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Välkommen!
Hur kan jag arbeta med kristen tro i scoutkåren? Finns det 
några bra metoder jag kan använda? Vad bör jag tänka på? Hur 
kan jag prata om tro med mina scouter? Hur gör jag en an-
dakt? Det finns många frågor att ställa sig när man arbetar 
med scouting på kristen grund. Många ledare har hittat sina 
sätt att arbeta som fungerar utmärkt. Andra vet inte riktigt i 
vilken ände de ska börja. 

Denna bok är framtagen för att hjälpa dig som scoutledare att 
reflektera över och arbeta med kristen tro i Scouterna. Boken 
riktar sig till alla som är intresserade av att arbeta med scouting 
och kristen tro, oberoende av om man är nyfiken på kristen 
tro eller själv är troende. Boken vill utmana dig till att tänka 
nya tankar och reflektera över hur du och din kår arbetar med 
kristen tro. 

Materialet har tagits fram av Svenska Scoutrådet, KFUK-
KFUMs scoutförbund, Salt och Equmenia och är en del av det 
förbundsgemensamma scoutprogrammet. Denna bok är ett 
fördjupningsmaterial till ledarboken Ledaren – gör dig redo, 
och en verktygslåda som du kan gå till när du behöver inspi-
ration och stöd i frågor som rör ditt kristna ledararbete. Det 
är ett metodmaterial mer än ett aktivitetsmaterial. Det bety-
der att fokus i materialet är reflektion kring det arbete vi gör 
och hur vi kan göra det. Aktiviteter och andakter hittar du på  
www.aktivitetsbanken.se.

Vi hoppas att du får mycket glädje av boken! Skicka gärna 
dina kommentarer till Svenska Scoutrådets programgrupp på  
program@scout.se. Välkommen att upptäcka och lära nya sa-
ker som utvecklar ditt scoutledarskap och utmanar din tro, 
och inte minst – hjälper scouten att hitta och utveckla sin tro.
 
Tack!

Huvudinnehållet 
i boken summerat:
Glöd är ett metodmaterial om 
scouting och kristen tro med 
fokus på reflektion och att både 
scouter och ledare ska växa. 
-Ledaren: Hur ledaren och 
ledarteamet tillsammans kan 
utvecklas och stödja varandra 
och scouterna. 
-Scouten: Hur vi utmanar våra 
scouter att växa i sin tro och ger 
möjligheter till gudsmöten.   
-Andakten: Innehåll, metoder, 
mål. Om hur andakt och aktivitet 
hänger ihop.
-Församlingen: Kårens 
förhållande till den lokala 
församlingen och hur man kan 
arbeta tillsammans.
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Scouternas program
Scoutprogrammet beskriver vad vi gör i Scouterna (aktivite-
ter), hur vi jobbar (scoutmetoden) och varför vi gör det (syfte 
och mål). Allt detta finns beskrivet i boken Ledaren – gör dig 
redo och i böcker som riktar sig till de olika åldersgrupperna 
spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter, utmanar-
scouter och roverscouter. 

Varför?
Scouterna vill erbjuda unga människor personlig utveckling. 
När vi pratar om personlig utveckling i Scouterna menar vi 
utveckling inom fem områden: gruppen (social utveckling), 
kroppen (fysisk utveckling), tron och livsfrågorna (andlig ut-
veckling), känslorna (emotionell utveckling) och tanken (in-
tellektuell utveckling). För att göra utvecklingsområdena mer 
hanterliga har de kombinerats ihop till 14 målspår. Man kan 
se varje målspår som en serie mål utlagda efter varandra längs 
ett spår som scouten följer under sin tid i Scouterna – från 
spårarscout till roverscout. 
Utvecklingsområdena och målspåren beskrivs i Ledaren – gör 
dig redo. Målspåren är:

Ledarskap
Aktiv i gruppen
Relationer
Förståelse för omvärlden
Känsla för naturen
Aktiv i samhället
Existens
Egna värderingar
Självinsikt och självkänsla
Fysiska utmaningar
Ta hand om sin kropp
Problemlösning
Kritiskt tänkande
Fantasi och kreativt uttryck  
 
Den andliga utvecklingen vi vill erbjuda i Scouterna, och som 
vi inte minst arbetar med i målspåret existens, handlar om att 
reflektera över tros- och livsfrågor och hitta en egen tro. I en 
kår som bygger på kristen grund är det självklart att den kristna 
tron påverkar hur man arbetar med de här frågorna, men tros- 
och livsfrågor finns med i programmet för alla scouter.
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Så vad menar vi med livsfrågor? I alla tider har människor fun-
derat och grubblat över sin existens, meningen med livet och 
hur vi ska leva. Livsfrågor är de stora frågorna som vi alla stäl-
ler oss under livets gång. De handlar om de grundläggande vill-
koren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. Det som 
utmärker dem är att det inte finns några absoluta svar. En del 
av frågorna får svar i en tro, medan andra är sådana som även 
troende människor fortsätter att brottas med hela livet. Oavsett 
vilket är frågorna viktiga för ens personliga utveckling. En livs-
fråga är ett uttryck för ett behov att bearbeta sådant vi stöter på 
i livet och att på så sätt utvecklas som människa.
 
Hur?
Scoutmetoden är en metod för icke-formellt lärande, i motsats 
till formellt lärande som vi ägnar oss åt i skolan. Den är en av 
de saker som gör scouting till scouting. Metoden ser likadan 
ut över hela världen, så även om scouter kan göra väldigt olika 
aktiviteter i olika länder arbetar man efter samma principer. 
Scoutmetoden och hur den kan användas i olika åldrar beskrivs 
i Ledaren – gör dig redo. Scoutmetoden består av sju delar:

Exempel på livsfrågor:
Vad är meningen med livet?
Vad händer när vi dör?
Varför händer det så mycket 
ont om Gud är god?
Hör Gud min bön?
Varför är världen så orättvis?
Varför har jag det så bra när 
andra är fattiga?
Hur kan jag veta om Gud 
bryr sig om mig?
Hur är det i himlen?

Learning by doing

Stödjande och lyssnande ledarskap

Symboliskt ramverk

Patrullsystemet

Friluftsliv

Lokalt och globalt 
samhällsengagemang

Scoutlag och scoutlöfte
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Vad?
Utifrån de här målen och arbetssätten kan vi utforma våra 
aktiviteter i princip som vi vill. Om vi jobbar enligt scout-
metoden och aktiviteterna utvecklar scouterna inom de fem 
utvecklingsområdena så är det bra scouting, vad vi än sysslar 
med. Det måste inte vara de aktiviteter som vi traditionellt 
förknippar med scouting, ibland är det tvärtom en fördel att 
göra något helt annat.  Det främsta stället att hitta aktivi-
teter är den webbaserade aktivitetsbanken som du hittar på  
www.aktivitetsbanken.se. Där kan du söka efter aktiviteter 
utifrån flera kriterier, till exempel sådana som knyter an till 
ett visst målspår och passar en viss åldersgrupp, eller utifrån 
olika typer av aktiviteter, som hantverk eller andakt. Du kan 
också ladda upp aktiviteter som du vill tipsa andra om. 

Vad är en kristen scoutkår?
I det här sammanhanget menar vi en kår som uttalat bygger 
sin verksamhet på en kristen bekännelse. Många är knutna 
till en kristen församling och ett kristet ungdomsförbund. 

Vi undviker att tala om kristen scouting i det här materialet, 
och pratar hellre om scouting på kristen grund. Det beror 
på att vi ser en risk att uttrycket kristen scouting kan ge fel 
associationer. För det första kan kristen uppfattas som nå-
got som har lagts till som en specialisering, en profil. Men 
för oss som kristna scouter, kårer och förbund är tron det 
som kommer först och är grunden för allt i våra liv, inklusive 
vårt engagemang i Scouterna. För det andra kan det uppfat-
tas som en annan typ av scouting, att själva verksamheten är 
annorlunda. Och även om vi ibland gör andra saker så är det 
inte det som är det speciella, utan det handlar om varför vi 
är scouter.   

