en sammanfattning flera gånger under 
talets gång.

Vi har alltså fått till stånd en massa under 
årets gång. Jag tycker det är helt fantastiskt 
hur mycket varje scout har fått uppleva och 
prova på!

Vi måste alltså marknadsföra kårförläggningen i alla grupper.

Berätta vad publiken kan göra till näst. Nästa stora evenemang kommer att vara 
sommarlägret. Anmälan är redan öppen och 
kan göras elektroniskt, t.ex med telefon. Här är 
adressen för den som vill anmäla sig direkt.

Det viktigaste är hur vi ledare talar om förläggningen. Om vi är ivriga och talar positivt om 
vad som kommer att ske så kommer barnen också att ha lust att delta.
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Sankt Göran föddes i Kappadokien i Herrens år 303. Som 17-åring 
blev han soldat i kavalleriet och snart vida känd för sin tapperhet.

En gång kom han till en stad som hette Selem. Nära staden levde en 
drake som stadens invånare varje dag måste mata med en av stadens 
invånare. Valet avgjordes genom lottdragning och just den dagen 
då Sankt Göran kom till staden hade lotten fallit på kungens dotter, 
Cleolinda. Sankt Göran bestämde sig då för att rädda prinsessan. Han 
attackerade draken som gömde sig i ett närliggande träsk och dräpte 
den.

Sankt Göran agerade så som scouter ska: Då han mötte svårigheter 
och faror, hur stora de än var och om än i form av en drake, sprang 
han inte rädd därifrån utan gick till attack. Även om han var dåligt 
utrustad för situationen, han bar enbart på ett spjut, gjorde han sitt 
bästa och lyckades till slut vinna kampen som ingen annan vågat 
bege sig in i.

På samma sätt ska vi scouter försöka förhålla oss till svårigheter och 
faror. Oberoende av hur stora och skrämmande de är och hur dåligt vi 
än är utrustade ska vi modigt ta tag i situationen och möta svårighe-
terna djärvt, självsäkert och med all vår kraft. Sankt Görans dag firas 
den 23 april. På den dagen tänker vi scouter lite extra på scoutlöftet 
och scoutidealen.

LEGENDEN OM SANKT GÖRAN
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TACK!
Det är många personer i flera olika roller som bidragit till att den 

här boken blivit till. Jag vill tacka er alla. För det första vill jag 

rikta ett tack till projektteamets medlemmar Kipa, Maya, Pave, 

Marja, Tanja, Sarita och Noora. Tack också till er som svarat på 

olika enkäter och deltagit i diskussioner, vare sig ni gjort det 

på de förstärkta utskottens möten, på chefstrionas evenemang 

Johtotähti, på sociala medier eller via påverkansteamen, och alla 

er som varit med om att skriva boken, vare sig det är frågan om 

en större helhet, ett mindre tillägg eller något däremellan. Alla 

ni som läst igenom, kommenterat och givit respons har varit 

många, och mycket viktiga för den slutliga produkten. Ett stort 

tack också till editeringsteamet, alltså er som gick igenom texten 

med rödpenna och bearbetade texterna och kommentarerna till 

en sammanhängande helhet (Noora, Pave, Tytti och Ella). Jag vill 

också rikta ett tack till illustratör-Jani, redaktör-Satu, de som på 

slutrakan korrekturläste de stora helheterna, styrgruppen alltså 

Kaisa, Matsku, Lasse och Antti, ombrytar-Eeva och också den 

andra ombrytar-Eeva, som dessutom gjorde en hel massa annat. 

En ovärderlig hjälp har vi också fått av de anställda som reagerat 

snabbt på panikartade frågor och behov, den professionella 

mentorn Satu, Tanu, Jura, Esme, Petra, Susanna och också de 

som på något sätt diskuterat boken. Till sist vill jag ännu tacka 

alla dem som jag inte kommit ihåg att tacka. Projektet har varit 

givande och intressant, du har spelat en viktig roll i det!

TACK TILL DIG SOM VAR MED!

Jaana
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Gilwell-söljan kallas också Woggle 
eller ledarsölja. Scoutledaren får 
ledarsöljan då hen genomfört 
grundutbildning för scoutledare. 
Wogglen skiljer sig från scouternas 
valknop genom att den har 4 slag 
och 2 varv och görs av brunt läder.

1.  Börja med att böja remmen 
enligt mönstret. Notera var 
remmen går under och var den 
går över sig själv.

2.  Repetera mönstret så att du 
trär remmen längs sig själv. Nu 
har du två parallella varv.

3.  Böj den innersta delen av 
knopen uppåt och utåt så att 
söljan får rätt form. Spänn 
remmen där det behövs för att 
den ska bli jämn.

4.  Göm remmens ändor in i 
knopen. Fäst ändorna och kapa 
dem så att de inte syns utåt.



SUOMEN PARTIOLAISET - FINLANDS SCOUTER RY

Scoutledarens handbok är en av de viktigaste 
scoutböckerna. Med hjälp av den kan du bekanta dig 

med scoutrörelsen och skapa en helhetsbild över 
scoutverksamheten och ledarskap inom scouting.

Boken inleds med scoutingens historia, rötter och 
grundpelare. Del två tar upp hur man leder verk-

samheten och innehåller praktiska tips om hur man 
leder scoutvardagen i en scoutkår. I del två behand-
las också projektledarskap. Bokens tredje del hand-
lar om att leda grupper och människor. Det berättas 

om gruppens interna dynamik och hur en ledare 
kan främja ett välfungerande arbetssätt. Den sista 
delen fokuserar på att leda sig själv. För att kunna 

utvecklas som ledare måste man reflektera över sitt 
eget ledarskap och öka sin självkännedom.

Scoutledarens handbok är skriven för både unga 
scoutledare och nya scouter som börjat scouta som 
vuxna. Det finns också mycket i boken för den som 

redan har en lång scoutstig bakom sig.

SCOUTLEDARENS HANDBOK
ÄR EN GUIDE 

TILL SCOUTLEDARSKAP


