
 
 
 
 
Hej!  
 
Här har jag samlat några idéer på vad man kan göra på UV-scoutprogrammet under terminen.  
Lägg gärna andakten först, så slipper den bli ett stressigt moment på slutet.  
Har du tips du vill dela med dig av? Skriv en kort beskrivning av aktiviteten och maila den till 
jonas.abrahamsson@sau.nu  
 
 
Vandringsstav 
Tillverka en egen vandringsstav. Staven bör vara i axelhöjd. Torka stavarna inomhus och tälj bort 
barken och kvista den. Dekorera gärna staven genom att snida in namnet. Glöm inte att fråga 
markägaren om lov om ni vill använda levande material. 
Material: såg, knivar 

 
Skridskor 
Att åka skridskor är kul och många orter har skridskobanor. Glöm inte ispikar om ni är på en sjö.  
 
Inomhusbad 
Alla gillar att bada! Det finns många badhus, flera med äventyrsbad.  
Material: Transportmedel, badkläder 
 
Bastu - utomhusbad 
Bygg en egen bastu med hjälp av två presenningar, slanor och granris. Värme får man genom att 
lägga stenar i elden för att sedan lägga in dem i bastun och hälla varmt vatten på dem.  Detta tar tid 
så dela upp aktiviteten på flera tillfällen. Gör exempelvis stommen första gången, och gör klart med 
granris och presenningar vid andra tillfället. Tänk också på att det tar tid att värma upp bastun! 
Material: tungviktspresenningar, granris, slanor, ved, stenar, badkläder. 
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Pulkaåkning 
Det finns inte mycket som slår en vinterkväll med pulkaåkning. Avsluta med att tända en lägereld och 
korvgrillning.  
Material: Pulkor, varma kläder, ved.  
 
Cykling  
Att cykla är ett fantastiskt sätt att färdas på. Man kan ta sig mycket längre än när man går.   
Gör en cykel-spårning eller tips-runda som scouterna kan följa.   
Material: cyklar, cykelhjälmar 
 
Lägerbål  
Människor har samlats runt lägerelden i tusentals år. Att kura ihop sig framför en brasa i höstmörket 
är bland det mysigaste man kan göra. Låt patrullerna bidra med var sitt inslag och laga någon enklare 
mat vid elden.  
Material: Ved 

 
 
Bergsbestigning 
Att få titta ut från en höjd eller bergstopp är mäktigt. Kanske har ni någon höjd i närheten ni kan 
bestiga? 
 
Lekar 
Att leka lekar är ett bra sätt att utvecklas, lära känna varandra i patrullen och ha kul tillsammans. Det 
finns olika lekmaterial att köpa och många lektips på nätet.  
Tips: www.lekarkivet.se 
 
Besök en bondgård 
Besök en bondgård och träffa djuren som finns där.  
 
Matlagning 
Laga mat över öppen eld med muurikka eller galler.  
Material: matvaror, ved, muurikka eller galler.   
 
Bakning 
Utomhus över öppen eld eller inomhus vid spisen. Tårttävling är brukar också vara uppskattat 
 
Ponny-ridning 
Att sitta på hästryggen är en härlig känsla. Finns det någon hästgård i närheten? 
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Reflexspårning 
Gör en spårning av reflexer i skogen. Låt scouterna följa leden med hjälp av att lysa på reflexer med 
ficklampa.  
Material: ficklampor, reflexer.  
 
Fiske 
Att få en fisk på kroken är något alla borde uppleva! Det behöver inte vara så avancerat, köp in några 
metrevar med flöten och gräv upp mask. Passa också på att prata om olika sorters fiskar och prova 
att rensa en fisk och tillaga den, exempelvis i folie på elden.  
Material: metrevar, flöten, mask 
 
Fågelskådning 
Besök ett fågeltorn! Fåglar är fantastiska djur som väcker fascination hos barn. På många platser 
finns ornitologiska föreningar med duktiga guider som kan visa bra lokaler och berätta om fågellivet.  
Material: kikare, fågelbok 
Tips: http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/ 
http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Djur--natur/Fagelskadning/ 
 
Naturreservat 
Besök ett naturreservat. Ofta finns det informationstavlor som visar lämpliga leder. Berätta vad ett 
naturreservat är och varför det är viktigt att skydda naturen. Ta reda på varför just det 
naturreservatet ni besöker är skyddat och försök hitta några av de arter som finns där.  Hitta 
naturreservat på www.länsstyrelsen.se  
  
Orientering  
Låt scouterna prova att passa kartan, bekanta sig med kompassen och gå kompassgång.  
Material: kartor, kompasser.  
 

Geocaching 
Geocahing är en skattjakt med hjälp av gps-kordinater. Detta är en aktivitet som vuxit fram i Sverige 
de senaste åren och ett bra sätt att komma ut i naturen.  
Välj ut ett antal cachar och planera när och hur långt tid det kommer att ta att hitta dem.  
Material: GPS-enhet, ett registrerat konto på https://www.geocaching.com 
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Hugga ved 
Att hugga ved är väldigt centralt för scouter och det är viktigt att vi lär oss hantera yxan, kniv och såg.  
Gå igenom yxans olika delar och säkerhet. Låt alla scouter få öva tills känner sig trygga med övningen.  
Avsluta med att göra upp en eld.   

 
Besök en kyrka 
Runt om i södra Sverige finns många fantastiska kyrkor. Kontakta en kyrkovaktmästare eller präst 
som kan slussa er vidare till rätt person.  
 
Stjärnskådning 
Att titta upp mot himlen en stjärnklar kväll är bland det häftigaste man kan uppleva – och helt gratis! 
En rolig övning är att ligga på en filt och titta upp på himlen och tänka sig att man tittar nedåt – det är 
en svindlande upplevelse! Hjälps åt i patrullen att hitta olika stjärntecken.  
Material: kikare, karta med stjärntecken 
 
Lövletning 
Gå ut i naturen och leta efter olika sorters löv. Den övning passar bäst på hösten när löven har 
fantastiska färger och finns lättillgängligt på marken. Använd luppar för att titta närmare på löven 
och försök artbestämma dem med hjälp av nätet eller en bok. Är det mörkt -  ta med löven in och 
undersök dem närmare där. Klistra upp löven på en affisch.    
Det går förstås att leta efter stenar, växter och små djur också.  
Material: luppar, fälthandbok 
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Paracord 
Paracord är förkortning av parachute cord och är från början en fallskärmslina med många 
användningsområden. I linan finns 7 st små linor som kan användas som sytråd, fiskelina eller 
nättillverkning m.m. Dessutom är linan snygg och går att använda till många olika pyssel och 
hantverksprojekt.  
Tips: http://www.handverkarna.se/paracord-fallskarmslina/ 

 
 
 
Gjuta i betong 
Detta är garanterat något scouterna kommer att uppskatta. Säckar med finbetong finns att köpa i 
bygghandeln. Blanda finbetongen med vatten enligt instruktionerna på påsen. Packa betongen i 
former och låt stelna.  
material: finbetong, formar, handskar, skyddsglasögon (till den som häller i betongen i hinken) 
Tips: http://www.former.nu/gjuta-i-betong 
 
 
Tipsen är inspirerade av: 
 https://365vardagsaventyr.wordpress.com/om/   
 
Att lära in Ute, Outdoor Teaching förlag, 2013 
 
Länkar:  
http://www.outdoorteaching.com/se 
 
http://www.nynashamnsnaturskola.se/index.php?page=hem 
 
http://www.metodbanken.se/ en sida med övningar, material, metoder m.m. 
 
http://www.handverkarna.se/handverkarna-se/ en sida med pyssel, hantverk, skapande 
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