Så varför är vi scouter? Varför bedriver vi scouting i kyrkor 
och kristna ungdomsförbund? Ett enkelt svar på den frå-
gan är att det är av samma skäl som alla andra som bedriver 
scouting. Det vill säga för att ge unga människor möjlighet 
att utvecklas – fysiskt, intellektuellt, socialt, emotionellt och 
andligt – och på det viset göra dem redo för livet. Vi har sökt 
oss till scoutrörelsen för att vi delar dess mål. Att vi som 
kristna vill arbeta för alla de här målen beror på att vi tror att 
Gud bryr sig om hela människan och att tron gäller hela livet, 
inte bara den andliga sidan. Jesus uppmanar oss gång på gång 
att hjälpa våra medmänniskor. Läs till exempel liknelsen om 
den barmhärtiga samariern i Lukasevangeliets tionde kapitel. 
I Matteus 25:10 säger Jesus: ”Sannerligen, vad ni har gjort för 



18

Scouternas Temamaterial

någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för 
mig”. Att hjälpa behövande människor inom livets alla områ-
den ligger därför i vår kallelse och vårt uppdrag som kristna 
och som kyrka. Vi gör det när vi bedriver hjälparbete i fattiga 
länder och när vi besöker gamla och ensamma. Och genom 
att engagera oss i Scouterna gör vi det genom att ge unga män-
niskor en meningsfull fritid som utvecklar dem och hjälper 
dem med de utmaningar de möter i livet. Att vara ung kan 
vara svårt och jobbigt. Att erbjuda unga en trygg och utveck-
lande sysselsättning är därför att göra Guds vilja. Eftersom 
scouting syftar till just detta tjänar vi Gud när vi arbetar med 
scouting. Scouting drivs därmed på kristen grund inte bara 
genom att vi har särskilda kristna aktiviteter som andakt, bön 
och sång, utan för att vi tror att Gud vill att vi låter unga växa 
genom scouting. När scoutrörelsen var alldeles ny lär Baden-
Powell ha fått en fråga från en präst: Var kommer religionen 
in i scoutrörelsen? BP ska ha svarat: Den kommer inte alls in. 
Den finns där från början.

Det som ändå skiljer ut scoutkårer som arbetar på kristen 
grund är att vi gör en mer specifik tolkning av vilken andlig 
utveckling vi talar om. Vi vill dela med oss av vår tro och hop-
pas att våra scouter ska hitta en egen tro på Kristus. Denna 
önskan är inget som vi lägger in i scouting som ett tillägg, det 
är en precisering av scoutings mål om andlig utveckling uti-
från vår egen tro och övertygelse. Hur kan vi bättre bidra till 
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ungas andliga utveckling än genom att presentera evangelium 
för dem?  Liknande preciseringar görs för övrigt av scoutkå-
rer och scoutförbund över hela världen. Globalt sett är det 
mer regel än undantag att man bygger scouting på en uttalad 
bekännelse och en specifik tro, och att man vill att deltagarna 
ska hitta och utvecklas i denna tro. 
Scouting på kristen grund utmärks alltså dels av att vårt enga-
gemang för unga människor har sin grund i vår tro på en Gud 
som älskar alla människor och bryr sig om hela livet, dels av 
att vi har en specifik tolkning av begreppen andlig utveckling 
och söka sin tro. 

Tron kan påverka hur vi arbetar med målspåren, men kopp-
lingen handlar alltså framför allt om att vi arbetar med dem 
av en särskild anledning, för att det är vår kallelse som krist-
na. I målspåret existens blir det som tydligast att vår kristna 
utgångspunkt påverkar innehållet i arbetet. Existens handlar 
just om de andliga frågorna – om frågor om livet, att söka en 
tro, uppleva andlighet och att lära sig att respektera andras 
tro. Man kan därför säga att det framför allt är inom målspå-
ret existens som scouting på kristen grund ser annorlunda ut 
jämfört med annan scouting. Det vanligaste sättet att arbeta 
med existens-målspåret är i andakter. Med det här materialet 
vill vi visa hur man kan arbeta med andakter, men också ge 
verktyg för att visa olika sidor av tron och ge olika typer av 
upplevelser.
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Fem utvecklingsområden
Det övergripande målet i scoutprogrammet är att scouten ska 
bli redo för livet. Scoutings fem utvecklingsområden är ett bra 
stöd för vår utveckling som kristna scouter. Kristna tror att 
människan skapades till att likna Gud (1 Mos 1:26-27). Det 
innebär att vi behöver utvecklas på alla dessa fem områden 
för att mer och mer likna Gud. Här vill vi visa bibelord som 
har anknytning till utvecklingsområdena. Först beskrivs varje 
utvecklingsområde med ett citat ur Ledaren – gör dig redo. 

 
Tron och livsfrågorna – andlig utveckling
Andlig utveckling i Scouterna betyder att söka sin egen tro och att respek-
tera andras. Scouterna erbjuder möjlighet att reflektera över och bilda sig 
en uppfattning i tros- och livsfrågor. Tillsammans skapar vi möjlighet för 
reflektion kring etik, moral, livsåskådning och trosuppfattning.

Andlig utveckling i kristen tro handlar om att lära känna och bli 
mer och mer lik Kristus. Det är en process som ständigt pågår 
och som varar hela livet. Till och med Paulus, en av apostlarna, 
hade som sitt stora mål att bli mer och mer lik Kristus (Fil.3:10). 
Att likna Kristus handlar om att lägga allt mer av sitt eget liv i 
Guds händer och bli fylld av andens frukter. (Gal.5:22)

Paulus talar också om att man behöver fast föda, inte bara 
mjölk. (1 Kor.3:2). Ett litet barn kan bara dricka mjölk, men 
när barnet växer behövs också fast föda. Det betyder att man 
ständigt behöver fördjupas i sin tro och lära sig nya saker. Vi 
vill att scouten ska söka, finna och växa i kristen tro, men vi be-
höver visa varje scout samma respekt som Gud visar oss. Jesus 
tvingar sig inte på någon men frågar ofta som i Lukas 18:41: 
“vad vill du att jag skall göra för dig?”. Vi tillåts göra våra egna 
val och måste därför tillåta scoutens andliga utveckling att ta 
en annan riktning än vi kanske önskar. Tro kan aldrig tvingas 
på någon. 

Gruppen – social utveckling
Alla är välkomna i Scouterna och det är självklart att visa respekt för 
andra. Scouterna får öva på att leda andra och bli ledda. I gruppen lär sig 
scouterna att acceptera och uppskatta andra människor och deras likheter 
och olikheter. Att utvecklas socialt i Scouterna handlar om att lära sig 
sociala spelregler och normer, att ifrågasätta dem på ett konstruktivt sätt 
och att utveckla tillit till andra människor. Social utveckling är också att 
lära sig ta ansvar för sina medmänniskor och att arbeta för en bättre värld, 
lokalt och globalt. 

 ”Jag vill lära känna 
Kristus och kraften från hans 
uppståndelse…” (Fil.3:10). 

Men andens frukter är kärlek, 
glädje, frid, tålamod, vänlighet, 
godhet, trofasthet, ödmjukhet 
och självbehärskning. (Gal.5:22)
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Att utvecklas som människa och kristen handlar inte bara om 
individen. Det handlar också om att utvecklas i grupp och 
våga möta andra människor. Detta talade Jesus om i liknelsen 
om den barmhärtige samariern (Luk.10:25ff). Samariern val-
de att hjälpa sin nästa, precis som Jesus utmanar oss att göra.
(Matt.22:39). 

Vi har olika funktioner som tillsammans är viktiga, och vi 
kompletterar varandra. Det är tydligt inte minst i scoutpatrul-
len. Paulus berättar om alla kroppens delar som samarbetar 
och där alla delar, till exempel örat, ögat, handen eller foten, 
behövs och har sin specifika uppgift. Det är en bild av vår ge-
menskap där våra olikheter är en styrka. Tillsammans utgör vi 
en helhet (1 Kor.12).

Känslorna – känslomässig utveckling
Känslomässig utveckling i Scouterna handlar om att utforska och reflek-
tera över sina känslor och att hitta sätt att hantera och uttrycka dem. Det 
innebär också att bemöta och förhålla sig till andras känslor. I Scouterna 
erbjuder vi möjlighet att utveckla självkänsla och självförtroende. 

Att utvecklas känslomässigt handlar om att reflektera över 
egna och andras känslor, och våga visa hur man själv har det. 
Det innebär att komma i kontakt med den man själv är, och 
den Gud har skapat oss att vara. Bibeln är full av berättelser 
om när Gud, Jesus och vanliga människor visar känslor. Psal-
tarens psalmer i Gamla testamentet har alltid varit en stor hjälp 
för människor att uttrycka olika känslor i livet och inför Gud. 
Det kan vara glädje, klagan eller oro. Bläddra lite i Psaltaren 
och se! Jesus visade också känslor. Det står till exempel att 
Jesus grät när hans vän Lasaros var död ( Joh.11:35) och Paulus 
uppmanar oss att vara glada (Fil.4:4). 

Tanken – intellektuell utveckling
I Scouterna lär vi genom att göra och alla får utrymme att reflektera 
över kunskap och konsekvenser av sitt eget handlande. Scouterna ger 
unga människor möjlighet att utveckla förmågan att förhålla sig till sin 
omvärld och kunna anpassa sig till och ta ansvar för olika situationer. 
Intellektuell utveckling i Scouterna handlar också om att lära sig tänka 
kritiskt och att lösa olika slags problem.

