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SYFTE

• Vad är Scouternas program? 

• Hur används programmet? – statistik från kårenkäten

• Hur är det att utbilda om programmet? 

• Vart är vi på väg? - diskussion om framtiden



FÖRHOPPNINGAR
OCH SAMTALSKLIMAT

Vi hoppas på:

• En öppen, nyfiken och konstruktiv dialog 
scouter emellan.

• Att alla frågor kan ställas och att alla får bidra 
med sina tankar och erfarenheter.

• Att vi får med oss många bra idéer och 
förslag på hur vi ska ta scouternas program 
vidare.



Vad är Scouternas program?
Kort historisk tillbakablick

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2019-2020
Fortsatt program-
utveckling och 
implementering 
med bland annat 
nya märken, 
förnyade
Konsulentworkshops
och digitala 
ledarutbildningar

2006
Färdplans-
dokumentet 
är klart och 
de olika 
förbunden 
är överens 
om att ta 
fram ett 
gemensamt 
scoutprogram

2009
Program-
förklaringen 
blir klar. Den 
beskriver 
idéerna och 
tankarna 
kring det nya 
programmet

LÖPANDE IMPLEMENTERING 

Nya scoutledarutbildningar startar och utvecklas löpande, Nytt märkessystem, Programböcker tas fram och revideras, Konsulenterna blir 
fler, får starkare lokal förankring och träffar kårer över hela landet, Terminsprogram, aktivitetspaket och annat stödmaterial till ledare tas 
fram

2016
Familjescouting får 
starkare ställning. 
Ingår inte i 
programmet men 
stödmaterial tas 
fram för ledare

Projekt "Scouting 
på sjö och vatten"

2014
Ledarskapsön
lanseras

Leda Scouting 
Programstöd 
på hemsidan

2012
Scouterna som 
gemensam 
riksorganisation
bildas.

Scouternas 
folkhögskola får 
ansvar för all 
ledarutbildning

2004
Färdplan för 
framtiden: 
Gemensamt 
arbete i de 
fem olika 
scoutförbund
en påbörjas 
med syfte att 
stärka svensk 
scouting



Det vi gör och det vi står för

Vad är Scouternas 
program?



Tror vi på
programmet?

Exitundersökning 2020 visar 
att 53 procent av spårarna 
slutar bland annat därför att 
de inte har roligt, det är 
stökigt i gruppen, inte lär sig 
något nytt eller inte får nya 
kompisar i sin 
scoutverksamhet.

Om programmet 
är bra, vad finns 
det då för andra 

förklaringar?



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

Hur används scouternas program?

Mål: 

2025 är Scouternas program en inspirationskälla för alla ledare och 
programverktygen används flitigt. De gör det enklare för scoutledarna att 
skapa en verksamhet som är modern, nyskapande och relevant för alla som 
deltar. (Ur Scouternas strategi 2015-2025)



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

Varifrån: Vilka delar av Scouternas program använder ni? 
(Direktanslutna)



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

Varifrån: Vilka delar av Scouternas program använder ni? 
(Direktanslutna)

2016 2018 2020 2022

Åldersgrupperna 89% 92% 94%

framtaget programmaterial t.ex. böcker, 
ledarhandledningar och Aktivitetsbanken

52% 71% 81%

Målspåren 49% 55% 65%

Scoutmetoden 80% 83% 90%

Scouterna är delaktiga i programplaneringen 71% 64% 78%

Vi använder inte någon del av Scouternas program 3% 1% 1%

Antal svarande kårer (direktanslutna) 306 321 224

Hoppade över 4 27 64



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

Varifrån: Vilka delar av Scouternas program använder ni? (Equmenia)



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

Varifrån: Vilka delar av Scouternas program använder ni? (Equmenia)

2016 2018 2020 2022

Åldersgrupperna 75% 65% 83%

framtaget programmaterial t.ex. böcker, 
ledarhandledningar och Aktivitetsbanken

25% 66% 76%

Målspåren 50% 23% 38%

Scoutmetoden 50% 58% 69%

Scouterna är delaktiga i programplaneringen 25% 35% 52%

Vi använder inte någon del av Scouternas program 25% 3%

Antal svarande kårer (direktanslutna) 4 80 29

Hoppade över 0 30 49



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

Varifrån: Vilka delar av Scouternas program använder ni? (NSF)



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

Varifrån: Vilka delar av Scouternas program använder ni? (NSF)

2016 2018 2020 2022

Åldersgrupperna 93% 86% 78%

framtaget programmaterial t.ex. böcker, 
ledarhandledningar och Aktivitetsbanken

53% 53% 83%

Målspåren 40% 35% 48%

Scoutmetoden 80% 75% 93%

Scouterna är delaktiga i programplaneringen 80% 67% 70%

Vi använder inte någon del av Scouternas program 7% 2% 0%

Antal svarande kårer (direktanslutna) 15 51 40

Hoppade över 0 5 9



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

Varifrån: Vilka delar av Scouternas program använder ni? 2020



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

2020
Direktanslutna



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

2020
Equmenia



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

2020
NSF



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

GRUPPDISKUSSION 
– om att utbilda i programmet

• Om vi utgår ifrån statistiken, tror du att vi kan sitta 
lugnt i båten och tänka att vi snart har nått målet 
eller tror du att vi behöver göra mer. I så fall vad?

• Programmet får ibland kritik för att det är för 
akademiskt och svårt att använda. Är det tankar 
som du känner igen i din roll som utbildare 
och/eller ledare? Hur gör vi för att möta det?

• Hur kan vi stärka ledarna i att de är viktiga för 
scouternas personliga utveckling?

• Om det kommer fram tankar och idéer kring 
programutveckling under utbildningstillfällena, hur 
tas de tankarna tillvara i organisationen?



Här är vi – men vart är vi på väg?



Programgruppens tankar

• Tvåvägskommunikation: Att berätta och förklara såväl som lyssna

• Att göra någon typ av 10-årsutvärdering av programmet

• Berättelser om goda exempel - inspirationsmaterial

• Filmer, bilder och illustrationer som är lätta att ta till sig

• Utgå ifrån konkreta exempel för att beskriva målspåren

• Guider och mallar för att underlätta planering av scoutverksamhet.

• Aktivitetspaket och teman

• Utveckla Leda Scouting sidorna på hemsidan med stödmaterial och välfungerande 
aktivitetsbank



Exempel – att kommunicera målspåren

Ofta gör vi så här:
Men ibland kanske det skulle vara bättre att 
göra så här?



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

Kanaler och ambassadörer

• Utbildning - t ex Leda scouting, Leda avdelning, Leda patrull.

• Konsulenter– kårworkshops och övrigt stöd

• Arrangemang - t ex Jamboreer, Blå hajk, Utbildardagarna, Demokratijamboree, Scoutforum

• SOSF, NSF, Equmenia och SALT – har kommunikationsvägar och programstöd inom sina förbund

• Projekt - t ex Världsförbättrarna, Open up och Funka olika i friluftslivet.

• Studieförbundet Sensus - ekonomiskt stöd till lokal programutveckling.

• Digitala verktyg och tjänster - t ex Aktivitetsbanken, Scoutsnack

• Kommunikation - t ex nyhetsbrev, Youtube, Facebook, Instagram, Tidningen Scout, Scouterna.se.

Bubblare:
Lokala 
scoutnyheter

Bubblare:
Anläggningar



Om man väljer att lägga en 
pratbubbla som bildobjekt 
skrivs texten till bubblan här.

DISKUSSION – hur 
går vi vidare?

MÅL i verksamhetsplanen 2021-2022

Vi överträffar scouternas förväntningar i 
varje möte

Genom att scouterna har roligt och utvecklas

Genom att ledarna upplever att det är roligt 
och att de har ett hållbart engagemang där de 
får kraft och energi.

• Hur når vi de målen?

• Vilka är dina viktigaste medskick 
och tankar utifrån din roll som 
utbildare?

• Hur tänker du om en eventuell 
10-årsutvärdering av 
programmet?



Stort tack!

Skicka gärna fler synpunkter eller tankar till:

programgrupp@scouterna.se


