
 

 

Program på Utbildardagarna 2022  
 

LÖRDAG 

09.30 Inledning & uppstart  

 Välkommen till årets Utbildardagar hälsar Regionala 

utbildningsgruppen Stockholm samt rektor Liza Rosenberg på 

Scouternas folkhögskola.  

 

Ta med scoutmetoden till jobbet! 

Här vidgas tankarna om scoutmetodens användningsområden. 

Hur kan vi nyttja scoutmetoden för ett bättre arbetsliv? 

 

 

 

 

Åsa Dickson 

10.45-12.00 Regionala träffar med fika  

 
Här träffas vi utifrån vilken region vi utbildar i eller den region vi bor 

i (ifall du ännu inte är utbildare och/eller utbildar inom en nationell utbildning).  
 

12.00-13.30 LUNCH (utomhus)   

13.30-17.00 Valbart program *   

 13.30-14.30 - Pass 1 (välj pass i anmälan)  

 14.45-15.45 - Pass 2 (pass väljs på plats)  

 16.00-17.00 - Pass 3 (välj pass i anmälan)  

17.00-18.00 Tid för återhämtning & uppladdning   

18.00 Mingel och så småningom middag  

Senare Kvällsaktiviteter som fyspårning, ljusspår och lägerbål  

 

SÖNDAG 

7.00-9.00 FRUKOST  

08.30-08.45 Morgonbön/stund för reflektion  

09.00-09.45 Vad händer på Folkhögskolan?  

09.45-10.00 FIKA  

10.00-12.00 Att utbilda vuxna med olika behov Jenny Kindgren, Attention 

 

Som utbildare möter vi vuxna scoutledare som alla funkar olika.  

Precis som hos våra scouter behöver vi även skapa bästa förutsättningarna  

på våra utbildningar för att deltagarna ska få ut det mesta tänkbara. 

 

12.00-12.30 Avslutning  

12.30- LUNCH & hejdå!  



 

 

 

 

 

 

Detaljerat program 
 

Lördag, under inledningen  

 

TA MED SCOUTMETODEN TILL JOBBET 

Här vidgas tankarna om scoutmetodens användningsområden. Hur kan vi nyttja scoutmetoden för ett 

bättre arbetsliv? Ha gärna mjuka och oömma kläder som tål markkontakt, för här ska ni få följa med på 

"Hajk på 1 minut" som innehåller flera delar av scoutmetoden. 

 

Med: Åsa Dickson – en utomhusfantast som förädlar ledare och utbildare i arbetslivet. Ledare i Ingarö 

Sjöscoutkår med rötter i utbildarteamet för Leda avdelning tredelad. 

 

Valbart program, lördag 
 

Pass 1 - kl. 13:30-14:30 

Detta pass bokar du i anmälan 

 

1A. NATUREN SOM ARBETSRUM 

 

Här kommer du som deltagare få ökade kunskaper i vilka fördelar och ökade förmågor man får om 

man använder naturen som arbetsrum och hur man kan arbeta. Föreläsningen ger också ökat 

medvetande kring varför arbete utomhus är viktigt för alla människor just nu och framåt. 

Föreläsningen avslutas med filmvisning. 

 

Med: Magnus Brink, managementkonsult, entreprenör och filmproducent som använder naturen som 

arbetsrum. 

Bra att veta för dig som deltagare: Det här är en föreläsning där du som deltagare lyssnar men även 

bjuds in att ställa frågor. 

 

 

1B. LJUSSPÅR MED LJUSINSTALLATION FÖR ALLA  

Obs! Passet är 2 timmar långt och startar kl. 13:00 och avslutas kl. 15.00. 

Här får du ett tillfälle att testa på olika ljussättningar, få en mer förståelse i hur man kan tänka och 

lägga ljusspår. Inget ljusspår är den andre likt. Tillsammans skapar vi ett ljusspår för alla deltagare på 

Utbildardagarna. 

 

Med: Jeanette Englöfh, utbildare som brinner för att dela med sig av kunskap och erfarenhet kring 

ljusspår. På passet kommer Niklas Wikman och Ulrica Sköld hjälpa till. 

 

Bra att veta för dig som deltagare: Passet är en workshop där vi gemensamt lägger, tänder, släcker 

och plockar undan ett ljusspår som alla deltagare på utbildarhelgen får ta del av. Bra att veta är också att 

du kommer vara med och tända, släcka och plocka in spåret också på kvällen då alla deltagare på Utbildardagarna 

erbjuds att gå ljusspåret. 



 

 

 

 

 

1C. STÖDJANDE & LYSSNANDE LEDARSKAP 

 

En av våra scoutmetoder är stödjande och lyssnande ledarskap. Vad är det och vad betyder det i kurs- 

och utbildningssammanhang? I detta pass sätter vi oss in i olika modeller och teorier, vad säger 

forskningen. Vi diskuterar, jämför och provar på, allt med utgångspunkt från scoututbildarens ögon. 

Genom ökad förståelse och kunskap kan vi bli ännu bättre scoututbildare och hantera olika situationer 

som man uppkomma i utbildningssammanhang.  

 

Med: Annette Björnson, Anders Nilsson och Jenny Kärrholm. Scoututbildare från Västerås, Uppsala 

och Stockholm alla med stort gemensamt intresse för ledarskapsfrågor och erfarenheter från området 

från såväl scout- som arbetslivet.  

 

Bra att veta för dig som deltagare: Passet är en mix av föredrag och workshop. Vi sätter oss in i 

teorier och modeller, diskuterar det, vad säger forskningen och tillsammans med exempel från olika 

scoutsammanhang. Diskussion och reflektion med deltagarna samt någon övning, tillsammans gör vi 

helheten i passet 

1D. UTBILDARSTILAR 

 

I detta pass påminns du om vilka utbildarstilar vi ofta använder oss av, vilken du själv helst faller 

tillbaka på och vilka utbildarstilar som passar bäst i olika sammanhang. Oavsett om du är ny eller 

gammal i rollen så kommer du få med dig nya erfarenheter och reflektioner kring din och andras 

utbildarstilar. 

 

Med: Anna Malmlund, Sinan Aso, Eva Nejdbring Bergström och Anna-Karin Alvunger som alla är 

nyblivna ackrediterade utbildare med vilja och erfarenhet att utmana sig själv. 
 

 

1E. UTBILDA BLAND MÅLSPÅR OCH METODER 

 

För många är första mötet med Scouternas program på en utbildning eller genom en utbildare. På 

detta pass vill programgruppen lyfta all den erfarenhet som finns bland utbildare i att prata om och 

utbilda kring Scouternas program. Tillsammans vill vi dela med oss av de bästa tipsen, diskutera 

svårigheterna och hitta möjligheterna för att stötta fler scoutledare att arbeta med scouternas program. 

 

Med: Scouternas programgrupp. Programgruppen arbetar med att ge scoutledare ett modernt och bra 

programstöd så att det blir mer utvecklande att vara scoutledare och roligt att vara scout. 

 

Bra för dig som deltagare att veta: passet kommer vara i worskhop-form, alltså du deltar aktivt 

genom övningar och diskussioner. 
 



 

 

 

 

 

1F. VAR MED OCH UTVECKLA UTBILDARROLLEN 

 

Hur ser vi till att Utbildarrollen är både attraktiv, spännande och utmanande? Vilka är dina drivkrafter 

och vad är det viktigaste för att du ska vilja fortsätta utbilda? 

Under december 2021 fick du som utbildare möjlighet att svara på en enkät som handlade om 

utbildarrollen och dina drivkrafter, behov och önskemål. Med utgångspunkt från resultaten i dessa 

enkäter så diskuterar vi idéer som kommit in för att utveckla utbildarrollen samt diskuterar vilka 

områden som är viktigast att utveckla i framtiden. 

 

Med: Projektgruppen för projektet Utbildare 2.0; Lotta Jonzén (utbildare och ordf. i RUG Västra), 

Lisa Olsson (utbildare), Olla Lundkvist (utbildare och medlem i RUG Västra), Johan Havenberg 

(utbildare bl.a. inom TG) & Hanna Bata (anställd projektledare Scouternas folkhögskola). 

 

Bra för dig som deltagare att veta: en workshop där du som deltagare är medskapande och aktiv i 

att ta fram riktlinjer för projektets fortsatta fokusområden och arbete. Workshopen går att välja både 

under pass1 och pass 3. 
 

 

Pass 2 – 14:45-15:45 

Detta pass bokar du inte i anmälan utan du kommer få välja på plats. Du kommer dessutom kunna förflytta dig 

mellan olika bord/rum och delta i flera samtal. 

Samtal vid bord med fokusområden utifrån kurs (tex Leda scouting, Treklöver Gilwell, Leda patrull 

etc.) och/eller andra områden som Ny som utbildare, Equmenia, Nsf etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pass 3 - 16:00-17:00 

Detta pass bokar du i anmälan 

3A. KURSSTART MED TVIST  

 

Välkommen till ett pass där kursteamet för Leda avdelning, tredelat visar traditionella sätt att bilda 

patruller, i mörker av deltagarna själva med några få förhållningsregler, därefter blir det 

Organisationsutmaning för att snabbt lära känna varandra. 

 

Med: Pontus & Lena Falkman m.fl. från Leda avdelning tredelads kursteam. Leda avdelning tredelat 

är en kurs som har 30 åriga traditioner och symboliskt ramverk som vi både förvaltar och utvecklar. 

Avdelningen Vågen har sitt ursprung i Svenska scoutförbundets allmänna ledarutbildning, ALU och 

därefter Ledarutbildning SCOUT, men är i dag Leda avdelning tredelad med Redo för naturen. 

 

Bra att veta för dig som deltagare: Passet kommer vara utomhus och du kommer aktivt delta och 

vara medskapande i passet. 

3B. TIPS & METODER ATT ANVÄNDA NATUREN IN I DIN KURS 

 

Att flytta ut kurspass och genomföra dem i naturen har många fördelar, men även en del utmaningar. 

Under det här passet delar vi med oss av tips, metoder och våra erfarenheter som du som utbildare 

kan ha användning av när du skapar och genomför kurspass utomhus i naturen. För att bidra till 

varandras lärande vill vi också att du tar med dig ditt bästa tips på utepedagogik till detta pass. 

 

Med: TG samordningsgrupp (Monica Svenselius, Annette Björnson, Lars Appelgren, Anders 

Nilsson och Maria Eiman - som brinner för ledarutbildning. 

 

Bra för dig som deltagare att veta: En workshop där vi berättar och visar på tips och trix, hur vi 

flyttar ut kurspass och hur vi tar in naturen, provar på, gör övningar och diskuterar möjligheter och 

utmaningar. Deltagarna får också möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter. 

 

 

3C. LEARNING BY DOING 

Obs! Passet är 1,5 timme långt och pågår fram till kl. 17:30. 

Finns det någon vetenskap bakom Learning by Doing? Ja det gör det. Och hur kom det in i 

scoutrörelsen? Vill du veta mer och få en bättre förståelse för hur vi alla är olika också vad gäller 

inlärning? Kom, upplev och reflektera kring det vi alla brinner för: Learning by Doing! 

Med: Bo Olofzon och Gitten Abramsson. Gitten har lång erfarenhet från scoututbildningar och är 

lärare till vardags. Bobbo har flera års erfarenhet som utbildare och är annars projektledare. Båda är 

med kursteamet för UFU Stockholm sant RUG. 

 

Bra att veta för dig som är deltagare: Passet är utomhus. 

 



 

 

 

 

 

3D. SCOUTNET & E-TJÄNSTER 

 

Häng med på ett pass där du får ta del av spännande nyheter inom Scoutnet och E-tjänstgruppen. 

Utifrån dina intressen går vi igenom frågor som finns kring våra olika befintliga system samt tittar vi 

lite på vad som är på gång framåt. 

 

Med: Carl Bjelksjö och Max Sahlström. Carl är IT-projektledare på Scouterna och ansvarar bland 

annat för utvecklingen av Scoutnet och flera av våra andra e-tjänster. Max är IT-koordinator med 

ansvar för tekniken kring Scouternas webbar och webbkurser. På passet kommer även Edvin Dribe, 

anställd administratör på Scouternas folkhögskola vara med.  

3E. VAR MED OCH UTVECKLA UTBILDARROLLEN 

 

Hur ser vi till att Utbildarrollen är både attraktiv, spännande och utmanande? Vilka är dina 

drivkrafter och vad är det viktigaste för att du ska vilja fortsätta utbilda? 

Under december 2021 fick du som utbildare möjlighet att svara på en enkät som handlade om 

utbildarrollen och dina drivkrafter, behov och önskemål. Med utgångspunkt från resultaten i dessa 

enkäter så diskuterar vi idéer som kommit in för att utveckla utbildarrollen. 

 

Med: Projektgruppen för Utbildare 2.0; Lotta Jonzén (utbildare och ordf. i RUG Västra), Lisa 

Olsson (utbildare), Olla Lundkvist (utbildare och medlem i RUG Västra), Johan Havenberg 

(utbildare bl.a. inom TG) & Hanna Bata (anställd projektledare Scouternas folkhögskola). 

 

Bra för dig som deltagare att veta: en workshop där du som deltagare är medskapande och aktiv i 

att ta fram riktlinjer för projektets fortsatta fokusområden och arbete. Workshopen går att välja både 

under pass 1 och pass 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Detaljerat program 
 

 

Söndag 

 

ATT UTBILDA VUXNA MED OLIKA BEHOV  

Som utbildare möter vi vuxna scoutledare som alla funkar olika. Precis som hos våra scouter behöver vi 

även skapa bästa förutsättningarna på våra utbildningar för att deltagarna ska få ut det mesta tänkbara. 

  

Under söndagsförmiddagen kommer du som utbildare få nya kunskaper och insikter kring hur du som 

utbildare kan bli ännu bättre på att planera, förbereda och genomföra en utbildning för vuxna med 

NPF.  

 

Passet kommer bland annat innehålla:  

• Anpassat ledarskap vid NPF - vad innebär det?  

• Vad de olika NPF-diagnoserna innebär i form av kognitiva begränsningar och svårigheter med 

riktade exempel mot kursverksamheten  

• Hur kan man skapa bra fysiska och psykiska lärmiljöer gällande NPF vid ledarskapskurserna  

• Möjlighet till reflektion kring det egna kursspecifika upplägget och NPF anpassningar  

• Bemötande, förhållningssätt och kommunikationsstrategier vid NPF 

 

Med: Jenny Kindgren är Utbildningsansvarig på riksförbundet Attention. Jenny har en kandidatexamen 

inom beteendevetenskap och är tidigare biträdande generalsekreterare på Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbund. 

 

Om Attention:  

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes 

syndrom.  

 

Attention arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i 

skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. De arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och 

avlastning.  

 

Attention arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör de 

genom att erbjuda utbildningar om NPF. 

 

Läs mer om Attention på attention.se 

 

 

 

 

 

 

https://attention.se/
https://attention.se/