Att Gud har skapat allt, från den minsta cell till den största 
stjärna, är ett fantastiskt exempel på hur vis och intelligent 
Gud är. Gud har gett oss i uppdrag att ta hand om skapelsen 

”Du skall älska Herren, din Gud, 
med hela ditt hjärta och med 
hela din själ och med hela ditt 
förstånd. Detta är det största 
och första budet. Sedan kommer 
ett av samma slag: Du skall 
älska din nästa som dig själv. På 
dessa båda bud vilar hela lagen 
och profeterna.” (Matt.22:39). 

”Ni utgör Kristi kropp och är var 
för sig delar av den.” (1 Kor 12:27)

”Gläd er alltid i Herren. Än en 
gång vill jag säga: gläd er.  
(Fil.4:4)



22

Scouternas Temamaterial

”Att vinna vishet är bättre än 
guld, vinna insikt mer värt än 
silver.” (Ordspr.16:16). 

”Ty det är Herren som skänker 
vishet, från hans mun kommer 
kunskap och insikt.” (Ordspr.2:6). 

och varandra. För att göra det krävs det förmåga att tänka, 
reflektera och hitta goda lösningar så att vi inte förstör. 

Vishet uppmuntras i Bibeln, särskilt i Ordspråksboken i Gamla 
testamentet, där det också står att vishet kommer från Gud. 
Bland apokryferna finns böckerna Salomos vishet och Jesus 
Syraks vishet, som också beskriver vishet som något viktigt 
och eftersträvansvärt. Kung Salomo var känd för att vara vis. 
Läs i 1 Kung.3:16-28 om hur han löste ett svårt problem.

Kroppen – fysisk utveckling
Scouterna utmanas att tänja sina fysiska gränser både i det stora (att 
klara av vinterhajken eller våga klättra på klätterväggen) och i det lilla 
(att lyckas sy eller slå en svår knop). Alla scouter får känna glädjen i att 
röra sig, lära sig hur kroppen reagerar i olika situationer och att känna 
sig trygga och nöjda med sin egen kropp och sitt utseende. De får också 
lära sig att ta hand om sin kropp och känner till riskerna med att inte 
göra det. Fysisk utveckling handlar också om att hjälpa scouterna att bli 
medvetna om att människor har olika behov och förutsättningar och att 
visa hänsyn inför det. 

Vi har bara fått en kropp och den måste vi ta hand om. Att 
vi tar hand om den kroppen vi har fått är också att ära Gud. 
Kroppen är, för en kristen, ett tempel för den Helige Ande (1 
Kor 6:19), och Paulus påpekar att kroppen självklart behöver 
skötas om. (Ef.5:29)

Att Jesus var helt medveten om att kroppen är viktig är tyd-
ligt i alla berättelser där han botar sjuka, till exempel Markus 
8:22 (en blind man botas), Markus 6:53 (många sjuka botas), 
Lukas 7: 1 (en officers tjänare botas), Lukas 7:11 (en död män-
niska uppväcks), Lukas 17: 11 (tio spetälska botas), men också 
i brödundret där fem tusen människor blir mätta (Lukas 9:10). 
Gud bryr sig om hela människan, inte bara vårt inre. 
 
Att respektera andras tro
I scoutlagens första punkt står det att en scout söker sin tro 
och respekterar andras. I målspåret existens handlar det också 
om att lära sig om vad andra tror och respektera dem för det. 
Det är viktigt att komma ihåg att respekten för andras tro inte 
innebär någon motsättning gentemot att ha en egen överty-
gelse och stå för den. Att ha respekt för den som tror annor-
lunda är att vara nyfiken och försöka förstå var olikheterna 
finns utan att trampa på den andra, snarare än att sudda ut 
skillnaderna. Tycker du att det är en svår balansgång att stå för 
din egen övertygelse och samtidigt respektera andras? Tänk på 

”Vet ni inte att er kropp är ett 
tempel för den heliga anden, som 
ni har inom er och som ni har fått 
från Gud?” (1 Kor 6:19). 

”… man ger den näring och sköter 
om den så som Kristus gör med 
kyrkan”. (Ef.5:29)
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att den gyllene regeln gäller här också. Fundera på hur du vill 
att andra respekterar din tro och bemöt dem på samma sätt. 
Det kan handla om att inte förlöjliga eller medvetet provocera. 
Men tänk också på att andra kan känna sig trampade på tårna 
av något som du själv inte ser som respektlöst. Det krävs där-
för ett stort mått av lyhördhet så att du märker vad som är okej 
för den du pratar med. 

Respekt handlar också om att vilja veta mer om hur andra tror. 
Det är en utmaning för oss som kristna att låta scouterna se 
andra sätt att tro för att utvecklas till människor som förstår 
sina medmänniskor. Ett sådant sammanhang kan dessutom 
göra det mer tydligt vad vi själva tror på och står för. Tänk på 
när Paulus besökte Aten (Apg. 17: 16-34). Innan han berättade 
för atenarna om sin tro på Jesus tog han sig tid att gå runt och 
ta reda på vad atenarna trodde på. Sedan kunde han utgå från 
deras tro när han talade om sin. 

Respekten för andras tro gäller också oss som ledare när vi 
möter scouterna. Vi tvingar förstås ingen att vara med och be 
eller sjunga, men känner scouten egentligen att alternativet 
finns att låta bli? Hur mycket integritet krävs det av den som 
på grund av sin egen tro eller icke-tro inte vill delta? Ett enkelt 
sätt är att i varje andakt betona att ”den som inte vill vara med 
och be behöver inte göra det, men av respekt för dem som vill 
så sitter alla tysta och stilla.” Det blir ett praktiskt exempel 
för alla scouter på vad det kan vara att respektera både den 
som tror och den som inte tror, och att det är viktigt för oss i 
Scouterna.

Den gyllene regeln:
”Allt vad ni vill att människorna 
skall göra för er, det skall ni 
också göra för dem.”
Matteus 7:12
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Ledaren
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Engagemanget som scoutledare är mångsidigt. I boken Le-
daren – gör dig redo diskuteras det vad det innebär att vara 
ledare. I en scoutkår som arbetar på kristen grund är vårt upp-
drag att ge förutsättningar för att scouten ska kunna växa och 
utveckla en kristen tro. För ledaren innebär det att arbeta mål-
inriktat så att scouten växer i tanken, känslorna, socialt, fysiskt 
och andligt. Det handlar om att göra scouten Redo för livet, 
det liv Gud har gett. Detta är ett stort och viktigt uppdrag. 
Tänk vilket fantastiskt äventyr vi får vara med om! 

En del av scoutmetoden är ett stödjande och lyssnande ledar-
skap. Det ger oss som ledare uppdraget och förmånen att ge-
nom dialog och förtroendefulla samtal visa på livets storhet 
och vilka möjligheter varje människa har. Vi får lotsa scou-
terna i deras funderingar och frågor. 

Ledare i scoutkårer som arbetar på kristen grund har olika 
förhållanden till sin egen tro. Några har inte tänkt så mycket 
på vad de tror, andra är nyfikna och vill lära sig mer, en del 
har tagit ställning och bekänner sig som kristna. Åter andra 
har bestämt sig för att de inte tror, men att de ändå gärna vill 
engagera sig i kristet ungdomsarbete. Alla dessa ledare kan be-
finna sig i samma kår. Utmaningen i ledargruppen är att alla 
ska kunna känna att de utvecklas där de befinner sig. 

Om en scout ifrågasätter tron och vill markera att han eller 
hon inte tror, är det viktigt som ledare att visa respekt för den 
ståndpunkten. Samtidigt ska man också markera att även den 
som tror ska mötas med respekt. Även om någon säger saker 
som väldigt tydligt är menade att provocera gäller det att inte 
gå i fällan, utan visa att alla har rätt att tro som de vill och 
mötas med respekt för det. 

Vi ledare har våra egna livsfrågor som vi brottas med. Vår 
kristna tro ger inte svar på alla frågor, men vi får möjligheten 
att lägga frågorna i Guds händer. Därför är det helt okej att 
svara scouterna ”jag vet inte” eller ”den frågan grubblar jag 
också på, och jag har inte hittat något svar. Hur tänker du?”. 

När vi pratar om livsfrågor är det 
viktigt att ha en öppen attityd 
och vara en aktiv lyssnare. Här är 
några tips:
– Se på den som pratar.
– Ställ öppna frågor – kan du 
säga mer om det?
– Upprepa det den andra 
personen säger. 
– Försök att spegla personens 
känslor – du låter ledsen/glad/
upprörd?

