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Inledning 

Inom equmenia Skårekyrkans scoutverksamhet har det inte funnits någon samlad information om 

vilka märken som används och när dessa delas ut.  Detta dokument syftar till att hjälpa scoutledare 

och andra att hantera de märken som vi valt att använda inom vår verksamhet. En del märken bör 

användas av samtliga scouter och ledare, andra märken avgör varje patrull själv om man vill jobba 

med och använda eller inte.  

 

Märkesceremonier 

Inom equmenia Skårekyrkans scoutverksamhet har vi valt att hålla scoutinvigning med avläggande 

av scoutlöfte och därmed rätt att bära scoutdräkt först då man blir upptäckarscout, vanligen på 

hösten i åk 4. Detta innebär att man som spårarscout (åk 1-3) enbart bär scouthalsduk som 

scoutdräkt. Det naturliga är då att märkena fästs på halsduken. För scouter som bär scoutskjorta 

fästs märkena efter anvisningar på skjortan, se slutet av detta dokument. 

Vid den ceremoni på hösten som kallas scoutinvigning delas ett nytt åldersgruppsmärke ut till de 

scouter som har bytt åldersgrupp sedan vårterminens slut. Man ”invigs” i sin nya åldersgrupp. Detta 

gäller framför allt scouter i åk 1, åk 4, åk 7 och åk 1 på gymnasiet men även nya scouter som 

tillkommit sen senaste scoutinvigningen tilldelas märket för sin åldersgrupp. 

På scoutinvigningen avlägger de nya upptäckarscouterna (åk 4) scoutlöftet och erhåller 

equmeniascoutmärket med lila botten, upptäckarscoutmärket samt WAGGGS/WOSM-märket. Även 

äldre scouter som inte tidigare har avlagt scoutlöfte kan göra det här och tilldelas då motsvarande 

märken. 

Nya equmeniascoutledare tilldelas equmeniascoutledarmärket med vit botten samt 

åldersgruppsmärket för ledare. 

På våren hålls en märkesutdelning då alla scouter som deltagit i scoutverksamheten under det 

gångna året tilldelas ett deltagarmärke som ett minne över det patrullen gjort och upplevt 

tillsammans. 

Patrullen kan även välja att ha egna ceremonier för märkesutdelning och avläggande av scoutlöfte 

om det passar patrullen eller den enskilde deltagaren bättre. Dessa ceremonier kan då utformas på 

det sätt som är bäst för patrullen. 

 

Märken 

Nedan redogörs för de märken som är aktuella i equmenia Skårekyrkans scoutverksamhet. Sist finns 

en anvisning om var de olika märkena ska placeras på scoutskjortan samt en checklista för höstens 

scoutinvigning och vårens märkesutdelning. 
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Åldersgruppsmärken 

Visar vilken åldersgrupp scouten tillhör. På scoutskjortan placeras märket närmast armhålan på 

höger ficklock. För spårarscouter placeras märket på scouthalsduken. Märket delas ut på höstens 

scoutinvigning till de scouter som bytt åldersgrupp. Man ”invigs” i sin nya åldersgrupp. 

 

  
Åk 1-3 (7-10 år) Spårarscoutmärke 
Delas ut på hösten första året man är spårarscout då man går i åk 1, 2 eller 3.  
 

  
Åk 4-6 (10-12 år) Upptäckarscoutmärke 
Delas ut på hösten första året man är upptäckarscout då man går i åk 4, 5 eller 6.  
 

  
Åk 7-9 (12-15 år) Äventyrarscoutmärke 
Delas ut på hösten första året man är äventyrarscout då man går i åk 7, 8 eller 9.  
 

  
Åk 1-3 gymnasiet (15-19 år) Utmanarscoutmärke 
Delas ut på hösten första året man är utmanarscout då man går på gymnasiet.  

  
19-25 år Roverscoutmärke 
Åldersgruppen har ännu inte funnits i equmenia Skårekyrkan. 
 

  
Ledarmärke 
Delas ut på höstens scoutinvigning då man invigs som ledare. 

