
SCOUTLEDARENS HANDBOK

1
MÅLSÄTTNING

MÅLSÄTTNING
VISION, 

RIKTNING, 

DRÖM



s. 14

s. 53

s. 60

SCOUTLEDARENS HANDBOK SCOUTLEDARENS HANDBOK

Scouting påverkar 
världen 

  Vad är scouting?
s. 28Scoutfostran

 Att leda 
förändring

1
 M

Å
L

S
Ä

T
T

N
IN

G



14 SCOUTLEDARENS HANDBOK

Enligt Finlands Scouters grundstadga 
är scouting fostrande verksamhet för 
barn och unga. Verksamheten har som 
uppgift att fostra aktiva medborgare. 
För barn kan scouting vara en skojig 
hobby, för ungdomar kan det vara 
ett ställe att möta sina kompisar. För 
vuxna kan scouting erbjuda ett ställe 
för frivilligarbete och en möjlighet att 
ge barn och unga likadana upplevelser 
som man själv en gång fått. Scouting 
kan vara en livsstil och en del av en 
persons identitet, på samma sätt som 
familjen eller ett yrke.

Varje scout bildar en personlig upp-
fattning och relation till scoutingen. 
De här olika sätten att förhålla sig till 
scoutingen är viktiga att vårda efter-
som de är en enorm resurs för både oss 
själva och organisationen. Scoutrörel-
sen fortsätter leva vidare som en livs-
kraftig organisation så länge som man 
lyckas värna om de enskilda scouterna 
och ger plats åt dem som vill att scouta 
på ett sätt som passar dem.

Trots att man strävar efter att 
möjliggöra scouting för så många som 
möjligt betyder det inte att man gör 
vad som helst för att anpassa verksam-
heten. Alla samfund och gemenskaper 
behöver gemensamma värderingar och 
arbetssätt som medlemmarna förbin-
der sig till. Utan gemensamma linjer 
tappar verksamheten sin mening och 
förändras med tiden till att bli något 
annat. Scoutingens värderingar är den 
orubbliga grund som hela verksam-
heten bygger på och som alla scoutor-

ganisationens medlemmar erkänner. 
Läs mera om scoutingens värderingar 
på s. 25–27. Målen för fostran och 
scoutmetoden i sin tur beskriver de 
gemensamma arbetssätten, det vill 
säga på vilket sätt scouting förverkli-
gas. Läs mera om målen för fostran och 
scoutmetoden fr.o.m s.28. Med andra 
ord är scoutrörelsen öppen för alla 
som godkänner dess målsättning och 
värdegrund.

Varje gemenskap behöver också 
ett mål, det vill säga en gemensam 
riktning och målsättningar som alla 
medlemmarna tillsammans kan jobba 
för att uppnå. Målet beskriver varför 
gemenskapen överhuvudtaget finns till.

Enligt Finlands Scouters grundstadga 
är scoutingens målsättning att fostra 
personer som till sin personlighet och 
i sina levnadsvanor är balanserade, 
ansvarskännande, aktiva och själv-
ständigt tänkande samhällsmedlem-
mar såväl lokalt och nationellt som 
internationellt.

Scouting är en global rörelse vars 
verksamhet är uppbyggd utifrån de 
värderingar och målsättningar som 
Robert Baden-Powell, scoutingens 
grundare, på sin tid definierade. Det är 
inte upp till den enskilda scoutorga-
nisationen att bestämma vad scouting 
är. Scoutingens världsförbund bestäm-
mer de gemensamma linjerna för hela 
scoutrörelsen. De nationella organi-
sationerna anpassar sedan linjerna till 
den lokala miljön. Finlands Scouters 
grundstadga, som definierar och styr 
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den finländska scoutverksamheten, 
följer således den internationella scout-
rörelsens linjedragningar. Läs mera om 
scouting som en internationell rörel-
se och scoutingens världsförbund på 
s. 53–54 och s. 76–79.

Till syvende och sist är ändå alla 
dokument och verktyg onödiga om de 
inte tillämpas i praktiken. Scouting 
är inte teori utan genuina stunder och 
möten mellan människor som i skym-
ningen sitter vid en lägereld eller som i 
kårlokalen kastar sig in i en gemensam 
lek. När du nu läser den här boken är 
det således viktigt att du alltid håller i 
minnet frågan hur du kan förverkliga 
det du läser i ditt eget ledarskap och i 
det du gör inom scoutingen.

SCOUTINGENS  
HISTORIA
År 1907 arrangerade Robert Baden-Powell 
(1857–1941), som bland scouterna är 
känd som B-P, ett läger för 22 pojkar 
på Brownsea Island utanför London. På 
lägret testade B-P i praktiken sina idéer 
om fostran. Programmet, som han valde 
att kalla scouting, var en kombination 
av nya tankar om fostran från slutet 
av 1800-talet och början på 1900-talet 
och av aktiviteter som han lånat från 
andra ungdomsorganisationer. Följande 
år publicerade han boken Scouting for 
Boys i vilken han presenterar innehållet 
och strukturen för scoutfostran. B-P:s 
scouting tog avstånd från skolväsendets 
konservativa undervisning och fokuserade 
på ungdomarnas vilja att jobba i grupp, 
vara självständiga och lära sig nya saker.

I början av 1900-talet urbaniserades 
det engelska samhället. Urbaniseringen 
ledde till olika sociala problem och en klar 
förändring i människors förhållande till 
naturen. Det här skapade en aktiv sam-

hällsdebatt och bidrog också till att man 
förnyade utbildningssystemet. Till nya 
utbildningsmetoder hörde bland annat att 
eleverna skulle lära sig genom att göra 
själva (learning by doing), till exempel 
genom att sköta om skolans odlingar och 
genom att göra vandringar.

Under den här tiden upplevde man 
också i samhället en växande ojämlikhet 
och brist på delaktighet. Med hjälp av 
scouting tog Baden-Powell sig an de här 
utmaningarna på ett sätt som skiljde sig 
från det mesta som man tidigare prövat 
på. Det här kan vara en orsak till att 
scoutrörelsen lyckades så bra. I stället 
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för att grunda en egen skola delade han 
öppet sina idéer om fostran för att de skulle 
kunna användas som stödjande verksamhet 
i både skolor och ungdomsorganisationer. 
B-P hade gjort en lång karriär som officer 
i brittiska imperiets kolonier. I sitt arbete 
hade han bekantat sig med soldater med 
olika bakgrund och satt sig in i deras tanke-
värld. Som officer hade han en ledarstil som 
fokuserade mer på att stödja soldaternas 
skarpsinnighet än på att upprätthålla en 
strikt disciplin. Han var en man med humor 
och hade goda färdigheter i att uppträda, 
vilket gav honom goda verktyg för att bygga 
gruppanda och underhålla soldaterna. Den 
tidens ungdomsorganisationer använde sig 
också aktivt av B-P:s bok Aids to Scouting 
(1899) som var en populär guide om under-
rättelseverksamhet inom armén. B-P var 
också intresserad av de metoder för fostran 
som han själv hade upplevt när han gått i 
internatskola, speciellt systemet att utnäm-
na enskilda elever till att övervaka de andra 
eleverna. Det här lade grunden till patrul-
ledarens uppgift som fortfarande i dagens 
scoutverksamhet är ett viktigt uppdrag.

Det var viktigt för B-P att scoutprogram-
met skulle ge barn och unga en möjlighet 
till att ge utlopp för sin äventyrslust och 
att programmet skulle stödja deras känsla 
av stolthet. Han tänkte att scoutlöftet, 
idealen och riddarromantiken skulle väcka 
en vilja för personlig utveckling i stället 
för att erbjuda färdiga svar. I den andliga 
fostran betonade B-P vikten av att bekanta 
sig med naturen för att där få personliga 
andliga upplevelser. Hans tankar var både 
helt originella och på samma gång i linje 
med tidens anda. 1900-talet kallas ofta för 
barnens århundrade eftersom man under 
det här seklet alltmer började beakta barns 
behov, utvecklingsstadier och intressen i 
undervisningen. 1900-talets stora namn 
inom barnfostran berömde scoutprogram-
met bland annat för att identifiera och 

beakta olika åldersgruppers olika behov.
B-P:s scoutprogram fick ett bra bemö-

tande också tack vare att han som person 
var både välkänd och omtyckt i Storbritan-
nien. Överste Baden-Powell hade fått ett bra 
rykte under boerkriget (1899–1902). Efter 
att ha lett försvaret av den lilla staden Ma-
feking som boerna omringat i 217 dagar blev 
han utnämnd till hela nationens krigshjälte. 
Britterna hade upplevt stora förluster i bör-
jan av kriget och var i behov av uppmunt-
ran. Därför lyfte nationalistiska tidningar 
fram dem som försvarat Mafeking och 
speciellt B-P som en symbol för tapperhet. 
B-P:s landsomfattande goda rykte hjälpte 
i att marknadsföra hans publikationer om 
scouting och bidrog till att rörelsen fick en 
god start. 

Bokförläggaren Cyril Pearson hade i 
början en central roll i att göra scoutpro-
grammet allmänt känt. Pearsons tanke om 
att göra verksamheten kommersiell var 
ändå något som Baden-Powell inte tyckte 
om och ledde till att han i ett senare skede 
avslutade samarbetet. Pearsons insats var 
ändå en viktig faktor i att rörelsens första 
tid blev så lyckad.

Scouting fick stöd på flera olika plan i 
samhället och från olika sidor av det politis-
ka fältet. Attraktiva teman var bland annat 
att olika samhällsklasser samarbetade och 
att patrulledarens roll var mer som en bror 
än som en ledare som utövar makt. Det tog 
ändå länge innan scoutrörelsen verkli-
gen blev en organisation som förenar de 
olika samhällsklasserna. Det mångsidiga 
programmet har visat sig vara en styrka för 
verksamheten och lägga en bra grund för 
att nå så många som möjligt. Ett stort antal 
medlemmar ger scoutrörelsen pondus och 
ökar möjligheterna för påverkan. I samma 
tider grundades rörelser som drev enskilda, 
specifika ärenden, militära ungdomsor-
ganisationer och instanser med radikala 
barncentrerade utbildningsmetoder. De här 
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har så småningom sinat och slutat existera i 
takt med att tiderna förändrats.

Den militära strukturen, den enhetliga 
klädseln och de olika märkena har ända från 
början väckt kritik om att verksamheten är 
för militant. Det går inte att förneka att B-P 
såg ett militärt syfte med att utbilda ung-
domar och aktivera marginaliserade unga. 
Scoutingen grundades under en tid när 
det första världskriget höll på att bryta ut 
och samhället lade en stor press på att alla 
skulle delta i krigsförberedelserna. En stor 
grupp av unga kunde onekligen användas 
som tillgång i en krissituation. B-P försökte 
enligt bästa förmåga motverka användning 
av scouting i ett militärt syfte och betona-
de starkt rörelsens omilitäriska karaktär. 
Speciellt efter krigen skrev han mycket om 
fred och internationellt brödraskap. Trots 
att B-P var soldat, var hans intresse för att 
utveckla utbildningssystemet och förbättra 
levnadsvillkoren för barn och unga mycket 
brett, och inte begränsat till att förbättra 
deras militära färdigheter.

Ursprungligen planerade B-P scoutpro-
grammet endast åt pojkar. Trots det deltog 
en del flickor genast från början helt spon-
tant i verksamheten. B-P:s syster Agnes 
Baden-Powell (1858–1945) var den första 
som drog i gång organiserad verksamhet 
för flickscouter. Agnes hade en mycket 
traditionell syn på kvinnans ställning och 
på vilka färdigheter en kvinna behövde, 
vilket tydligt kommer fram i hennes hand-
bok för flickscoutverksamheten How Girls 
Can Help to Build Up the Empire (1912). 
B-P:s maka var ändå den som på ett mer 
omfattande plan skulle komma att utveckla 
flickscoutingen. År 1912 gifte sig B-P med 
den 32 år yngre Olave Soames (1889–1977). 
Tack vare Olave utvecklades och moderni-
serades flickscoutverksamheten. B-P:s bror 
Warington Baden-Powell grundade i sin 
tur sjöscouting. Sjöscoutingen blev snabbt 
populär även i Finland efter att svenskarna 

först infört det. I april 1917 fanns det redan 
en seglande patrull i Vikingagossarna i 
Helsingfors. Några år senare seglade även 
flickscouter, de som senare skulle bli Vi-
kingaflickorna och kanske kan räknas som 
världens första sjöflickscoutkår. Den första 
sjöscoutkåren i Finland grundades i maj 
1917 i Hangö.

Scouter runt om i världen firar 
Thinking Day 22 februari till 
minne av Lord Robert Baden-
Powell och Lady Olave Baden-
Powell. Dagen är både B-P:s 
och Olaves födelsedag.

Scoutverksamheten planerades ur-
sprungligen för att möta de ungas behov 
uttryckligen i det brittiska imperiet men 
spred sig trots det snabbt till övriga län-
der. När människor som var intresserade 
av fostran fick tag på boken Scouting for 
Boys började de självmant förverkliga 
programmet. På så sätt spred sig rörelsen 
delvis helt spontant till olika länder och 
blev snart världsomfattande. I det här 
skedet började det utvecklas nationel-
la särdrag i verksamheten. Traditionellt 
sett har verksamheten i Nordamerika till 
exempel varit mer färdighetsbetonad än 
i Europa, där man i högre grad betonat 
personlig utveckling och sett färdighets-
utbildning som ett verktyg för att nå de 
andra målen. Verksamhetens grundpelare, 
så som scoutidealen och scoutlöftet, har 
ändå alltid varit och är ännu idag liknande 
för alla scouter, oberoende av land.

Scoutrörelsen kom till Finland via Sve-
rige år 1910. En del av de scoutkårer som 
grundades det året finns fortfarande, bland 
annat Lovisa Svenska Boyscouter som anses 
vara den första svenskspråkiga scoutkåren i 
Finland. Scoutingen fick ett ivrigt bemötan-
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de och flera självlärda scoutledare grundade 
sina egna scoutorganisationer. År 1911 fanns 
det redan scoutverksamhet i över 30 städer 
i Finland. År 1910 översatte Kaarlo Soinio 
en förkortad version av Scouting for Boys 
till finska. Boken fick namnet Partiopo-
jat och ledde till att ordet partio (=scout/
scouting) togs i bruk. Boken översattes i 
sin helhet 1933 med titeln Partiopojan kirja. 
Ebbe Liebhart översatte år 1910 boken till 
svenska med titeln Scouting for boys. En 
handbok för övning i god medborgaran-
da. Scoutrörelsen kom till Finland i slutet 
av autonomitiden när förhållandet mellan 
Ryssland och Finland var i kris. Det bidrog 
bland annat till att Finlands senat år 1911 
förbjöd scouting på grund av påtryckningar 
från Ryssland, vars rädsla var att scoutverk-
samheten innehöll motståndspropaganda. 
Verksamheten fortsatte ändå i smyg. 

År 1917 tilläts scoutverksamheten 
igen och Suomen Partioliitto – Finlands 
Scoutförbund, som var uppdelat i tre olika 
brigader, grundades. Förbundet upplös-
tes redan efter två år och strax efter det 
uppstod åtta olika finländska scoutförbund. 
Verksamheten delades upp enligt åsikter 
om religion, åsikter om scoutlöftets krav 
(speciellt om inställningen till rusmedel) 
och språk (finsk- och svenskspråkiga skilt 
för sig). Flickorna och pojkarna hade också 
länge skilda förbund, vilket många länder 
fortfarande har. Scoutverksamheten i 
Finland hade många nationella särdrag. Na-
tionen hade nyligen blivit självständig, vil-
ket bidrog till att också scoutverksamheten 
speciellt på 1930-talet fick nationalroman-
tiska inslag. Teman från nationaleposet 
Kalevala syns fortfarande i den finländska 
scoutingens symbolik, bland annat i form av 
huvudbonaden Väiski (ursprungligen ”Vä-
inämöis-lakki” = Väinämöinen-hatt) och 
ordet Sampo (= äventyrsscouternas kapten). 
Ordet Lippukunta (= scoutkår) togs i bruk 
1938 och härstammar från Hakkapeliterna. I 

Storbritannien utspelade sig scouthistorier-
na och -äventyren i de brittiska kolonierna. 
B-P använde bland annat symbolik från 
Rudyard Kiplings Djungelboken. Trots att 
han senare tog bort mycket av bokens inne-
håll från scoutingen lever ord från historien 
fortfarande kvar i flera scoutorganisationer, 
också den finländska. Vargunge (den yngsta 
åldersgruppen) och Akela (vargungarnas 
ledare) är exempel på ord som har sitt 
ursprung i Djungelboken. I Amerika fick 
scoutsymboliken inspiration av ursprungs-
befolkningen. I Finland valde man att skapa 
en karaktär och förebild av en duktig vand-
rare som hör hemma i skogen och känner 
den som sina egna fickor. Långa skogsläger 
och de färdigheter som sådana läger kräver 
har under de senaste årtiondena varit en 
viktig del av den finländska scoutverk-
samheten och till viss mån också övriga 
ungdomsorganisationers verksamhet.

Efter det första världskriget kändes det 
speciellt viktigt att betona ett internatio-
nellt scoutbrödraskap och för att lyfta fram 
det här arrangerade man år 1920 det första 
världsomfattande Jamboree-lägret. Efter-
som scoutrörelsen blivit internationell blev 
det också aktuellt att organisera rörelsen 
globalt. Pojkarnas världsförbund WOSM 
(World Organization of the Scout Move-
ment) grundades år 1922 och flickornas 
världsförbund WAGGGS (World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts) år 1928. B-P 
utnämndes till världsscoutchef (Chief Scout) 
för WOSM och Olave till världsscoutchef 
(Chief Guide) för WAGGGS. Läs mera om 
scoutorganisationens struktur på s. 76–79.

Scoutrörelsen har ända sedan början 
betonat ledarskapets roll i fostran och 
arrangerat ledarskapsutbildningar. B-P 
ledde den första scoutledarutbildningen, 
Gilwell-kursen, år 1919. Alfons Åkerman var 
den första finländska scouten som år 1922 
genomförde kursen i England. Han blev 
utnämnd till chef för Finlands Gilwell-ut-
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bildning och arrangerade år 1927 den första 
finska kursen.