Sök på ”aktivt lyssnande” på 
nätet för att läsa mer eller läs 
mer om livsnära samtal på 
sidan 58.

Att vara
scoutledare
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Som svar på en fråga kan man också spegla det scouten säger. 
Fråga scouten ”vad tänker du? Jaha, så du tänker att...”. På så 
sätt visar du att du tar scoutens frågor på allvar och att du är en 
aktiv lyssnare. Sedan är det kanske tillfälle att du får säga vad 
du tänker eller vad den kristna tron säger om frågan. Att vara 
kristen innebär inte att ha svar på alla frågor, utan att lita på att 
Gud är med i allt och att han vill det bästa för oss. 

Som scoutledare ger vi massor. Vi har fått ansvaret för att hjäl-
pa scouten att växa i tro. Därför gäller det också att vi tar hand 
om oss själva, vilar, vårdar våra relationer till medledare och 
till Gud. Det är nämligen inte bara scouterna som utvecklas – 
vi ledare utmanas också att växa! Men vem har ansvaret för att 
vi som ledare också växer och utvecklas? Ofta hamnar detta 
ansvar hos den enskilde ledaren, men så behöver det inte vara.  
Vi vill visa på sätt som gör att ledarna kan växa.

Att växa tillsammans i tro  
I många kårer delar alla scoutledare den kristna tron, i andra 
kårer finns scoutledare som är osäkra på vad de tror eller inte 
tror alls. Även om alla ledare kallar sig kristna kan man ha 
ganska olika åsikter. Några ledare reflekterar mycket över tron, 
andra mindre. Några är aktiva i andra delar av församlingens 
arbete, andra bara i Scouterna. Hur kan man jobba tillsam-
mans, hjälpa varandra att växa andligt, och samtidigt hjälpa 
scouterna att utvecklas? 

Det finns många sätt att arbeta om kåren upplever att ledar-
gruppen spretar. Man kan välja att inte göra något alls och 
strunta i andliga frågor, eller att den som tycker andakt är 
viktigt alltid blir ansvarig för den biten. Man kan hamna i en 
frustrerande och jobbig situation där man försöker fokusera 
på alla olika uppfattningar i ledargruppen. Men det går också 
att vända blicken och se positivt på ledargemenskapen och det 
arbete ni uträttar tillsammans, även om ni har olika åsikter. Att 
gruppen har olika synpunkter kan faktiskt vara en stor styrka 
om ni lägger tid på att prata med varandra. 

Scoutlagens första punkt är en viktig del av scoutings värde-
grund och innebär att vara nyfiken och öppen för tro. Vill man 
vara ledare i en scoutkår är detta en av grundbultarna. Är man 
ledare i en kår som bygger på kristen grund förväntas det att 
man har en positiv inställning till kristen tro. Det betyder inte 
att ledarna nödvändigtvis är redo för att hålla andakter eller 
be, men att det är okej att andra ledare gör det, och att man 
samtidigt låter sig utmanas att utveckla en tro. Det handlar 

Att vara
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också om att ledare som själv har en stabil och trygg tro måste 
acceptera att andra inte har det, att alla befinner sig på olika 
platser i livet och att det faktiskt är en tillgång för ledargrup-
pen. Ledargruppen är platsen där ledare får växa. Det är enkelt 
att säga men kan vara svårt i praktiken. Så var ska man börja? 
Oavsett var ledarna befinner sig i sin tro finns det några för-
hållningssätt som kan hjälpa oss framåt. Om vi inte pratar 
med varandra kommer ledargemenskapen inte att bli djupare 
och starkare. Det är som i en kärleksrelation. Delar vi livet och 
våra djupa tankar stärks relationen. För ledarna gäller det att 
hitta sätt att fördjupa relationen med varandra och sätt att till-
sammans utvecklas i den kristna tron. Som i alla förhållanden, 
i ledargruppen likaväl som i familjen, gäller följande i kom-
munikationen; prata – lyssna – prata – lyssna! Man måste prata 
med varandra, lyssna till varandra och berätta vad man tycker 
och tänker, och man måste respektera att vi tänker olika. 

Tala om vad som är svårt och vad ni själva brottas med, och 
se varandras behov. Samtalet handlar inte om vem som har 
rätt och fel eller om att övertyga varandra, utan om att förstå 
varandra och hjälpa varandra att utvecklas. Att respektera var-
andra betyder inte att man måste vara överens. Det är tillåtet 
att vara eniga om att man är oeniga. Tro inte att du vet vad 
den andra tycker och menar innan personen själv har berättat! 

Att fördjupa sin tro
Som scoutledare är man ganska upptagen. Många ledare läg-
ger ner mycket arbete i kåren under både vardag och helg. 
Det finns gränser för hur mycket man orkar vara med på. Hur 

TIPS
Ni kan gå in för att formulera 
det ni har gemensamt i en slags 
bekännelse. På det viset blir 
ni också starkare som grupp, 
eftersom ni vet vilka era 
gemensamma utgångspunkter i 
tron och synen på livet är. 
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ska man då få tid att också fördjupas andligt, eller vara med i 
kyrkans övriga arbete? 

Det finns många sätt. Här är ett exempel på hur man kan ut-
vecklas i ledargruppen. En del församlingar har hemgrupper1  
– små grupper som regelbundet samlas hemma hos någon för 
att prata om tro och liv, be, läsa bibeln och fika. Ofta hjälps 
man dessutom åt med praktiska saker som behöver göras i 
kyrkan – städa, ordna kyrkkaffe och så vidare. Tänk dig nu att 
din scoutledargrupp är din hemgrupp. Det praktiska arbetet 
gör ni redan, och fikar gör ni säkert också ibland. Ni kan också 
dela tron. Ni samlas till exempel efter scoutmötet en gång i 
veckan och lägger lite tid på att lyssna in varandra och be för 
varandra. När ni är på hajk med scouterna kan ni ha korta 
ledarsamlingar där ni ber och stödjer varandra. Några gånger 
varje termin kör ni inte scoutmöte utan samlas för planering, 
gemenskap och bön. Här kan ni också diskutera hur ni kan 
prata om tron med scouterna, och genom det utvecklas i er 
tro. En del i församlingen kommer kanske tycka att det är 
tråkigt att scoutledarna håller sig i sin egen grupp, men om al-
ternativet är att egen andlig utveckling prioriteras ner så är det 
säkert värt det. Scoutledarskapet är en fantastiskt god grund 
för att utvecklas i eget andligt liv, utmaningen är att faktiskt 
göra det!

1Andra ord för hemgrupp är husgrupp, cellgrupp, bönegrupp, bibelgrupp, 
basgrupp. Fråga en präst eller diakon om du är osäker på hur ni kan 
arbeta i en hemgrupp.
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Praktiska tips för hur ledargruppen kan växa:
• Diskutera: Vilka är dina behov? Vad har du för förväntningar på 
 dig själv och dina medledare? Hur kan ni hjälpa varandra att växa 
 som scoutledare oavsett trosuppfattning? Hur kan ni hjälpa scouterna 
 att växa i tro även om ni inte delar samma tro? Fler frågor finns i 
 Ledaren – gör dig redo.
• Skriv en gemensam trosbekännelse. Detta tror vi! Så här vill vi arbeta!
• Definiera vad som är viktigt för ert gemensamma arbete.
• Satsa på ledargemenskapen! Skippa ett scoutmöte varje månad och 
 kör ledarkväll i stället och samtala om livsnära frågor och om hur ni 
 kan växa i tro. På scoutens schema skriver ni ledarutveckling. Då 
 förstår föräldrarna bättre att ni tar ert ledararbete på allvar än om 
 det bara stod paus.
• Be prästen eller pastorn komma och berätta om församlingen, hur 
 den arbetar och vad församlingen står för. 
• Ha som mål att bjuda alla dina medledare på fika under ett år. 
 Prata om tro och livsfrågor. Ibland är det enklare att prata på 
 djupet om man bara är två personer. 
• När ni rekryterar nya ledare, var tydliga med vad som krävs och vad 
 ni förväntar er. Till exempel kan man berätta att man inte kräver att 
 alla ledare ska vara kristna, men att man förväntar sig att alla respekterar 
 kårens kristna grund och ställer upp på att arbeta utifrån den.
• Erbjud nya ledare en introduktion till kristen tro, 
 till exempel en Alphakurs. 
• Uppmuntra varandra att mötas på församlingens gudstjänst.
• Gör ledarsamlingen till en hemgrupp. I många församlingar 
 arbetar hemgrupper efter ett eget material. Ta hjälp av en präst 
 eller pastor.
• Be för varandra när ni har ledarsamlingar.
 Mer om bön på sidorna 80-83.
• Fira nattvard i ledargruppen.
• Livsnära samtal är en samtalsmetod som är utvecklad av 
 Studieförbundet Bilda, Missionskyrkan och Equmenia. Det är ett 
 bra material som grund för viktiga samtal i ledargruppen. Sök på 
 webben för mer info.
• Använd Frälsarkransen i ledargruppen som en fördjupning i tro och liv.
 Frälsarkransen är skapad av biskop emeritus Martin Lönnebo och ges 
 ut på Verbum Förlag. www.verbumforlag.se och www.fralsarkransen.se
• Åk på retreat tillsammans eller gå en pilgrimsvandring. 
• Sätt av 30 min efter scouterna, sätt er ner i en cirkel, (utan bord), 
 se på varandra, låt ordet gå runt, fråga varandra hur ni mår, hur gick 
 scoutmötet, vad kan ni förbättra till nästa gång? Avsluta med att be för 
 scouterna och varandra. Uppmuntra varandra och kom ihåg att Gud
 älskar er! Var noggranna med att hålla tiden. Var och en får prata i 
 några minuter. 
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Ledarskap på kristen grund
För att summera ledarskap på kristen grund beskriver vi det i 
tre punkter; ledarskap som utmanar och utvecklar, ledarskap 
som bekräftar och ledarskap som sätter goda spår. De kvali-
teterna är inte unika för just ett kristet ledarskap, men med en 
kristen tro i grunden får de en särskild betydelse. 

