




Bilder

• Ersätter projektor o filmduk

• Kräver inte el

• Lätta att använda utomhus

• Dekorerar lokalen

• Lätt att återgå till

• Används när vi tilldelar slumpvis

• Räcker inte väggarna till använd ”klädstreck”



• Exempel på bilder om Lag o Löfte





Spårarscout 8-9 år

Ledord: Nyfikenhet, Prova, Natur, Fantasi, Roligt

Spåraren har fått upp spåret på något nytt och vågar sig 

utanför sin hemmiljö med stort mod och 

upptäckarglädje. Ordet visar på viljan att upptäcka 

spåret och finna äventyret.

Färg och symbol: Grönt är ofta den första färgen och 

kan föra tankarna till något spirande och det 

grönskande. Räven är duktig på att spåra och visar väg 

för de yngsta scouterna.

En 6 -7-åring utvecklas enormt på många plan, och 

börjar ta in sin omvärld och vill utmana sig själva i både 

tävling med andra och i att hitta lösningar på problem. 

När barnet nu träder in i 8-9-årsåldern blir det lite 

lugnare, lite mer grubblande och drömmande. Ett barn i 

8-9 års ålder kan alltså vara känsligt även om det inte 

alltid syns utåt. Kritik kan vara mycket känsligt.

Det logiska tänkandet har utvecklats och barnet inser 

att vuxna inte alltid kan och har rätt om allt. De vuxnas 

auktoritet börjar ifrågasättas. Rättvisa är mycket viktigt.
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Kopieringsunderlag exempel

En scout söker sin tro och respekterar andras

En scout är ärlig och pålitlig

En scout är vänlig och hjälpsam

En scout visar hänsyn och är en god kamrat

En scout möter svårigheter med gott humör

En scout lär känna och vårdar naturen

En scout känner ansvar för sig själv och andra



Exempel från Leda scouting

Tanken är

• Separata kit för varje kurs

• Behöver inte låna bilder

• Går att köra samtidigt

• Smidigt att få tag på

• Behöver inte börja om varje gång

• Trevligt förpackat 

• Gemensamt utseende enl grafisk profil mm



Fortsättning

• Inventera behov

• Skapa original

• Presentera

• Komplettera

• Beställa

• Producera

• Förmedla

• Utbilda



Kontakta oss om du har 
frågor, bidrag eller idéer

Tobias Bernhardsson tobias.bernhardsson@scouterna.se

Kristina Joelsson kristina.joelsson@scouterna.se

Linnea Hansson Henne linnea.hansson.henne@scouterna.se
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