Från och med 1920-talet arrangera-
de de olika förbunden chefsutbildningar, 
men inte förrän på 1930-talet förtydliga-
des utbildningssystemen och man började 
sätta fokus på att stödja kursdeltagarens 
personliga utveckling. Flickorna arrange-
rade I-, II- och III-grads ledarutbildningar 
medan pojkarna hade patrulledar- och 
Gilwell-kurser. I slutet av 1930-talet körde 
pojkarna i gång med grundutbildning för 
scoutledare så som den ser ut idag. Då var 

utbildningen en förberedande kurs inför 
Gilwell-kursen. År 1956 förnyade flickorna 
sin högsta ledarutbildning och började kalla 
den Treklöver-utbildning. När de här två 
utbildningarna år 1975 slogs samman fick 
utbildningen namnet Treklöver-Gilwell-, 
det vill säga TG-utbildningen.

Den finländska scoutorganisationens med-
lemsantal har i huvudsak vuxit under de se-
naste hundra åren. Den första betydliga till-
växten skedde från 1920–1930-talen ända 
till krigstiden. År 1945 började scoutingens 
blomstringstid under vilken medlemsan-
talet steg från ca 20 000 till nästan 70 000. 
Den enorma tillväxten kan delvis förklaras 
med att scoutingens största konkurren-
ters Skyddskårsorganisationens och Lotta 
Svärd-organisationens ungdomsverksamhet 
förbjöds. Under den här tidsperioden föddes 
det dessutom stora årskullar och både 
samhället och församlingarna började satsa 
stort på scoutverksamheten. Det grunda-
des många scoutkårer runt om i landet och 
verksamheten fick för första gången fotfäs-
te också på landsbygden.

Efter andra världskriget riktade kyrkan 
extra resurser på ungdomsarbete för att 
motarbeta de sociala problem och dåliga 
vanor som börjat sprida sig efter kriget. I 
Sverige hade man fått positiva erfarenheter 
av scoutverksamheten. Det bidrog till att 
biskopsmötet i Finland beslöt att scout-

verksamheten passade bra ihop med det 
kyrkliga ungdomsarbetet och uppmuntrade 
församlingarna att samarbeta och stödja 
den. Tack vare det här spred sig scoutingen 
ut till landsbygden, vilket i sin tur ledde 
till den största medlemsökningen som den 
finländska scoutorganisationen någon-
sin upplevt. Från och med de här tiderna 
har församlingarna haft en stor roll som 
scoutingens stödorganisationer.

När samhället under 1960- och 70-talen 
snabbt förändrades började scouting kännas 
gammaldags. Tack vare programförnyelsen 
på 1990-talet lyckades man ändå vända 
trenden till tillväxt, vilket ledde till att or-
ganisationen nådde sin kulmen med nästan 
90 000 medlemmar. Under 2000-talet har 
intresset för scouting sakta sjunkit, vilket 
lett till att man igen börjat fokusera på 
tillväxt. 

På 1940-talet tog den finländska 
scoutingen sina första steg mot att förenas 
genom att samla all verksamhet under två 
centralförbund, ett för flickorna och ett för 
pojkarna. Finlands Svenska Scoutförbund 

SCOUTING I FINLAND  
VÄXER OCH FÖRÄNDRAS
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(FSSF) vars ursprungliga namn var Finlands 
Svenska Scoutbrigad och som grundats år 
1919, representerade de svenskspråkiga 
pojkscouterna i Suomen Partiopoikajärjestö. 
Finlands Svenska Flickscoutförbund (FSFSF) 
som grundats år 1922 representerade de 
svenskspråkiga flickscouterna i Suomen 
Partiotyttöjärjestö. Efter olika skeden lyck-
ades man år 1972 grunda Suomen Partiolai-
set – Finlands Scouter ry (SP-FS, här: FS) 
för att samla hela den finländska scout-
verksamheten och alla finländska scouter 
under ett och samma förbund. Finlands 
Svenska Scouter (FiSSc) grundades 1975 
av FSSF och FSFSF. Förbundet represen-
terar de svenskspråkiga scouterna och är 
medlem i FS. FiSSc inledde sin verksamhet 
1976. I samband med förenandet av flick- 
och pojkverksamheterna grundades också 
scoutkårer för både flick- och pojkmedlem-
mar. Den landsomfattande centralorgani-
sationen skapade en enhetlig symbolik och 
gemensamma arbetssätt genom att plocka 
ut och kombinera seder och traditioner från 
de tidigare förbunden. Många av scouting-
ens traditioner går således långt bak i tiden. 
Scoutskjortornas två färger har till exempel 
funnits ända sedan 1920-talet. Den blåa 
färgen användes ursprungligen av kristliga 
scoutkårer som samarbetade med KFUM/
KFUK medan de övriga kårerna använde 
bruna skjortor.

Efter att förbunden på 1970-talet slagits 
samman började man utveckla ett enhet-
ligt och gemensamt scoutprogram i vilket 
man också tog i beaktande grundskoleför-
nyelsen som skedde samtidigt. Trots att 
man försökte förenhetliga verksamheten 
var programmet ändå mycket varierande 
och splittrat. På olika orter betonades olika 
slags program och man fortsatte använ-
da sina egna programmaterial. Först när 
organisationen på 1990-talet genomförde 
programförnyelsen kan man säga att pro-
grammet blev enhetligt i så gott som hela 

landet. En långvarig stabilitet inom FS har 
gjort det möjligt att kontinuerligt utveckla 
scoutverksamheten. Trots att samhället 
stadigt förändrats har man lyckats möta 
samhällets behov. Under 2000-talet har 
man bland annat ändrat på organisatio-
nens interna struktur och förnyat målen för 
fostran, åldersgrupperna, scoutprogrammet 
och utbildningssystemet. De nationella 
storlägren har under årens lopp vuxit och 
blivit en återkommande och viktig tradition 
för finländsk scouting. Lägren är viktiga 
dels för sammanhållningen i den finländska 
scoutorganisationen, dels för att visa upp 
finländsk scouting för resten av världen. 
Det första finländska storlägret, finnjambo-
reen Karelia ordnades år 1979.

BOKTIPS:
Magnus Londen: Över dagsstänkta berg,  
Finlandssvensk scouting 1910–2010

Robert Baden-Powell: Scouting for boys

På finska:
Marko Paavilainen: Aina valmiina – Partioliike Suo-
messa 1910–2010

Liisa Savunen: Partiotytöt Suomessa 1910–1972

Robert Baden-Powell: Ohjeita partiojohtajille

På engelska:
Robert Baden-Powell: Aids to scoutmastership
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BETYDELSEFULLA PERSONER  
INOM FINLÄNDSK SCOUTING

VERNERI LOUHI- 
VUORI (1905–1981) 

Louhivuori var på 1910-talet 
biträdande generalsekreterare 
för Helsingfors KFUM. Med 
hjälp av B-P:s bok Scouting 
for Boys körde han i gång 
verksamhet för pojkar inom 
föreningen. Han var en person 
med god samarbetsförmåga 
och ett diplomatiskt arbetssätt. 
Han hade olika ledande 
positioner inom de nationella 
scoutförbunden under en 
period på 40 år. 

ANNI COLLAN  
(1876–1962)

Collan jobbade i Skolstyrelsen 
som inspektör för flickors 
gymnastikundervisning. Hon 
var mycket betydelsefull 
inom flickscoutingen och en 
förebild för många. Under åren 
1932–1938 var hon medlem i 
WAGGGS:s Världskommitté och 
således den första finländaren 
som valdes in i styrelsen för ett 
av scoutingens världsförbund. 
Collan var också under åren 
1922–1941 ledare för ett av de 
finländska scoutförbunden och 
skrev flera av de scouthand-
böcker som använts i Finland.

RAFAEL HELANKO  
(1908–1986)

Helanko är känd som skribent 
av scouthandböckerna och 
har haft ett stort inflytande 
speciellt i utvecklingen av pa-
trullsystemet. I den finländska 
scoutingen är kamratledarens 
roll mycket mer betydelsefull 
och självständig än i många 
andra scoutländer. Den 
aktivitet och utveckling som 
sker inom gruppen anses vara 
lika viktigt som att gruppens 
medlemmar utvecklar sina 
färdigheter med hjälp av 
scoutprogrammets aktiviteter. 
Gruppen i sig och scoutpro-
grammet ses som likvärdiga 
metoder för fostran. Inte förrän 
på 2000-talet har scoutpro-
grammet börjat betona de 
vuxnas roll som scoutverksam-
hetens möjliggörare.

Louhisuden  
solki

Collanin  
solki
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OHEDERSSCOUTER
Finland Scouter har till dags dato (2022) utnämnt fem personer 
till hedersmedlemmar, det vill säga hedersscouter. På föreningens 
30-årsfest år 2002 kallades forstrådet och Finlands Scouters första 
ordförande Kata Jouhki samt ministern Helvi “Heli” Sipilä till he-
dersscouter. På medlemsmötet år 2012 kallades Doris “Dodo” Stock-
mann till hedersmedlem. Hon var bland annat en ledande kraft i 
att förena scoutförbunden till en gemensam nationell förening. På 
medlemsmötet 2014 kallades ministern Christoffer “Toffe” Taxell 
och generalkonsul Johannes Koroma till hedersmedlemmar. 

BOKTIPS: 
Läs mera om centrala per-
soner i den finlandssvenska 
scoutingen i historiken Över 
daggstänkta berg, skriven av 
Magnus Londen.
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Scoutingens två världsförbund definierar 
värdegrunden för all scouting i värl-
den. Scoutingens målsättning är också 
världsomfattande och finns nerskriven 
både i världsförbundens och de nationel-
la scoutorganisationernas stadgar.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter 
ry:s (SP-FS, här: FS) grundstadga de-
finierar och ger riktlinjer för all scout-
verksamhet i Finland. Den är utarbetad 
utgående från de två världsförbundens, 
WOSM:s (World Organization of the 
Scout Movement) och WAGGGS:s (World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts) 
grundstadgor. FS:s grundstadga är ett do-
kument som godkänns av båda världsför-
bunden och av FS:s medlemsmöte. 

Grundstadgan och värdegrunden är i 
utgångspunkten beständiga element men 
ändå inte helt och hållet oföränderliga. 
Världen och samhället förändras med 
tiden och det måste också scoutingen vid 
behov göra. På så sätt kan scoutingen 
fortsätta vara en aktuell och livskraftig 
organisation. Det är speciellt viktigt att 
värdegrunden är sådan att målgruppen, 
det vill säga barn och unga, upplever 
scouting som sin egen – att de kan 
identifiera sig med verksamheten och 
att de förstår och står bakom värdering-
arna. Med andra ord är grundstadgan 
och värdegrunden något som man håller 
fast vid men med jämna mellanrum ser 
över med en kritisk blick och vid behov 
uppdaterar ord och begrepp att bättre 
motsvara dagens behov och tidsanda. År 
2018 beslöt FS att finländska scouting-
ens grundstadga skulle förnyas. Den nya 
grundstadgan godkändes 2020. 

Läs mera om FS:s grundstadga på Finlands Svenska 
Scouters hemsida: www.scout.fi/strategi-och-verk-
samhet.

I grundstadgan hittar du 
officiella definitioner på det 
som är grundläggande för 
scoutingen. Suomen Parti-
olaiset – Finlands Scouter 
ry:s grundstadga innehåller 
följande delar:
 • Scoutrörelsens syfte, mål 

och verksamhetsprinciper. 
Här finns också en beskriv-
ning över samarbetsavtalet 
mellan Finlands Scouter och 
Finlands Svenska Scouter. 
Samarbetsavtalet behandlar 
hur den svenskspråkiga verk-
samheten förverkligas.

 • Scoutingens värdegrund: 
scoutidealen, löftet och 
valspråket.

 • Scoutfostran: målen för 
fostran, scoutmetoden och 
scoutprogrammet.

SCOUTINGENS GRUNDSTADGA

SUOMEN PARTIOLAISET 
– FINLANDS SCOUTER RY:S 

GRUNDSTADGA

http://www.scout.fi/strategi-och-verksamhet
http://www.scout.fi/strategi-och-verksamhet
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Målet berättar varför organisatio-
nen överhuvudtaget finns till. Det är 
speciellt viktigt för en ideell organi-
sation att ha ett klart och tydligt mål. 
För företag är målet allt som oftast 
att uppnå ekonomisk vinst åt ägarna. 
Offentliga organisationer styrs av lagar 
och förordningar och sätter själv upp 
sina mål och förtydligar syftet för sin 
verksamhet.

I scoutingen används ibland ordet 
mission i stället för mål, vilket betyder 
en viktig uppgift eller ett kall.

För att kunna definiera målet måste 
man svara på frågan varför? Är tillväxt 
och fler medlemmar ett självändamål, 
ett sätt att säkerställa tillräckliga re-
surser eller ett sätt att påverka världen 
så mycket som möjligt? Även i scout-
kåren är det viktigt att fråga sig varför 
man håller på med verksamheten. När 
man känner till målet är det lättare 
att precisera hurdan verksamhet som 
stöder ändamålet. Det är viktigt att var 
och en känner till och förstår målet 
– det ger en riktning och mening åt 
verksamheten.

SCOUTINGENS MÅL

Hur skulle 
du med egna 

ord sammanfatta 
scoutverksamhetens 

syfte? Hur kan du i din 
egen scoutroll eller 

grupp uppnå det 
här målet? 

ATT REFLEKTERA ÖVER

Scoutingens mål är en person 
som till sin personlighet och 
i sina levnadsvanor är en 
balanserad, ansvarskännande, 
aktiv och självständigt tänkande 
samhällsmedlem såväl lokalt och 
nationellt som internationella.
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s 
grundstadga 
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SUOMEN PARTIOLAISET  
– FINLANDS SCOUTER RY:S 
VERKSAMHETSPRINCIPER 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s (SP-FS) grundstadga 
definierar också de principer enligt vilka verksamheten förverkligas:
 • Öppenhet och jämlikhet ska tillämpas i all scoutverksamhet och i allt 

beslutsfattande inom scoutingen.

 • Scoutrörelsen förbinder sig till Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

 • Scoutingen verkar enligt principerna för en hållbar utveckling.

 • SP-FS är en ungdomsorganisation där unga är aktiva aktörer.

 • SP-FS är ett självständigt förbund som inte strävar efter vinst.

 • Scoutrörelsen är partipolitiskt obunden.

 • SP-FS är ett religiöst obundet förbund.

 • Scoutverksamhet ordnas på finska och svenska och dessutom även på 
andra språk. SP-FS och Finlands Svenska Scouter (FiSSc) har ingått ett 
samarbetsavtal om organiseringen av den landsomfattande svenskspråkiga 
scoutverksamheten så att FiSSc sköter de svenskspråkiga uppgifterna på både 
centralorganisations- och distriktsnivå.

 • SP-FS är medlem i WAGGGS och WOSM och är världsförbundens enda 
representant i Finland.
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VÄRDEGRUND
Målet berättar vart man är på väg. 
Värdegrunden i sin tur berättar på 
vilket sätt man kan uppnå målet. Den 
kompletterar målet genom att definie-
ra det som är mest grundläggande för 
verksamheten och vilka saker som man 
absolut inte vill avstå från. Värde-
grunden är klippan som verksamhe-
ten står på medan verksamhetens alla 
andra element vid behov kan ändras 
eller omdefinieras för att bättre tjäna 
målsättningen. Scoutingens värdegrund 
består av scoutidealen, scoutlöftet och 
scouternas valspråk. Värdegrunden 
definierar bland annat att verksamhet i 
grupp alltid är en del av scouting. Trots 
att det är möjligt att uppnå målet också 
på andra sätt så är det en förutsättning 
att man i scoutverksamheten jobbar 
tillsammans.

Scoutidealen sammanfattar och 
konkretiserar värdegrunden. De ger ett 
klart svar på hur en scout ska agera. 
Ett ideal är trots allt ett mål som man 
aldrig helt och hållet kan uppnå – det 
är något som man strävar efter och 
använder som vägledning. Det finns sju 
scoutideal varav det första, att respek-
tera andra, är gemensamt för alla ål-
dersgrupperna. För varje åldersgrupp får 
scouten ett till två nya ideal att försöka 
leva upp till. Det nya idealet beskriver 
ofta de utmaningar som åldersgruppen 
i fråga kan möta men är också aktuella 
genom hela scoutstigen. När scouten 
når roverscoutåldern har hen alla sju 
idealen enligt vilka hen ska sträva efter 
att leva.

De finländska scoutidealen motsvarar 
det som i flera andra länder kallas för 
scoutlagen.

     ÖVNING  

Nedan ser du alla sju scoutidealen 
som sammanfattar och konkretiserar 
scoutingens värdegrund. Reflektera över 
idealen med hjälp av frågorna.

1. Att respektera andra
 • Varför är det här scoutens första ideal?
 • Måste man respektera en annans åsikt 

även om den strider mot scoutingen 
värdegrund?

2. Att älska naturen och skydda miljön 
(vargungarna)
 • Gäller det här idealet också i en 

stadsmiljö?

3. Att vara pålitlig (äventyrsscouterna)
 • Varför är det viktigt att vara pålitlig? 
 • Vad gör en pålitlig person om hen är i 

en situation där det är omöjligt för hen 
att göra som hen lovat?

4. Att främja vänskap över gränser 
(spejarscouterna)
 • Hurdana gränser skiljer oss från 

varandra? Varför finns de här 
gränserna?

5. Att känna sitt ansvar och vara aktiv 
(explorerscouterna)
 • Hur kan man stödja en ung i att uppnå 

den här målsättningen?
 • Vilka saker kan hindra en person från 

att ta tag i något och komma i gång?

6. Att utveckla sig själv som människa 
(roverscouterna)
 • Varför är det här inte ett ideal för de 

yngre åldersgrupperna?

7. Att söka sanningen i tillvaron 
(roverscouterna, vuxna)
 • Hur hittar man sanningen i tillvaron?
 • Är sanningen i tillvaron likadan för 

alla?
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Scoutlöftet är som ordet säger ett 
löfte om att förverkliga scoutingens 
värderingar och förbinda sig till dem. 
Genom löftet lovar scouten att sträva 
efter scoutingens mål, det vill säga att 
utvecklas på ett personligt plan till 
att bli en aktiv medborgare. I en del 
kårer avger scouterna scoutlöftet varje 
gång de inleder en ny åldersgrupp, i 
andra kårer avger man löftet en gång, i 
början av sin scoutstig. Barn och unga 
förstår löftet och dess innebörd på 
olika sätt beroende på det utvecklin-
gsstadium som de är i. Scoutlöftet kan 
också förnyas i vuxen ålder. Ett hög-
tidligt löftestillfälle som följer kårens 
traditioner gör löftesgivningen till en 
minnesvärd och viktig stund.