Ledarskap som utmanar och utvecklar
Alla har vi något särskilt vi är bra på. Några är teoretiskt lagda, 
andra är praktiker. Några är väldigt målstyrda, andra tycker att 
processen under arbetets gång är viktigare än att nå målet. En 
del är jätteduktiga på en sak, andra kan lite om mycket. Att ni i 
ledargruppen kan olika saker är en tillgång. I grupper där alla 
tänker lika är det svårt att utmana varandra och växa. Se på 
olikheter som en gåva från Gud. Gud har gett oss olika saker vi 
är bra på. Satsa på det du är bra på, men våga utmana områden 
du inte riktigt behärskar. När vi vågar prova nya saker och gå 
utanför det område där vi känner oss bekväma, då lär vi oss 
nya saker. 

Fundera på vad du är bra på och lägg tid på att bli bättre på 
det du redan kan. Våga utmana dig själv inom nya områden, 
till exempel andakten, och be dina medledare eller pastorn om 
hjälp och feedback. Genom att träna och reflektera över det vi 
gör blir vi bättre – det är learning by doing! 

Men utmana inte bara dina medledare, utmana också dina 
scouter. Det kan handla om att scouterna själva tar hand om 
andakten eller att skapa platser där scouten och Gud kan få 
mötas. Du hittar mer om detta i kapitlet om andakten. 

TIPS
Frågor att arbeta med:

– Tror du att Gud har gett 
dig speciella uppdrag eller 
förmågor?

– Vad är det roligaste du gör 
på Scouterna som du tycker du 
är riktigt bra på? Kan du göra 
mer av det och utveckla dessa 
egenskaper ännu mer? Finns det 
andra saker som du gillar riktigt 
mycket eller som du känner att 
du är bra på?

– Våga be dina medledare att 
utvärdera din andakt eller din 
scoutkväll. Vad var bra? Vad kan 
du förbättra?
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Ledarskap som bekräftar
Om vi bygger vårt scoutarbete på kristen grund bör det också 
präglas av en kristen människosyn. Den säger att varje män-
niska är unik och att Gud älskar oss alla precis som vi är. Alla 
människor har speciella talanger och något att ge. Vi vet också 
att det inte finns någon människa som kan klara allt i livet 
ensam, och att vi behöver varandra för att fungera. Det är 
tillsammans med andra människor som vi blir starka och kan 
göra bra saker. Med utgångspunkt i denna människosyn vill 
vi hjälpa scouterna att utveckla sin självkänsla, så de verkligen 
känner att de duger och att de är lika mycket värda fast de kan 
olika saker och olika mycket.
Alla människor behöver bli sedda och bekräftade. Bekräftel-
sen blir ett godkännande av att man duger som man är. När 
man har med barn och ungdomar att göra blir det extra tyd-
ligt. Ett barn som inte känner sig sett slutar antagligen komma 
på mötena. Det kan vara en så enkel sak som att säga ”hej, 
Simon!” eller fråga ”vad har du gjort i dag?”. Man kan till ex-
empel bestämma sig för att se varje scout i ögonen åtminstone 
en gång under scoutmötet. Ett annat sätt kan vara att man vid 
samlingens början eller vid lägerdagens slut låter alla säga nå-
got som har varit bra under dagen. Den stunden blir scoutens 
egen, här får scouten bli lyssnad på och sedd. Försök också att 
ge varje person en plats i gruppen och känslan av att vara en 
del av helheten. Ledare som ser scouten är ledare som bekräf-
tar och förändrar!

Kom också ihåg att bekräfta dina medledare. För att trivas 
och utvecklas i en trygg miljö behöver man få veta att man är 
värdefull och uppskattad. Tänk efter hur ni ledare hälsar på 
varandra och hur ni pratar med varandra. Ser ni varandra som 
ledare? Kommer ni till scoutmötet bara för att möta scouterna, 
eller också för att möta era ledarkompisar och uppmuntra var-
andra? Ett stödjande ord till dina medledare kan vara det som 
gör att de känner sig värdefulla. 

Tips
– Bekräfta varandra! Tejpa fast 
ett papper på ryggen på varje 
ledare. Gå runt i rummet och 
skriv saker som de andra är bra 
på eller saker man uppskattar. 
Spara lappen och ta fram den 
när du behöver bli peppad!
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Ledarskap som sätter goda spår
Jesus ord om att vi ska älska vår nästa som oss själva är utma-
nande. Är det möjligt att älska våra scouter eller våra medle-
dare? Att älska är ett starkt ord. Att älska handlar om att visa 
respekt för våra medmänniskor och deras känslor, och att visa 
att de är unika och värdefulla för vad de är, inte för vad de gör.

Att älska är inte nödvändigtvis enkelt, det är en medveten 
handling som aldrig tar slut. Det goda ledarskapet är fyllt av 
kärlek och omtanke. Som ledare kan man ibland ha svårt att 
känna sympati för en viss scout eller ledare och frågan dyker 
upp – hur ska jag klara att visa kärlek? I en sån situation är 
flera saker viktiga. Det första är att erkänna sina känslor för 
sig själv. Medvetenheten kan hjälpa dig att aktivt förändra din 
egen attityd gentemot scouten eller ledaren.
Den andra saken du kan göra är att fokusera på Gud och för-
söka se personen genom Guds ögon – en unik människa så 
högt älskad av Gud att Jesus dog just för denna människa. För 
att hjälpa dig själv att ha rätt inställning till scouten eller leda-
ren kan du be. Du kan tyst be till Gud om hjälp att visa kärlek, 
om din önskan att ditt eget förhållningssätt förändras, be om 
att scouten eller ledaren har det bra eller om något annat du 
vet att personen behöver. Att be för någon handlar egentligen 
om att önska personen det bästa och att be Gud att vara nära 
henne eller honom. Att be för någon kan också förändra din 
egen inställning gentemot personen. Att arbeta med sitt eget 
förhållningssätt gentemot scouter och medledare är att visa le-
darskap baserat på kärlek. Vi kan börja med att förändra oss 
själva, och hoppas att det får verkningar i vår omgivning. Vi 
får vara Guds förlängda arm till våra scouter och medledare 
och försöka förmedla den kärlek Gud känner för varje män-
niska. 

Det viktigaste vi lär scouter på ett läger eller ett scoutmöte är 
förmodligen inte det vi försöker lära ut, utan det är sättet vi 
möter scouterna på och det vi får dem att känna när vi möter 
dem. Genom att ta dem på allvar, visa kärlek och lita på att de 
lär sig genom att få prova att göra saker, visar vi dem förtro-
ende och får dem att utvecklas. Då utövar vi ledarskap som 
sätter goda spår.

Tips
En övning: Hemlig vän! 
Ledarna får varje vecka en ny 
scout att göra något gott för, 
be för, fokusera positivt på, 
skicka ett vykort, uppvakta på 
födelsedagen eller liknande. Eller 
varför inte göra det med dina 
medledare?

Diskussionsfrågor
Känner du någon ledare som har 
satt goda spår i dig? 
Vad betydde det för dig?
Vad vill du med ditt scoutle-
darskap?  
Hur tror du att dina scouter och 
medledare känner när du möter 
dem? 
Hur kan du ge dem en god 
känsla i mötet med dig?