 

 

Tillhörighetsmärken 

 Kårband. Visar vilken kår scouten tillhör. Placeras högst upp på vänster 
ärm. Svart botten med gul text och gul ram används av equmeniascout. 
 

 Sverigemärket. Visar landstillhörighet. För alla medlemmar i 
Scouterna innebär det Sverigemärket.  
Märket bör användas då man åker på läger eller andra arrangemang med 
internationella deltagare. Märket placeras högst upp på höger ärm. 
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 Världsförbundsmärke. WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts. 
I Sverige är alla kvinnliga scouter medlemmar i WAGGGS. Märket bärs av 
kvinnliga scouter. Delas ut till nya upptäckare vid scoutinvigningen. 
Märket placeras mellan lands- och EU-märket. 

 Världsförbundsmärke. WOSM - World Organization of the Scout Movement. 
Scouter med annan könstillhörighet än kvinna är medlemmar i WOSM. 
Märket kan alltså bäras av både män och kvinnor. Delas ut till nya 
upptäckare vid scoutinvigningen. Märket placeras mellan lands- och EU-
märket. 
 

 Europamärket. Visar vilken region scouten tillhör. Svenska scouter 
tillhör världsscoutorganisationernas Europaregion.  
Märket bör användas av scouter som deltar på läger eller andra 
arrangemang utanför Europa.  
Märket placeras under världsförbundsmärket. 
 

 Equmeniascoutmärke. Bärs av equmeniascouter.  
Delas ut till scouten då den avlägger scoutlöftet. I equmenia Skårekyrkan 
sker detta vanligen på höstterminen då scouten går sin första termin som 
upptäckarscout i åk 4.  
Märket placeras över vänster bröstficka. 
 

  
Equmeniascoutledarmärke. Bäras av equmeniascouterledare. Delas ut då 
man invigs som ledare i equmeniascout.  
Märket placeras över vänster bröstficka. 
 

 Regionsmärke. Equmeniaspecifikt märke som visar vilken region inom 
equmeniascout som scouten tillhör. För equmenia Skårekyrkan är det 
regionsmärket för Svealand som är aktuellt. 
Bör användas då man åker på nationellt läger eller andra arrangemang 
utanför den egna regionen.  
Märket placeras under kårbandet på vänster ärm. 
 

 

Delatagarmärken 

Deltagarmärken delas ut vid märkesutdelningen på vårterminen och visar att man deltagit i årets 

aktiviteter i scoutpatrullen. Deltagarmärket är ett minne över det man upplevt tillsammans i 

patrullen det senaste året. För att få ett deltagarmärke behöver man inte bevisa någon kunskap utan 

det räcker att ha varit närvarande på flera av patrullens träffar under det gångna året.  

Har man börjat senare än patrullkompisarna på scouterna så följer man dem i vilket märke man 

tilldelas. Om man t.ex. går sitt första år som spårarscout och patrullen gör sitt tredje år så är det 

alltså det tredje spårarmärket man får. Detta för att märket är ett minne över patrullens upplevelser 

tillsammans och inte något märke en enskild scout kan ta. Andra kårer kan ha valt att använda 

deltagarmärkena på ett annat sätt eller vid en annan tidpunkt.  
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Deltagarmärket placeras en liten bit ned på vänster ärm under kårband och regionsmärke. För 

spårarscouter placeras märket på scouthalsduken.   

 

  
1:a året (åk 1) som spårarscout delas märket ”Djurspår” ut på vårterminen. 
 

  
2:a året (åk 2) som spårarscout delas märket ”Ljusspår” ut på vårterminen. 
 

  
3:e året (åk 3) som spårarscout delas märket ”Fotspår” ut på vårterminen. 
 
 
 

  
1:a året (åk 4) som upptäckarscout delas märket ”Nära” ut på vårterminen. 
 

  
2:a året (åk 5) som upptäckarscout delas märket ”Vägen” ut på vårterminen. 
 

  
3:e året (åk 6) som upptäckarscout delas märket ”Berättelsen” ut på 
vårterminen. 
 

  
 
1:a året (åk 7) som äventyrarscout delas märket ”Bygget” ut på vårterminen. 
 

  
 
2:a året (åk 8) som äventyrarscout delas märket ”Mötet” ut på vårterminen. 

  
3:e året (åk 9) som äventyrarscout delas märket ”Förebilden” ut på 
vårterminen. 
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1:a året (åk 1 gymnasiet) som utmanarscout delas märket ”Utforska” ut på 
vårterminen. 
 
 
2:a året (åk 2 gymnasiet) som utmanarscout delas märket ”Utveckla” ut på 
vårterminen. 
 
 
3:e året (åk 3 gymnasiet) som utmanarscout delas märket ”Engagera” ut på 
vårterminen. 
 

  

Patrullmärke 

Patrullmärket visar vilken patrull scouten tillhör. Patrullmärket placeras längst från armhålan på 

höger ficklock. 

 Den enskilda patrullen bestämmer själv om man vill använda patrullmärke och 
om det i så fall ska vara ett färdigt märke eller om man tillverkar ett eget 
tillsammans i patrullen. Här visas exempel på patrullmärke för patrullen ”Måsen” 

 

 

Intressemärken 

Varje intresseområde består av ett till tre märken som utförs med stegrande svårighetsgrad och 

bygger på varandra. Man kan göra alla tre stegen eller välja ett enskilt steg. Visar att patrullen har ett 

särskilt intresse som man arbetat med. 

Patrullen väljer själv om man vill jobba med intressemärken och i så fall vilka.  

På http://www.scoutshop.se/ under intressemärken framgår vad man ska göra för att få varje enskilt 

märke. Här framgår även vilken åldersgrupp märket är lämpligast att arbeta med. 

Intressemärken placeras på vänster ärm under kårband och regionsmärke. 

Nedan visas märkena för Tända, Brinna och Elda. 

 

 

http://www.scoutshop.se/
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Bevismärken 

Det finns tre bevismärken; ”Simma”, ”Kniv” och ”Yxa och Såg”. Bevismärken visar att scouten har 

tillräckliga kunskaper inom ett område. T.ex. visar Kniv-märket att scouten har tillräckliga kunskaper 

för att på egen hand kunna hantera kniven på ett säkert sätt. För att få märket måste man ha klarat 

ett prov som hålls av ledaren. På http://www.scoutshop.se/ under bevismärken framgår vad man 

ska göra för att få varje enskilt märke. Här framgår även inom vilken åldersgrupp märket är 

lämpligast att arbeta med. 

Bevismärken placeras på vänster ärm under kårband och regionsmärke. 

Patrullen väljer själv om man vill jobba med bevismärken och i så fall vilka.  

 SIMMA  
För att få bevismärke simning ska du kunna visa dina patrullkompisar och din ledare att: 

- du kan simma 200 meter 
- du kan dyka eller hoppa i vattnet från en brygga eller bassängkant 

- du känner till och följer de viktigaste badreglerna. 

Exempel på badregler som du ska kunna: 
- Bada alltid tillsammans med minst en kompis. 

- Knuffa aldrig i någon annan. 

- Simma inte under hoppställningar. 
- Dyk aldrig i vattnet om du inte vet hur det ser ut under ytan. 

- Ropa aldrig på hjälp på skoj. 

 

 KNIV  
För att få knivbeviset ska du känna till och kunna visa dina patrullkompisar och din ledare hur 
en kniv används så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig och följa detta när du använder 

kniven. För att få knivbeviset ska du också: 

- veta hur en kniv tas emot och lämnas på ett säkert sätt och följa detta när du använder kniven 

- kunna hantera kniven på ett sätt som gör att den inte skadas eller slits mer än nödvändigt 

- känna till vad den svenska knivlagen innebär 

- veta vad knivens delar kallas 
- kunna slipa en kniv 

- ha provat att tälja något användbart på ett säkert sätt som ledaren godkänt. 

 YXA OCH SÅG  
För att få bevismärke Yxa och Såg ska du känna till och kunna visa dina patrullkompisar och din ledare 
att 

du kan hugga och såga säkert så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig och följa detta när du 
använder yxan och sågen. För att få yxa och såg- beviset ska du också: 

- veta hur en såg och en yxa skyddas när man ska ta dem med sig och följa detta när ni ska någonstans 

- veta hur en såg och en yxa förvaras när de inte används, både utomhus och inne (på övernattning och i 
förråd) och följa detta 

- kunna använda yxan till att kvista en slana eller stock för att kunna använda den till något 

- kunna namnge yxans och sågens olika delar 
- kunna slipa en yxa och byta sågblad på en såg. 

 

Arrangemangsmärken 

Arrangemangsmärken är märken som fås på läger, vandringar och andra arrangemang. Här placerar 

man de senaste märkena på höger ärm. Man väljer själv hur länge man vill ha kvar 

arrangemangsmärkena på ärmen innan de exempelvis flyttas till lägerbålsfilten. 

 

     

http://www.scoutshop.se/
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Ledarutbildningsbevis 

Ska’ut-nål placeras på vänster ficklock. Övriga märken från ledarutbildning placeras över vänster 

ficka.  

   

 

Märkesplacering scouthalsduk 

Exempel på hur märken kan placeras på scouthalsduken för spårarscouter. 

 

 

 

Märkesplacering scoutskjorta 
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Inför scoutinvigning och märkesutdelning 

Höstterminen 

Följande erhåller märken: 
Alla nya spårarscouter får åldersgruppsmärket för spårarscout. 
Alla nya upptäckarscouter får åldersgruppsmärket upptäckarscout samt equmeniascoutmärket, 
kårband och WAGGGS- eller WOSM-märket. 
Alla nya äventyrarscouter får åldersgruppsmärket för äventyrarscout. 
Alla nya utmanarscouter får åldersgruppsmärket för utmanarscout. 
Alla nya ledare får åldersgruppsmärket för ledare samt equmeniascoutledarmärket. 
 

Checklista 

- Beställ åldersgruppsmärke om det inte finns 
_____ antal nya spårarscouter 
_____ antal nya upptäckarscouter 
_____ antal nya äventyrarscouter 
_____ antal nya utmanarscouter 
_____ antal nya ledare 

- Beställ equmeniascoutmärke om det inte finns 
_____ antal nya upptäckarscouter (lila botten) 
_____ antal nya ledare (vit botten) 

- Beställ WAGGGS/WOSM-märken om det inte finns 
_____ antal nya flickor som blir upptäckarscout (WAGGGS) 
_____ antal nya pojkar som blir upptäckarscout (WOSM) 

- Beställ kårband om det inte finns 
- Beställ eventuella intressemärken om det inte finns 

 
 

 

Vårterminen 

Följande erhåller märken: 
Samtliga scouter oavsett åldersgrupp erhåller varsitt deltagarmärke motsvarande patrullens tid i 
åldersgruppen. 

 
Checklista 

- Beställ deltagarmärken om det inte finns 
_____ antal spårarscouter åk 1 (”Djurspår”) 
_____ antal spårarscouter åk 2 (”Lusspår”) 
_____ antal spårarscouter åk 3 (”Fotspår”) 
_____ antal upptäckarscouter åk 4 (”Nära”) 
_____ antal upptäckarscouter åk 5 (”Vägen”) 
_____ antal upptäckarscouter åk 6 (”Berättelsen”) 
_____ antal äventyrarscouter åk 7 (”Bygget”) 
_____ antal äventyrarscouter åk 8 (”Mötet”) 
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_____ antal äventyrarscouter åk 9 (”Förebilden”) 
_____ antal utmanarscouter åk 1 (”Utforska”) 
_____ antal utmanarscouter åk 2 (”Utveckla”) 
_____ antal utmanarscouter åk 3 (”Engagera”) 
_____ Beställ eventuella intressemärken om det inte finns 
 
 
 
 

 

Länkar 

http://www.scoutshop.se/marken 

http://www.scouterna.se/ledascouting/files/2015/10/Maerkbart_leda_scouting.pdf 

 

 

 

http://www.scoutshop.se/marken
http://www.scouterna.se/ledascouting/files/2015/10/Maerkbart_leda_scouting.pdf

