
Utmanarscout-
utredningen



Inledning
På förbundsmötet 2015 fick Förbundsstyrelsen i uppdrag att till-
sätta en utmanarscoututredning vars syfte var att se över hur 
rutinerna för utmanarscouting ser ut i förbundet. Vid ett för-
bundsstyrelsemöte under 2016 träffades förbundsstyrelsen och 
UScK för att diskutera utmanarscouting i NSF. Resultatet blev 
grunden för den workshop som genomfördes under förbundsrå-
det 2016. Utifrån idéerna från workshopen har vi nu tagit fram 
den här handboken du läser just nu. 

Denna handboks syfte är att ge tips till de som kommer i kon-
takt med utmanarscouter i förbundet. Handboken är uppdelad 
i fem delar: Utmanarlagen, ledaren/kåren, distrikten, UScK och 
förbundet. Här kan man välja att läsa allt eller gå till den delen 
man själv identifierar sig med. Det är allas ansvar att hjälpa ut-
manarscouterna utvecklas och att ge dem bästa möjlighet att 
frodas.

Utmanarlagen
En av utmanarlagens viktigaste uppgifter är att välkomna nya 
utmanarscouter med aktivitet som är inkluderande, vilket inne-
bär att tänka efter om man behöver mycket förkunskap för de 
aktiviteterna som är planerade eller om man bara kan hoppa in 
och vara med direkt. En sak som kan vara bra att göra är att 
kontakta sin verksamhetsutvecklare så att laget får köra koncep-
tet ”Lagvandra” – en workshop som är utformad för att stödja 
gruppprocessen i utmanarlaget.

Det är också viktigt att utmanarlagen själva får komponera sitt 
terminsprogram så att de känner sig delaktiga, eftersom en av 
de stora sakerna med utmanarscouttiden är att lagen ska bli 
mer självständiga. Det kan vara bra att komma ihåg är att man 
lär sig av sina misstag och att låta utmanarlaget göra fel ibland 
också kan vara utvecklande – men det kräver att det finns någon 
som kan hjälpa till när de ska rätta till felen. 



Utmanarledaren/-kåren
Kåren kan se till att det finns utmanarledare som kan hjälpa och 
stötta utmanarscouterna. En bra ledare att falla tillbaka på, som 
har erfarenhet och verktyg att stötta, är en tillgång som har stor 
påverkan. För att utmanarscouterna ska få möjlighet att lära sig 
mer utifrån sina intressen kan kåren uppmana dem att gå de ut-
bildningar som finns i NSF eller genom Scouternas folkhögskola. 
En annan sak man som ledare kan göra är att arrangera brobyg-
gande aktiviteter mellan äventyrare och utmanare. 

Om kåren inte själv har utmanarlag, kan det vara bra att stötta 
de som blir utmanarscouter i att söka upp verksamhet i annan 
kår med utmanarlag. Då hamnar dessa scouter inte utanför ge-
menskapen som uppstår under alla utmanararrangemang och 
aktiviteter. Samtidigt måste kårerna vara beredda på att ta emot 
andra kårers utmanarscouter.

Om det är möjligt är det bra att ha något slags veckoverksam-
het. Det stärker engagemang. Det viktigaste är dock att utma-
narscouterna har kul och att de känner att de får stöd av kåren.
 
Distriktet
Distriktet har en viktig roll i att bygga broar mellan äventyrar- 
och utmanarscouter så att övergången blir naturlig och kårerna 
i distriktet inte tappar ett stort antal scouter i processen. Det är 
bra om distriktet skapar arrangemang och kontaktnätverk så att 
de kårer som har få utmanarscouter, och därmed inte får ihop 
hela lag, ska få en möjlighet att träffa utmanarscouter från an-
dra kårer i distriktet.

Utöver det är det även positivt om distriktet kan bidra med ökat 
samarbete mellan kårerna och med närliggande distrikt kring 
aktiviteter och arrangemang. Genom att stötta och bidra ekono-
miskt eller med sin kunskap och erfarenhet kan distriktet även 
uppmuntra utmanarscouter att själva organisera evenemang i 
sitt distrikt.



Visste du att...
... Det finns 505 scouter i utmanarålder registrerade för 
år 2016 i NSFs medlemsregister eBas!

UScK
Utmanarscoutkommittén är viktig framförallt i relationsbyggan-
de mellan scouter i utmanaråldern. Under året har UScK arbetat 
på flera olika sätt att få fler att delta på arrangemang riktade till 
utmanarscouter. Bland annat håller kommittén på att ta fram ett 
välkomstbrev som kommer att skickas till nya utmanarscouter. 
I processen diskuterar UScK vilken information bör nå blivande 
utmanare, hur kommittén kan motivera dem att delta på arrang-
emang riktade till utmanare, samt vilket evenemang som bäst 
passar som första nationella evenemang för en ny utmanarscout. 

Ett betydelsefullt årligt arrangemang är tinget, årsmötet där ut-
manarscouterna väljer vilka som ska sitta med i kommittén. På 
tinget får många utmanarscouter möjligheten att lära sig hur ett 
årsmöte går till, hur en kan skriva motioner och hur en kan en-
gagera sig i en kommitté. Detta ger bra förkunskap för att kunna 
delta och motionera till exempel på förbundsmötet. 

UScK arbetar även med att göra det enklare för utmanarscout-
er att arrangera egna evenemang, till exempel genom att skriva 
lathundar, samt erbjuda stöd i själva planeringsprocessen. 

Utöver egna aktiviteter kan UScK även bidra med tankar kring 
hur förbundet kan stärka och stötta utmanarscoutledare i sin 
roll. Tillsammans med förbundet skulle UScK också kunna samla 
in och välja ut bra och inspirerande berättelser om och för utma-
narscouter för att inspirera och visa de bästa delarna av utma-
narscouting.



5 tips för utmanare:
> Åk på arrangemang som är riktade till utmanare! Där 
får du uppleva roliga saker och lära känna andra utma-
narscouter i NSF.
> Ta plats! Om ditt utmanarlag har en bra idé eller om du 
skulle vilja åka på ett evenemang, berätta det för kåren 
så att de kan ha det i åtanke i planering och beslut.
> Våga fråga! Hur tas beslut i kåren? Var kan utmanar-
laget söka pengar för ett arrangemang? Att fråga är ett 
bra sätt att lära sig nya grejer.
> Gör roliga saker! Scouting kan innehålla många olika 
saker och det är viktigt att ert utmanarlag hittar det ni 
tycker om att göra.
> Följ UScK i sociala medier! Där får du information om 
evenemang och annat som är på gång. 
@utmanarscoutkommitten

Förbundet
En av förbundets viktigaste uppgifter att verka för ökat rela-
tionsskapande, till exempel genom brobyggande aktiviteter på 
förbundsarrangemang.

Förbundet har även ett ansvar att stötta utmanarledare i deras 
uppgift. I dagsläget saknas det en specifik del för utmanars-
coutledare i befintliga utbildningar. Förbundet, och framförallt 
kommittén LÄR, behöver se över om detta skulle kunna tas fram 
via Scouternas folkhögskola eller om det bör skapas en egen 
workshop inom NSF. 

Förbundet har bra verktyg för att nå ut och berätta bra
berättelser om och för utmanarscouter via Scouting Spirit och 
sociala medier. Utmanarscouting och förebilder för utmanars-
couter skulle kunna få mer utrymme, och på så sätt inspirera fler 
att vara med.