Tänk på
Scouterna kommer inte ihåg vad 
vi säger, och inte nödvändigtvis 
vad vi gör. Däremot kommer de 
ihåg hur vi får dem att känna sig.
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Scouten
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Utvecklingsspannet är stort mellan en spårarscout och en ro-
verscout. Detta är viktigt att ha i bakhuvudet vid planering och 
genomförande av såväl andakter som andra aktiviteter. Vad vi 
säger och vad vi gör måste anpassas till scouternas ålder. 

Jesus såg också folk utifrån deras ålder och mognad. I Lukas 
kap.18:15-30 berättas det om Jesus som möter barnen:  
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds 
rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot 
Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.”

Här handlar texten dels om att barnen tillhör Guds rike men 
också om att vi alla måste bli som barn för att komma in i 
Guds rike. I Johannes evangelium kap.4 berättas det om att 
Jesus möter en kvinna vid en brunn och hur de samtalar om 
vatten: 
”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den 
som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. 
Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger 
evigt liv.” Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, 
så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.”

I dessa två texter möter Jesus barnen och kvinnan på olika sätt. 
Hos kvinnan vid brunnen tog Jesus utgångspunkt i en daglig 
syssla – att hämta vatten – och ledde samtalet in på andliga 
teman. Att möta människor utifrån var vi befinner oss i våra 
liv är ett bra arbetssätt som vi scoutledare kan ta med oss in i 
arbetet i kåren.

Alla åldersgrupper har sina möjligheter och utmaningar. Vi 
vill ta tillvara varje åldersgrupp och ge möjlighet att växa i tron 
utifrån fyra områden: Berättelser, relationer, upplevelser och 
delaktighet. Inom dessa fyra områden skapas goda förutsätt-
ningar för att barn och unga ska bli kvar i tron. Det är viktigt 
att vi som ledare lotsar scouterna och att vi är varsamma om 
den gudsrelation de har. Vår uppgift är att hjälpa scouterna att 

Barns och ungas 
religiösa utveckling
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växa i tro och utvecklas andligt utifrån där de är i sin utveck-
ling. I översikten beskriver vi spårare, upptäckare, äventyrare, 
utmanare och roverscouter, men även åldersgruppen 0-7 år för 
att ge en bakgrund om vad som är viktigt innan scoutåldern. 
Lägg märke till att alla faser inte nödvändigtvis stämmer helt 
överens med Scouternas åldersgrupper. 

0-7 år:
Trygghet och gemenskap 
Barnet behöver känna trygghet och att hon är en del av en gemenskap. 

8-12 år:
Spårare och upptäckare: identitetsfas 
Hjälp och utmaning att leva som kristna.

13-15 år:
Äventyrare: bearbetningsfas 
En bearbetning av det kristna livet och redskap att möta livets utmaningar.

16-20 år:
Utmanare och rover: vuxenblivande 
Kristen tro blir del av det egna livet och leder tillaktiva val in i vuxenvärlden

21-25 år:
Roverscout: ansvar 
Ett vuxet liv med ansvar i relation till Gud, till andra människor 
och till skapelsen. Ansvar för sina talanger för att hjälpa andra. 
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0-2 år: trygghet
Tryggheten är central för de minsta barnen. Det är en ålder där 
vi kan ge barnet goda upplevelser av trygga samlingar i kyrkan 
och tron på att Gud älskar varje barn och tar hand om alla. 
Om barnet känner att hon lever i trygghet tillsammans med 
sina föräldrar, så lägger det en god grund för barnets guds-
bild. Genom sång, dans och lek kan barnen göra upplevelser av 
Guds närhet. Barnen tycker om att lyssna till korta berättelser 
och sagor som sätter igång deras fantasi. I denna ålder handlar 
det inte om att lära barnen Bibelns berättelser. Det viktiga är 
att bekräfta Guds kärlek till alla.

3-7 år: gemenskap
Gemenskapen är central i denna ålder. Vår utmaning är att 
hjälpa barnen att bygga relationer med varandra och med Gud. 
Barnen ska få uppleva att gemenskapen är viktig för dem, och 
gruppens gemenskap är grunden för den tro vi vill vägleda 
dem i. Med sin rika och levande fantasi behöver barnen inte 
ha alla svar. De klarar att leva i ovisshet och accepterar att 
det finns något större, något utanför det vi kan förstå och se. 
Det är grunden för att kunna ha tro och tillit till den osynlige 
Guden. Därför är det viktigt att genom bön, lovsång och andra 
uttryck ge plats för gudsmöten. 
Barnen älskar berättelser. Gärna långa och detaljerade beskriv-
ningar, i ord, bild, drama, eller film. De är nyfikna och lever i 
gränslandet mellan fantasi och verklighet. Genom att levande-
göra Bibelns berättelser kan vi stimulera deras nyfikenhet och 
hjälpa dem att förstå att Gud skapat oss, vem Jesus är och att 
han vill vara vår vän för alltid. 

Andra kännetecken 0-7 årsgruppen:
• Utvecklar tillit till andra, sig själv och omgivningen.
• Lär sig gå och tala.
• Lär sig säga ”Nej!”
• Älskar mönster, repetitioner och rutiner.
• Bilden av föräldrarna bildar grund för gudsbilden.
• Imiterar vuxnas religionsutövning.
• Frågar varför.
• Blandar ihop fantasi och verklighet.
• Berättelsen blir ett viktigt verktyg för att 
 skapa ordning i tillvaron.
• Tar egna initiativ, ger sig ut på egen hand.
• Börjar ställa religiösa frågor.
• Tar berättelser och symboler bokstavligt.
• Tror på det vuxna säger.



39

Scouternas Temamaterial

8-12 år: spårar- och upptäckarscout, identitetsfasen
Man ser sig inte längre som ett barn, men är samtidigt inte ton-
åring. Denna mellanålder kallas därför ibland för ”tweens”, från 
engelskans between, mellan.  För att skapa möjligheter till att växa 
i tro är det viktigt att stärka gemenskapen i gruppen, öka närheten 
till Jesus och utmana till ett kristet liv i vardagen. 

Relationer
Samtidigt som man blir mer och mer självständig gentemot för-
äldrarna spelar kompisarna en allt större roll. Därför är grupptill-
hörigheten väldigt viktig. Spårare och upptäckare behöver genom 
samtal, aktiviteter och läger bygga en stark gruppgemenskap. Den 
gemenskapen bör också stimulera individens bidrag till gruppen 
utifrån sina egna gåvor. 

Upplevelser
Detta är en period i livet då man funderar kring vem man är och 
vad man ska bli. Det är viktigt att ge upplevelser av att Gud är vår 
vän, och att den relationen uppmanar oss att leva i kärlek till an-
dra. Upplevelsen består också i att få se exempel på hur kristen tro 
ger konkreta utmaningar i vardagen för ledare och andra vuxna. 

Berättelser
Spårarna och upptäckarna gillar att samla fakta. De är intresse-
rade av detaljer och ställer gärna frågor som öppnar berättelserna. 
Bibeln kan användas till att söka svar på frågor, lära sig verser 
utantill och upptäcka Bibeln som helhet. Fantasin och kreativi-
teten inbjuder till att dramatisera och fantisera kring Bibelberät-
telserna. Det är också viktigt att vägleda scouterna i att tillämpa 
berättelsernas budskap i vardagen. Bibeln är inte bara berättelsen 
om vad som hänt, utan också berättelsen om mötet med föräldrar, 
vänner och skolan. Genom att kompisarna tar större plats blir det 
tydligt för spårarna och upptäckarna att det finns andra sätt att se 
på berättelserna än de som föräldrarna står för. För en del blir det 
viktigt att markera detta, för andra blir det jobbigt att inte kunna 
vara överens med alla. 

Delaktighet
Spårarna och upptäckarna behöver mötas utifrån att de är indi-
vider i en grupp. Därför är scoutledarens roll att bygga en stark 
gruppgemenskap, och på samma gång uppmärksamma och bjuda 
in individuella initiativ. Det kan handla om att gemensamt göra en 
terminsplanering, att ha en frågelåda dit man kan skriva frågor, 
att man gör ett bibeldrama tillsammans. Målet är att få deltagarna 
att bli delaktiga och bidra med sina gåvor.
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Andra kännetecken 8-12 år
• Känner glädje och självförtroende i att arbeta och lära sig.
• Tolkar begrepp konkret, Gud är en person.
• Börjar kunna skilja på fantasi och verklighet. 
• Upptäcker att föräldrarna inte är allvetande och 
 allsmäktiga. De känslorna kan föras över på Gud.
• Kan förstå att det finns andra perspektiv än det egna.
• Rättvisa är viktigt.