Jag lovar att enligt bästa för-
måga leva för mitt lands och 
för världens bästa, att växa i 
min åskådning och att varje 
dag förverkliga <åldersgrup-
pens> ideal.
Scoutlöftet

Scouternas valspråk är Var redo. 
Valspråkets innebörd är samma på 
alla språk, till exempel Ole valmis på 
finska och Be prepared på engelska. På 
uppmaningen Var redo är svaret Alltid 
redo, vilket berättar om den inställning 
till livet som en scout lovar att sträva 
efter. En scout är redo för utmaningar 
och äventyr som hen ställs inför, hen 
är redo att ställa upp för en kompis 
och hen är redo att kämpa för något 
som känns viktigt. Valspråket kan till 
exempel användas som ett rop för att 
inleda en grupps möte.

Var redo.
Scouternas valspråk

Finlands Svenska Scouter (FiSSc) och 
Finlands Scouter (FS) har ingått ett sa-
marbetsavtal om hur den landsomfat-
tande svenskspråkiga scoutverksam-
heten organiseras. I avtalet framgår 
att FiSSc sköter de svenskspråkiga 
uppgifterna på både centralorganisa-
tions- och distriktsnivå. FiSSc styrs av 

FS:s grundstadga men har utöver det 
en egen verksamhetsplan. FiSSc för-
verkligar den landsomfattande svenska 
verksamheten enligt en skild plan (FS 
svenska), som kompletterar verksam-
hetsplanen. 

FINLANDS SVENSKA SCOUTERS VERKSAMHET
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DEN FINLÄNDSKA SCOUT-
ORGANISATIONEN FÖRNYADE 
GRUNDSTADGAN 2018–2020

Den finländska scoutingens grundstadga 
uppdaterades senast år 2020. Förnyelsen 
var en flerårig process där både scouter 
på olika nivåer inom organisationen och 
externa organisationer hördes. I samband 
med uppdateringen ändrades bland annat 
scoutlöftet, så att man frångick formulering-
en om att ”älska sin Gud” för att i stället lova 
att ”växa i sin åskådning”. Dessutom upp-
daterades en del av scoutidealens formule-
ringar på svenska för att bättre motsvara de 
finskspråkiga.

Processen med att uppdatera grundstad-
gan är omfattande och görs därför mycket 
sällan. Den föregående grundstadgan 
godkändes år 2010.

Arbetsprocessen för förnyelsen åskåd-
liggör det demokratiska beslutsfattandet i 
scoutingen:
 • Under åren 2017–2018 förde man en värde-

diskussion i den finländska scoutorganisa-
tionen. I samband med den här diskussionen 
uppkom behovet att uppdatera värdegrunden 
och grundstadgan. På Finlands Scouters med-
lemsmöte år 2018 fattades ett beslut om att 
förnya grundstadgan under åren 2019–2020. 

 • Man inledde processen våren 2019 genom att 
be medlemmarna berätta sin åsikt om vilka 
värderingar som är viktigast för scoutingen. 
Utgående från svaren skrevs det under hös-
tens lopp ett utkast till en ny grundstadga. 

 • Grundstadgan översattes till svenska av 
Finlands Svenska Scouters (FiSSc) kansli och 
styrelse, varefter en professionell språkvårda-
re behandlade texten.

 • Efter att utkastet godkänts av Scoutrådet 
skickades texten till världsförbunden som 
i sin tur gav respons om innehållet. Under 
våren 2020 godkände världsförbunden, FS:s 
styrelse och Scoutrådet det omarbetade 
förslaget. Senare under hösten godkände 
medlemsmötet den nya grundstadgan. 

     ÖVNING  

I samband med att grundstadgan 
förnyades fördes en värdediskussion 
i hela organisationen. Med hjälp av 
workshoppar och enkäter samlade 
man in medlemmarnas åsikter 
gällande vilka värderingar som är 
viktigast i scoutingen. Enligt med-
lemmarnas åsikt är de viktigaste 
värderingarna:

 • att hjälpa och respektera andra 
människor

 • att skydda och respektera naturen
 • att acceptera och utveckla sig 

själv
 • att agera etiskt
 • att förhålla sig öppet och positivt 

till att söka sin tro och andlighet
 • att agera ansvarsfullt, vara pålitlig 

och aktivt ta itu med saker och 
ting

 • att agera aktivt på ett samhälle-
ligt plan

 • att vara lojal mot sitt land
 • att främja fred och samarbete i 

världen
 • att främja jämlikhet och 

jämställdhet
 • att engagera unga i beslutsfat-

tande
 • att vara partipolitiskt obunden.

Hur tycker du att de ovan nämna 
viktiga värderingarna syns

 • i scoutingen mål
 • i scoutidealen
 • i scoutlöftet
 • i scouternas valspråk
 • på andra ställen och i andra doku-

ment som berör scouting?
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SCOUTFOSTRAN
Scoutfostran är verksamhetens kärna. De 
grundläggande verktygen för att jobba med 
fostran i scouting är:

 • målen för fostran, som preciserar 
scoutingens målsättning

 • scoutmetoden, som berättar på vilket sätt 
man förverkligar verksamheten för att 
uppnå målen

 • scoutprogrammet, som är en konkret 
beskrivning av de aktiviteter som verk-
samheten innehåller och med vilka man 
uppnår målen för fostran. Aktiviteterna 
tillämpar scoutmetoden i praktiken.

MÅLEN FÖR  
FOSTRAN
Scoutingens mål för fostran är indelade i 
mindre delområden för att det ska vara enk-
lare att uppnå scoutingens mål. Målen för 
fostran är delade i följande fyra områden:

 • förhållandet till sig själv, det vill säga hur 
scouten tar hand om och utvecklar sig 
själv

 • förhållandet till andra, det vill säga hur en 
scout förhåller sig till andra och hur hen 
agerar i sociala grupper

 • förhållandet till samhället, det vill säga 
hur scouten agerar som en del av olika 
organisationer och samfund och hur hen 
kan påverka gemensamma ärenden både 
lokalt och globalt

 • förhållandet till omgivningen, det vill 
säga hur en scout lever och påverkar sin 
omgivning på ett hållbart och ansvarsfullt 
sätt.

De allmänna målen för fostran finns ner-
skrivna i grundstadgan och är de samma för 
alla åldersgrupper. De beskriver målen på ett 
allmänt plan: att scoutverksamheten strävar 
efter att fostra medlemmarna till att agera 
aktivt och ansvarsfullt i förhållande till sig 
själv, till andra, till samhället och till sin 
omgivning. Scoutverksamheten lär individen 
färdigheter som hjälper hen att leva ett rikt 
och balanserat liv.

De åldersgruppsspecifika målen för fostran 
beaktar åldersgruppens utvecklingsstadium 
och de utmaningar som barn eller unga i den 
åldern ofta stöter på. På det sättet är pro-
grammet alltid lagom utmanande och mål-
sättningarna lämpliga. Trots att de allmänna 
målen för fostran är samma för en 7-årig 
vargunge och en 15-årig explorerscout kan 
de inte ha likadana aktiviteter och program-
met kan inte vara upplagt på samma sätt.

De åldersgruppsspecifika målen för 
fostran är gjorda utgående från ett genom-
snitt på hur barn och unga utvecklas. Ett 
av äventyrsscouternas mål för fostran är 
till exempel att äventyrsscouten förhåller 
sig nyfiket till olika människogrupper och 
värdesätter också människor utanför sin 
närmaste krets. Enligt explorerscouternas 
mål för fostran ska explorerscouten bland 
annat klara av att skapa olika människore-
lationer. Hen ska också modigt ifrågasätta 
fördomar och försöka att inte bli påverkad 
av dem. Individens utveckling följer ändå 
sällan medeltalet och kan i vissa fall avvika 
en hel del från genomsnittet. Vi har alla en 
egen personlighet och individuella behov, 
vilket är viktigt att ta i beaktande när man 
förverkligar programmet. Läs mera om 
mångfald fr.o.m. s. 224.
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SCOUTMETODEN
Scoutmetoden berättar på vilket sätt man 
förverkligar scouting, det vill säga vilka 
metoder som hjälper barn och unga att 
växa och utvecklas. Verksamhet som 
innehåller scoutmetodens alla delar är lätt 
att känna igen som scouting och erbjuder 
sådana upplevelser som scoutingen strävar 
efter. Scouten får göra saker tillsammans 
med andra och öva på att vara en del av 
en grupp. Hen får också naturupplevelser 
och möjlighet att själv göra lagom utma-
nande saker med stöd av en vuxen. När 
verksamheten följer scoutmetoden både 
känns och syns det att programmet är just 
scouting och inte något annat.

För att möta de olika scoutorganisation-
ernas behov är scoutmetoden formulerad 
på litet olika sätt beroende på var i världen 
man befinner sig. De båda världsförbunden 
har också egna definitioner av scoutmeto-
den vilka skiljer sig till en del från varandra. 
Gemensamt för alla länders scoutmetoder 

är att de har utgångspunkt i hur världs-
förbunden definierat dem. I samband med 
programförnyelsen 2008 omarbetades den 
finländska scoutmetoden till sin nuvarande 
form. 

Scoutprogrammet består av de konkreta 
aktiviteter som man gör i scoutverksam-
heten. Aktiviteterna konkretiserar scoutme-
toden – när kåren följer scoutprogrammet 
förverkligar den på samma gång scoutme-
toden i verksamheten. Alla scoutmetodens 
delar behöver inte vara synliga i varenda 
aktivitet eller varje möte, men det är viktigt 
att alla delarna finns med i helheten, till 
exempel i evenemangen eller programmet 
under en termin.

Någon som varit scout i ett eller par år 
vet redan vad scouting är och hur det känns 
att vara scout, även om de inte kan teorin 
bakom verksamheten. Alla scouter har 
upplevt scoutmetoden i praktiken. Den kan 
förverkligas på otaliga sätt, vilket syns i att 
varje scoutkår och grupp sinsemellan är 
olika och unika.
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SCOUTMETODEN FÖR VUXNA?

Scoutmetoden är ett centralt verktyg för att förverkliga scoutfostran, det vill säga 
verksamhet för 7–22-åriga scouter. Utöver målgruppen finns det åtskilliga frivilliga 
vuxna som deltar i och möjliggör verksamheten. Många av de frivilliga använder en 
stor del av sin tid till olika förhållandevis osynliga uppgifter så som kontorsarbete 
och möten. Det här kallas ofta för pappersscouting. Även det är scouting.

Det är endast scoutprogrammet, det vill säga verksamheten för de olika ålders-
grupperna, som måste förverkligas enligt scoutmetoden. Det är ändå betydelsefullt 
även för de vuxna att få förverkliga scoutmetoden i sitt liv. På det sättet är verk-
samheten givande också för dem. Alla scouter, oavsett ålder, förväntas sträva efter 
scoutingens värderingar. På samma sätt strävar man efter att till exempel dagens 
goda gärning och verksamhet i naturen är en naturlig del av varenda scouts liv.

Scoutmetoden kan vara en motivationshöjande faktor för en frivillig vuxen. En 
god gruppanda och utmaningar med stigande svårighetsgrad är viktiga även för 
vuxna och bidrar till att de frivilliga mår bra. Om scoutmetoden är en naturlig del 
av de vuxnas verksamhet lär de sig automatiskt vad den innebär och hur man till-
lämpar den i praktiken. Det är learning by doing i praktiken – åldersgruppsledaren 
lär sig scoutmetoden genom att delta i verksamhet för vuxna och får på samma 
gång verktyg för att förverkliga scoutprogrammet åt scouterna. Det är speciellt 
viktigt att scoutmetoden syns i de olika utbildningarna för att erbjuda deltagarna 
konkreta exempel på hur man tillämpar metoden i verksamheten.

 • Kaminen och den värme som den utstrå-
lar kan tänkas symbolisera att leva enligt 
scoutingens värderingar. Kaminen värmer 
alla som är i tältet – den berör och påverkar 
var och en. 

 • Raden av skor i olika storlekar symboliserar 
verksamhet med stigande svårighetsgrad. 
I takt med att scouten växer och utvecklas 
växer också utmaningarna.

 • Scouthalsduken följer med scouten överallt. 
Halsduken står för symbolik.

 • Hela patrullen sover tillsammans i tältet efter 
dagens gemensamma äventyr. Det här är 
patrullsystemet i praktiken – en egen trygg 
grupp med vilken man får nya upplevelser 
och minnen för livet.

 • Det vuxna stödet finns alltid lagom nära till 
hands för att vid behov hjälpa och stötta.

 • Tältet är ute i skogen, vilket står för verk-
samhet i naturen. Dessutom kan man aldrig 
undgå att få lite kvistar och småsten in i täl-
tet, för att inte tala om att det alltid är någon 
som hamnar sova på en stubbe.

 • Learning by doing, att lära sig genom att själv 
göra, är en viktig del av scoutingen. Scouterna 
sätter själva upp tältet, täljer både tältpinnar 
och tände till kaminen och gör upp elden 
som värmer dem om natten.

 • Den som sitter eldvakt gör dagens goda gär-
ning genom att vaka och se till att de andra 
har det varmt och skönt och kan sova tryggt.

BILDENS URSPRUNGLIGA IDÉ:  
Leo Jäppinen

ETT HALVPLUTONSTÄLT PÅ ETT LÄGER ELLER EN UTFÄRD  
KAN SYMBOLISERA SCOUTMETODEN:
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Att leva enligt scoutingens värderingar är 
kärnan i scoutmetoden. Om verksamheten 
inte grundar sig på scoutingens värdegrund 
kan man inte kalla det scouting, trots att 
alla övriga scoutmetodens delar finns med. 
Läs mera om scoutingens värdegrund på s. 
25–27.

Ibland kan värderingarna kännas 
motstridiga. Det är viktigt för en scout att 
respektera andra och man strävar efter 
att verksamheten ska vara öppen för alla, 
oavsett till exempel ekonomisk ställning. 
Det är också viktigt för en scout att älska 
och skydda naturen, vilket i praktiken kan 
innebära att man vill satsa på ekologisk och 
närproducerad mat. Det här kan till exempel 
leda till en situation där det känns som att 
matkostnaderna inte möjliggör att man er-
bjuder en så låg deltagaravgift som möjligt. 
Saker som först känns omöjliga att kom-
binera är ändå inte nödvändigtvis det. Man 
kan föra en öppen diskussion i kåren för att 
hitta möjliga lösningar, i det här fallet till 
exempel att erbjuda deltagarna möjligheten 
att ansöka om ekonomiskt understöd för 
att delta eller att undersöka möjligheten till 
samarbete med en lokal matproducent. Om 
man trots allt inte hittar lösningar för att 
hålla fast vid alla viktiga värderingar måste 
man föra en gemensam diskussion om vad 
man prioriterar och söka en lösning som 
alla kan stå bakom.

För att alla kårens ledare ska kunna 
förbinda sig till de gemensamma besluten 
är det viktigt att föra en öppen diskussion 
om de värderingar som styr beslutsfattan-
det. Om ledarna upplever att de inte vet på 
vilken grund besluten fattas eller att de inte 
har möjlighet att påverka besluten kan det 
leda till att en del börjar göra som de själva 
vill och fattar egna beslut. Det kan också 
leda till att någon känner sig så utanför att 
hen inte längre har lust att fortsätta scouta.

Att diskutera om värderingar kan för 
någon kännas onödigt och som att man 
slösar bort tid som kunde användas på 
något vettigare. Det kan också kännas svårt 
att prata om värderingar trots att intresset 
finns. Värdediskussioner är mycket viktiga 
eftersom de stöder kårens verksamhet och 
motiverar scouterna till att delta i verksam-
heten. Ta hjälp av stödfrågorna nedan för 
att föra en värdediskussion i kåren. 

Läs mera om personliga värderingar i del 
4 på s. 276–277.

ATT LEVA ENLIGT SCOUTINGEN VÄRDERINGAR

NÄR HAR DU SENAST 
FÖRT EN DISKUSSION 

OM SCOUTINGENS 
VÄRDERINGAR?

Påverkade diskussionen något i 
verksamheten eller i ett beslut som 

fattades?
Upplevde du att du kunde stå bakom det 
beslut som fattades eller den verksamhet 

som beslutet påverkade? Varför/varför inte?

Hurdana personliga värderingar har du?
Hur syns scoutmetoden i den scoutverksamhet 

som du arrangerar?

Finns det något i scoutverksamheten 
som besvärar dig? Vilken värdering 
förknippar du med det? Vad borde 
ske för att saken inte längre skulle 

besvära dig? Vem ansvarar för 
de här sakerna och hur kunde 
du prata om dina bekymmer 

med den personen?

ATT REFLEKTERA ÖVER
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Scoutrörelsens mål är att förbättra värl-
den. Rörelsen kan inte förbli oförändrad 
när världen runt omkring förändras och 
därför strävar man alltid efter att utveckla 
och utvecklas både på organisations- och 
individnivå. 

Åldersgruppernas program bygger på 
stigande svårighetsgrad. De åldersgrupps-
specifika målen för fostran definierar 
målsättningar för varje åldersgrupp. Scout-
programmets aktiviteter i sin tur stöder de 
här målsättningarna. En vargunge övar på 
praktiska färdigheter, till exempel att sova i 
tält och diska sina kärl, medan en spejars-
cout övar på att leda en lek.

I takt med att scouten får mer kunskap 
om ledarskap får hen också mer och mer 
ansvar: vargungen övar på att hålla reda på 
sina egna saker och vara en god kompis, 
äventyrsscouten i sin tur övar på att till-
sammans med sina kompisar ta vara på sin 
grupp. Spejarscouten börjar se efter de yng-
re och explorerscouten bär ansvaret för att 
leda en hel grupp. Roverscouten övar på att 
ta ansvar för hela scoutkåren. De vuxna har 
också möjlighet att utveckla sitt ledarskap 
genom hela sin scoutstig, med olika stora 
uppdrag på organisationens olika nivåer.

Verksamhet med stigande svårighetsgrad 
blir konkret för scouterna när de deltar i 
evenemang tillsammans med de övriga 

åldersgrupperna, till exempel i kårför-
läggningar eller på sommarläger. Här får 
de yngre scouterna själva se vart de är 
på väg – vargungarna ser att äventyrs-
scouterna orienterar i mindre grupper och 
spejarscouterna ser att explorerscouterna 
är kontrollanter på orienteringen och leder 
program som de själv planerat. Det här ger 
scouterna något att se fram emot. Också 
roverscouterna och de vuxna behöver före-
bilder. Om man inte hittar dem i den egna 
kåren kan de kanske finnas i grannkåren 
eller till exempel på förbundsnivå.

Stigande svårighetsgrad innebär också 
att man måste anpassa verksamheten till 
den enskilda individen och hens kun-
skapsnivå. Någon som börjat scouta i 
explorerscoutåldern har inte nödvändigt-
vis samma utfärdskunskaper som den 
som börjat som vargunge. På samma sätt 
kan det hända att en äventyrsscout som 
utanför scoutingen sysslar med oriente-
ring tycker att den några kilometer långa 
scoutorienteringen är alldeles för enkel. 
Verksamheten ska sträva efter att ge 
lämpliga utmaningar åt alla oavsett i vil-
ken ålder man börjar scouta. I scoutkåren 
är det speciellt program- och uppdrags-
chefernas ansvar att se till att program-
mets svårighetsgrad är lämplig för alla.

VERKSAMHET MED STIGANDE SVÅRIGHETSGRAD

1
 M

Å
L

S
Ä

T
T

N
IN

G
S

C
O

U
T

FO
S

T
R

A
N



34 SCOUTLEDARENS HANDBOK

Vygotsky var en rysk forskare inom pedagogik 
som utvecklade proximalzonsteorin. Teorin talar 
om en proximal utvecklingszon, med andra ord 
det området där all inlärning sker. Området delas 
in i tre ringar. Den mittersta ringen åskådliggör 
personens bekvämlighetsområde, det vill säga 
hens aktuella utvecklingsnivå. Här finns allt 
som hen redan kan. Det är sådant som hen kan 
göra utan hjälp av andra och som hen gärna 
gör – en människa njuter ofta av att göra sådana 
saker som hen är bra på. Den yttersta ringen är 
personens obehagsområde som också kan kallas 
den potentiella utvecklingsnivån. Här finns allt 
sådant som hen inte ännu kan men har möjlighet 
att lära sig. Mitt i mellan ligger den proximala 
utvecklingszonen, eller närutvecklingszonen, som 
beskriver allt det som personen kan göra med 
hjälp av en mer erfaren person. Så småningom 
förflyttas färdigheter från obehagszonen via 
närutvecklingszonen till bekvämlighetszonen – 

men inte direkt från den yttersta ringen till den 
innersta. Vygotskys tanke var att människan lär 
sig genom att öva på lämpligt utmanande saker 
med hjälp av en annan person.

I scoutingen talar man om stigande svårig-
hetsgrad och learning by doing, med andra ord 
att lära sig genom att själv få försöka och prova 
på saker och ting. För att utvecklas måste man 
ta sig an nya utmaningar men det är också 
viktigt att utmaningarna är passligt stora. En för 
stor utmaning leder lätt till att man misslyckas 
och det i sin tur ökar känslan av otrygghet och 
minskar motivationen för att delta i verksam-
heten. Ibland kan man också ta sig an saker som 
ligger i ens bekvämlighetszon för att fördjupa 
sin kunskap och fundera över sina målsättningar. 
När scouterna erbjuds lämpliga utmaningar och 
tillräckligt vuxet stöd befinner sig verksamheten i 
den proximala utvecklingszonen.

När började du scouta? Vilka 
färdigheter har du nu som du inte 

tidigare hade? Vem beundrade du? Har 
du idag samma färdigheter eller kunskap som 

den personen hade? Är du nu eller har du varit i 
samma position som hen var?

Vem beundrar du idag? Varför beundrar du den personen?
Vad skulle du vilja göra till näst? Vilken färdighet kunde 

hjälpa dig vidare? Vad borde ske för att du skulle 
vara nöjdare med tillvaron?

På vilket sätt fördelar du ansvar? Hur ser 
du till att verksamhetens svårighets-

grad stiger i lämplig takt?

ATT REFLEKTERA ÖVER

Reflektera över dig själv som 
ledare. Vilka saker kan du 
idag som du inte tidigare 
kunde? Rita en trappa som 
visualiserar hur du utve-
cklats på din scoutstig. Börja 
från det nedersta trappste-
get och skriv in något som 
du lärt dig på varje steg.

     ÖVNING  

VYGOTSKYS 
PROXIMALZONSTEORI

Vad kan jag 
utan hjälp 
av andra?

Vad kan jag inte ännu uppnå?

Vad kan jag lära mig med 
hjälp av andra?

SAK KUNNIGA
UNDERVISNINGS-

MATERIAL OCH 
ÖVRIGT MATERIAL
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PATRULLSYSTEMET
I scoutingen tänker man att barn och 
unga växer och utvecklas när de får vara 
tillsammans och göra saker med andra. 
Därför sker all scoutverksamhet i grupp, 
till exempel i en flock, ett lag eller en 
patrull. Man kan tänka på scoutorganisa-
tionen som ett slags organ som består av 
många små celler, det vill säga grupper 
som tillhör kårer, förbund, distrikt och 
nationella organisationer. Utan de här 
grupperna finns ingen scouting.

För att kunna utvecklas och växa 
behöver barnet eller den unga få känna 
sig trygg i sin grupp. Hen måste också 
känna att hen vill höra till gruppen och att 
hen gärna deltar i gruppens verksamhet. 
Gruppen ska kännas som scoutens hem – 
det gänget som alltid hälsar hen väl-
kommen. En trygg och livskraftig grupp 
kännetecknas av
 • en ledare som har koll på gruppen som 

helhet och leder den vidare
 • en god gruppanda, vilket innebär att 

gruppens medlemmar känner varandra 
bra och litar på varandra

 • ett eget program, det vill säga verk-
samhet som är anpassat till just den 
gruppen och dess medlemmars behov

 • gemensam symbolik, till exempel ett 
eget rop eller ett specifikt sätt att inleda 
möten (läs mera om symbolik på nästa 
uppslag)

 • gemensamma värderingar (läs mera om 
scoutingens värdegrund på s. 25–27).

Del 3, Att leda en grupp fokuserar närmare 
på grupper i allmänhet och hur man leder 
en grupp (fr.o.m. s. 176). Det är speciellt 
viktig att vara medveten om olika negativa 
gruppfenomen som förhindrar ett fun-
gerande patrullsystem. Negativa grupp-
fenomen kan bland annat vara mobbning 
och motivationsbrist.

Patrullsystemet har också som avsikt 
att se till att ingen blir lämnad ensam. Det 
överlägset vanligaste svaret på vad som 
är det bästa med scouting är kompisarna. 
Om man inte hör till en grupp är det också 
mer sannolikt att man slutar scouta. Också 
med tanke på det här är det alltid viktigt 
att sträva efter att förverkliga patrullsys-
temet.

Det finns också ett flertal olika grupper 
på högre nivåer i scoutorganisationen. 
De finns på förbundsnivå, i centralor-
ganisationen och i världsförbunden. De 
här grupperna har allt som oftast som 
syfte att stödja scoutverksamheten, med 
andra ord möjliggör de förverkligandet av 
scoutprogrammet för målgruppen. Trots 
att de här gruppernas egentliga syfte inte 
är att följa scoutmetoden är det viktigt 
att också i dem sörja för en god gruppan-
da och gemensamma värderingar. Även 
de grupper som består av vuxna behöver 
ledarskap och bra gruppanda för att alla 
ska må bra och trivas och för att gruppens 
arbete ska vara välfungerande. Välmående 
är ett självändamål, dessutom är väl-
mående grupper och frivilliga också mer 
produktiva.

Vilka grupper har du 
känt dig trygg i? Vad 

är gemensamt för de här 
grupperna?

Hurdana grupper är du för tillfället 
medlem i? Vilken roll har du i de här 

grupperna?
Fungerar patrullsystemet i din 

egen scoutkår? Hur beaktar 
kårens ledning grupple-

darna?

ATT REFLEKTERA ÖVER
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SYMBOLIK
Symbolik kan tänkas vara hela 
scoutrörelsens gemensamma kulturarv. 
Symbolik består av visuella element och 
seder som bildar ett ”språk”, på samma 
sätt som till exempel trafikregler och 
-märken. Symboler konkretiserar 
abstrakta tankar, vilket gör det lättare 
att komma ihåg och behålla dem som 
en aktiv del av verksamheten.

Man skapar en symbol genom att 
ge något en sådan innebörd den inte 
ursprungligen hade. Scouthalsduken är 
till exempel egentligen bara ett stycke 
tyg som man bär runt halsen, men 
för en scout innehåller den flera olika 
budskap. Scoutsymbolerna berättar ofta 
vem personen är, varifrån hen kommer, 
vilken grupp hen tillhör och vad hen 
gjort. För att känna igen vad som är en 
scoutsymbol kan man fråga sig vilka 
saker som bär på ett budskap som en 
icke-scout inte förstår. Vad är innebör-
den av ett föremål eller ett ord och 
varför gör man på ett visst sätt?

Symboler är viktiga för att bygga 
gruppanda och för att skapa god 
stämning. De ger trygghet och en 
känsla av kontinuitet, med andra ord 
att det som man gör är en del av en 
större helhet och leder någonstans. 
För en ny scout kan symbolerna 
kännas konstiga och främmande men 
när man vant sig vid symboliken 
känns den ofta som en naturlig del 
av både verksamheten och en själv. 
Barn och unga tar ofta modell av de 
inflytelserika personer som finns i 
deras omgivning, också gällande hur 
de ska förhålla sig till scoutingens 
symboler. För unga i puberteten kan 
det vara svårt att acceptera symboler 
som någon utomstående definierat 
eftersom det till den här ålderns 
utvecklingsstadium hör att man börjar 

bygga upp sin identitet på sina egna 
villkor. Eftersom symboliken i värsta 
fall kan vara en exkluderande faktor 
är det viktigt att komma ihåg att 
introducera och förklara symboliken 
för nya scouter så att alla känner sig 
välkomna och delaktiga. Om det finns 
kompisdeltagare eller föräldrar med på 
ett läger kan man till exempel ge dem 
en egen scouthalsduk. Det är också 
viktigt att förklara ord och begrepp för 
att alla ska förstå vad man talar om. 

De mest betydelsefulla symbolerna 
är ofta de som man själv får delta i att 
skapa och utveckla, till exempel grup-
pens namn, ett eget rop eller en fana. 
Symboler som är gemensamma för alla 
scouter är mycket viktiga med tanke på 
scouting som en större gemenskap. Det 
är viktigt att ledaren motiverar varför 
och i vilka situationer man använder 
scoutklädseln och de övriga gemen-
samma symbolerna. Det mest effek-
tiva sättet att förmedla betydelsen av 
symboler är att själv föregå som gott 
exempel och konsekvent använda dem 
som en del av sin egen scoutvardag.

När symboliken fungerar som bäst 
skapar den en känsla av stolthet och 
gemenskap. Scoutsånger som spelar i 
huvudet lockar kanske att delta i flera 
utfärder och läger och ett utmärkelse-
tecken bekräftar att man gjort ett bra 
jobb och är på rätt väg. Syskonringen 
i slutet av mötet gör att scouten går 
hem med känslan av en annans hand 
i sin hand – känslan av att hen inte är 
ensam utan tillhör en gemenskap. 
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1. Sätt ett tidtagarur på 2min. Se dig omkring och skriv upp allt 
sådant som på något sätt har att göra med scouting. Skriv 
alla saker skilt för sig, t.ex. kårhalsduk, förbundshalsduk och 
lägerhalsduk. 

2. När tiden är slut omringar du allt som inte har ett klart och 
tydligt praktiskt ändamål, t.ex. scouthalsduken, en plojknapp 
eller en namnskylt från ett tidigare evenemang. 

3. Skriv sedan in vid varje ring vad saken i fråga betyder för 
dig. Vad berättar föremålet för en annan scout? Skulle en 
icke-scout förstå innebörden av den? 

4. Gå igenom de sakerna som du inte omringat. Är de lika 
viktiga för dig som vilketsom helst annat föremål i världen? 
Bruksföremål kan också ha ett symboliskt värde. Hurdana 
känslor eller tankar förknippar du med föremålen?

     ÖVNING

1
 M

Å
L

S
Ä

T
T

N
IN

G
S

C
O

U
T

FO
S

T
R

A
N



38 SCOUTLEDARENS HANDBOK

Scouthalsduken berättar vilken gemenskap scouten hör till. En scout 
som har flera halsdukar väljer halsduk enligt den roll som hen tar 
vid olika tillfällen. När hen har förbundshalsduken på sig talar hen 
för förbundets del, med scoutkårens halsduk representerar hen kåren 
och med Gilwell-halsduken representerar hen sig själv.

Scoutklädselns märken visar vad scouten har gjort och vad hen 
är stolt över. Spårmärket hjälper vargungen att komma ihåg och 
vara stolt över vad hen gjort och lärt sig tillsammans med sin flock. 
Lädersöljan är ett tecken på att scouten är ledare och utbildad till att 
ha olika ansvarsuppgifter.

Gruppens, scoutkårens eller förbundets rop förmedlar klart och 
tydligt vem det är som närmar sig. Hjärnforskning tyder på att 
människor upplever samhörighet och gemenskap när de skapar ljud 
tillsammans.

Matsånger och tack-rop ger struktur åt dagen och förmedlar att 
man uppskattar det som någon gjort för allas gemensamma väl.

Syskonringen är en tydlig avslutning på mötet och skapar en 
övergång från scoutingens värld till vardagen. En tydlig början och 
ett tydligt slut hjälper speciellt de yngre scouterna att uppfatta vad 
som föregår och vad som förväntas av dem.

EXEMPEL PÅ VANLIGA  
SCOUTSYMBOLER OCH DERAS INNEBÖRD
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Har din scoutkår 
egna symboler? 

Finns det något som 
ni gör som ingen annan 

gör? Vad tänker du om de här 
sakerna? Hur känns de?

Saknar din scoutkår någon av de 
ovan nämnda symbolerna? Var-

för? Kunde kåren ha nytta 
av att ta i bruk en symbol 

som ni i dagens läge 
saknar?

ATT REFLEKTERA ÖVER
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MÄRKEN PÅ SCOUTSKJORTAN

 evenemangsmärken
 lägermärken

 utbildningsmärken
 åldersgruppernas märken

 ortsnamn
 kårmärke

 förbundsmärke 
(distriktsmärke för finska 

scoutkårer)
 organisationsmärke

 löftesmärken 
(världsförbundens märken)

SCOUTSYMBOLIK

SCOUTKLÄDSEL
Till scoutklädseln hör flera olika plagg som antingen kan bäras skilt för sig eller kom-
bineras med varandra. Scouthalsduken är det viktigaste scoutplagget och det tydligaste 
kännetecknet för en scout. Därtill finns scoutskjortan som på vilken scouten fäster de 
olika märkena. På officiella tillställningar kan skjortan kombineras med raka, mörka 
byxor eller en knälång mörk kjol. Scouten kan också bära en Väiski eller barett (basker-
mössa). Förutom scoutskjortan finns också en scoutklänning. En scoutkårs egen college 
är också scoutklädsel. Scoutklädseln kallas också för scoutrigg.

SCOUTSKJORTAN

HÖGER ÄRM: ”JAG”
Den högra ärmen visar vad scouten gjort 
på sin egen scoutstig – vad hen deltagit 
i, vilka aktiviteter hen gjort och vad som 
är viktigt för hen. Det finns bland annat 
märken för evenemang, läger, utbild-
ningar och olika särskilda grupper inom 
scoutingen. På den högra ärmen fäster 
man också åldersgruppernas aktivitets-
märken. Evenemangsmärkena berättar 
om hur aktiv scouten är. Märkena skapar 
också samhörighet mellan dem som del-
tagit i samma evenemang. Explorer- och 
roverscouterna samt de äldre ledarna kan 
själva välja vilka evenemangsmärken de 
vill bära på sin skjorta och hur länge de 
vill ha dem kvar.

VÄNSTER ÄRM: ”MIN GRUPP” 
Den vänstra ärmen visar vilka grupper 
scouten hör till. Ärmens märken visar allt 
från vilken kår scouten kommer till vilket 
världsförbund hen hör till. Gemensamma 
märken förenar dem som hör till samma 
grupp och berättar om en gemensam bak-
grund. Finlands Scouter är medlem i båda 
världsförbunden och rekommenderar där-
för att man bär båda löftesmärkena, det 
vill säga båda världsförbundens märken, 
på sin skjorta. Märkena på vänster arm 
visar också hur scoutorganisationen är 
uppbyggd och åskådliggör att alla scouter 
är del av en världsomfattande rörelse.
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SCOUTMÄRKEN
Scoutmärkena kan delas in i fem olika kategorier. En del av märkena passar i 
flera kategorier. Märkena skapar gemenskap och visar till exempel vilka grup-
per scouten hör till, vad hen uppnått, vad hen kan och att hen fått tack för sin 
insats. De beskriver personens scoutstig och vilka utbildningar hen deltagit 
i, vilka stunder som varit speciellt minnesvärda och roliga och vad hen anser 
att är viktigt. Med hjälp av märken kan man tacka, visa sin uppskattning och 
skapa delaktighet.

Märken som skapar gemenskap
 • Märken som symboliserar allt från vilken kår scouten kommer 

till vilket världsförbund hen hör till.
 • Märkena skapar en känsla av gemenskap bland dem som bär 

dem. De berättar varifrån personen kommer och var hen hör 
hemma i scoutvärlden.

Aktivitetsmärken, åldersgruppsmärken och sigill
 • Märkena åskådliggör hur scouten utvecklats på sin scoutstig.
 • Märkena är ett tecken på att scouten uppnått något specifikt 

och uppmuntrar till att lära sig ännu mer.
 • Åldersgruppsmärkena som man bär på höger ärm hör både till 

den första och den andra kategorin. Trots att de inte betecknar 
en specifik grupp är de en sammansvetsande faktor för alla 
scouter i den åldersgruppen.

Utbildningsmärken
 • Märkena visar vilka utbildningar scouten genomfört. De här 

märkena bärs mestadels av vuxna.

Evenemangs- och verksamhetsmärken
 • Märkena visar hur aktiv scouten varit och vad som intresserar 

hen.
 • Märkena fungerar som en sammansvetsande faktor för alla 

dem som deltagit i samma evenemang. 

Utmärkelsetecken
 • Märkena delas ut för att visa tacksamhet och uppskattning för 

en scouts goda insats för scoutverksamheten.

När du nästa gång får, eller delar ut, ett utmärkelsetecken 
kan du dels reflektera över vad märket betyder för dig, dels 
vad det betyder för den som delar ut eller tar emot det.
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VERKSAMHET I NATUREN
Den finländska scoutverksamheten präglas 
av att naturen i Finland är så lätt tillgäng-
lig. Oberoende om man är i en stad eller 
på landsbygden och oberoende var i landet 
man befinner sig finns det alltid en skog, 
en myr, ett vattendrag eller ett fjäll som 
man lätt kan nå. Naturen är en ypperlig 
miljö för fostrande arbete och fungerar 
också bra för marknadsföring, speciellt i 
stadsmiljöer. Ute i naturen är det lätt att 
förverkliga verksamhet som ger goda er-
farenheter och minnesvärda upplevelser.

Det är viktigt att satsa på verksamhet i 
naturen trots att det ofta kräver både vecko-
slut och hela veckor. Ute i naturen finns 
inte samma bekvämligheter och sociala 
strukturer som i staden, vilket betyder att 
man måste skapa allt själv. I naturen är man 
tvungen att ta mer ansvar, ta eget initiativ 
och göra saker med eftertanke. Det finns 
inte någon som gör saker för en annan utan 
var och en måste vara aktiv, ta initiativ och 
ta hand om sig själv. När man själv bygger 
upp lägret och den dagliga rutinen övar man 
samtidigt helt obemärkt på viktiga färdig-
heter som till exempel att hantera resurser 
och att fatta beslut.

Genom att ta en paus från vardagen 
kan man lägga märke till nya sidor av sig 
själv. Att gå utanför sin bekvämlighetszon 
och tillsammans med sin grupp klara av 
sådant som man aldrig förut gjort är en 
utmärkt metod för att stärka gruppandan 
och bygga förtroende. 

Trots att scoutingen inte är en utfärds- 
eller vildmarksorganisation är verksamhet 
i naturen en viktig del av Finlands Scout-
ers metoder för fostran.

NATUR OCH VÄLMÅENDE 
Den japanska termen Shin-
rin-Yoku (=skogsbad) betyder att 
ta in skogsatmosfären med alla 
sinnen. Det innebär att spendera 
tid i skogen genom att öppna 
sina sinnen för att uppleva kon-
takt med naturen. Forskning tyder 
på att det att man rör sig ute i 
skogen skyddar människan från 
skadlig stress, sänker blodtrycket 
och främjar återhämtningen. I 
naturen är det lättare att vara i 
nuet. Olika vyer och omgivningar 
påminner oss om hur stort allting 
är. För många är naturen som 
en kyrka som gör det möjligt att 
uppleva andlighet trots att man 
inte hör till ett religiöst samfund.

”För dem som har ögon att se med och öron att höra med blir skogen 
på samma gång ett laboratorium, en klubb och ett tempel.” 

B-P i boken Vägen till framgång

Hur mycket av din 
scoutkårs verksamhet 

sker ute i naturen? Känner 
sig barnen och de unga bekvä-

ma med att vara utomhus? Vilka 
ledare lär ut utfärds-, vildmarks- och/

eller seglingskunskaper?
När var ni ledare senast tillsammans ute 

i naturen? Kan ni tänka er att hålla 
ett möte eller en del av ett möte 

utomhus? Läs mera om hur 
man genomför ett prome-

nadmöte på s. 117.

ATT REFLEKTERA ÖVER
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Reservera en dag i din kalender för att gå ut i naturen, antingen ensam eller 
tillsammans med en kompis. Planera inte in något specifikt program eller en rutt 
utan gå bara ut för att spendera tid i skogen, på havet, i fjället, på en ö, på sjön... 
När du kommer ut kan du ta en stund för att koncentrera dig på att lägga märke 
till vad du ser, vad du hör, vad du känner lukten av och vad du känner på din hud. 
Lyssna också till dig själv. Hur känner du dig? Lägger du märke till någon känsla 
eller tanke som väcks inom dig? Hurdana tankar eller känslor lägger du märke 
till? Lägger du märke till någon förändring i dig själv när du är ute jämfört med 
när du var inne?

     ÖVNING  
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Baden-Powell var övertygad om att barn 
och unga lär sig bäst genom att själva 
få uppleva, göra och prova på saker och 
ting. En föreläsning är en bra metod för 
att ge så mycket information som möjligt 
åt så många personer som möjligt men 
fungerar inte lika bra för att utveckla en 
enskild individs vardags- och ledarskaps-
färdigheter. I scouterna får barn och unga 
möjligheten att göra saker och prova på, 
alltid då det är möjligt.

Många upplever det positivt att få prova 
på och göra saker och ting själv. Därför 
är det också en effektiv inlärningsmetod. 
Det är viktigt att scouten förstår varför 
man gör något och vad nyttan av det är. 
Icke-teoretisk verksamhet betyder inte att 
man slopar allt stöd och alla diskussioner 
utan att man varvar teorin med praktiska 
övningar.

Learning by doing betyder oundvikligen 
att man ibland fattar dåliga beslut och 
gör misstag. I motsats till vad ordspråket 
säger lär man sig inte av sina misstag. En 
människa lär sig när hen får möjligheten 

att korrigera sina misstag och lyckas. Ef-
ter att man gjort ett misstag är det därför 
mycket viktigt att man får möjligheten att 
försöka på nytt med bättre kunskap. Att 
misslyckas tär på motivationen och själv-
förtroendet. Därför är det alltid viktigt att 
ge positiv respons. Konstruktiv respons 
ska vara konkret och det ska vara möjligt 
för mottagaren att ha nytta av den i fram-
tiden. Ett barn måste kunna dra nytta av 
responsen inom ett mycket kort tidsper-
spektiv medan en vuxen har förmågan att 
komma ihåg responsen en längre tid.

Det är den vuxnas uppgift att skyd-
da barnet eller den unga från för stora 
motgångar. Om handledaren ser att den 
som hen handleder går åt helt fel håll och 
närmar sig en katastrof är det hens skyl-
dighet att ingripa. Det betyder ändå inte att 
handledaren ska förhindra alla misstag. När 
misstag sker ska hen ta sig tid till att på ett 
tryggt sätt gå igenom situationen och de 
känslor som den väcker. Vid behov för man 
diskussionen i grupp. Genom att gå igenom 
sina tankar och känslor tillsammans med 
gruppen kan man stärka gruppandan och 
känslan av gemenskap. Om scouten dä-
remot inte erbjuds möjlighet att diskutera 
med sin ledare eller sin grupp, vänder hen 
sig ofta till någon utanför gruppen eller 
scoutingen för att få stöd. Det kan tära på 
gruppandan och känslan av gemenskap.

En del av innehållet i scoutprogrammet 
är så pass abstrakt att det är svårt att be-
handla det med hjälp av praktiska övningar. 
Speciellt en del av spejar-, explorer- och 
roverscouternas aktiviteter kan med fördel 
göras genom att föra diskussioner om de 
olika ämnena. Diskussion innebär samspel 
och kommunikation och är också ak-
tiv verksamhet. Diskussion, samspel och 
kommunikation är kanske något av det 
viktigaste som vi i scouterna håller på med.

GIVANDE OCH  
MENINGSFULL VERKSAMHET = 

något som man själv fått välja

en passligt stor utmaning  
i förhållande till kunskapsnivån

en konkret nytta antingen åt sig själv 
eller sin gemenskap

LEARNING BY DOING
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     ÖVNING  

FUNDERA ÖVER PÅ VILKET SÄTT OCH I VILKA SKEDEN DU AKTIVT 
STÖTTAR INLÄRNINGEN NÄR DU NÄSTA GÅNG LÄR UT NÅGOT:

Vad var det senaste du 
gjorde i scouterna? Vilka 

färdigheter övade du på i sam-
band med det? Hur vet du att du 

lärde dig något?
När gjorde du senast ett misstag i scouter-

na? Hur kändes det? Hur reagerade de andra? 
Hur kändes de andras reaktioner?

Kommer du ihåg ett misstag som någon 
annan gjort? Hur reagerade du på det? 
Hur reagerade personen själv på sitt 

misstag? Kunde du ha hjälpt 
personen att lära sig något 

av sitt misstag?

ATT REFLEKTERA ÖVER

Efteråt: 
Hur sätter ni ord på vad ni gjort och 
på vilket sätt ni gjorde det? Hur ser 
du till att ingen blir alltför besviken 
om det som ni gjorde inte lyckades? 
Hur uppmuntrar du deltagarna att 
prova på nytt och fortsätta öva? Barn 
har ett naturligt behov av att berätta 
om vad de gjort och upplevt. Att 
berätta om vad hen gjort och lärt sig 
förstärker barnets minne och stöder 
inlärningen.

1 3

Medan ni håller på: 
Försök hitta på ett sätt att öva som 
ger deltagarna bra erfarenheter och 
känslan av att lyckas. Hur mycket 
stöd behöver de? Hur kan du 
berätta för deltagarna att det 
inte är meningen att genast 
uppnå ett perfekt resultat 
utan att först öva på fär-
digheterna? Hur kan du 
med hjälp av uppmuntran 
och frågor styra deltagarna 
att själva lägga märke till de 
saker som de ska lära sig?

2

Före ni sätter i gång: 
Börja med att berätta vad du 
kommer att lära ut och varför ni ska 
lära er det. Vad har man för nytta 
av den nya färdigheten? När du lär 
ut hur man packar en rinka kan du 
samtidigt berätta för vargungarna 
eller äventyrsscouterna att det är 
lättare att vara ute i skogen när 
man vet var man har sina saker. 
Berätta också att de kan använda 
kunskapen att organisera saker när 
de packar sin ryggsäck till skolan 
eller kassarna i matbutiken.

1
 M

Å
L

S
Ä

T
T

N
IN

G
S

C
O

U
T

FO
S

T
R

A
N



46 SCOUTLEDARENS HANDBOK

På vilket sätt 
påverkar du världen? 

Hur kan du göra världen 
till en bättre plats?

Hur påverkar din grupp (t.ex. 
scoutkåren) världen? Hurdana 

goda gärningar gör ni? Får 
alla medlemmarna en 
erfarenhet av att göra 

goda gärningar?

ATT REFLEKTERA ÖVER

Scoutfostran har alltid strävat efter att 
uppmuntra scouterna till hjälpsamhet 
och tjänstvillighet. Man kan inte för-
bättra världen genom att endast tänka 
på sig själv och sina närmaste. Vi måste 
vara redo att ställa upp för den som 
behöver det, oavsett vem det är. 

En god gärning är något som man 
gör för att hjälpa en annan. Det är 
också något som man gör självmant 
och utan att förvänta sig ett tack eller 
en belöning.

Den här tanken och inställningen 
föds inte av sig själv. En vargunge har 
inte förmågan att se sådana saker i sin 
omgivning som borde åtgärdas eller 
göras. Det betyder att man helt konkret 
måste vägleda barnet i att ta tag i saker 
och ting. Man uppnår ofta det bästa 
resultatet genom att göra de goda gär-
ningarna tillsammans. Inlärning förut-
sätter alltid någon slags belöning och 

därför är det viktigt att komma ihåg att 
tacka. Det välbehag som man känner av 
att någon visar sin uppskattning blir så 
småningom något personen automa-
tiskt upplever när hen vet att hen gjort 
en god gärning.

Det betyder ändå inte att 
man inte behöver säga tack! 
Att tacka är i sig en god gär-
ning som man inte alltid 
kommer ihåg.

Målet är osjälviskhet och att de goda 
gärningarna ska bli en naturlig del 
av scoutens liv. Hen deltar av gläd-
jen att kunna ge något till en annan. 
Baden-Powell sade en gång att lyckan 
är att veta att man lämnat världen en 
smula bättre än den var när man kom 
in i den.

GODA GÄRNINGAR
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     ÖVNING  

“Kom ihåg knopen på din 
scouthalsduk. Den ska påminna 
dig om att göra en tjänst var dag 
inte bara mot dina vänner, utan 
mot vem som helst, också mot 
dina ovänner.”
Robert Baden-Powell,  
Scouting for Boys

I den här övningen ska du använda 
scouthalsduken för att påminna 
dig själv om dagens goda gärning. 
Nästa gång du bär halsduken runt 
din hals kan du öppna knopen som 
binder samman ändorna. När du 
gjort dagens goda gärning kan du 
knyta knopen.

Treklöver-Gilwell-knapparna är en av insignierna som 
visar att en scout genomfört fortsättningsutbildning 
för scoutledare, Treklöver Gilwell-utbildningen. De 
symboliserar att tjäna andra. Vid utdelningstillfället 
hänger deltagaren själv knapparna runt sin hals efter-
som de symboliserar att personen förbinder sig till att 
hjälpa och tjäna andra.

VUXET STÖD
I scoutingen är det de vuxna som möj-
liggör verksamheten. Deras uppgift är 
att bygga upp en struktur som stöder de 
unga i att växa till aktiva medborgare. 
Det viktigaste rättesnöret för den vuxna 
är att den unga inte lär sig att vara aktiv 
utan att hen själv får prova på och göra 
saker och ting. Därför ska den vuxna an-
passa sitt stöd enligt åldersgruppen och 
personen/personerna. Ibland räcker det 
att hen går att få tag på per telefon och 
ibland är det viktigt att hen står bredvid 
och aktivt vägleder. Det tar väldigt 
mycket tid att lära sig genom att prova 
sig fram och resultatet blir inte alltid det 
bästa möjliga. En scoutledare måste med 
andra ord ha en hel del tålamod men 
får i gengäld se hur den unga växer upp 
till en självständig och initiativtagande 
individ.

Den här delen av scoutmetoden finns 
till för att säkerställa att ingen blir 
lämnad ensam med ett för stort ansvar 
eller för stora problem. Erfarna scout-
ledare är också en stor resurs med sin 
kunskap och sina idéer som kan an-
vändas för att utveckla verksamheten.

Scouting strävar efter att fostra 
osjälviska och hjälpsamma individer 
och därför är också frivillighet en viktig 
del av scoutingens filosofi. Vuxna står 
inte i fokus och verksamheten arrang-
eras inte primärt för de vuxna. Men på 
samma gång strävar man efter att också 
de frivilliga vuxna ska trivas och tycka 
att verksamheten är givande. Som tack 
för sin insats får också den vuxna nya 
upplevelser och möjlighet att utveckla 
sin kompetens. Läs mera om att leda sig 
själv i del 4, från och med s. 256 och om 
tack-kultur på s. 201–203.

1
 M

Å
L

S
Ä

T
T

N
IN

G
S

C
O

U
T

FO
S

T
R

A
N



48 SCOUTLEDARENS HANDBOK

Finns det någon person i 
ditt liv som får dig att känna 

dig trygg? Hurdana saker gör den 
här personen?

Tänk tillbaka på en situation där någon 
gjort något för dig. Hurdana känslor upplevde 
du i den situationen? Tänk sedan tillbaka på en 
sådan situation där någon gjort något för dig 
trots att du egentligen bara bett om råd eller 

tips för att själv kunna göra det. Hurdana 
känslor upplevde du då? Var käns-

lorna annorlunda än i det första 
exemplet?

ATT REFLEKTERA ÖVER

     ÖVNING  

Skriv tillsammans med kårens 
ledare ett ”löfte om vuxet stöd”. 
Ni kan använda exemplet nedan 
som modell. Löftet kan ni hänga 
upp på väggen som en plansch 
och alla ledare kan skriva under 
det. Det är lättare att komma 
ihåg löftet om det är på ett 
synligt ställe. 

”Jag lovar att efter bästa förmåga 
vara en trygg, lagom närvarande 
och stöttande vuxen som hjälper 
alla scoutkårens barn, unga och 
vuxna att lära sig genom learning 
by doing. ”
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SCOUT
PROGRAMMET
Det finländska scoutprogrammet har 
utarbetats av sakkunniga inom det 
pedagogiska området. Programmet 
utgår från scoutingens värdegrund och 
målsättning. Det bildar en helhet av 
olika fostringsmetoder som beaktar de 
olika åldersgruppernas utvecklings-
stadier och särdrag. Programmet tar 
också i beaktande den finländska 
scoutkulturen och verksamhetsmiljön. 
Scoutprogrammet består av en mängd 
olika aktiviteter och är det konkreta 
verktyg som används för att förverkli-
ga scoutmetoden och uppnå målen för 
fostran. 

Scoutprogrammet utvecklas stän-
digt och varje scout har möjlighet att 
påverka det genom att ge respons åt 
centralorganisationen. På scoutpro-
grammets hemsida kan vem som helst 
ge respons till centralorganisationen 
och dela med sig av sina idéer och er-
farenheter gällandet hur man kan för-
verkliga aktiviteterna. I kåren är det en 
god idé att samla gruppernas verksam-
hetsplaner på ett och samma ställe och 
se till att alla ledare har tillgång till 
materialet. Tillsammans är det enklare 
att förverkliga högklassig verksamhet 
och på så sätt uppnå målen för fostran.

Läs mera om scoutprogrammet och 
skriv in dina egna tips till aktiviteterna 
på Scoutprogrammets hemsida:  
www.scoutprogrammet.fi.

Uppflyttningsskedet från en ålders-
grupp till följande är en stor förändring 
för en ung scout. En ny mötestid är en 
av de vanligaste orsakerna till att sluta 
scouta. Nya ledare och ett annorlun-
da program kan också påverka valet 
att satsa på en annan hobby i stället 
för på scouting. På grund av det här 
är det viktigt att i kåren sätta extra 
fokus på övergångsskedena så att de 
är så smidiga som möjligt. Man kan 
underlätta uppflyttningen bland annat 
på följande sätt: 

 • Prata om uppflyttningen redan i 
början av det sista året av en ålders-
grupp. Reservera tid för att svara på 
scouternas frågor vid flera olika till-
fällen under årets lopp. Det är också 
bra att skriva ett brev till hemmen 
där man berättar om den följande 
åldersgruppen, om hurdant program-
met är och vilka ledare som kommer 
att leda gruppen. Kom ihåg att lyfta 
fram åldersgruppens höjdpunkter.

 • Bjud in gruppens nya ledare till de 
sista mötena för att bekanta sig med 
scouterna. De föregående ledarna 
kan också komma med på den nya 
åldersgruppens första möten.

 • Sträva efter att så långt som möjligt 
behålla samma mötesdag och kanske 
också -tid för den gruppen som 
uppflyttas. Var också i kontakt med 
hemmen om mötestiden.

 • Arrangera gemensamma evenemang 
för alla åldersgrupperna. På det här 
sättet får scouterna bekanta sig med 
varandra och se hurdant program de 
andra åldergrupperna har. Det gör att 
scouterna får något att se fram emot. 
För de äldre åldersgrupperna kan det 
vara lockande att se vilka friheter 
man får i samband med att man tar 
ett större ansvar.

Fira uppflyttningen på ett läger eller 
en utfärd med något roligt program, till 
exempel ett äventyrsscoutdop.
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ÅLDERS-
GRUPP OCH 

ÅLDER
VIKTIGT I SCOUTINGEN DEN VUXNAS ROLL

Vargungen
7–9

Känslan av trygghet, en egen grupp, att 
lära sig nya saker, lek. Att öva på sociala 
färdigheter, att börja bekanta sig med 
naturen, att öva på att ta hand om sig 
själv och sina saker.

Att handleda, hjälpa och ta hand om 
barnen. Att skapa och upprätthålla en 
trygg gruppanda och lösa konfliktsi-
tuationer.

