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Scouternas Temamaterial

Scouten och ledarens roll
Scoutens och ledarens förutsättningar styr hur upplägget blir. 
Olika åldersgrupper har olika behov. Några scouter känner väl till 
kristen tro, för andra är den helt okänd. Några tycker om att sitta i 
ring och prata, andra är aktiva och vill hellre löpa runt. Detta styr 
vad vi kan göra och hur vi gör det.

Som ledare påverkar du innehållet i andakten. Dina värderingar, 
din gudsbild och din människosyn påverkar vad du säger och gör. 
Ni som ledare är alla viktiga i andakten, inte bara den som leder 
andakten. Det kan vara viktigt för scouterna att se att alla ledarna 
prioriterar andakten. Det kan verka mest effektivt att de andra le-
darna städar medan andakten pågår, men det signalerar samtidigt 
till scouterna att andakten inte är så viktig. Mer om scoutens och 
ledarens förutsättningar hittar du i kapitel 2 och 3.

Andaktsmetoder
En andakt kan göras på många sätt beroende på målgruppen och 
vad man vill förmedla. I huvudsak kan vi dela in metoder i två 
grupper: enkelriktade och dubbelriktade. 

Enkelriktade metoder handlar om att förmedla ett budskap di-
rekt till mottagaren som förväntas ta emot det i sin helhet. Ett 
typexempel är att hålla ett tal, en predikan eller berättelse och 
scouterna lyssnar. Mottagaren bjuds i liten grad in till ett samtal. 
Dubbelriktade metoder tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna 
erfarenheter och frågor. Man börjar med att se på deltagarnas 
egna frågor, inte med att presentera svaren. Jesus gjorde på detta 
sätt då han ställde frågan: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” 
(Markus 10:46). Frågor gör att jag som deltagare måste ta ställ-
ning och bli involverad. 

Att involvera scouterna på olika sätt är en naturlig del i scouting. 
En del av scoutmetoden är learning by doing. Var därför inte rädd 
att låta scouterna själva skapa andakter eller vara aktiva. När vi 
låter scouterna själva ta del blir det intressantare för scouten att 
lyssna och själv reflektera.

När vi tar människors frågor och vardag på allvar så blir folk upp-
märksamma och energi frigörs. Det kan upplevas som att scouter-
na plötsligt blir tysta, lyssnar intensivt eller berättar något viktigt. 