 
13-15 år: äventyrarscout, bearbetningsfasen
Hos äventyrarscouten bearbetas mycket av barndomens erfa-
renheter. I takt med att man ser att människor tänker olika 
börjar också ifrågasättandet av den egna uppväxten. Därför är 
det viktigt att det finns plats för oliktänkande men också möj-
lighet att börja skapa en egen identitet i det kristna livet. Tron 
på Gud blir mer och mer personlig och ledaren hjälper till att 
vägleda i mötet med livets utmaningar. 

Relationer
Typiskt för äventyraren är att man vill samtala och utväxla 
idéer och tankar med varandra. Genom detta växer man som 
individ och bearbetar livet. Som äventyrare upptäcker man att 
man kan ha olika uppfattning i frågor, och man är ofta uppta-
gen av hur man uppfattas av andra. I den lilla gruppens trygga 
gemenskap finns goda möjligheter att bearbetningen av livet 
och tron sker naturligt i mötet mellan deltagare och ledare. 

Upplevelser
Mitt i bearbetningen av livet och den kristna tron är det viktigt 
att ge plats för personliga möten med Gud. Andakten är en 
stund där vi kan tända ljus, be för varandra och hämta kraft 
mitt i vardagen. Det är också viktigt att vägleda äventyraren i 
och till den personliga andakten i hemmet. 

Berättelser
Berättelsen är här både äventyrarens livserfarenhet och Guds 
stora berättelse i Bibeln. Genom att föra samman dem ger vi 
utrymme för en bearbetning. Äventyraren får sin egen erfaren-
het bekräftad, men får också ta del av det goda livet som Gud 
vill ge varje människa. Denna bearbetning leder ofta till nya 
övertygelser och ger redskap till att möta livets utmaningar.   

Delaktighet
Äventyrarscouter behöver möta ledare som tar deras frågor på 
allvar. De behöver ges utrymme att fatta sina egna beslut, ut-
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veckla sina egna tankar och idéer och utveckla tro och hopp 
för sin egen framtid. Det ansvaret har äventyraren tidigare lagt 
på sina föräldrar. Nu står hon på trappsteget till vuxenlivets 
ansvar. Hon behöver där möta vuxna som kan vara goda före-
bilder och ge vägledning.

Andra kännetecken 13-15 år
• Kan uppleva en stark personlig relation till Gud.
• Övergångstid mellan barndom och vuxenliv.
• Söker sin identitet.
• Ifrågasätter auktoriteter. 
• Konfirmation eller annan kristendomsundervisning. 
 
16-20 år: utmanar- och roverscout, vuxenblivande
I denna ålder lever många unga i flera olika miljöer – i skolan, 
kyrkan, scouterna, idrotten och familjen för att nämna några. 
Att bli vuxen handlar mycket om att hitta sig själv och de vär-
deringar som man är trygg i oavsett vilken miljö man rör sig 
i. Tron behöver bli till aktiva val i dessa miljöer. Äldre tonår-
ingar behöver mötas med ett vägledande ledarskap som stärker 
individen och ger henne möjlighet till aktiva och reflekterade 
val.  Det är också tid att pröva hur man själv kan bidra till 
gemenskapen. 

Relationer
Det är viktigt att frågor kring vem Gud är och vem jag är ryms 
i gemenskapen. När tron hos scouten alltmer leder till aktiva 
val och handlingar blir gemenskapen ännu viktigare. I gemen-
skapen finns både möjligheten och modet att göra mycket som 
man inte skulle kunna göra på egen hand.

Upplevelser
Här fortsätter utmaningen att bli medveten om hur den Gud 
man läser och talar om också är närvarande i livet. Att vägledas 
i hur man lever nära Gud i vardagen är viktigt. Trons främsta 
källa är möten med Gud i vardagen och inte i gruppen. Därför 
behöver scouterna förses med exempel och redskap för bön i 
det egna livet.  

Berättelser
Den bibliska berättelsen får mer och mer bli en vägledning till 
gudsmöten och handlande i vardagslivet. I berättelsen ryms en 
vishet, en vision om det goda livet tillsammans med Kristus. 
Målet med berättelsen för denna åldersgrupp är att leda mot 
personliga ställningstaganden i mötet med Bibelns karaktärer. 
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Bibeln bör vara en bok som man med stöd läser och upptäcker 
på egen hand.
 
Delaktighet
Att som utmanar- och roverscout känna sig delaktig, betydel-
sefull och som en del av församlingen är viktigt. Därför bör 
ledaren uppmuntra till att ungdomarna bidrar i församlingens 
olika sammanhang, som gudstjänst och praktiskt arbete, också 
utanför scouterna. Man medverkar utifrån tanken om att alla 
har fått gåvor att bidra med. Här ryms också tanken kring ungt 
ledarskap, vilket bör uppmuntras genom vägledning, mentor-
skap och utbildning. Utmanar- och roverscouterna bör göras 
delaktiga i formandet av församlingens framtid. 

Andra kännetecken 16-20 år:
• Måste lämna all barnatro och själv ta ställning.
• Ett behov av att utforska frågor om tro och liv.
• Förstår att man kan se på verkligheten ur många perspektiv. 

21-25 år: roverscout, ansvar
När man passerar 20-årsåldern är det inte längre andras, utan 
de egna valen som framförallt påverkar människan. Tron kan 
därför inte längre bygga på andra. Den behöver bygga på ett 
självständigt och kontinuerligt val att följa Jesus. Roverscou-
terna behöver få exempel och utrymme för att kunna bli utgi-
vande, kreativa och generösa kristna som vill ge av sitt liv till 
andra. 

Relationer
Roverscouterna behöver fortfarande relationer för att pröva 
sina personliga ståndpunkter och fortsätta forma sin identi-
tet. Det är dock inte längre att ha så många vänner som möj-
ligt som är viktigast. Det viktiga blir att fördjupa några riktigt 
goda och ärliga relationer. Dessa unga vuxna behöver samti-
digt ha samlingar för att fortsätta växa i tro tillsammans.

Upplevelser
Den som tidigare framförallt har upplevt Gud på stora möten 
eller i stilla ljuständning behöver få övas i att uppfatta Gud i var-
dagen och på andra sätt. Mötesplatserna som erbjuds bör stärka 
erfarenheten av Guds närvaro i vardagen genom vägledning i 
bibelläsning, bön och tillbedjan. Nya former för möten med 
Gud, som exempelvis retreater eller konferenser och pionjär- 
arbete, behöver erbjudas. 
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Berättelser
Bibeln behöver bli en viktig del av livet där ordet prövas i ge-
menskap med andra, och leder till ett utgivande liv där man 
tar ansvar för sina gåvor och relationer. Även berättelser och 
erfarenheter från tidigare generationer blir viktiga. Att ha en 
mentorsrelation med en andlig vägledare är att rekommendera.
 
Delaktighet
Att hitta vägar att leva ut sin tro i relation till Gud, till andra 
människor och till skapelsen handlar om delaktighet. Man får 
vara med och ge tillbaka av det man fått av Gud. Det gör att 
unga känner sig betydelsefulla och som en del av gemenska-
pen. För att församlingen ska fortsätta att vara relevant behö-
ver roverscouterna bli engagerade och känna att deras erfaren-
heter efterfrågas, gärna i fråga om församlingens framtid och 
riktning.

Hur hitta, bekänna och växa i tron?
Varje dag gör vi mängder av val, till exempel vad vi ska äta till 
middag och vilken skjorta vi tar på oss. Några gånger ställs vi 
inför större val, som att söka utbildning, bilda familj eller köpa 
hus. Att göra val och att ta nya steg är en viktig del av att vara 
människa. I livet kommer då och då tillfällen som blir avgö-
rande, stunder vi senare kan se tillbaka på och säga att just det 
blev en vändpunkt eller att det var ett beslut som formade min 
väg framöver.

I Scouterna vill vi att scouten ska ges tillfällen att ta avgörande 
steg inom trons område. För scouter uppvuxna i kristna hem 
kan det röra sig om att de får bekräfta den tro som de hela ti-
den haft, för andra att första gången våga säga för sig själv ”jag 
tror”. Ibland är det stunder som gör det möjligt att ta steg mot 
en mer innerlig tro, ibland handlar det om att mer vardagligt 
få påminna sig om att ”jag är kristen, det är i kyrkan jag hör 
hemma”.

En del ledare kan ha blandade känslor inför att ge scouter till-
fälle att ta avgörande första steg i tron. Orsakerna kan vara fle-
ra, men det kan bero på att det har förekommit manipulerande 
och kränkande påtryckningar för att pressa fram omvändelser. 
Därför är det på sin plats att tydligt säga att vi tar avstånd från 
sådan manipulation, det är inte att respektera en annan män-
niska. Men att avgörelsestunder har missbrukats gör inte att vi 
inte ska låta scouterna få möjligheter att ta avgörande steg på 
trons väg. Det vore att neka dem möjligheter att växa. Jesus 
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tvingade sig aldrig på någon. Då han mötte en blind frågade 
han: ”Vad vill du jag ska göra för dig?” (Lukas 18:35-43). Jesus 
lät den blinde mannen själv få berätta vad hans önskan var. Vi 
måste ha samma respekt för scoutens vilja. 

Tonårstiden är tiden för stora beslut och många som är kristna 
har bestämt sig för att tro just i den perioden i livet. Formerna 
för hur deras beslut har tagits varierar, det som passar den ena 
kan kännas främmande och konstigt för den andra. Därför är 
det viktigt att vi ger ungdomar i tonårsåldern olika tillfällen 
och möjligheter att säga ja till att tro, även i scouterna. Yngre 
scouter har också i många fall en tro och kan ha ett behov av 
att uttrycka den. Med de nära och småskaliga ceremonierna 
och med patrullens gemenskap och det stödjande och lyss-
nande ledarskapet är Scouterna en bra plats för sådana uttryck. 
Ledarens uppdrag är att skapa en plats där Gud och scouten 
kan mötas. På denna plats kan scouten själv ta avgörande steg 
i sin tro. Sådana platser behöver inte vara svåra att skapa efter-
som det varken behövs en stor kyrka, präst, lovsångskör eller 
förebedjare. 
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Några exempel på aktiviteter:

Bön
Ett sätt att markera att scouten har ett val är i scoutandakten då 
vi ber tillsammans. Ledaren säger till exempel: ”Nu ska jag be. 
Om du vill får du gärna tyst be med mig. Vill du inte så sitter 
du tyst och lyssnar.” Om scouten väljer att be med så kan det 
vara ett viktigt steg in i tron. 

Skriva lappar
Vi kan också ge varje scout en lapp där man, självklart helt fri-
villigt, får möjlighet att skriva ner en bön som ingen annan ska 
läsa. Lapparna läggs i ett kärl och lyfts upp i bön inför Gud. 
Sedan kan ni bränna lapparna medan alla ser på. Detta kan 
utmana scouten att ta steg i trons värld. 

”Jag tror att Gud är…”
Skriv en lapp som börjar ”Jag tror att Gud är …”. Alla skriver 
då en liten trosbekännelse som tillsammans visar olika sidor av 
Gud. Är man många kan lapparna läsas upp utan att någon vet 
vem som har skrivit vad. Berätta för scouterna vad som händer 
med lapparna innan de skriver sina.

Ljuständning
Scouterna får var sitt ljus att tända. Ledaren inleder med att 
berätta om en egen avgörande upplevelse eller om någon i Bi-
beln som bestämde sig för att följa Jesus (till exempel kallelsen 
av de första lärjungarna, Matt 4:18-22). Därefter kan ledaren 
säga ”Om du vill kan du be en tyst bön när du tänder ditt ljus: 
Jesus, jag tror på dig.”  

Nattvard
Erbjud scouter att vara med på nattvardsgudstjänst på scout-
läger. Att ta emot nattvarden för första gången kan för många 
vara att ta ett viktigt steg i sin egen tro. Berätta att det är helt 
frivilligt och förklara hur det går till så scouterna är förbe-
redda.
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Som alltid i scouting är det bra att fånga tillfället i flykten. Det 
kan kännas mer bekvämt att tala om sjukvård, kompassen el-
ler så, då något hänt, men känn samma frimodighet att ta upp 
bön, Jesus och bibliska berättelser när tillfälle ges. Det är fint 
att ta tillvara en stilla stund vid lägerelden genom att berätta 
enkelt om hur viktigt det var för mig att jag en gång valde att 
bli en kristen. Eller hur viktigt det var då jag insåg att jag var 
en kristen och ville förbli det. De flesta uppskattar att höra 
personliga berättelser.

För den som bestämt sig för att tro kan det vara bra att själv 
få berätta om sin tro för andra. Det kan kännas naturligt att 
vilja dela med sig eftersom tron är något som påverkar hela ens 
liv. Att berätta för andra kan styrka ens egen tro. Genom att 
låta scouterna hålla andakt för varandra kan man ge den som 
vill tillfälle att uttrycka sin tro. Det kan vara så enkelt som att 
scouten läser från en andaktsbok eller spelar en låt man tycker 
väldigt mycket om och berättar vad den betyder.

Livslång växt och mognad
Att växa och utvecklas är syftet med all scouting och andlig 
utveckling är en naturlig del av detta. I kårer som bygger på 
en kristen grund vill vi att den andliga utvecklingen ska leda 
till en personlig kristen tro. Men sen då? Ger vi scouter och 
ledare möjlighet att fortsätta utvecklas i scoutverksamheten 
eller överlåter vi ansvaret på andra delar av ungdomsarbetet? 
Tänker vi rent av att Scouternas viktigaste funktion är att få 
barn och ungdomar att komma till kyrkan och sedan gå vidare 
till andra grupper där den egentliga andliga utvecklingen sker? 
I så fall gör vi scouting mindre än det är. Det måste finnas 
möjlighet inom Scouterna att hela tiden fördjupas mer och mer 
i sin kristna tro, och att scouten och ledaren under hela sin tid 
i Scouterna utmanas att gå vidare i sin tro.

Bön och sång, att läsa Bibeln, fira nattvard och gudstjänst, ar-
beta med mission och evangelisation behöver inte vara främ-
mande i kristna scoutkårer. Det ska inte vara något som man 
måste söka utanför scouting, men vi kan behöva hämta hem 
en del från annan kyrklig verksamhet och anpassa det till scou-
ting genom att arbeta med det enligt scoutmetoden. Den goda 
och nära gemenskapen i en scoutpatrull kan även vara en and-
lig gemenskap.  

Vill er kår att scouterna ska fortsätta att utvecklas i sin tro och 
samtidigt vara medlemmar i scoutkåren? I princip finns det 
inget i scoutrörelsen som begränsar hur långt man kan bedriva 

”Ty om du med din mun 
bekänner att Jesus är herre, 
och i ditt hjärta tror att Gud har 
uppväckt honom från de döda, 
skall du bli räddad.” (Paulus i 
Romarbrevet kap. 10:9)
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andlig utveckling. Ni kan delta som scouter i församlingens 
bönevaka, bibeldag, lovsångskväll och kvällsmässa och låta 
det vara en del av ert program. Sådant signalerar både mot 
församlingen och mot scouterna att andliga aktiviteter är vik-
tiga i scouting. Kanske kan ledargruppen vara bas i en hem-
grupp? Kanske kan utmanarscouterna och roverscouterna åka 
som scoutgrupp till en kristen konferens, festival eller retreat. 
Ni kan gå en av alla pilgrimsvandringar i Norden och Europa 
eller åka till kommuniteten i Taizé där det ordnas särskilda 
scoutveckor. Eller åka till andra världsdelar och möta scouter 
som också arbetar utifrån en kristen grund. Lokalt och globalt 
samhällsengagemang är en del av scoutmetoden och i de djupa 
andliga traditionerna finns alltid detta att tjäna andra som en 
viktig del av andlig mognad. Vi har många möjligheter för att 
växa andligt i Scouterna och kristen tro kan uttryckas på flera 
sätt än vi först tänker på. 
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Upplevelser
Vi bör i vår verksamhet betona upplevelsen som en viktig del 
av kristen tro. Detta innebär att förmedlingen av kristen tro 
inte enbart bör ligga på det teoretiska lärandet eller att intel-
lektuellt förstå Gud, utan på att förnimma och uppleva Gud i 
en trygg gemenskap. 

Upplevelsen av Gud är olika, beroende på vilken ålder scouten 
befinner sig i (se början av kapitlet). För ett litet barn kan det 
vara en upplevelse att lyssna till musik tillsammans med andra 
och för en spårarscout skulle det kunna vara de återkommande 
inslagen, ritualerna i en andakt. För äventyraren eller utmana-
ren är äktheten och stämningen, att det blir personligt, ofta det 
centrala för upplevelsen. 

Att underlätta och uppmuntra scouternas andlighet i vardagen 
är vår uppgift. Stillhet, bön och sång är ritualer som ger trygg-
het och kontinuitet i gruppen. Tillsammans med samtal i lugn 
och ro, berättelser och den gemensamma andakten fyller de ett 
behov i scouternas liv och ger både trygghet och upplevelse av 
Guds närhet.

Att komma till tro är i initialskedet själva känslan – upplevel-
sen – som uppstår i till exempel en andakt. Vi kan genom att 
skapa tillfällen till möten med Gud så ett frö som får växa till 
och bli till en personlig relation med Gud. 

För scouter i spåraråldern kan skillnaden mellan det vanliga 
och det djupa ännu vara betydelselös i den meningen att allt 
är fascinerande. