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M AT E R I A L :  W W W. S C O U T P R O G R A M M E T. F I

ÄVENTYRSSCOUTENS 
PANDAMÄRKE 

 

Scouterna och WWF i samarbete mot  
utarmningen av naturens mångfald 

Jordklotet behöver välmående och mångsidiga naturmiljöer där det bor 
rikligt med olika växt- och djurarter. Den massiva utarmningen av 
naturens diversitet som människan har orsakat har drivit ett fler-

tal arter i en riktig knipa. Läget är kritiskt. Jordens biologiska mångfald 
minskar i en alarmerande takt. Antalet vilda ryggradsdjur har i genomsnitt 
minskat med 60 procent under bara cirka 40 års tid. Det finns nu färre 
ryggradsdjur än någonsin tidigare under mänsklighetens historia. Just nu 
pågår en aldrig tidigare skådad utrotningsvåg, orsakad av människan, och 
den hotar även ekonomin, matproduktionen och människans hälsa. Genom 
att beskydda naturens mångfald beskyddar vi också faktorer som möjliggör 
människans välmående - till exempel rent vatten, ren luft, mat och arter 
av medicinskt värde. 

WWF och Finlands Scouter har tillsammans skapat ett märke som be-
handlar naturens mångfald och som kan göras under åren 2019 och 2020. 
Det passar utmärkt som en del av scouternas programsatsning Ut och 
finn! 

http://www.scoutprogrammet.fi
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 UT OCH FINN  
NATURENS  

MÅNGFALD!

• MÄRKETS MÅL: Äventyrsscouten lägger märke till miljön 
och dess skick. Hen agerar för miljöns bästa. 

• MÄRKETS BESKRIVNING: Äventyrsscouten undersö-
ker miljön och agerar aktivt för dess bästa. Hen bekantar 
sig med naturens mångfald, lägger märke till tecken på 
människans inverkan på naturen och observerar förän-
dringar som sker i naturen.

• ÄVENTYRSSCOUTENS MÄRKE BESTÅR AV TRE OLIKA 
DELAR: TA REDA PÅ, AGERA och BERÄTTA. Det finns tre 
olika teman att välja mellan: skog, stadsnatur och vatten. 
Äventyrsscouterna väljer ett av dessa teman och får Pan-
damärket efter att ha gjort alla tre delar. 

• Aktiviteterna är avsedda att utföras utomhus på en ut-
flykt, hajk eller förläggning. Från varje del görs antingen 
en uppgift mer genomgående eller flera stycken mindre 
uppgifter.

• Kaptenen väljer, eller hjälper äventyrsscouterna att välja, 
de tips som görs för att uppnå målet för aktiviteterna och 
hjälper äventyrsscouterna att vid varje enskild uppgift 
märka vad målet med uppgiften är. 

• Reservera gärna minst en hel dag av för-
läggningen eller lägret för att förverkli-
ga märket.  

• Äventyrsscouten kan om hen vill köpa 
Pandamärket i Scandinavian Outdoor 
och fästa det likt Tomtemärket på 
scoutskjortans högra ärm. 

PA N DA N 
BEFALLER
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TA REDA PÅ: 
SKOG 

MÅL: Äventyrsscouten vet vad som menas med naturens mångfald. 
BESKRIVNING: Äventyrsscouten observerar naturens mångfald i en 
utvald livsmiljö.
LEDARENS UPPGIFT: Kaptenen väljer uppgifterna och skaffar material 
och redskap som behövs. Hen ser till att äventyrsscouterna bekantar sig 
med naturens mångfald genom flera uppgifter. Under en utfärd kan upp-
gifterna göras på flera olika ställen eller koncentrerat på ett område.  

TIPS 1: HURDANT ÄR DET I DEN HÄR SKOGEN?  
Material: Naturewatch Metsässä A -undersökningsblanketter (på fin-
ska), anteckningsmaterial. Blanketten hittas på adressen wwf.fi/medi-
abank/5029.pdf. Delar av samma material på svenska finns att hitta på 
wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/materiaalipankki/
Laget undersöker skogen med hjälp av Naturewatch Metsässä -undersök-
ningsblanketter. Blanketten innehåller ett stort paket observationsuppgif-
ter, så scouterna kan tillsammans välja de enligt dem intressantaste eller 
mest lämpliga uppgifterna, eller välja egna ansvarsområden patrullvis. 
Äventyrsscouterna undersöker det utvalda området med hjälp av blan-
kettens uppgifter. Till slut presenterar patrullen sina observationer för de 
andra patrullerna.

TIPS 2: MÅNGFALDSNATA 
Denna lek passar som uppvärmning. Kaptenen ropar ut ett trädslag, t.ex. 
“björk” eller “tall”. Deltagarna springer så snabbt som möjligt till det när-
maste trädet av nämnd art. Den som når trädet sist blir nu den som ropar.  
Hen ropar ett nytt trädslag och försöker även själv hinna fram till nästa 
träd. Man kan variera med att också ropa ut t.ex. “sten” eller “stubbe” eller 
något annat landmärke i närheten. 

TIPS 3: VI RÄKNAR MÅNGFALD  
Äventyrsscouterna söker tecken på en mångsidig skog i skogen: trädslag; 
gamla, tjocka träd som man inte når runt; döda träd samt murkna träd 
(murken trämassa känns mjuk vid beröring). Hur många träd av dessa slag 
hittas på det område ni kommit överens om? Kaptenen handleder scout-
erna i att fundera på om skogen ifråga verkar vara en mångsidig skog på 

http://wwf.fi/mediabank/5029.pdf
http://wwf.fi/mediabank/5029.pdf
http://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/materiaalipankki/
http://t.ex
http://t.ex
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basis av observationerna. Vad kan människan göra för att den skulle bli 
mer mångsidig? 

TIPS 4: VÄXTRUTAN 
Material: Käppar och snöre, växtböcker och/eller smarttelefon 
Laget delar upp sig i mindre grupper. Varje grupp väljer en kvadratmeter-
stor växtrik del av området och märker ut den med käppar och snöre. Om 
det finns många grupper, kan varje grupp undersöka olika typs jordplättar.  
Scouterna undersöker hur många olika växtarter de kan hitta i sin ruta. Vil-
ka växtarter växer i rutan? För igenkänning kan man använda växtböcker 
eller till exempel Luontoportti.fi -appen. Om någon art förblir oidentifie-
rad, kan scouterna hitta på ett eget smeknamn för den.

TIPS 5: LIV I ETT MURKET TRÄD
Material: stetoskop, förstoringsglas eller lupp, insektbok och/eller 
smarttelefon 
Äventyrsscouterna söker upp döda träd i skogen och lyssnar på dem med 
stetoskop. Hörs ljud av skogens ryggradslösa smådjur i stammen? Efter 
det kan äventyrsscouterna söka efter smådjur på murkna träd eller under 
stenar och undersöka dem med en lupp. Kaptenen påminner scouterna att 
vara försiktiga, så att djuren inte tar skada. Hur många ben har djuren som 
ni hittade? Vilka djur är det? För igenkänning kan man använda en insekt-
bok eller artbestämningswebbsidor. Till slut släpper äventyrsscouterna 
tillbaka djuren på stället där de hittades.

 

http://Luontoportti.fi
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TA REDA PÅ: 
VATTEN 

MÅL: Äventyrsscouten vet vad som menas med naturens mångfald. 
BESKRIVNING: Äventyrsscouten observerar naturens mångfald i en 
utvald livsmiljö.
LEDARENS UPPGIFT: Kaptenen väljer uppgifterna och skaffar material 
och redskap som behövs. Hen ser till att äventyrsscouterna bekantar 
sig med naturens mångfald genom flera uppgifter. Under en utfärd kan 
uppgifterna göras på flera olika ställen eller koncentrerat på ett områ-
de.  

TIPS 1: DET STORA STRANDÄVENTYRET 
Material: en smarttelefon per 2-4 äventyrsscouter och/eller Naturewatch 
L Vid insjöns strand eller Naturewatch L Vid Östersjöns kust -undersök-
ningsblanketter, pennor, burkar, håvar och andra redskap som laget vill 
undersöka vatten med 
Laget väljer ett vattendrag (hav, sjö, damm, flod eller bäck) att undersöka 
med hjälp av WWF:s strandforskningsmaterial. Det stora strandäventy-
ret-mobilspelet kan laddas ner gratis på adressen wwf.fi/rannalla. Kap-
tenen laddar ner materialet på förhand och skapar en egen spelversion åt 
gruppen.
Undersökningsblanketten Naturewatch L Vid insjöns strand finns att skriva 
ut på wwf.fi/mediabank/4608.pdf  och Naturewatch L Vid Östersjöns kust  
wwf.fi/mediabank/4606.pdf innehåller också lämpliga uppgifter för även-
tyrsscouter.  
Blanketten innehåller ett stort paket observationsuppgifter, så scouterna 
kan tillsammans välja de enligt dem intressantaste eller mest lämpliga 
uppgifterna, eller välja egna ansvarsområden patrullvis. Äventyrsscouterna 
undersöker det utvalda området med hjälp av blankettens uppgifter. Till 
slut presenterar patrullen sina observationer för de andra patrullerna.

TIPS 2: EN FLÄCKIG STRAND
Äventyrsscouterna letar efter olika livsmiljöer på en strand och räknar hur 
många olika livsmiljöer eller “fläckar” de kan hitta på en 50 meters sträcka 
av stranden. En enskild “fläck” kan vara till exempel ett tätt parti vass, en 
hop flytande växter eller ett skuggigt videsnår. Äventyrsscouterna räknar 
alla fläckar som är åtminstone en kvadratmeter stora. Hur många hittades? 
Uppgiften kan göras i mindre grupper, och då jämförs slutligen de olika 
gruppernas resultat med varandra. 

http://wwf.fi/rannalla
http://wwf.fi/mediabank/4608.pdf
http://wwf.fi/mediabank/4606.pdf


PA N D A- M Ä R K E T /  Ä V E N T Y R S S C O U T E R

6 7

TIPS 3: HURDANT VATTEN?
Material: genomskinliga burkar, ett vitt pappersark eller annan vit bak-
grund, pH-papper, termometer
Laget delar upp sig i mindre grupper. Grupperna undersöker vattnet i val-
fritt vattendrag. De mäter temperaturen med termometern och pH-värdet 
med pH-pappret eller en pH-mätare. Är vattnet basiskt, neutralt eller surt? 
Vattnets lukt och färg undersöks så här: de tar vatten i en genomskinlig 
burk från ett djup på cirka 20 cm och tittar på burken mot en vit bakgrund. 
Vilken färg har vattnet? Efter detta luktar de på vattnet. Vad luktar det? 

TIPS 4: VATTNETS SMÅDJUR  
Material: håvar eller kökssilar som redan är ur bruk, genomskinliga 
plastburkar, tvättfat, luppar eller förstoringsglas, insektböcker
Laget letar efter ryggradslösa smådjur i ett vattendrag och undersöker dem 
försiktigt så att de inte skadas. Det lönar sig att leta i vattenpölar på bergs-
klippor, bland vattenväxter samt på och under stenar. När äventyrsscouten 
får fast ett kryp, lägger hen det försiktigt i en burk eller i ett fat och ser på 
det med blotta ögat eller med ett förstoringsglas. Vilken färg är djuret? Hur 
många ben har det? Hur rör det sig?  Till slut släpps alla djur lös så nära 
den plats där de hittades som möjligt. 

TIPS 5: FÅGLAR I KIKAREN 
Material: kikare, fågelböcker
Laget intar en lämplig plats för att iaktta fåglar som rör sig på en strand. 
Fåglarna vågar komma närmare om äventyrsscouterna håller sig stilla. La-
get räknar hur många olika fåglar de ser. Hurdana fåglar sågs? Vilka fåglar 
var bekanta? Till slut väljer scouterna en fågel och iakttar den en stund och 
följer med vad den gör. Vad gör fågeln den här tiden på dagen?
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TA REDA PÅ: 
STADSNATUR

MÅL: Äventyrsscouten vet vad som menas med naturens mångfald. 
BESKRIVNING: Äventyrsscouten observerar naturens mångfald i en 
utvald livsmiljö.
LEDARENS UPPGIFT: Kaptenen väljer uppgifterna och skaffar material 
och redskap som behövs. Hen ser till att äventyrsscouterna bekantar sig 
med naturens mångfald genom flera uppgifter. Under en utfärd kan upp-
gifterna göras på flera olika ställen eller koncentrerat på ett område.  

TIPS 1: PÅ UPPTÄCKSFÄRD I STADSNATUREN
Material: Naturewatch L I stadsnaturen –undersökningsblanketter, 
pennor
Äventyrsscouterna undersöker olika livsmiljöer i stadens natur med hjälp 
av Naturewatch L I stadsnaturen –undersökningsblanketten. Blanketten 
hittas på adressen wwf.fi/mediabank/4610.pdf. Blanketten innehåller ett 
stort paket observationsuppgifter, så scouterna kan tillsammans välja de 
enligt dem intressantaste eller mest lämpliga uppgifterna, eller välja egna 
ansvarsområden patrullvis. Äventyrsscouterna undersöker det utvalda 
området med hjälp av blankettens uppgifter. Till slut presenterar patrullen 
sina observationer för de andra patrullerna.

TIPS 2: TRÄDET SOM LIVSMILJÖ
Träden är en del av stadsnaturens organismsamhälle. Äventyrsscouterna 
undersöker parkens träd som olika arters livsmiljö. Varje patrull väljer ett 
eget träd att undersöka. Kaptenen ger följande instruktioner åt en patrull i 
taget:

1. Hitta på ett namn åt trädet. 
2.. Se på trädets utseende och omgivning. Hurdant underlag växer det 
på? Hur gammalt kunde det vara? Vilka andra arter växer i närheten? 
3. Undersök och känn på trädets stam. Vilka ord skulle kunna beskriva 
stammen? Hur skiljer sig trädet från de andra träden i parken?  
4. Redogör för vilka färger det finns på det utvalda trädets stam, blad 
och blommor. 
5. Slut ögonen och dofta på trädet. Vad doftar det? Finns det något annat 
som doftar lika? 
6. Undersök vilka andra arter som finns i/på trädet. Lever det djur under 
trädets bark? Växer det mossa på trädet? 

Uppgiftens delmoment kan gärna anpassas enligt årstid. 

http://wwf.fi/mediabank/4610.pdf
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TIPS 3: STADENS LJUDLANDSKAP 
Äventyrsscouterna sätter sig på marken, sluter ögonen och sitter tyst 
och stilla i fem minuter. Vilka naturljud hörs? Vilka människoljud hörs? 
Scouterna ritar på ett papper från vilket håll ljudet hörs och hurdant ljudet 
verkar. Fantasi och exempelvis olika färger kan användas som hjälpmedel 
för att beskriva ljudet. 
När bilden är färdig, lyssnar äventyrsscouterna lite närmare på fåglarnas 
ljud. Hur många olika fåglar hörs? Vilka arters läten hörs? Hörs något av de 
följande ljuden:  
• ett jämnt, kuttrande, ihåligt ljud: tamduva 
• ett chirpande, i lugn takt upprepande ljud från en närbelägen buske: 

sparv 
• ett kort och koncist njak: kaja
• det bekanta ti-ti-ty-ljudet: talgoxe
• ett starkt skrattlikt, kort ljud: skrattmås
• ett melodiskt, klart och hörbart flöjtaktigt ljud: koltrast  
• ett sorgset, mjukt visslande nedåtgående ton:  lövsångare

TIPS 4: VILDA ARTER I STADEN 
Djuren letar efter liknande bo-, skydds- och matplatser i staden som de 
trivs i i sin ursprungliga livsmiljö. Äventyrsscouterna ser sig omkring och 
funderar vad som på den här platsen kunde ersätta 

a) en murken trädstam som byggnadsplats åt ett myrsamhälle? 
b) en trädhåla som boplats för en sparv? 
c) en jordknalle som plats för ett fasanpars parningsritual? 
d) ett stenskär som häckningsplats för en fiskmås?  
e) en gran och en ek som ekorrens matställe? 
f) en bergshåla som ett tillhåll för en räv? 

Varje äventyrsscout väljer ett av dessa ställen att leta upp, och ska sedan 
hitta ett sådant ställe och gömma sig där så bra som möjligt. De har unge-
fär 15 minuter på sig, efter det försöker kaptenen hitta dem. När kaptenen 
hittar en äventyrsscout, frågar hen vilket djur scouten är och vad djuret gör 
på platsen. Kaptenen och den upphittade scouten fortsätter leta efter de 
andra äventyrsscouterna tills alla deltagare är hittade. Vid varje scout reder 
man ut vilket djur som gäller. 
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AGERA: 
SKYDDA SKOGEN

MÅL: Äventyrsscouten gör en konkret gärning för naturens mångfald.
BESKRIVNING: Äventyrsscouterna provar på ett eller flera sätt att age-
ra för naturens mångfald. 
LEDARENS UPPGIFT: Kaptenen väljer tillsammans med äventyrsscout-
erna en naturskyddsgärning som görs under utflykten och skaffar det 
material och de redskap som behövs.

TIPS 1: ETT HEM ÅT HÅLBYGGAREN 
Äventyrsscouterna bygger en fågel-, fladdermus- eller stekelholk. Scout-
erna hänger upp holkarna på lämpliga ställen i skogen. Kaptenen anvisar 
dem att be om lov av markägaren för att sätta upp holkarna.

Instruktioner för att bygga en fågelholk (på finska; men med bra ilder och 
utförliga mått):
www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunpontot/

Instruktioner för att bygga en fladdermusholk (på finska, men med bra 
bilder):
www.luomus.fi/fi/rakenna-lepakkopontto

Instruktioner för att bygga en stekelholk (på finska, men med bra bilder):
www.ymparisto.fi/download/noname/%7B792C7115-7CE4-4838-9644 
-A717A5B9425D%7D/45955

TIPS 2: VINTERUTFODRING
Äventyrsscouterna bygger utfodringsautomater åt fåglar och bekantar sig 
samtidigt med principerna för att mata fåglar på vintern. Om laget bestäm-
mer sig för att göra en matningsplats i närheten av kårlokalen, så behövs 
också en fungerande plan för hur platsen ska skötas hela vintern. Scouterna 
kan också sätta upp sina utfodringsautomater på sin egen hemgård. 

TIPS 3: ÅTERVUNNA PRODUKTER
Äventyrsscouterna är säkert vana vid att sortera papper i pappersinsam-
lingen, men vad händer med pappret efter det? Laget letar efter informa-
tion om hur återvunna material används från olika pappers-och kartong-

http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunpontot/
http://www.luomus.fi/fi/rakenna-lepakkopontto
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B792C7115-7CE4-4838-9644
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förpackningar. Laget kan göra en utflykt till affären eller så kan kaptenen 
skaffa lämpligt material som hen tar med på en utfärd. Laget gör tillsam-
mans anvisningar för hur man kan främja användningen av återvunna pro-
dukter hemma eller på kårlokalen. 

TIPS 4: EN MURKEN TRÄDGÅRD
Med tanke på naturens mångfald är det viktigt att det i skogar, i parker och 
på gårdar finns murket trä. Laget grundar en trädgård av murkna träd i 
närheten av kårlokalen eller scoutstugan. Man kan öka mängden av mur-
ket trä genom att låta döda träd stå kvar eller genom att lämna en större 
stubbe än vanligt åt ett fällt träd. Mängden kan också ökas genom att bygga 
bänkar eller andra konstruktioner av obehandlat träd. Kaptenen anvisar 
äventyrsscouterna att be om lov av markägaren för uppgiften. 
Instruktioner för att göra en trädgård av murket träd (på finska):
www.sll.fi/2017/09/26/perusta-lahopuutarha-ja-auta-metsaluontoa/
 

http://www.sll.fi/2017/09/26/perusta-lahopuutarha-ja-auta-metsaluontoa/
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AGERA: 
SKYDDA VATTENDRAGEN

MÅL: Äventyrsscouten gör en konkret gärning för naturens mångfald.
BESKRIVNING: Äventyrsscouterna provar på ett eller flera sätt att age-
ra för naturens mångfald. 
LEDARENS UPPGIFT: Kaptenen väljer tillsammans med äventyrsscout-
erna en naturskyddsgärning som görs under utflykten och skaffar det 
material och de redskap som behövs.

TIPS 1: POÄNGSÄTT TVÄTTMEDEL
I lägerförhållanden är det extra viktigt att de tvättmedel som används är 
så miljövänliga som möjligt. Men hur vet man vilket tvättmedel som inte 
skadar naturen? Laget ordnar en utställning med miljömärkta schampon 
och andra tvättmedel, och tar samtidigt reda på hur de får sitt miljömärke. 
Hur skiljer sig deras produktdeklaration från andra tvättmedels deklaratio-
ner? Till slut väljer äventyrsscouterna Dagens Tvättmedel, som enligt dem 
är både miljövänligast och fungerar bra i praktiken.

TIPS 2: VEGETARISK DAG
De finska vattendragens största problem är oftast övergödning. En stor del av 
de övergödande näringsämnena kommer från jordbruket. Speciellt köttproduk-
tionen belastar våra vattendrag. Laget ordnar en eller flera vegetariska dagar 
under utflykten och provar tillsammans på något nytt och välsmakande recept. 

TIPS 3: STRANDEN I SKICK MED TALKOKRAFT
Laget ordnar ett skräptalko eller rensning av främmande arter på en 
strand.  På rensningstalkot rensar man bort sådana arter som inte hör 
till den finländska naturen. På stranden trivs bland annat växter så som 
vresros, jättebalsamin och lupin. Scouterna behöver arbetshandskar och 
sopsäckar för talkot. Med ett stort gäng får man stranden i skick på noll tid!

TIPS 4: STRÖMMANDE VATTEN
Äventyrsscouterna hjälper till att fixa upp ett vattendrag. Finns det en liten 
bäck eller å i närheten av lägerplatsen? Restaureringsarbetet kan vara att 
fixa upp livsmiljön för arter som trivs vid strömmande vatten; som att fixa 
till vandringsfiskarnas lekplatser eller ta bort små hinder från deras väg. 
Scouterna kan bekanta sig med vattnets kvalitet och olika arter vid ström-
mande vatten. På talkon vid strömmande vatten finns olika svåra uppgifter, 
och vissa uppgifter kräver bra kondition och fysisk styrka. Talkoplatserna 
passar ofta bra som platser att bekanta sig med naturen vid strömmande 
vattendrag och den miljöfostran som hör till.



PA N D A- M Ä R K E T /  Ä V E N T Y R S S C O U T E R

12 13

AGERA: 
SKYDDA STADNATUREN

MÅL: Äventyrsscouten gör en konkret gärning för naturens mångfald.
BESKRIVNING: Äventyrsscouterna provar på ett eller flera sätt att age-
ra för naturens mångfald. 
LEDARENS UPPGIFT: Kaptenen väljer tillsammans med äventyrsscout-
erna en naturskyddsgärning som görs under utflykten och skaffar det 
material och de redskap som behövs.

TIPS 1: SKRÄPTALKO
Laget ordnar ett skräptalko vid sitt utflyktsmål. Äventyrsscouterna behöver 
arbetshandskar och sopsäckar för talkot. Även tänger att plocka skräp med 
kan vara bra att ha, sådana kan ibland lånas från bibliotek eller kommunen. 
Med ett stort gäng kan man samla stora mängder skräp på noll tid!

TIPS 2: TALKO MOT INVASIVA ARTER
Laget ordnar ett talko mot invasiva arter. Under ett sådant talko rensar 
man bort växter som inte hör till Finlands natur. Sådana arter är till exem-
pel jättebalsamin och lupin. För talkot behövs arbetshandskar och sopsäck-
ar. Mer instruktioner (på finska) finns här:  wwf.fi/mediabank/10961.pdf 

TIPS 3: PÅ SPRÅNG I STAN
Ur ett miljöperspektiv är det bäst att röra sig till fots, med cykel eller med 
kollektivtrafik i städer. Äventyrsscouterna genomför sin stadsutflykt med 
hjälp av muskelkraft och/eller kollektivtrafik. De övar tillsammans på att 
använda cykelkartor och olika ruttapplikationer. Som förhands- eller sista 
uppgift kan man ha en småskalig cykel-eller gångtävling för scouterna. 

TIPS 4: DJURENS VINTER
Laget hjälper stadens djur att övervintra och bygger ett igelkottsbo eller en 
utfodringsautomat för fåglar. Ett igelkottsbo kan göras av trä, medan många 
olika slags material passar till utfodringsautomaten. Om laget bestämmer sig 
för att göra en matningsplats i närheten av kårlokalen, så behövs också en 
fungerande plan för hur platsen ska skötas hela vintern. Scouterna kan också 
sätta upp sina utfodringsautomater på sin egen hemgård.
Instruktioner för att bygga ett igelkottsbo :
svenska.yle.fi/artikel/2018/05/18/bygg-ett-mysigt-bo-at-igelkotten

http://wwf.fi/mediabank/10961.pdf
http://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/18/bygg-ett-mysigt-bo-at-igelkotten
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BERÄTTA:

SYFTE: Äventyrsscouten vågar uttrycka sin egen åsikt. Scouten upple-
ver att hens tankar är betydelsefulla. 
BESKRIVNING: Äventyrsscouten berättar för andra om sin egen syn på 
naturens mångfald. 
KAPTENENS UPPDRAG: Kaptenen skaffar det material som behövs för 
aktiviteten och funderar tillsammans med laget ut en målgrupp som 
de kunde presentera sina åsikter för. Kaptenenen uppmuntrar alla att 
berätta sin åsikt. 

TIPS 1: EN BILD PÅ SOME
Äventyrsscouterna planerar och förverkligar en bild utomhus som tar 
ställning för naturens mångfald. Då bilden planeras får fantasin flöda 
fritt; laget kan göra ett miljökonstverk, klä ut sig, göra plakat eller välja en 
speciellt vacker eller värdefull plats att fotografera. Kaptenen ser till att alla 
som syns på bilden har gett lov till det. Man kan även ta en bild där scout-
erna inte syns. Scouterna delar med kaptenens hjälp bilden på t.ex. kårens 
instagram-konto och taggar bilden med hashtagarna #partioscout och 
#pandapartiossa

TIPS 2: ETT INLÄGG I SKOLAN
Äventyrsscouterna förbereder under utflykten ett inlägg om naturens 
mångfald eller om andra miljörelaterade ämnen. De framför sina inlägg i 
skolan efter utflykten. 

TIPS 3: EN UTSTÄLLNING FÖR FÖRÄLDRARNA
Laget gör en utställning på det tema de valt (skog, vatten eller stadsnatur). 
De tar med sådana ämnen som de behandlat under utflykten. Äventyrss-
couterna planerar även en guidning där de alla har en egen roll. Till slut 
ordar de en guidad visning åt föräldrarna eller andra vuxna. Andra scout-
grupper kan också gärna bjudas in till utställningen. 

TIPS 4: VYKORT ÅT BESLUTSFATTARNA
Är ni oroliga över något gällande naturens tillstånd? Kunde någon besluts-
fattare få ett tack för det hen gjort för miljön? Beslut som påverkar natu-
rens mångfald fattas på alla nivåer: lokalt, nationellt och i internationellt 
samarbete. Personer med makt att fatta beslut är bl.a. delegater som blivit 
invalda vid val och företagsledare. Äventyrsscouterna skriver och skickar 
kort till beslutsfattare som de själva valt ut. Scouterna berättar vad naturen 

http://t.ex
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betyder för dem och vad de önskar av beslutsfattarna. Kaptenen handleder 
scouterna i att skriva artigt men bestämt och att skriva under kortet. Mate-
rial som behövs är postkort, frimärken och adresser till olika beslutsfattare. 

TIPS 5: EN DEBATTARTIKEL
Äventyrsscouterna skriver parvis eller med hela patrullen ett debattinlägg 
till den lokala tidningen. I texten tar de ställning till missförhållanden de 
märkt i sin egen närmiljö, exempelvis nedskräpning, användning av en-
gångsartiklar eller skogsavverkning. Kaptenen hjälper scouterna att skicka 
in artikeln. Artikeln kan gärna också publiceras på kårens egna hemsidor.

http://www.scoutprogrammet.fi
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