Aktivitetspaket
människor på flykt
Tillsammans kan vi skapa en
trygg och rolig fritid för alla
barn och unga.

E

n viktig del av scouting handlar om lokalt och globalt samhällsengagemang.
Scouterna vill skapa en bättre värld, men vad betyder det? Ett sätt att i praktiken
göra en insats är att engagera sig för människor på flykt.
Du som är scout har stora möjligheter till personlig utveckling, att bredda dina
vyer och skapa möjligheter att sammanföra människor med olika bakgrund.
Förhoppningsvis lär du dig samtidigt något om människor och andra kulturer. Detta är ett
viktigt arbete som gör skillnad!
Men vad ska man göra då? I det här materialet hittar du förslag på vad du och dina
kompisar eller din kår kan göra tillsammans med människor på flykt. Det finns redan
många bra initiativ som du kan haka på, till exempel insamlingar av pengar, varma kläder
och mat till de som flytt till Sverige och mycket mer.
Många engagemang är fantastiska och bidrar till att fler som kommer till Sverige får det
stöd de behöver i en ohållbar situation. Det är inget vi ska sluta med, men vi scouter kan
och vill mer! Vi har förutsättningar för att verkligen skapa möten mellan människor, t.ex.
genom att ordna aktiviteter för nyanlända barn och unga.
Innan du påbörjar ditt arbete kan det vara bra att tänka efter: Vad får du ut av din insats?
Vad får någon annan ut av din insats? Du kan bedriva scoutverksamhet på kort eller lång
sikt – en kväll på ett asylboende eller, med lite tur och bra planering, nya kårmedlemmar
och vänner för livet. Det är bara du som sätter gränsen för ditt
engagemang. Nu har du chansen att låta fleruppleva spänning,
äventyr och gemenskap.

Målspår kopplade till Lokalt och
globalt samhällsengagemang

Scouterna vill bidra till att skapa en bättre
värld. Det är lätt att tänka att det betyder
att vi vill utrota fattigdom och skapa
fred på jorden – och det stämmer,
Scouterna är en fredsrörelse. Lika
viktigt är det också att tänka på vår
närmiljö som omvärlden.
Målspåret FÖRSTÅELSE FÖR OMVÄRLDEN
handlar både om det som är nära och
det som är långt borta. Det handlar
om att förstå varför det finns orättvisor
i världen och hur man på bästa sätt kan
leva för att förebygga nya orättvisor och
minska de som råder. En människa kan inte
göra allt, men alla kan göra något.
Målspåret AKTIV I SAMHÄLLET hänger tätt ihop med att få en förståelse för omvärlden. Att vara aktiv i samhället handlar också om demokrati och att
se till att bidra i beslut som rör dig – i Scouterna och i världen omkring dig.
Vi vill att scouterna engagerar sig i frågor som de brinner för, för att på så sätt bidra till en bättre
värld. Våra värderingar hänger ihop med vilka vi är och varifrån vi kommer. De handlar om vår
identitet och växer fram från att vi är små. Värderingarna avgörs av vad vi tycker är viktigt. Hur
lever vi och hur vill vi leva våra liv? Framför allt handlar värderingarna om hur vi vill leva tillsammans med andra.
Målspåret EGNA VÄRDERINGAR fokuserar på våra egna personliga ställningstaganden och hur vi relaterar
dem till scoutings värdegrund.
På www.scouterna.se/ledascouting kan du läsa mer om Scouternas 14 målspår. Många av de som inte
nämns här kommer du också kunna väva in i arbetet kring flyktingfrågor. Du kan också läsa mer
om Scouternas olika intressemärken och knyta era aktiviteter till något av dessa, till exempel märkena för internationellt engagemang, goda gärningar samt världs-förbättraren.

Scoutmetoden och våra
värderingar
Scoutmetoden och målspåren:

SCOUTERNAS
VÄRDERINGAR
Vi möts i världen. . Scouterna
Vi lär känna varandra och verkar för fred
finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika.

Vi brinner.

sig för rättvisa,
Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar
lt och globalt.
miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både loka

Scouternas hur
och varför.

Lika viktigt som att veta varför vi
gör något är det att veta hur vi ska
göra det. Medan målspåren är
scoutings varför är scoutmetoden
vårt hur.
Scoutmetoden är också en av de
saker som gör scouting till scouting över hela världen. Även om
scoutmetoden anpassats efter de
lokala förutsättningarna så är kärnan densamma över hela världen.

problemlösning

Vi stöter alla på problem i olika former – teoretiska som praktiska, stora som små. Ju fler problem
du stöter på desto mer träning får du och desto bättre blir du på att lösa problem. Men det kan
vara lätt att fastna i upptäckten av problemet och inte komma vidare till lösningen.
Tänk på att du i din patrull, ditt lag, din kår eller i samhället i stort inte är ensam om problemet
och därför inte heller ensam om lösningen. Lyssna på varandra, samarbeta, ta in varandras idéer.
Ni kommer att finna många bra lösningar tillsammans!
För varje problem som du löser lär du dig något nytt. Man brukar säga att man lär sig av sina misstag,
men det kanske snarare är så här: man lär sig av de problem man tar tag i.
Och glöm aldrig att även ett problem som bara blir halvlöst ger ny kunskap
som du har nytta av i framtiden!

Med ett lyssnande och stödjande
ledarskap kommer vi långt

I Scouterna har vi en redan väl
utprovad pedagogik: scoutmetoden.
Den består av sju delar:
• learning by doing
• patrullsystemet
• symboliskt ramverk
• lag och löfte
• lokalt och globalt samhällsengagemang,
• friluftsliv
• lyssnande och stödjande ledarskap.
Självklart använder vi scoutmetoden
när vi planerar vår verksamhet och
lyfter in de delar som passar bäst.
I Scouterna är vi duktiga på att arbeta med ett lyssnande och stödjande ledarskap och nu är
det extra bra att framhålla den delen. När vi gör verksamhet för barn och ungdomar vi tidigare
inte träffat är det viktigt att vi är lyhörda och öppna för vad som sker i mötet. Var nyfiken, ställ
frågor och var uppmärksam på hur den du planerat verksamhet för reagerar. Så långt det går
är det bra att involvera personer som bor eller arbetar på boendet i planeringen av aktiviteter i
samarbete med flyktingboenden. Att utvärdera i stunden blir ändå viktigt. Märker vi att den
planerade verksamheten inte fungerar bra är det bara att bryta och börja med något annat
istället. Ofta är vi inställda på att genomföra allt det vi planerat men ibland är det bra att vara
förberedd på att snabbt ändra sina planer.
Försök att lyfta fram och se dem som är med i verksamheten. Ett sätt att göra det på är att till
exempel börja träffarna med en samling där en lykta skickas och alla säga sitt namn. Det är
också bra att sluta träffarna på liknande sätt. Istället för sitt namn kan deltagarna nu säga något
om hur de upplevt mötet. Om det är svårt att kommunicera med ord kan deltagarna i stället
visa med kroppen hur de uppfattade mötet (tummen upp eller ner, glädjehopp, armarna i kors
och så vidare).

Att tänka på
vid planering av aktiviteter
Var tydlig med vad som kommer att hända under träffen. Berätta i förväg vilka aktiviteter som
kommer att dyka upp, både för föräldrar och andra ansvariga vuxna (innan mötet) och för barnen (i början av mötet). Överraskningsmoment är inte eftersträvansvärt, utan var tydlig med vad
som ska hända. Det skapar större trygghet i gruppen och är extra viktigt i ett sammanhang där
många är väldigt otrygga sedan tidigare eller inte känner varandra.
Vid planering av aktiviteter är det viktigt att fundera på ”de yttre ramarna” så att aktiviteterna
kan genomföras på ett bra sätt.

TÄNK IGENOM OCH FÖRBERED ”DE YTTRE RAMARNA”
• Var ska aktiviteterna äga rum?
• Är vi på ”hemmaplan” och vet hur
omgivningen ser ut, eller besöker vi
ett nytt ställe (kanske träffar vi barn
och ungdomar på ett asylboende)?
• Finns lekyta? Ska vi vara inne
eller ute? Är det gräs eller asfalt

där vi befinner oss? Kan vi elda, har
vi möjlighet att spela musik osv?
• Har alla kläder för att vara ute? Om
inte, finns det plats att vara inne?
• Vad är det för ålder på den tänkta
målgruppen? Hur många är de?
• Hur blir vi förstådda? Har vi tillgång

till tolk? Kan vi instruera med bilder
och gester istället för ord?
• Har vi någon reservplan?
• Finns de kulturella koder eller traditioner som är viktiga att ta hänsyn
till för att mötet ska fungera?

Givetvis är det viktigt att vara väl förberedd och kunna genomföra aktiviteter på ett säkert sätt men glöm inte bort att mötet människor emellan är det
viktigaste, så avsätt tid till att bara umgås också!

TÄNK OCKSÅ PÅ:
•Att ha en tydlig dialog med det boende eller den

grupp vi samarbetar med. Är vi efterfrågade?
Hur ska samarbetet se ut? Hur kan vi göra
aktiviteter och verksamhet på kort och lång sikt?
• Att förklara vad Scouterna är och vad vi står för,
det är viktigt att vara tydlig och inkluderande i
vilka vi är och varför vi gör det vi gör.
• Att inte ha för mycket ”uniformskänsla” i hur vi
klär oss. Det kan vara väldigt olika hur det 		
uppfattas. Även om många kan ha varit scouter
i skjorta i till exempel Syrien och Irak och känner
igen sig, kan det vara precis lika många som
känner sig obekväma av hur vi ser ut.
• Att religiösa symboler kan uppfattas annorlunda
av dem vi riktar oss till än de gör av oss själva.
Be boendet om hjälp med information och kanske
även att skapa grupper.

HUR GÖR VI MED SPRÅKET?
Det är inte självklart att vi kan prata med varandra, det är
inte alla som kommer till Sverige som kan engelska.
• Planera lekar och aktiviteter som inte kräver att vi pratar så mycket
med varandra.
• Hör efter med kommunen och med asylboendet som vi samarbetar
med om det finns tolkar i verksamheten.
• Vi är många i scoutrörelsen som pratar olika språk! Framförallt i
våra ortodoxa scoutkårer är det många som pratar arabiska, här har
vi ett bra och viktigt tillfälle att samarbeta med varandra och hjälpas
åt mellan scoutkårer.
• Även om det går bra att göra aktiviteter och lekar på olika språk och
utan mycket tal och skrift kan det vara bra att dela ut tydlig information om vad Scouterna är och vad vi står för till ungdomar och vuxna.
Översatt information finns under Utveckla kåren på scoutservice.se.

Hur funkar asylmottagandet
och vem kan jag kontakta?
Migrationsverket har det övergripande
ansvaret för alla nyanlända i Sverige.
De ser till att alla har någonstans att bo
och sköter asylprocessen. Hur länge en
person bor i Migrationsverkets regi beror
på hur lång tid det tar att pröva deras
asylansökan. När en asylsökande har fått
uppehållstillstånd ska den få en placering
i en kommun. Det är arbetsförmedlingen
som ordnar kommunplatser efter att
någon fått uppehållstillstånd, men kommunen ansvarar för boendena.

DET FINNS FLERA OLIKA TYPER AV BOENDEN:
• Transitboende är ett boende där
asylsökande till Sverige placeras i
väntan på en anvisningskommun.

• Tillfälligt anläggningsboende (ABT)
och tillfälligt boende är samma
sak. Tillfälliga boendeplatser på
vandrarhem, stugbyar och liknande
• Eget boende (EBO) är när den
asylsökande ordnat boende på egen anläggningar i väntan på ett mer
långsiktigt boende.
hand, exempelvis hos släkt eller
• Ensamkommande flyktingbarn
vänner.
placeras på Hem för vård och
• Anläggningsboende (ABO) med
boende (HVB).
lägenheter ordnat av Migrationsverket.

Kommunen har information om vilka boenden som finns i närområdet. Ett första steg
kan därför vara att kontakta kommunen för att få kontaktuppgifter till boenden på orten.

Att tänka på
i verksamhet för nyanlända

Människor som är i utsatta situationer kan behöva väldigt många olika sorters stöd.

Allt från grundläggande behov som mat och husrum till någon som lyssnar eller får en att
tänka på annat för en stund. Det är svårt att som organisation eller enskild att gå in och
täcka alla en människas behov. Se till att avgränsa vad er verksamhet handlar om och försök
hålla er till detta samt se om det finns andra aktörer som kan gå in och fylla andra behov.

En människa på flykt som ska inleda en asylprocess behöver stöd av kunniga människor.
Det finns många myter om vad som är bäst att göra i olika situationer och enskilda individer kan sällan ge generella råd för vad som är bäst i någon enskilds asylärende. Röda
Korset har migrationsrådgivare som är kunniga och kan ge råd.
Mer information och kontaktuppgifter finns på www.redcross.se

RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND ARBETAR I SIN ORDINARIE VERKSAMHET MED NYANLÄNDA OCH
NYETABLERADE I SVERIGE. HÄR KOMMER NÅGRA FLER TIPS FRÅN RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND
• Tänk på om den verksamhet eller insats ni
• ligt för den nyanlände när de har kontakt
goda viljan hos dem de möter som bor
gör är väldigt tillfällig (under några dagar)
i landet och därmed har trygghet på ett
med en kompis eller en organisation.
eller om den är mer långsiktig. Det avgör
annat sätt.
• Se till att ni har kontaktpersoner vid Migrahur omfattande verksamheten kan vara.
• Lova inte mer än ni kan hålla. Avgränsa
tionsverket och socialtjänsten/kommunen.
• Fråga inte om människors flyktupplevelser. verksamheten till en nivå ni klarar av.
Hänvisa rätt och ta inte över kontakten som
Vill de berätta kan ni lyssna men försök
enskilda nyanlända ska ha med myndigheter.
• De personer som engagerar sig i verksaminte dra historier ur människor. Det kan
het för nyanlända bör skilja på när de har
vara påfrestande för den enskilda.
privat kontakt med en nyanländ och när
• Det finns en maktrelation i mötet med en
de har kontakt inom sitt uppdrag och i
nyanländ som är bra att vara medveten
organisationens namn. Detta för att inte
om. Den som kommer hit utan uppehållssätta orealistiska förväntningar på den som
tillstånd är automatiskt utlämnad till den
engagerar sig och för att det ska vara tyd-

1. Pysselkväll

PASSAR FÖR
ALLA ÅLDRAR

SYFTE:

Att låta deltagarna vara kreativa och fantasifulla. Att prova något som kanske är
nytt och växa genom känslan av att klara av. Alla, oavsett förkunskap, ska kunna
var med och pyssla.

MÅLSPÅR:

Fantasi och kreativitet, självinsikt och
självkänsla, problemlösning

INNAN MÖTET:

Bestäm vilket slags pyssel/hantverk ni vill
visa och göra. Välj gärna något som ni i
kåren sedan tidigare har kunskap om eller
tycker är roligt. Nedan följer förslag på
aktiviteter som man kan göra men det
finns såklart massor av andra bra aktiviteter.
Låt fantasin flöda!

GENOMFÖRANDE:

MATERIAL:
Paracordband och spännen,
pärlor och pärlplattor, strykjärn,
papper, saxar, lim, färgpennor,
kritor med mera

PARACORD: Paracord har blivit ett populärt material bland friluftsmänniskor. Med
hjälp av olika typer av knopar tillverkas bland annat armband och andra föremål
som till exempel nyckelband för att sätta på ryggsäckar eller nyckelringen. Det går
att använda i stort sett vilken slags lina som helst till detta, dels finns det riktiga
paracordlinor att köpa, men även billigare varianter på olika byggvaruhus etc.
Det finns bra videos på exempelvis Youtube som förklarar hur du kan gå tillväga.
I scoutshop.se finns instruktionsboken ”pyssla paracord”.
PÄRLPLATTOR: Låt barnens egen fantasi komma till sin rätt genom att låta dem pärla
en egen pärlplatta. Här kan du som ledare välja att själv sätta upp ramen för vad
som ska göras eller låta barnen själv bestämma. Gör gärna ett par pärlplattor innan
så att barnen kan se vad man kan göra om man vill. Se till att du har tillgång till
strykjärn, bakplåtspapper och strykbräda så att barnens pärlplattor blir klara innan
träffen är slut.

DET KAN KLADDA
VÄLDIGT MYCKET,
SE TILL ATT SKYDDA
BORDEN INNAN
NI BÖRJAR.

TYGTRYCK: Denna aktivitet kräver att kåren har möjlighet att ta med sig t-shirts
eller annat tyg som barnen kan få. Det kan vara t-shirts men tänk gärna utanför
ramen – kanske en tygkasse eller ett örngott kan vara minst lika bra?
Man kan måla trycket med textilfärg, använda andra tyger eller skriva ut
bilder från datorn på speciella papper som går att stryka fast. Du väljer! Du
behöver tröjor (eller annat material om ni väljer det), tidningar, färg, penslar.
Det kan kladda väldigt mycket, se till att skydda borden innan ni börjar.

I Scouternas aktivitetsbank finns ännu fler pyssel
om inget av dessa känns rätt för er träff.

2. Spela spel
SYFTE:

Leka och ha roligt.

MÅLSPÅR:

Fantasi och kreativitet, aktiv i gruppen,
självinsikt och självkänsla, ledarskap

INNAN MÖTET:

GENOMFÖRANDE:

BARNEN KANSKE INTE
VET VAD SAKERNA HETER
– MEN FÖRSÖK GÖRA
GESTER OCH RÖRELSER
FÖR ATT FÖRKLARA VAD
SOM SAKNAS.

Bestäm vilket slags pyssel/hantverk ni vill
visa och göra. Välj gärna något som ni i
kåren sedan tidigare har kunskap om eller
tycker är roligt. Nedan följer förslag på
aktiviteter som man kan göra men det
finns såklart massor av andra bra aktiviteter.
Låt fantasin flöda!

PASSAR FÖR
ALLA ÅLDRAR

MATERIAL:
Olika sorters spel som kan
spelas utan alltför många
instruktioner, tex memory,
kortspel, fyra i rad, schack,
fia med knuff, ritlekar utan ord

Beroende på hur stor gruppen är kan du låta barnen spela allt tillsammans eller dela in
dem i mindre grupper som får testa olika spel. Här kommer ett par exempel på spel ni
kan ta med eller leka men du har säkert ännu fler och det är såklart de spel du känner
dig säker på som du ska ta med. Tänk dock på att det kanske inte är säkert att det går
att förklara alla spel och att bilder talar mer än ord, så välj gärna spel som bygger på
bilder snarare än ord.
KIMS LEK (ALTERNATIVT KIMS SPEL): är ett samlingsnamn för ett gäng minneslekar. En vanlig
variant är att man har en mängd föremål på exempelvis en filt eller i en låda. Dessa är i
lekens början övertäckta så att deltagarna inte ser dem.
Reglerna är följande: Deltagarna får titta på föremålen under en stund (exempelvis 30
sekunder), därefter täcks föremålen över igen så att deltagarna inte ser föremålen.
Det finns sedan (minst) två varianter på vad som händer sedan:
1. Deltagarna skall skriva ned på ett papper eller säga direkt ut till
lekledaren vilka föremål som fanns.
2. Alternativ två går ut på att lekledaren plockar bort exempelvis tre saker,
varpå deltagarna på nytt får studera föremålen och försöka komma på vilka
föremål som försvunnit.
MEMORY: Här kan du välja att antingen göra det i mindre skala genom att ta med ett
vanligt memoryspel, eller att göra ett eget – med fördel ett stort – som går att lägga ut
på golvet. Detta kan du göra genom att skriva ut dubbletter av olika bilder och laminera
dessa. Välj sedan att antingen göra uppgiften i lag eller enskilt beroende på hur många
barn som vill vara med.
TRE I RAD – MED MÄNNISKOR: Tejpa upp ett rutsystem med tre gånger tre rutor. Låt
sedan barnen själva vara spelpjäser genom att ge tre av dem en viss färg på mössa
eller tröja och tre en annan färg. De övriga delas sedan in i två patruller som
tillsammans med personerna får försöka att få tre i rad. Du kan också välja att låta
spelpjäserna vara exempelvis flaggor, stolar, kuddar eller annat istället för personer.

Avsluta gemensamt och tacka för att du fick komma och träffa dem.

3. Bus utomhus

PASSAR FÖR
ALLA ÅLDRAR

SYFTE:

Visa vad scouting i Sverige kan innebära och visa hur vi arbetar med friluftsliv i vår
ordinarie verksamhet. Låta deltagarna testa på något som kanske är nytt och växa
genom känslan av att klara av.

MÅLSPÅR:

Känsla för naturen, fantasi och kreativa
uttryck, aktiv i gruppen

INNAN MÖTET:

Bestäm vilket slags pyssel/hantverk ni vill
visa och göra. Välj gärna något som ni i
kåren sedan tidigare har kunskap om eller
tycker är roligt. Nedan följer förslag på
aktiviteter som man kan göra men det
finns såklart massor av andra bra aktiviteter.
Låt fantasin flöda!

GENOMFÖRANDE:

MATERIAL:
Stormkök, eldplåtar, ved, kniv, vatten,
tändstickor, pinnbrödsdeg, grillpillar
och så vidare. Lekmaterial i form av
bollar, hopprep, stort plockepinn eller
liknande, frisbees med mera.

Detta mötet lägger fokus på olika friluftsaktiviteter som vi inom Scouterna ofta
gör. Kanske har ni i kåren egna övningar som kan vara bra, men utgå ifrån att deltagarna inte tidigare varit i kontakt med friluftsliv på det sätt kåren bedriver, då blir
det lättare att sätta nivån. Tänk på att fokus ska vara på gemenskapen och glädjen i
att våga testa – inte i att de måste lära sig använda stormkök eller kniv.
STORMKÖK: Visa ett stormkök och hur man kan koka vatten på det. Låt barnen själva
testa att sätta ihop stormköket och ta isär igen. Du som leder passet kan sedan
tända och visa hur en kan koka exempelvis varm saft eller varm choklad.
BAKA PINNBRÖD: När man bakar över öppen eld är det viktigt att göra upp en rejäl
brasa. Glöden kommer annars inte att räcka för att grädda hela baket. Gräddning
kräver en någorlunda jämn temperatur. Kontrollera därför elden hela tiden.
PINNBRÖDSDEG:
• 2½ dl vetemjöl
• 1 tsk bakpulver
• ¼ tsk salt
• 1 dl vatten eller mjölk
• en liten klick smör
Blanda alla ingredienser. Linda runt pinnar och grädda över öppen eld. Ni kan
också välja att steka dem över elden istället för att göra pinnbröd.
NATURBINGO: Skriv ut bilder på olika växter som finns i närområdet och låt barnen
själva leta efter löv och stenar eller liknande som matchar det som finns på bilden.
Tänk på att bara välja sådant som man får plocka.
Om det finns tid över: låt barnens egen lek ta utrymme och låt dem använda de
saker som du tagit med för utomhuslek.

I Scouternas aktivitetsbank finns ännu fler pyssel
om inget av dessa känns rätt för er träff.

4. Lekar att göra
många tillsammans

PASSAR FÖR
ALLA ÅLDRAR

SYFTE:

Leka och ha roligt.

MÅLSPÅR:

Aktiv i gruppen, fantasi och kreativa uttryck,
ledarskap, fysiska utmaningar

GENOMFÖRANDE:

Här kommer ett par olika lekar som man kan leka i storgrupp. Fundera över vilka
lekar ni brukar leka i kåren och tänk på lekar som har enkla instruktioner och är
lätt att haka på även om man inte förstår från början.
DRAGKAMP: Dela upp deltagarna i två lag och gör upp två linjer med en meters mellanrum mellan lagen. Lägg ut ett långt rep mellan lagen. I mitten av mellanrummet
mellan lagen fäster ni ett minde snöre eller markering. Varje lag tar tag i varsin
ände av repet. Markeringen på repet ska vara mittemellan lagen. På startsignalen
gäller det för lagen att dra så att markeringen på repet kommer över till deras sida
av linjerna.
Gör gärna leken i bäst av tre omgångar så deltagarna har möjlighet att prata i hop sig
för att se vad de skulle kunna förbättra.
KULLEKAR: Det finns massor av olika springlekar med kull, exempelvis vanlig kull,
kramkull, tunneldatten med flera. Sök dig fram eller titta i lekböcker så hittar du
massor av bra exempel. Tänk på att anpassa kulleken efter de fysiska förutsättningar
som gruppen har.
ROBOTLEKEN: Deltagarna delas upp i lag om tre. En skötare och två robotar. Roboten
går i den riktning han/hon står i när startsignalen hörs. Skötarens uppgift är att
hålla koll på robotarna och vända dem i ”rätt” riktning. Om roboten kommer till
en bänk eller gräns för området, stannar den där och trampar på stället. Då måste
skötaren springa dit och vända roboten. Robotarna får inte springa utan bara gå.
Efter ett tag lär sig deltagarna att styra sina robotar så att de inte måste springa så
mycket.
Efter cirka fem minuter byter gruppen roller. Man leker tills alla har fått vara skötare.
KRABBFOTBOLL: Deltagarna delas in i två lag. Varje lag har ett mål (modell större bandymål). I krabbfotboll får man inte springa upprätt utan måste förflytta sig genom
att gå på alla fyra (händer och fötter) med ryggen mot golvet. Det går utmärkt att
spela med en badboll annars fungerar en mjukboll bra. Poäng för varje mål.

Fler lekar att göra många tillsammans på nästa sida.

Forts. Lekar att göra
många tillsammans

PASSAR FÖR
ALLA ÅLDRAR

LIMBO: Limbo är en traditionell populär lek eller egentligen en danstävling som har
sitt ursprung på ön Trinidad. En horisontell stång placeras ovanpå två vertikala
hållare och bildar ”limbon” vilken man ska ta sig under. Har man inte två hållare
får två personer agera hållare.
Alla tävlande ska försöka gå under stången med ryggen vänd mot golvet. Den som
slår ner stången eller ramlar är utslagen ur tävlingen. När alla har avslutat sina varv,
så sänker man stången något och tävlingen fortsätter. Tävlingen slutar när bara en
person kan ”limbo” under stången.
BAKLÄNGESLIMBO: Börja med att lägga stången på marken, alla får gå över. Höj
sedan en aning och låt alla gå eller hoppa över. Den som river ner stången eller
inte kommer över är ute ur leken. Höj stegvis och efter ett tag är stången så
högt upp att endast en person tar sig över.
Man kan göra den klassiska varianten, där stången placeras högt först för
att sedan tas ner stegvis. Istället för att ta sig under limbon böjd bakåt med
ryggen mot golvet ska man i den här varianten gå baklänges mot stången och
sedan vika ihop kroppen med ryggen mot stången för att komma under den.
DANSSTOPP: Alla barn ställer sig upp och börja dansa och röra sig när musiken går
igång. Så fort musiken stannar ska all rörelse avstanna och deltagarna ”fryser” till
statyer. Den som sist kommer i total stillhet får sätta sig. Den som är kvar sist blir
dansstoppsmästare.
HET POTATIS: Du behöver en ”het potatis”, dvs något som lätt kan skickas vidare mellan
deltagarna. Här kan man variera med tema (till exempel en leksak relaterad till
temat) eller beroende på deltagarnas ålder. Alla deltagare står i en cirkel och när
musik/handklapp/sång startar så skickas potatisen vidare medsols från spelare till
spelare. Plötsligt slutar musiken och den som då har potatisen får sätta sig i mitten.
Sen fortsätter leken tills bara en är kvar.
Gör stopp ofta för att hålla spänningen uppe.

Det finns massor av bra samarbetsövningar och lekar i Scouternas aktivitetsbank som
också kan vara lämpliga för er lekträff. Oavsett vilken samarbetsövning du väljer bör du
tänka igenom innan hur du kan hjälpa barnen om de har svårt att få samarbetet att fungera.

Vad händer sedan?
Allt engagemang, oavsett hur stort, kommer att leda oss vidare i vårt engagemang. Känner ni
att det behöver göras mer och vill ta steget vidare? Då kommer här ett par förslag på hur ni
kan sprida ert engagemang, inspirera andra till att också engagera sig och se till att ert projekt
blir mer än bara en engångshändelse.

Sprid era erfarenheter till andra
Låt andra scoutkårer, och er omgivning, ta del av era erfarenheter och inspireras av era insatser!
Till exempel genom:

• Facebook och andra sociala medier
• Lokalpress. Scouternas pressguide finns på
http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/kommunicera-scouterna/kommunicera-i-media/
• Kontakta redaktionen för www.scout.se genom att mejla redaktionen@scout.se

Gör fler aktiviteter i er vanliga verksamhet
Varför inte låta sådana här aktiviteter bli en återkommande del av er vanliga verksamhet? Det
kan knytas både till scoutmetoden (samhällsengagemang och lyssnande och stöttande ledarskap) och till märken (till exempel Världsförbättrare). Utvärdera det ni gjort och försök hitta
fler eller andra vägar framåt

Nya medlemmar eller ny avdelning
En del av de barn vi träffar blir kanske kvar på orten efter att deras asylprocess avslutats och
vill fortsätta i Scouterna. Jättekul, men det kan också väcka frågor. Är de så många att en ny
avdelning behöver startas, eller ska de vara med i en befintlig avdelning? Fundera igenom föroch nackdelar med de olika alternativen så att det är ett medvetet och aktivt val.
Med nya medlemmar som inte har samma bakgrund och erfarenheter som de flesta andra
i kåren är det viktigt att se till att aktiviteterna fungerar för alla, så att ingen blir utanför
•
(språkligt,
kulturellt och så vidare). Det är dessutom viktigt att•föräldrarna får information
om Scouterna som de kan förstå. Grundläggande information om Scouterna hittar du under
•
Utveckla kåren på scoutservice.se.
•
•

Kanske får kåren så många nya medlemmar att vi behöver starta en ny avdelning. Passa på
•
att då få in vuxna också! Deras närvaro
kan brygga över språkbarriärer med de nya scouterna
eller deras föräldrar, vara tryggt för barnen och de kan bidra med kunskap,
•
idéer
och perspektiv till hela kåren. För avdelningens fortlevnad är det
bra om verksamheten inte vilar på en ensam persons engagemang.
Detta material är framtaget inom ramen för projektet Värsta fördomen.

