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Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå 

tillsammans? 

Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in 

sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. 

Att ha många olika saker att göra tycker jag som äventyrarscout är roligt, och 

nödvändigt. Jag har olika kompisar på olika aktiviteter. Det finns så mycket jag tycker 

om och vill prova på. Och ofta är ledarna mycket coolare än mina föräldrar. Det är 

jättekul att följa med kompisarna på nya saker. 

Bjud in kompisarna 

Lägg lite krut på att tillsammans med scouterna skapa ett scoutmöte med det där lilla 

extra. Och gör din inbjudan på ett annorlunda sätt. 

Förbered er 

Samla dina scouter och förbered er på att ta emot nya kompisar. Välj ett tema som 

varit uppskattat tidigare och utgå från det. Det är ok att använda ett ”gammalt” möte 

som många upplevde positivt. Det är ju förmodligen första gången kompisen är med 

om det. Gör det inte för svårt för er själva, var realistiska och använd prylar ni redan 

har. I ”Mötets innehåll” kan ni få mer tips. 

Så gör vi hos oss 

Ta er tid att komma överens med era scouter om hur ni bäst tar emot kompisar. Hur 

ska ni göra så att kompisen får en bra upplevelse? Ta ”Kulturen i kåren” till er hjälp. 

Inbakad inbjudan 

Med hjälp av äventyrsscouterna själva kan kåren berätta för andra om häftiga och 

roliga scoutupplevelser. Ge scouterna möjlighet att sätta ord på sina erfarenheter. 

Använd materialet ”Presentera scouting” för att få lite tips. Gör en annorlunda 

inbjudan tillsammans. Skriv ett meddelande på en liten lapp och baka in det i en kaka 

eller bulle. Det blir säkert något som kompisen kommer ihåg. Använd ett papper som 
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tål lite kladd när du skriver meddelande, eller tejpa med genomskinlig tejp runt texten. 

Tänk på att göra meddelandet så stort att det inte sväljs. Scouterna kan naturligtvis 

affischera inför ert extra roliga scoutmöte, lappar i skolan och på anslagstavlor är 

också bra. Att bjuda med en kompis med hjälp av ett inbakat meddelande är toppen 

ifall ledarna har svårt att ta ledigt från jobbet för att hälsa på i skolan. Kanske får ni 

inte komma in på skolan av olika anledningar, då kan scouterna själva ordna med 

inbjudningarna. 

Ta er dit tillsammans 

Att scouten och kompisen träffas före mötet och tar sig dit tillsammans är jätteviktigt. 

Det blir en stor trygghet att komma till mötet tillsammans med någon istället för att 

osäkert treva sig fram. Det blir också lättare att tacka ja till inbjudan om personen 

redan i förväg vet förutsättningarna. 

Ring de som slutat 

Ytterligare ett bra sätt är att ledarna på avdelningen kontaktar de som slutat. Läget 

kanske har förändrats för den gamla scouten, bjud in dem igen!  

Då var det dags 

Genomför mötet och prata med scouterna om hur det gick efteråt. 

När kompisen blivit medlem 

När kompisen deltagit och blivit medlem är det dags att uppmärksamma händelsen. 

Tacka scouten med ett kompismärke eller ett märke och en kompiskåsa. Scoutkåren vill 

visa sin uppskattning över att ha fått en scout till. Troligtvis blir scouten motiverad att 

skaffa sig ytterligare märken och kåsor och det är ju svårt att säga nej till!  

Göra tillsammans 

Skapa också ett tillfälle där alla scouter och kompisar får möjlighet att göra något 

tillsammans. Ge dem en påse popcornkärnor, lite ved och tändstickor. Popcorn går att 

tillaga över elden om ni har två trådsilar till er hjälp. Poppa dem över elden och det 

blir ett bra möte där alla får ta del av tacket. Scoutkåren kan självklart hitta på egna 

sätt att visa era scouter uppskattning för sitt jobb med att ta med en kompis.  
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Presentera Scouting 

Ni kan själva vara med och påverka hur andra ser på er scoutkår. Er verksamhet 

omfattar många olika aktiviteter och även tankar och värderingar som är svåra att 

sätta beskrivande ord på. Om alla medlemmar får möjlighet att tänka igenom och öva 

på hur de vill berätta om sina upplevelser kommer scoutkåren snabbare nå ut med sitt 

budskap.  

Förbered er 

Sex laxar i en laxask! Säg det snabbt sex gånger i rad. Trixigt, eller hur?! Men efter ett 

tag blir du skickligare. På samma sätt behöver scouterna och vuxna öva på att berätta 

om scouting så att vi bli bättre på att beskriva allt roligt. 

Tydlig bild 

Att öva gör att scouten känner sig trygg med orden, att de känns naturliga och att 

innebörden är klar. Kårstyrelsen eller avdelningen tillsammans kan fundera på vad ni 

gärna vill lyfta fram om er kår och formulera bra beskrivningar runt detta. Berätta om 

att våra medlemmar har valt att inte använda alkohol eller andra droger och gärna 

varför. 

Bra övningar 

Samla de vuxna i din scoutkår eller din avdelning för att öva. Skaffa er en vana att 

prata om scouting på ett äkta och beskrivande sätt. Öva, öva, öva! 

 Öva med hjälp av rollspel. 

 Spela in en reklamfilm med mobilen. 

 Rita en bild över en rolig aktivitet och berätta. 

 Placera dig framför en utomjording – förklara tills denna förstår. 

 Lägg många lappar med känslor på golvet. Hoppa mellan dem och beskriv när 

du känt så här i scouterna. 

 Välj tre roliga tillfällen du vill berätta om. Använd ord som andra förstår. 
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Säg inte, INTE 

Klurigheten ligger i att beskriva vad scouting är och att undvika att berätta vad vi INTE 

gör. Inte är ett ord som är svårt för hjärnan att tolka och ganska ofta hoppar den över 

ordet. Vilket får till följd att ditt budskap blir felaktigt. Hitta ett sätt att säga det du vill 

på utan att använda ordet inte. Att gnälla på någon annan sänder också dåliga 

signaler. Vårt språk innehåller många ”typ, ba, kanske, liksom, vahettere…” som kan 

tolkas som osäkerhet. Det är bra att öva så att du känner dig säker. 

Ledarens roll 

Som ledare behöver du naturligtvis anpassa övningarna till målgruppen. Du är en 

viktig förebild. Om ledaren jobbar med sitt eget sätt att presentera scouting och gör 

ämnet viktigt så blir det viktigt för scouterna också. Motivera gärna varför vi gör olika 

saker, så blir det lättare att minnas. 

Affischer som stöd 

Tryckt material från NSF och Scouterna hjälper till att understödja det du säger. Ta 

gärna hem affischer och broschyrer och sprid dem. På så sätt påminns andra ofta om 

oss. 
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Kulturen i Scoutkåren 

Kan det sätt som vi agerar mot varandra i kåren vara ett hinder när andra ser vår 

verksamhet? Eller en möjlighet? Hur ser vi ut när vi betraktas med ”andra glasögon”? 

Titta på sig själv 

Att närma sig en annan grupp av människor som verkar ha mycket gemensamt kan 

vara svårt och jobbigt. Samla din avdelning eller grupp av vuxna och prata om hur ni 

kan underlätta för andra att komma in i gruppen. Målet är inte att ändra på allt utan 

att tydliggöra nu okända och luddiga rutiner. Att ha en vilja att söka en förändring och 

vara beredd på att förändra om det behövs är gott nog. 

Kanske har de vuxna i er kår redan jobbat med NSF:s strategi och Kårmål E som 

handlar om ”Öppen Scoutkår” och kulturen hos er. Om ni gjort det har ni stor hjälp av 

er diskussion och har förmodligen redan svaret på hur ni tar emot en ny nyfiken ledare 

eller en resursperson. 

Öva 

Tillsammans med din avdelning kan ni göra en 10 i topp lista över hur du vill bli 

bemött när du kommer till en ny grupp. Bestäm hur ni ska få det att bli så hos er. 

Fundera kring dessa frågor: 

 Om alla hos oss är klädda likadant, hur känner sig besökaren då? 

 Vilka ord använder vi när vi gör saker, vet den nye vad de betyder? 

 Gör vi konstiga saker på scoutmötet? Hjälper det om vi förklarar? 

 På vilket sätt tillalar vi varandra? Låter det bra? 

 Hur ska jag veta som ny, vad jag får göra och inte göra? 

 I vilken grupp/patrull får jag vara med? 

Stolthet 

Var stolt över din scoutskjorta eller -tröja. Kan du dela med dig av den känslan? Har 

scoutkåren halsdukar eller tröjor att låna ut under mötet till den nya? Det kan kännas 

bra att få vara som de andra.  
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Mötets innehåll 

Hur gör vi ett möte där alla trivs? Om vi har ETT möte på oss att visa vad scouting är 

för en ny person, hur utformar vi då det så att det bli så bra som möjligt? 

Gör det enkelt för er 

Till det möte där ni tar emot kompisar – var smarta och låt planering och förberedelser 

bli enkla. Ta ett möte ni vet funkat bra tidigare och som varit uppskattat av scouterna. 

Då har ni många glada scouter som under mötet kan berätta om hur mötet ska gå till 

och varför scouterna är så bra.  

Förbered er 

Lägg krut på att i avdelningen prata om hur kulturen i kåren ser ut, hur en ny person 

ska känna sig välkommen och hur ni ska prata om scouting.  

 Vad kan vara lite otäckt när man är ny i en grupp? 

 Hur ska en ny scout förstå vad som förväntas? Kan ett ”schema” hjälpa? 

 Vad får man göra och inte göra på ett scoutmöte? 

 Vem gör vad under mötet? 

 Vilken roll har den vuxna eller unga vuxna ledaren i gruppen? 

 Ser vi ut på ett sätt som gör att de nya känner sig utanför? Lånehalsduk? 

Nästa möte 

Berätta om nästa möte. Skicka gärna med kompisarna något hem som påminner om 

att de varit på scoutmötet. Terminsplaneringen, tidningen Scouting Spirit, ett brev med 

information från kåren eller något som kompisen kan hänga upp på väggen eller 

kylskåpet. Berätta också hur man blir- medlem i scoutkåren. 

Viktig ledare 

Det är viktigt att kompisen bli sedd av de ledarna under kvällen. Även om ni fördelat 

ansvaret så att scouterna själva driver mycket av aktiviteterna är det du som speglar 

vuxenvärlden. Ta dig tid att se kompisen. Sluta i tid så att ni hinner få kontaktuppgifter 

till de nya. Och tacka för att de ville besöka oss.  
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Gå på tre möten 

När blir man medlem och hur går det till? 

Skaffa rutin 

Om inte kåren har en rutin för hur en person blir medlem är det dags att skaffa sig en. 

Då är det lättare att förstå när jag är med i scouterna eller bara ”provar på”. 

Gå på tre möten. 

Ett sätt kan vara att erbjuda kompisen tre stycken prova-på-möten, och att kompisen 

därefter får bestämma sig. En enkel regel som är lätt att förstå.  

Medlemsavgift 

Om kåren har en rutin för medlemsavgiften blir det enkelt att förklara för föräldrar och 

andra hur det går till. 

Tack 

Det känns skönt att bli uppmärksammad för att ha gjort något bra. Dags för scoutkåren 

att säga tack till den person som tagit med en kompis. Ge bort en kompiskåsa eller 

kåsan tillsammans med ett kompismärke. Eller med fördel, belöna hela patrullen eller 

avdelningen för att ni tillsammans förberett er, genomfört och lyckats attrahera 

kompisar. Gör en kompisaktivitet eller fira att ni blivit fler. 

Återkoppla 

Scouterna är kårens bästa ambassadörer. Återkoppla till dem för att visa hur de har 

bidragit. Hur många fler blev i vi den här våren eller hösten? Illustrera med till exempel 

pingisbollar eller sockerbitar så är det lätt att minnas. 

Kompiskåsor och Kompismärken 

Det finns kompismärken och kompiskåsor att dela ut till de scouter eller hela patruller 

som tagit med en kompis. Kåren kan köpa dem i Scoutköp, 

www.nsf.scout.se/scoutkop. Välj färg efter hur gammal scouten är. Om en spårarscout 

tar med en kompis i upptäckarålder får spårarscouten något i spårargrön färg. Det går 

jättebra att få flera märken och kåsor av samma färg. På så sätt blir det också 
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spännande att upprepa när scouten blir äldre och kan få samma kåsa fast i en annan 

färg. 