Äventyrs-
scouten
10–12

Att få tillräckligt utmanande och 
varierande program, att få ta de första 
stegen mot självständighet. Att öva på 
färdigheter, både för uteliv och övrigt. 
Att få prova på små ansvarsuppgifter.

Att lita på barnen men också ge dem 
tillräckligt stöd och trygghet. Att för-
verkliga ett lagom utmanande program 
och lära dem nya färdigheter. Att erbju-
da scouterna upplevelser och äventyr.

Spejar-
scouten
12–15

Att känna sig accepterad och få öva på 
sociala förhållanden – den egna grup-
pen är väldigt viktig. Att få stifta nya 
bekantskaper. Rollmodeller, t.ex. den 
explorerscout som är hjälpledare för 
gruppen. Att få öva på ledarskap. Unga 
i den här åldern kan vara i mycket olika 
utvecklingsstadier och det förekommer 
en stor variation mellan individer i 
början av och under puberteten.

Att försäkra sig om verksamhetens 
kvalitet genom att stödja patrulledarna. 
Att ta i beaktande de individuella beho-
ven på ett finkänsligt sätt, att visa ett 
genuint intresse för den unga. Att finna 
balansen mellan att finnas där för de 
unga och att hålla sig i bakgrunden.

Explorer-
scouten
15–17

Att forma sin egen identitet och öva 
på att ta ansvar. Att öva på att planera 
sin tidsanvändning trots att livssitua-
tionen kan förändras. En lämpligt stor 
ledarskapsuppgift, t.ex. att leda en 
spejarscoutpatrull, som är möjlig att 
anpassa både med tanke på tidsan-
vändning och mängden ansvar. Egna 
kompisar och givande program.

Att stödja och handleda scouterna både 
i explorerscoutprogrammet och i de 
första ledarskapsuppdragen. Att göra 
det möjligt för scouterna att lyckas. 
Att ge konstruktiv och uppmuntrande 
respons. Att se till att verksamheten är 
säker och trygg. Att finnas där för den 
som behöver det.

Rover scouten
18–22

Att öva på ledarskap både självständigt 
och på lång sikt – många har en vilja 
och förmågan att ta mycket ansvar. Att 
hitta balansen mellan olika uppdrag 
och roverscoutprogrammet. I den här 
åldern är det vanligt att en person vill 
ta eget ansvar för både det egna livet 
och sin utveckling. Den egna synen på 
livet blir tydligare. Det här skedet av 
livet är ofta fullspäckat med studier, 
arbete, att bilda egen familj och hitta 
sin egen väg.

Att handleda, utbilda och fungera som 
mentor. Att ge välgenomtänkt och 
konstruktiv respons och nya synvinklar 
på saker och ting. Att respektera allas 
olika livssituationer och vad de innebär. 
Att vid mån av möjlighet möjliggöra ro-
verscoutprogrammet. Att visa förtroen-
de och erbjuda ledarskapserfarenheter 
genom att själv låta sig ledas.
Läs mera om handledning och 
mentorskap på s. 207–209.
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Familjescouting är en hobby för hela familjen där även 
barn som inte ännu är i skolåldern har möjlighet att 
bekanta sig med scouting och göra scoutiga aktiviteter 
tillsammans med sina föräldrar. I familjescouting lär man 
sig nya färdigheter och bekantar sig med scoutkårens 
verksamhet. Familjescouting har inga specifika mål för 
fostran men all verksamhet grundar sig på scoutingens 
värderingar och de allmänna målen för fostran.
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ATT ANPASSA  
SCOUTPROGRAMMET
Enligt grundstadgan ska scoutingens 
fostrande verksamhet ta hänsyn till 
barns och ungas individuella egenskaper. 
I kåren är det speciellt programchefen 
som ansvarar för att se till att scoutpro-
grammet anpassas så att det möter de 
individuella behoven. Om det känns svårt 
att förverkliga scoutprogrammet i den 
egna gruppen är det programchefen man 
ska vända sig till. 

Det är helt möjligt och också önsk-
värt att anpassa scoutprogrammet så att 
det bättre möter målgruppens behov. 
Det viktigaste är att man håller fast vid 
scoutmetoden och målen för fostran. Det 
finns många sätt att anpassa verksam-
heten och inkludera dem som är i behov 
av särskilt stöd. Läs mera om att anpassa 
verksamheten till personer i behov av 
särskilt stöd på s. 235–236.

Det finns inga allmängiltiga regler 
eller sätt för hur man anpassar verksam-
heten utan det är något som alltid sker 
till följd av ett faktiskt behov och genom 
att beakta situationen och individerna. 
Det är bra att använda sunt förnuft men 
samtidigt måste man komma ihåg att 
följa verksamhetens målsättning och 
sträva efter att utnyttja scoutmetoden så 
mångsidigt som möjligt.

Åldersgruppernas åldersgränser går 
också att töja på, till exempel i en sådan 
situation där en grupps medlemmar är 
i olika åldrar. Trots att en del av grup-
pen är redo att uppflyttas till följande 
åldersgrupp kan det vara bra att hålla fast 
vid gruppens sammansättning så att alla 
antingen uppflyttas direkt eller att alla 
väntar ett till år. Den egna gruppen är 
speciellt viktig för barn och unga och på 
det här sättet behöver man inte skilja på 
scouterna, vilket i sin tur uppmuntrar till 
att fortsätta scouta. 

EXEMPEL PÅ SITUATIONER 
DÄR MAN KAN ANPASSA 
SCOUTPROGRAMMET:

 • En person som börjat scouta i spejar-, 
explorer- eller roverscoutåldern kan ha 
behov att öva på uteliv på samma nivå som 
en äventyrsscout. Roverscoutprogrammet 
uppmuntrar exempelvis scouten till att 
delta i en vintervandring eller öva på att 
vandra ensam, men för den som inte har 
mycket eller någon alls erfarenhet av uteliv 
är det viktigt att få börja med att vandra 
korta sträckor tillsammans med någon mer 
erfaren.

 • För att skapa goda förutsättningar för verk-
samheten måste en grupp som inte har en 
trygg och bra gruppanda använda tillräckligt 
mycket tid på gruppbildningsövningar. Det 
här är viktigt även om det betyder att man 
inte hinner göra lika många aktiviteter 
som det ingår i programmet eller som man 
planerat att göra. Det är också möjligt att 
genomföra aktiviteterna så att man fokuse-
rar på gruppbildning i stället för att lära sig 
nya saker.

 • En äventyrsscout som utanför scoutingen 
sysslar med orientering kan ha lika bra eller 
till och med bättre färdigheter än kaptenen. 
Även den här scouten måste få tillräckligt 
stora utmaningar. Om den egna ledaren 
inte kan erbjuda dem är det viktigt att hen 
försöker hitta andra lösningar, till exempel 
genom att låta scouten delta i de övriga 
åldersgruppernas program. Äventyrsscouten 
kan få delta i spejarscouternas orientering 
eller hjälpa till att planera vargungarnas 
eller det egna lagets orientering.

 • En scout som är intresserad av matlagning 
kan få hjälpa till i köket så länge som hen ty-
cker det är en trevlig uppgift och hen också 
deltar i den egna gruppens program.

 • En spejarscout som gärna vill fungera som 
ledare kan få delta i vargungarnas eller 
äventyrsscouternas möten en eller ett par 
gånger i månaden för att prova på att leda 
en grupp. I det här fallet är det viktigt att 
hen får tillräckligt stöd och respons för att 
kunna utveckla sina ledarskapsfärdigheter.
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SCOUTING PÅVERKAR 
VÄRLDEN

Scoutrörelsen bildar en unik interna-
tionell gemenskap med sina 60 mil-
joner medlemmar från runt omkring i 
världen. Internationell verksamhet är 
en del av scoutprogrammet och kul-
turfostran hör till målen för fostran. 
Tack vare scouting får finländska barn 
och unga internationella erfarenheter 
redan i ett tidigt skede. Det här ökar 
deras förståelse för och kunskap om 
det globala samhället. Internationell 
verksamhet gör det också möjligt att 
utveckla den finländska scoutverksam-
heten och bidrar till att scouting skiljer 
sig från övriga ungdomsorganisationer.

Internationella erfarenheter och 
möten med olika människor väcker 
ett intresse för världen och ett globalt 
ansvar. Globalt ansvar betyder att 
individen förstår både hur hens val och 
sätt att agera inverkar och på vilka sätt 
hen har möjlighet att påverka. Det är 
viktigt att förstå att det som man gör 
på ett lokalt plan ofta har en global 
inverkan.

Scoutingens globala ansvar syns rent 
konkret i organisationens partnerskap 
och utvecklingssamarbeten. Finlands 
Scouter har en betydande roll i utveck-
lingssamarbeten där man samarbetar 
med övriga icke-statliga organisatio-
ner och utrikesministeriet. 

Scoutrörelsens utvecklingssamar-
beten förverkligas främst tillsammans 
med lokala scoutorganisationer så att 
man samtidigt jobbar för att förstärka 

scoutrörelsens roll i världen. Utveck-
lingssamarbetet grundar sig alltid på 
att partnerna är sinsemellan jämlika. 
Samarbetet utgår från lokala behov 
och är resultatinriktat. Målet är att 
skapa verksamhet som ger upphov till 
hållbara lösningar. Genom samarbete 
kan scoutorganisationerna få konkret 
nytta av varandra, till exempel innehåll 
till sitt scoutprogram eller sin kom-
munikation. Samarbetet erbjuder också 
en möjlighet att prata om och stärka 
scoutingens unika, världsomfattande 
nätverk.

I en del utvecklingsländer är 
menstruationen en orsak till att 
flickor inte kan gå i skolan. Fin-
lands Scouter, Uganda Scouts As-
sociation och Uganda Girl Guides 
Association har via ett samarbete 
jobbat för att göra inställningen 
till att gå i skola mer positiv och 
för att göra personlig hygien och 
könsmedvetenhet till en naturlig 
del av scoutprogrammet i de tre 
organisationerna.
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VÄRLDEN SOM RESMÅL
LÄGER OCH EVENEMANG

Lägerresor ger deltagarna möjlig-
het att uppleva scoutingen som en 
internationell rörelse, bekanta sig med 
andra kulturer och få vänner från olika 
delar av världen. De världsomfattande 
storlägren, världsjamboreerna, ordnas 
vart fjärde år. Lägren samlar tiotusen-
tals scouter från nästan alla scoutlän-
der runt omkring världen.

Roverway som ordnas på olika ställen 
i Europa, är ett evenemang för scouter 
i explorer- och roverscoutålder. Eve-
nemanget består av ett gemensamt 
läger och olika stigar som innehåller 
aktiviteter med olika teman.

World Scout Moot är ett internatio-
nellt evenemang där programmet är 
uppdelat i två delar. I första halvan 
av evenemanget är alla deltagare 
uppdelade i internationella patruller 
som reser längs olika stigar. Den andra 
delen består av ett läger. Evenemanget 
riktar sig till 15–25-åriga scouter.

Explorer Belt är ett äventyr för ca 
18–26-åriga scouter som Finlands 
Scouter årligen arrangerar. Under 
evenemanget får deltagarna bekanta 
sig med ett lands kultur genom att 
göra en krävande vandring och delta i 
en rundtur.

Utvecklingssamarbeten. I Finlands 
Scouters utvecklingssamarbeten ingår 
ofta lägerresor eller resor för att 
bekanta sig med samarbetspartnerns 
land.

Jamboree on the Air & Jamboree on 
the Internet, JOTA-JOTI, är världens 
största digitala scoutevenemang som 
arrangeras via nätet och på radio. 
Evenemanget samlar varje år över 2,5 
miljoner scouter som bygger vänskap 
över gränserna.

Roverscouternas utlandsprojekt. Scout-
programmet innehåller många aktivi-
teter som behandlar internationalitet. 
Scoutprogrammet når sin höjdpunkt i 
roverscouternas utlandsprojekt, vilket 
erbjuder alla scouter möjlighet att få 
uppleva en scoutresa utomlands. 

Världsförbundens scoutcentrum finns 
runtomkring i världen och har verk-
samhet året om: de erbjuder kurser, 
möten, en möjlighet att bekanta sig 
med den lokala kulturen och olika pro-
jekt för att tjäna samhället. Scoutkårer 
kan arrangera läger eller utlands-
resor till scoutcentrumen. Enskilda 
scouter har också möjlighet att jobba 
i dem. Flickscouternas världsförbund 
(WAGGGS) upprätthåller Our Cabaña 
i Mexiko, Pax Lodge i Storbritannien, 
Our Chalet i Schweiz, Sangam i Indien 
och Kusafiri, som är ett evenemang 
som arrangeras i olika afrikanska 
länder. Scoutrörelsens världsförbunds 
(WOSM) scoutcentrum är Kandersteg 
International Scout Centre i Schweiz.
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Det finns flera kända och inflytelserika personer som antingen är eller har 
varit scouter. Stadsfullmäktigeledamot Ted Apter berättar i sin artikel på 
Scoutmedier om vad han har lärt sig av scoutverksamheten. Han näm-
ner bland annat att han lärt sig om ledarskap, kommunikation och om 
att ta ansvar och vara aktiv. Han konstaterar: “År 2013 blev jag ersättare 
och 2017 ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige. Scouting hade en stor 
bakgrundsroll i detta. Flera årtionden av scoutverksamhet samt att till sitt 
bästa följa scoutidealen betydde att man även blev en pålitlig påverkare.”

KÄLLA: Artikeln Att lära sig respektera andra och sig själv – en utfärd från 
scouting till politiker på Scoutmedier.

EN AKTIV MED
BORGARE
Scoutingens mål är att fostra aktiva 
medborgare som agerar för ett ge-
mensamt väl. Aktivt medborgarskap är 
att ta ansvar för och sköta om ge-
mensamma saker. Vargungen övar på 
sopsortering, spejarscouten skriver ett 
brev till kommunens ämbetsmän med 
ett förslag på var man kunde place-
ra nya sopkorgar. Roverscouten i sin 
tur reflekterar över ett evenemangs 
miljöpåverkan och strävar efter att göra 
evenemanget så hållbart som möjligt.

Medborgarengagemang kräver att 
man känner till hur samhällets olika 
sektorer hänger ihop och samarbetar 
samt att man tar reda på och sätter 
sig in i aktuella ärenden. Med hjälp av 
medborgarengagemang lär man sig so-
ciala färdigheter, att samarbeta i grupp, 
att ta i beaktande andra och respektera 
och uppskatta andras egenskaper och 
åsikter.

Påverkansarbete är ofta osynligt, 
till exempel är ett aktivt val som leder 
till ett köpbeslut ett sätt att påverka. 
Det är också frivilligarbete som strävar 

efter att främja gemensamma intres-
sen, till exempel i skolan, på arbets-
platsen eller i en förening. De unga 
som uppmuntras att delta i och påverka 
inom en fritidshobby har senare i livet 
ofta lättare för att aktivt påverka på ett 
samhälleligt plan. 

LOKALT PÅVERKANSARBETE
Scoutkåren, som är en lokal förening, 
är i bästa fall en initiativtagande och 
aktiv aktör i det lokala samfundet. 
Kårens lokala inflytande kan vara bety-
dande. Att påverka innebär till stor del 
att kommunicera med olika människor. 
Det innebär också att delta i lokal 
verksamhet och det lokala beslutsfat-
tandet. Det här kan till exempel vara 
att aktivt hålla kontakt med ledamöter 
i kommunfullmäktige eller att delta i 
en annan lokalförenings talko. Ju mer 
scoutkårens ledare bekantar sig med de 
lokala beslutsfattarna, desto mer infly-
tande har kåren. Läs mera om kårens 
stödorganisationer och samarbeten på 
s. 133–136.

Man måste få kontakt med rätt 
personer för att kunna påverka. Det 
är viktigt att försöka nå den eller de 
personer som i sitt arbete eller sin po-
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sition har makten och kunskapen att lösa 
de problem som man söker ett svar på. Det 
här kan vara utmanande, speciellt om man 
har att göra med stora, till exempel kom-
munala organisationer. I slutändan är det 
ändå ofta värt mödan. Det är bra att föra 
en öppen diskussion i kårledningen om 
olika ärenden och målsättningar och ut-
nyttja ledarnas bekantskaper och nätverk. 

Scoutkårens lokala påverkansarbete kan 
till exempel vara
 • att ta kontakt med stadens eller kom-

munens myndigheter, t.ex. för att rusta 
upp ett vindskydd eller en eldplats

 • att arrangera ett gemensamt evenemang 
tillsammans med en lokal idrottsfören-
ing för att marknadsföra verksamheten 
och rekrytera nya medlemmar.
Ibland känns ortens övriga scoutkårer, 

idrottsföreningar eller andra lokala fören-
ingar som rivaler. Samarbete är ändå allt 
som oftast gynnsamt för alla. Genom att 
samarbeta kan man utnyttja varje aktörs 
specialkunnande, resurser och olika per-
spektiv för att uppnå gemensamma mål. 
Ett gemensamt mål kan till exempel vara 
att öka synligheten för verksamheten.
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     ÖVNING  

Fundera på följande saker när ni 
planerar ett påverkansprojekt: 
 • Vad vill ni uppnå? Vem drar nytta av 

projektet och på vilket sätt?
 • Vem är projektets målgrupp (läs 

mera om marknadsföringens olika 
målgrupper på s. 162–163)?

 • Hur mycket tid har ni för att 
förverkliga projektet?

 • Vilken är den bästa tidpunkten för att 
förverkliga projektet?

 • Vilka verktyg har ni för att uppnå era 
målsättningar?

PROJEKT: ETT TILLGÄNGLIGT LÄGEROMRÅDE
Scoutkåren Nummen Eränkävijät startade ett tillgänglighets-
projekt i Tavastehus. Syftet med projektet var att göra kårens 
lägerplats så tillgänglig som möjligt, både för kåren själv och 
för andra föreningar i området. Målet var att också personer 
med begränsad rörlighet eller andra specifika behov skulle 
kunna använda området. Ökad tillgänglighet är viktigt för att 
kunna erbjuda scoutverksamhet till allt fler barn och unga och 
för att göra verksamheten mer jämlik.

Under projektet höll kåren aktivt kontakt med staden, ortens 
organisationer för personer med funktionsnedsättning och 
projektets finansiärer. Det praktiska arbetet genomfördes med 
frivilliga krafter. Kåren var aktiv i sociala medier med att berätta 
hur projektet framskred och fick på det sättet mycket synlighet. 
Det bidrog till att skapa en positiv bild av kåren som en aktiv 
aktör i lokalsamfundet och till att allt fler blev intresserade av 
kårens verksamhet och scouting. Projektet var också ett intres-
sant nyhetsämne för den lokala dagstidningen.
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SCOUTORGANISATIONEN  
ÄR PARTIPOLITISKT 
OBUNDEN
Enligt scouternas grundstad-
ga är scoutverksamheten 
partipolitiskt obunden. Ofta 
tror man att det här betyder 
att scoutorganisationen inte 
kan ta ställning och påverka 
samhälleliga frågor, men så 
är inte fallet. Det finns stora 
skillnader i det påverkans-
arbete som en organisation 
och ett politiskt parti gör. De 
enskilda partiernas ideologi 
och målsättningar hör inte 
hemma i scoutverksamheten. 
Däremot kan en enskild 
scout, som är en aktiv och 
självständigt tänkande med-
borgare, höra till ett politiskt 
parti. Politiska partier är ett 
viktigt verktyg för att påverka 
i samhället. 

SCOUTRÖRELSEN HAR  
INFLYTANDE I SAMHÄLLET
Scouting är världens största ungdoms-
rörelse. Den är också en mångsidig och 
betydelsefull samhällsaktör. Ju större 
en organisation är desto mer hörs och 
syns den. En organisation kan påverka 
genom offentliga ställningstaganden i 
samhälleliga diskussioner eller genom 
att ingå samarbeten och partner-
skap. Den kan också påverka genom 
kampanjer i olika medier och ge 
uttalanden, till exempel till lagförslag. 
Finlands Scouter är medlem i Allians 
rf, ungdomssektorns paraplyorga-
nisation i Finland. Tack vare det har 
scoutorganisationen möjlighet att 
påverka lagar och politiska beslut som 
berör unga och ungdomsarbete, också 
på en internationell nivå.

Genom att fostra aktiva och 
ansvarstagande individer skapar 
scoutingen förutsättningar för att 
påverka viktiga samhälleliga ärenden 
på ett globalt plan. Scoutingen har 
bland annat i en del utvecklingslän-
der lyckats förbättra flickors ställning 
i samhället. I västerländska länder 
har man kunnat främja jämlikhet, 
minoriteters ställning och icke-dis-
kriminering. Scoutrörelsen har också 
förbundit sig till att aktivt jobba för att 
stoppa klimatförändringen.
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En av scoutingens grundpelare är 
demokrati. Demokrati handlar bland 
annat om att allas åsikter är lika 
mycket värda och att alla har samma 
möjligheter att påverka gemensam-
ma beslut. Scoutrörelsen fungerar 
enligt demokratiska principer, den är 
uppbyggd och organiserad så att alla 
medlemmar ska ha möjlighet att delta 
i beslutsfattandet. Genom att bekanta 
sig med scoutrörelsen och den natio-
nella scoutorganisationen lär sig varje 
scout i praktiken vad demokrati in-
nebär. Scouten lär sig hur man beaktar 
olika åsikter, hur man ser till att alla 
blir hörda och på vilket sätt man fattar 
demokratiska beslut. När hen växer 
upp får hen en inblick i hur scoutkåren 
är strukturerad och hur gemensamma 
beslut förverkligas i den egna kåren. 
Scoutledaren tar del av beslutsfattandet 
på högre nivå genom att delta i förbun-
dets beslutande möten, ställa upp i val 
för ett ansvarsuppdrag eller lämna in 
en motion eller ett scoutinitiativ för att 
skapa diskussion och påverka.

Scouting är också fredsfostran. Fred 
kan betyda motsatsen till krig, men be-
tyder också mer generellt ett konfliktf-
ritt tillstånd och också ett inre tillstånd 
av harmoni. Med andra ord kan det 
råda fred mellan nationer, men också 
inom grupper kan det råda en fredlig 
stämning och en person kan vara till 
freds med sig själv. Begreppet fred 
innehåller en tanke om allas värdighet, 
säkerhet och välmående. 

Inom scoutingen jobbar vi för att 
uppnå allt detta. Scoutingens mål 
för fostran och scoutprogrammet 
ger individen möjlighet att utveckla 
förhållandet till sig själv, till andra, 
till omgivningen och till samhället. 

Individen strävar efter att lära känna 
sina behov, styrkor och känslor, bli du 
med sig själv och uppskatta sig som 
den person hen är. Som en medlem 
av en grupp lär hen sig konstruktiv 
konflikthantering, att acceptera andra 
som de är och jobba tillsammans 
mot ett gemensamt mål. Genom 
scoutprogrammet får scouten öva på att 
aktivt ta del av samhället och påverka, 
hen får också delta i internationell 
verksamhet som strävar efter att bygga 
broar mellan länder och öka förståelsen 
för andra. En scout jobbar för allas väl, 
inte bara sitt eget, och har på så sätt 
ett aktivt fredsförebyggande grepp om 
tillvaron. Genom verksamhet i naturen 
bygger hen på sitt förhållande till 
omgivningen. Förhållandet till naturen 
är en grundpelare för att kunna 
leva i fred med naturen och också 
tänka på planetens bästa, inte bara 
människornas bästa. Scoutrörelsen 
tar också aktivt avstånd från krig och 
odemokratiska handlingar. 

Scoutingens målsättning är att 
fostra aktiva medborgare som till sin 
personlighet och sina levnadsvanor är 
balanserade, ansvarsfulla, aktiva och 
självständigt tänkande medlemmar av 
det lokala, nationella och internatio-
nella samfundet. Det är en bra grund 
för att jobba för demokrati och fred. En 
vision för scoutingen är att ge alla unga 
färdigheter att förändra världen.

 

SCOUTING ÄR OCKSÅ DEMOKRATI- OCH FREDSFOSTRAN
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ATT LEDA  
FÖRÄNDRING

Scoutingens grundläggande mål att 
fostra barn och unga innehåller en 
strävan efter förändring. Det betyder 
att varenda scoutledare förr eller senare 
får vara med om att leda en föränd-
ring. Förändring är något som vem som 
helst som har det som sin uppgift kan 
leda. I scoutkåren kan spejarscoutlotsen 
utveckla rutinerna för att förverkliga 
etapperna och fyrarna. Uppdragschefen 
kan i sin tur leda en större förändring i 
kårens interna kultur så att alla ledare 
får konstruktiv respons och tack för det 
de gör. Det är inte ovanligt att man i 
scoutingen lägger märke till att det finns 
många saker som kunde förbättras.

En förändring börjar från att man 
lägger märke till att något inte fung-
erar. Det kan till exempel vara frågan 
om att verksamheten lider av ledarbrist 
eller att det är svårt att förverkliga 
scoutprogrammet. Till att börja med 
är det viktigt att föra en gemensam 
diskussion för att konstatera behovet 
för förändring. Ledarnas eller kårsty-
relsens möte kan vara ett bra forum 
för en gemensam diskussion. Till näst 
kommer man överens om vad man vill 
uppnå, det vill säga målsättningar för 
förändringen. En lyckad förändring 
förutsätter att alla är med på den, med 
andra ord måste alla förbinda sig till 
det som man jobbar mot.

Man vet sällan vilka metoder som 
fungerar bäst före man prövat på dem. 

Det är därmed viktigt att modigt ta tag 
i arbetet och lita på att man lär sig och 
hittar den rätta vägen under arbetets 
gång. Kom ihåg att med jämna mellan-
rum se tillbaka på visionen och målsätt-
ningarna – i en förändring som tar lång 
tid att förverkliga är ledarens viktigaste 
uppgift att se till att alla kommer ihåg 
vad man jobbar mot och att uppmunt-
ra och inspirera alla till att fortsätta 
sträva efter målet. Om förändringen är 
omfattande kan det vara bra att spjälka 
upp målsättningarna i mindre delar så 
att man uppnår ett mål åt gången. Att 
uppnå mindre mål under arbetets gång 
är motiverande och ger känslan av att 
man är på väg i rätt riktning och att 
man använder rätt metoder. På det här 
sättet är det också lättare att både förstå 
och uppnå stora mål som till exempel 
Finlands Scouters strategi.

En förändring betyder att man leder 
människor mot att göra på ett annat 
sätt än tidigare. Att fatta gemensam-
ma beslut hör till scoutingen, men alla 
är inte alltid av samma åsikt. Även 
när alla inte är av samma åsikt om 
antingen behovet eller metoderna för 
förändringen är det viktigt att alla på 
något sätt involveras i processen. Det 
är också viktigt att komma ihåg att alla 
är olika och att en del inte ser nyttan 
av förändringen före den är genom-
förd. Det är med andra ord helt okej att 
inleda arbetet trots att någon enstaka 
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person motsätter sig förändringen, 
så länge som majoriteten står bakom 
planerna.

Sträva efter att upprätthålla en god 
stämning även om orsakerna till för-
ändringen skulle vara tråkiga. En god 
stämning gör det lättare att uppnå ett 
gott resultat. Det är också ledarens an-
svar att se till att man tillsammans fi-
rar när man lyckats och att man lär sig 
av sina misstag. När processen känns 
motig och man stöter på utmaning-
ar är det viktigt att påminna sig om 
varför man överhuvudtaget påbörjade 
förändringen. Att komma ihåg orsaken 
hjälper att hålla modet uppe och hitta 
motivationen. 

En förändring är en möjlighet att 
lära sig nya färdigheter. En lyckad 
förändring innebär att man först defi-
nierar de saker som man måste lära sig 
för att förändringen ska vara möj-
lig. Olika utbildningar stöder och ger 
verktyg för förändring och handslags-
diskussionerna är bra tillfällen för att 
gå igenom vad man lärt sig. Vid behov 
kan kåren också själv arrangera en ut-
bildning och be en sakkunnig komma 
och berätta om ett aktuellt ämne. 

EXEMPEL PÅ SITUATIONER 
SOM KRÄVER FÖRÄNDRING: 

 • kåren har ledarbrist

 • kåren har brist på medlemmar

 • kåren saknar en hel åldersgrupp

 • kåren saknar lokal för 
verksamheten

 • kåren vill ta i bruk nya uppdrag, 
t.ex. chefstrion

 • kåren har inte tillräckliga 
resurser för att förverkliga 
scoutprogrammet

 • flera scoutkårer ska slås samman

 • kåren vill förbättra verksamhetens 
kvalitet

 • kåren vill växa

 • kåren vill utnyttja ny teknologi i 
verksamheten

 • kåren vill ändra på verksamheten 
så att den bättre motsvarar 
värderingarna (t.ex. hållbarhet och 
icke-diskriminering).
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STRATEGIN ÄR LEDSTJÄRNAN  
FÖR FÖRÄNDRING

Scoutingens strategi definierar de kon-
kreta mål som man i Finlands Scouter 
valt att fokusera på under en period på 
fem år. Den består av en vision och tre 
delområden som hjälper att uppnå visio-
nen. Under åren 2021–2026 är strategins 
tre tyngdpunkter:

1. Scouting växer
 • Allt fler barn och unga är scouter.
 • Personer med invandrarbakgrund hittar en 

hobby i scouterna.
 • Scouting förverkligas på ett mångsidigt sätt i 

hela landet och vi skapar modigt nya sätt att 
scouta.

2. Scouting ger färdigheter för livet
 • Genom scoutprogrammet får man färdigheter 

att lyckas ännu på 2040-talet.
 • Scouter påverkar aktivt sitt samhälle och 

världen.
 • Scouter motarbetar klimatförändringen.

3. Scoutingen är det bästa stället för frivil-
ligarbete
 • Scoutingen erbjuder en alltmer betydelsefull 

gemenskap och ett meningsfullt frivilligarbete 
för vuxna.

 • I scoutingen utvecklas de frivilligas kunskap 
och kompetens på ett mångsidigt sätt.

 • I scouterna tar vi hand om och bryr oss om 
våra frivilliga.

STRATEGINS  
OL IKA NIVÅER
De olika nivåerna inom 
organisationen förverkligar 
strategin på olika sätt. Punkt 
3 i strategin, scoutingen är 
det bästa stället för frivil-
ligarbete, kan helt konkret 
se ut på följande sätt på de 
olika nivåerna:

FS:s nivå: 
Undersöker hur de vuxna ledarna 
trivs och mår i sina uppdrag t.ex. 
med hjälp av enkäten Bästa stället 
för frivilligarbete. Utvecklar mate-
rial och strukturer som stöder de 
frivilliga vuxna.

FiSSc:s nivå: Förverkligar 
mycket av det som är 
på FS:s nivå på svenska 
och sköter därtill om att 
ha kontakt och stödja 
kårerna, t.ex. genom 
förbundets kårstöds- och 
trivselarbete.

Scoutkårens nivå: Ledarna 
skapar tillsammans en god 
gruppanda inom kåren. 
Uppdragschefen bygger upp 
en fungerande tack-kultur 
och förankrar handslaget 
och övriga metoder för att 
stödja de frivilliga i kårens 
verksamhet.
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“It is awfully important to 
know what is and what is 
not your business”  
(Det är hemskt viktigt att veta vad som 

är och vad som inte är ditt jobb)  
Gertrude Stein 

Den enskilda scoutens nivå: 
Frågar sin ledarkompis hur hen 
mår, säger tack och ställer upp 
när det behövs. Tar hand om sitt 
eget välmående och ork.

Visionen beskriver hurdan organisationen vill 
vara efter en viss tidsperiod. En bra vision är 
både lätt att förstå och enkel att komma ihåg.

Strategin är organisationens plan för de 
kommande åren över hur man kan främja 
och uppnå verksamhetens mål. Strategin tar i 
beaktande de rådande omständigheterna, ger 
riktlinjer till organisationens årliga verksam-
hetsplanering och hjälper att rikta resurserna 
ändamålsenligt.

Scoutingen består av flera olika 
självständiga helheter: scoutkårer, 
scoutdistrikt (finskspråkiga), förbundet 
(svenskspråkigt) och centralorganisa-
tionen. Scoutrådet och medlemsmötena 
som styr centralorganisationen varken 
kan eller ska delta i beslutsfattandet på 
gräsrotsnivå. Scoutingens strategi sät-
ter ramar för de beslut som de övriga 
grupperingarna kan fatta och vilka mål 
de ska jobba mot. Strategin säkerställer 
att alla går mot samma riktning och på 
det sättet uppnår verksamheten så stor 
inverkan som möjligt. 

Under årens lopp har scoutorga-
nisationen lyckats riktigt bra i att 
anpassa sin verksamhet till samhällets 
förändringar. De medborgarrörel-
ser som inte lyckats med det här har 
ofta tynat bort på grund av två olika 
orsaker. En del har tappat sin betydelse 
då de inte lyckats erbjuda något nytt 
eller speciellt, andra har i sin tur blivit 
för specifika med så stora särdrag att 
de inte lyckats locka med tillräckligt 
många i verksamheten. Ständig för-
ändring kräver strategisk planering och 
sådana planer som fungerar som en 
brygga mellan verksamhetens bestän-
diga grundprinciper och den konkreta 
verksamhetsplaneringen. 

Läs mera om scoutingens strategi på Finlands Svenska Scouters hemsida:  
www.scout.fi/strategi-och-verksamhet.
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När man gör en strategi är det viktigt att 
identifiera de förändringar som sker i 
omgivningen. Verksamhetsmiljön syftar 
på övriga hobbyer och fritidssysselsätt-
ningar eller samhället på ett mer allmänt 
plan.

Förändringar kan påverka verksam-
heten negativt men de kan också skapa 
nya förutsättningar och möjliggöra sådant 
som tidigare inte var möjligt. Det finns 
många faktorer som påverkar verksam-
heten och kan ge upphov till förändring-
ar. De kan delas in på följande sätt:
Politiska faktorer: En politisk faktor som 
påverkar vad man lyfter upp i strate-
gin är till exempel scoutverksamhetens 
finansiering. Finansieringen är till stor 
del beroende av understöd, vilka i sin tur 
beror på politiska beslut.
Ekonomiska faktorer: För många barn-
familjer är medlems- och deltagaravgif-
terna ett hinder för att delta i hobbyer. 
Det finns ett ökat behov för ekonomiska 
understöd.
Faktorer som beror på människors be-
teende: Undersökningar tyder på att barn 
och unga inte engagerar sig i föreningar 
på samma sätt som tidigare. Tenden-
sen är att man hellre deltar i enstaka 
evenemang eller en kort period i stället 
för att förbinda sig till verksamheten för 
en längre tid. Det här gäller också för de 
frivilliga vuxna. De evangelisk-luther-
ska församlingarna är på många orter 
scoutingens stödorganisationer. Prog-
nosen är att kyrkan under de kommande 
åren fortsätter mista medlemmar, vilket 
också kan påverka scoutingens medlems-
antal.
Teknologiska faktorer: De grupper och 
gemenskaper som finns i virtuella om-
givningar spelar en stor roll för det sociala 
umgänget och upplevs ofta vara minst 

lika viktigt som det övriga sociala livet. 
Betydelsen av virtuella omgivningar, till 
exempel i sociala medier ser ut att öka 
också i framtiden.
Miljöfaktorer: Oron för miljön och 
klimatförändringen växer och allt fler 
har ett behov av att minska sin klimat-
påverkan och delta i påverkansarbete för 
att uppvärmningen ska bli så liten som 
möjligt. 

Har du lagt märke 
till de ovan nämnda 

förändringarna?
Har du lagt märke till andra 

förändringar i din 
verksamhetsmiljö?

ATT REFLEKTERA ÖVER

Scouting ger alla unga färdigheter 
att förändra världen. 
Scoutingens vision 2021–2026.

VISION
Scoutrörelsens målsättning är 
förhållandevis oföränderlig medan 
organisationens vision alltid är 
knuten till en specifik tidsperiod. 
Syftet med visionen är att beskriva 
hur situationen kommer att se ut när 
strategin är framgångsrik. En bra 
vision skapar gemensam entusiasm 
och visar möjligheter till förbättring 
och en riktning man vill gå mot. I 
tillägg till de nationella visionerna kan 
vilken som helst bestående grupp eller 
långvarigt projekt ha en egen vision. 

ATT FÖRSTÅ VERKSAMHETSMILJÖN
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Vad är din 
scoutgrupps 

vision samman-
fattad i en 
mening?

ATT REFLEKTERA ÖVER

ATT FÖRVERKLIGA 
STRATEGIN
En gemensam strategi gör det möj-
ligt för varje enskild beslutsfattare att 
jobba mot samma mål. Strategin måste 
också förverkligas med målinriktade 
och strukturerade åtgärder. Utgående 
från strategin bildas olika projekt med 
klara tidsramar och riktade ekonomis-
ka medel. Strategisk ledning handlar 
mycket om att fördela och rikta re-
surser. För att man ska kunna säga att 
strategin har förverkligats måste man 
ha använt tid eller pengar på ett nytt 
sätt. Att förverkliga en strategi handlar 
mycket om att skapa nytt men också om 
att avstå från saker och ting.

De konkreta åtgärderna klarnar ofta 
under strategiperiodens gång. Det vik-

Av visionen ovan kan man bland 
annat dra följande slutsatser:
 • Allt fler barn och unga ska erbjudas 

möjligheten att scouta.
 • Verksamheten ska inte bara påverka 

individen men också samhället.
 • Verksamheten ska inte enbart vara 

underhållande men också sträva efter att 
förbättra världen.

 • Trots att barn och unga är verksamhetens 
målgrupp är det helt centralt att de som 
möjliggör och förverkligar programmet, det 
vill säga de vuxna, mår bra, trivs och får 
förverkliga sig själva.

tigaste är därför att börja med att välja 
riktning och komma i gång.

ATT MÄTA HUR VÄL  
STRATEGIN FÖRVERKLIGATS
Under tiden som man förverkligar 
strategin följer man med vilka föränd-
ringar den ger upphov till. På det sättet 
har man hela tiden insyn i hur åtgär-
derna påverkar verksamheten och kan 
vid behov ändra på dem. De viktigaste 
verktygen för att följa upp förändringen 
är olika mätare. Mätarna väljs noggrant 
så att de verkligen visar om man uppnår 
de önskade resultaten. Tillväxt är enkelt 
att mäta genom att följa med med-
lemsantalet under olika perioder. Hur 
scoutfostran påverkar medlemmarna är 
däremot svårare att mäta eftersom det 
också finns andra faktorer, bland annat 
skolan och familjen, som påverkar på 
vilket sätt barn och unga utvecklas som 
individer och som en del av samhäl-
let. Erfarenheter av scoutingen som 
ett ställe för frivilligarbete kan bland 
annat mätas med hjälp av intervju-
er och enkäter, till exempel enkäten 
Bästa stället att göra frivilligarbete som 
årligen skickas ut till alla vuxna ledare 
i Finlands Scouter. Hur scoutingen på-
verkar medlemmarna, omgivningen och 
världen har undersökts i olika projekt 
inom Finlands Scouter och av enskilda 
scouters slutarbeten inom sina studier.

Mätarna måste anpassas till nuläget. 
Om endast 10% av kårerna i ett område 
i dagens läge har en chefstrio kan man 
inte förvänta sig att 100% av kårerna 
har det efter 2 år. Målsättningen måste 
vara på en mer realistisk nivå. 

BOKTIPS, på finska:
Juha Heikkala: Järjestön strategia

Peter Drucker: Voittoa tavoittelemattoman 
organisaation johtaminen
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BELFAST-MODELLEN
är en tabell med vilken man kan kartlägga hur det 
kan vara klokt att använda kårens resurser. Tabel-
len kan till exempel användas på ledarnas möte på 
följande sätt:
1. Rita tabellen på ett stort papper. Välj en post-it lapp i 
egen färg för varje fält. Det behövs med andra ord lappar i 
fyra olika färger.

2. Alla skriver in 2–3 saker i varje fält. Skriv en sak per 
post-it lapp.

3. Efter att alla satt in sina lappar i fälten läser ni snabbt 
igenom dem och grupperar de lappar som berör liknande 
saker.

4. Diskutera speciellt de saker som 
 a. finns uppskrivna på flera lappar och är placerade i 
samma fält. Varför är den saken placerad i just det fältet? 
 b. finns uppskrivna på flera lappar men är placerade i 
olika fält. Be att de som skrivit lapparna förklarar varför de 
valt att placera dem i just de fälten.

5. Reflektera utgående från den föregående diskussionen 
över hur var och en ser på och upplever gruppens arbete. 
Har ni en gemensam syn på gruppen eller skiljer sig med-
lemmarnas åsikter från varandra?

NULÄGESANALYS 

VERKTYG FÖR ATT  
LEDA FÖRÄNDRING

NÅGOT SOM ÄR 
BRA, MEN KAN 

UTVECKLAS
t.ex. ledarnas möten, 

en station för 
sopsortering

NÅGOT SOM KAN 
KASTAS BORT

t.ex. att uppgifterna 
alltid hopar sig på en 

specifik person

EN PÄRLA SOM VI 
ÄR STOLTA ÖVER

t.ex. en god 
gruppanda

NÅGOT HELT NYTT

t.ex. ett sätt 
att koordinera 
samkörning till 

evenemang

SWOT-ANALYSEN
är ett verktyg för att 
åskådliggöra styrkor, svag-
heter, hot och möjligheter. 
SWOT-analysen hjälper att 
skapa en överblick av en 
specifik situation eller av 
verksamheten som helhet.

ENKÄTER
används för att ta reda på 
ledarnas eller medlem-
marnas åsikter om verk-
samhetens nuläge. Vad 
anser de att man gör bra 
och vad tycker de att man 
borde förbättra? På web-
ben finns flera verktyg för 
att skapa enkäter. Om det 
finns många svaranden 
är det bra att formulera 
frågorna som påståenden 
som man kan ta ställning 
till på en numerisk skala, 
till exempel mellan 1–4 
eller 4–10. Enkäter kan 
användas i alla olika 
skeden av förändringen. 
Läs mera om att samla in 
respons på s. 142–143.
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HUNDRA IDÉER

Dela in deltagarna i mindre 
grupper och be grupperna hitta 
på hundra olika åtgärder för ett 
utvalt tema. Ge grupperna till 
exempel 20 min tid – i den här 
uppgiften är det viktigt att ha 
tidspress eftersom det är menin-
gen att också få fram konstiga 
eller överraskande idéer som 
man sedan jobbar vidare på. 
Hundra idéer blir mer konkret av 
att grupperna får hundra post-it 
lappar eller hundra tändstickor 
med hjälp av vilka de kan räkna 
sina idéer.

METODER FÖR ATT TA FRAM  
OCH BEARBETA DET SOM SKA FÖRÄNDRAS

Cirklar för påverkan 

Saker som vi inte kan  
besluta om men nog påverka

Saker som vi varken  
kan påverka eller besluta om

Saker som vi både  
kan besluta om och påverka

CIRKLAR FÖR PÅVERKAN 

Den här metoden passar bra för att plocka ut de 
problem som man vill fokusera på att hitta lösnin-
gar till. Metoden kan till exempel användas för att 
bearbeta de utmaningar som man lyft fram med 
hjälp av de olika verktygen för en nulägesanalys.

1. Skriv upp verksamhetsmiljöns utmaningar eller 
problem på skilda lappar (en sak per lapp).

2. Placera lapparna i de olika cirklarna. Man kan också 
tänka på cirklarna som en piltavla – ju närmare mitten 
man kommer, desto större möjlighet har man att 
påverka eller besluta om problemet.

3. Plocka ut de saker som ni vill fokusera på utgående 
från om det är möjligt att påverka eller besluta om 
dem.

4. Fatta ett medvetet val om att slopa de saker som ni 
varken kan påverka eller besluta om.
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OLIKA FASER I ATT  
FÖRVERKLIGA EN FÖRÄNDRING

CIRKEL FÖR UTVECKLING
Filosofin bakom den här metoden är 
att små förändringar leder till en större 
helhet. Man använder ofta mycket tid 
på att planera en förändring men inte 
lika mycket tid på de övriga faserna. 
Ibland är resultatet av en arbetsdryg 
förändringsprocess inte så effektfull 
som man hoppats. Cirkeln för utveck-
ling är en metod som gör det möjligt 
att utvärdera arbetet under processens 
gång för att vid behov kunna ändra 
på och förbättra arbetet. Med den här 
metoden framskrider arbetets olika fa-
ser i bästa fall i snabb takt. Man börjar 
med en kort planering och förverkligar 
planen snabbt. Därefter utvärderar man 
hur lyckat försöket var, ändrar på det 
som behöver förbättras och planerar 

den följande, mer välfungerande åtgär-
den. Till sist dokumenterar man alla de 
olika faserna, vilket gör det lättare att 
dela med sig av sina lärdomar. Efteråt 
kan man gå tillbaka till de olika stadi-
erna för att följa upp hur förändringen 
lyckats.

EN DRÖMSCOUTKÅR – LÅNG-
TIDS PLANERING FÖR KÅREN
Materialet En drömscoutkår innehåller 
instruktioner och verktyg för att göra 
långsiktiga planer inom scoutkåren. 
Med hjälp av verktyget kan kåren bolla 
olika möjligheter för framtiden och 
steg för steg förverkliga sina drömmar. 
Materialet består av flera konkreta 
övningar som också kan utnyttjas när 
man leder övriga förändringar.



Var och en upplever förändringar på oli-
ka sätt. Förändring väcker ofta en mängd 
olika känslor som antingen kan försvåra 
eller underlätta arbetet. Den som leder 
en förändring har inte alltid koll på vad 
de övriga tänker och hur de uppfattar 
behovet för förändringen och de utvalda 
åtgärderna. Energifältet är en övning 
som kan användas i en projekt- eller an-
nan grupp för att kartlägga på vilket sta-
die var och en befinner sig. Det är viktigt 
att den här övningen görs med god tid 
och i lugn och ro. Om man hastar genom 
övningen leder det lätt till att någon inte 
berättar vad hen verkligen känner och 
tänker, och då tappar övningen helt och 
hållet sin mening.

1. Börja med att be att var och en tyst för sig 
själv funderar över vad de tänker och känner 
om projektet eller den förändring som man 
håller på att genomföra. Vid behov kan man 
be deltagarna blunda.

2. Presentera energifältet, antingen som en 
enhetlig bild eller som enskilda lappar som 
placeras i en cirkel, till exempel på golvet.

3. Låt var och en fundera över på vilket stadie 
de upplever att de befinner sig.

4. Diskutera gemensamt om på vilket stadie 
var och en befinner sig och varför de är där 
de är. Fundera på hur ni tillsammans kan 
hjälpa varandra att komma vidare från det 
egna stadiet.

GESTALT-ENERGIFÄLTET

69SCOUTLEDARENS HANDBOK SCOUTLEDARENS HANDBOK

Jag går på måfå. Jag vet 
inte vad jag gör eller 

varför jag gör det. Jag skapar mig en bild 
av utmaningen och 

möjligheterna. Jag lägger 
märke till behovet för 

förändringen och känner en 
viss iver, men har inte ännu 

tagit det första steget.

Jag fördjupar 
min förståelse 

för projektet och 
planerar resan.

Jag tar itu 
med det 
konkreta 
arbetet.

Jag hålls på den 
utvalda vägen. 

Jag sammanställer 
arbetets fördelar och 

reflekterar både över vad 
jag själv lärt mig och vad 

vi lärt oss som grupp.

Jag känner att det är 
dags att gå vidare.
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MÅLSÄTTNING och FRAMGÅNG
MÅL

ÅTG Ä RDSS TIG

BAKGRUND

NULÄGE

Berätta varför en 
förändring är nödvän-
dig. Vilka faktorer i 
verksamhetsmiljön har 
förändrats?

Anteckningar. I den här 
rutan kan ni skriva upp sa-
ker som är bra att komma 
ihåg och viktiga saker och 
diskussioner som kommit 
fram under arbetets gång. 

Samla ihop 
olika exempel 
som beskriver 
nuläget. 

Definiera de åtgärder som leder  
från nuläget till målet.

Sätt 1–3 mål för arbetet. Beskriv hur 
ni vet att ni uppnått ett mål. 

FRAM-
GÅNG

Helsingfors Stads mall har givit inspiration till planschen
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Gör en stor plansch enligt 
bilden nedan. Det är viktigt 
att det ryms åtminstone en 
post-it lapp per ruta, men 
rutorna kan gärna också vara 
större. Genom att placera 
förändringens olika stadier i 
rutorna synliggör man förän-
dringsprocessen. Syftet är att 
jobba med planschen under 
flera olika tillfällen och vid 
behov tillsammans med flera 
olika grupper. Man kan ändra 
på ordningsföljden på stadi-
erna 1–3 så att de passar så 
bra som möjligt ihop med just 
den förändringen som man 
jobbar med.

ATT VISUALISERA FÖRÄNDRINGSPROCESSEN

1. I Bakgrund-rutan samlar ni fakta om verksamhetsmiljön.

2. Nuläge utgör planschens botten. Skriv in en sak per ruta.

3. Beskriv till följande vilka målsättningar ni har med 
förändringen. Beskriv också konkreta saker såsom mätare 
som med vilka ni vet att ni har uppnått ett mål. 

4. Bygg till sist upp en stig av de åtgärder som ni använder 
för att uppnå målsättningarna. Skriv också in vem som 
ansvarar för den enskilda åtgärden och när ni strävar efter 
att den ska vara gjord. Åtgärdsstigen kan ändras under 
arbetets gång genom att byta ut åtgärder till andra eller 
ändra på ordningsföljden. Markera en förverkligad åtgärd 
med en stjärna eller något annat som tydligt visar att den 
är gjord.

5. På planschen finns också utrymme för anteckningar om 
viktiga saker som kommit fram under arbetets gång eller 
diskussionsämnen som ni kan ta upp i ett senare skede.
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TABELL FÖR AT T FÖLJA UPP HUR FÖRÄNDRINGEN FRAMSKRIDER

ANSVARS-
PERSON 

1

ANSVARS-
PERSON 

2

DEAD- 
LINE   

1

OK, NÄR 
UTFÖRT

DEAD- 
LINE    

2

OK, NÄR 
UTFÖRT

Mål-
sätt-
ning  
1

Åtgärd  
1

Åtgärd  
2

Åtgärd  
3

Mål-
sätt-
ning  
2

Åtgärd  
1

Åtgärd  
2

ANSVARS-
PERSON 

1

ANSVARS-
PERSON 

2

DEAD- 
LINE 

1

OK, NÄR 
UTFÖRT

DEAD- 
LINE   

2

OK, NÄR 
UTFÖRT

Målsätt-
ning:
Att 
förstärka 
utekuns-
kaperna 
inom 
kåren

Åtgärd  1 
En vinter-
utfärd för 
hela kåren.

Love Max

Projekt-
gruppen 
rekryterad 
16.9.

ok

Utfärden 
förverk-
ligas i 
februari

Åtgärd  2  
Alla de som 
ansvarar 
för en 
åldersgrupp 
deltar i en 
utekurs.

Linus Sessan
Ute VIN-
TER-kurs 
28–30.1.

Åtgärd  3  
Ett sam-
läger med 
grannkåren

Lasse Kata

Läger-
staben 
rekryterad 
1.11.

ok
Lägret 
förverkli-
gas i juli

ATT FÖRVERKLIGA EN FÖRÄNDRING
En tabell kan vara ett bra verktyg för att följa med hur arbetet framskrider. 
Tabellen gör det lättare för ledaren att hålla i alla trådar och ha koll på tids-
frister. Det är förvånansvärt viktigt att en ledare har koll på små enskilda 
saker och ser till att de fortskrider. Verktyget fungerar också bra som stöd för 
någon som leder ett projekt.
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Motståndarmes (Conservaticus Conservaticus) är en art som 
påträffas året om i hela landet. Den har ett ihärdigt klagande läte. 
(Ursprungliga idéen: Alivaltiosihteeri: https://areena.yle.fi/1-3701430)

https://areena.yle.fi/1-3701430
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Det finns många olika sätt att förhålla sig 
till förändringar. För någon kan en för-
ändring kännas bra, en annan kan förhålla 
sig likgiltigt och en tredje kan uppleva den 
direkt motbjudande eller skrämmande. 
Det är viktigt att förstå att en människa 
sällan motsätter sig något för att hen vill 
vara jobbig. Bakom ett motstånd finns 
alltid en eller flera känslor, till exempel 
rädsla. Rädsla kan vara förknippad med en 
oro över att förändringen

 • kräver mycket energi och krafter, vilket 
leder till mindre resurser för den löpan-
de verksamheten

 • för med sig något sådant som är svårt 
att lära eller ta till sig

 • innebär att den nuvarande kunskapen 
försvinner

 • innebär att man tappar sin nuvarande 
roll eller position

 • innebär att man måste förändra sitt 
eget sätt att tänka eller förhålla sig till 
omgivningen.

Förändring kan väcka starka känslor efter-
som det oftast innebär att man måste avstå 
från något som man är van vid. Motstånd 
kan ta sig uttryck i kritik, till exempel så 
att personen blir passiv och inte överhu-
vudtaget deltar i planeringsmötena. I vär-
sta fall kan personen känna att verksam-
heten på grund av förändringen inte alls 
längre motsvarar de egna behoven och leda 
till att hen väljer att sluta scouta.

Motstånd kan förorsaka huvudbry för 
dem som försöker förverkliga föränd-
ringen, men det kan också hämta med sig 
något positivt. Med hjälp av olika och till 
och med kritiska synvinklar kan man se 
över både målsättningarna och åtgärderna 
och upptäcka saker som man inte tidigare 
lagt märke till. Det är viktigt att alla som 

är involverade i förändringen känner att de 
har en möjlighet att påverka arbetet, säga 
sin åsikt och bli hörda. Det är sannolika-
re att förändringen lyckas om man tagit 
i beaktande flera olika synvinklar och de 
flesta står bakom planerna. En konstruktiv 
ledare välkomnar och hör på allas åsikter. 
Hen plockar ut de bästa idéerna och gör 
dem till en del av förändringen. Hen note-
rar och lyssnar också på dem som för fram 
orosmoment, trots att de här kanske inte 
kan beaktas då förändringen görs.

Motståndet är ofta störst i början av 
en process men minskar när man ser till 
att alla får tillräcklig information om vad 
som sker. Den som bekymrar sig mycket 
för förändringen kan dra nytta av att se 
att de andra klarar sig fint trots att saker 
och ting ändras. Det är därmed viktigt att 
se till att alla har tillräcklig information 
och tillräckliga kunskaper för att bearbe-
ta allt det nya. Man kan stödja dem som 
förändringen påverkar genom att erbjuda 
dem utbildning och möjlighet till att dela 
med sig av sina kunskaper och öva på nya 
saker tillsammans. Det är också viktigt att 
föra tillräckligt många diskussioner och 
vara lyhörd för de känslor och tankar som 
processen väcker. På så sätt skapar man 
bästa möjliga förutsättningar för var och 
en att lära sig nya arbetssätt och rutiner.

Öppen kommunikation är viktigt i en 
förändring. Se till att åtminstone berätta 
följande saker:
 • varför det behövs en förändring
 • hur förändringen kommer att förbättra 

saker och ting
 • vad man vet om förändringen per dags 

dato
 • vad man inte ännu vet eller kan berätta 

om. Berätta också varför det är så
 • hur var och en kan påverka förändringen.

FÖRÄNDRINGSMOTSTÅND
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