
Förslag på märkeskriterier 
 
Märkesgruppen har kommit fram till att behålla basmärkena, men uppdatera kraven så att de 
passar från upptäckare och uppåt. Nedan följer förslagen på de anpassade märkeskriterierna 
för nyingen, scouten, stigfinnaren och vägvisaren. 
 
Nyingen 
1. Du är med på minst 10 scoutträffar av något slag.  

2. Du har varit med på en scoutträff som inte är ett möte. 

3. Du kan valspråk och lösen samt känner till scoutlagen. 

Kommentar till ledare: Scouten kan svara med lösen på valspråket, berätta vad scoutlagen är 
och dess betydelse samt kan någon eller några av punkterna. 

5. Du har tillverkat ett föremål som kan användas hemma eller på scouterna.  

6. Du kan tända, släcka och fylla på bränsle i en lykta. 

7.  Du kan identifiera fem svenska vilda djur, blommor och träd. 

Kommentar till ledare: Scouten väljer själv fem arter att namnge från varje kategori, kanske i 
en woodcraft-pärm eller liknande. 

8. Du kan ta hand kan ta hand om mindre sår.  

Kommentar till ledare: Scouten visar att den kan rengöra och sätta på plåster korrekt. 

 

Scouten 

1. Du kan följande knopar och dess användningsområde:  
a. Överhandsknop i åtta  
b. Skotstek  
c. Råbandsknop 
d. Dubbelt halvslag 

2. Du har kastat livlina och träffat ett mål på 6 meters avstånd. 
3. Du vet vad chiffer är för något och kan lösa enklare chiffer.  
4. Du har varit hemifrån minst 4 nätter i rad på en scoutaktivitet.  
5. Du har varit med och rest ett tält eller vindskydd.  
6. Du har orienterat och kan några vanliga karttecken. 
7. Du vet hur och till vilket nummer man larmar i en nödsituation.  
8. Du kan använda ett stormkök. 
9. Du har varit delaktig i en reflektion med patrullen eller avdelningen. 

 

Vägvisaren 

1. Du har varit på scoutläger minst en vecka i rad.  



2. Du har lagat mat på stormkök med patrullen och har varit med och lagat mat över 
öppen eld.  

3. Du kan packa ihop dina egna saker för övernattning, hajk och läger. 

Kommentar till ledare: Scouten beskriver vad den skulle ha med sig på de olika aktiviteterna 
och var det placeras i väskan. Scouten visar att den kan anpassa packningen efter de olika 
aktiviteterna och dess olika krav på utrustning. 

4. Du vet hur man klär sig efter lager-på-lager-principen.  
5. Du kan följande knopar och dess användningsområde:  

a. Pålstek  
b. Trumpetstek 
c. Vattenknop 
d. Dubbelt skotstek  

6. Du kan göra trefot och vinkelsurrning.  
7. Du har gjort något slags hantverk som är användbart inom scouting, ej sölja. 
8. Du har använt kniv, yxa och såg samt vet hur man hur man hanterar dem på ett säkert 

sätt. 
9. Du har skrivit och löst chiffer med nyckel samt känner till flera sorters chiffer.  
10. Du har reflekterat och deltagit i en diskussion med patrullen eller avdelningen om vad 

scoutlagen betyder för dig. 
11. Du kan och vet varför du ska sköta din personliga hygien på längre hajker och läger.  

Kommentar till ledare: Scouten förklarar hur den gör för att hålla sig ren på hajk och läger 
samt vad som kan hända om man inte gör det. 

12. Du vet hur man tar hand om stukningar och blödningar. 
13. Du känner till allemansrättens grundprincip och kan redogöra för några relevanta 

punkterna för scouter. 

Kommentar till ledare: Scouten berättar om principen “inte störa, inte förstöra” och tar upp 
punkter om exempelvis tältning, bryta kvistar, eldning eller hemfridszonen.  

14. Du har sopsorterat hemma och förstår vikten av spara på jordens resurser.  

Kommentar till ledare: Scouten förstår varför vi måste minska konsumtion, återvinna och 
återanvända varor. Scouten har även testat på att sopsortera. 

15. Du känner till historien om Scoutrörelsens uppkomst och hur den utvecklats. 

Kommentar till ledare: Scouten kan berätta om Baden Powell, Brownsea island och Scouting 
for boys och vet ungefär när det hände. Scouten kan även jämföra scouting som den såg ut då 
med hur den ser ut nu. 

 

Stigfinnaren 

1. Du kan följande knopar och dess användningsområde: 
a. Constrictor 
b. Tältlineknop 
c. Dubbelt halvslag om egen part 
d. Zeppelinarknop 

2. Du kan göra tagling och splits. 



3. Du kan göra raksurrning och surra en tvärslå som håller att sitta på.  
4. Du har tillverkat eller vårdat något av patrullens materiel. 
5. Du kan fälla träd på ett säkert sätt. 
6. Du har varit på ett scoutarrangemang som är minst 10 dagar långt. 
7. Du kan tända, underhålla och släcka en eld på ett säkert sätt. 
8. Du har lagat mat över öppen eld med din patrull. 
9. Du kan använda karta och ta ut kompasskurs under orientering eller hajk. 
10. Du kan följa hygienrutiner före, under och efter matlagning på läger eller hajk. 
11. Du har tränat på första hjälpen och vet hur du ska agera i olika nödsituationer. 
12. Du har tränat på isvett, använt isdubbar och kastat hansalina. 
13. Du har tillsammans med din patrull planerat, genomfört och sedan utvärderat en 

patrullövernattning. 
14. Du har diskuterat innebörden av scoutlagen och -löftet samt avlagt scoutlöftet. 
15. Du förstår hur scoutrörelsens organisation ser ut.  

Kommentar till ledare: Scouten kan namnge och förklara lite om världsförbunden, det 
nationella förbundet, distriktet, kåren och avdelningen. 

16. Du har varit på en aktivitet med en annan kår. 

 


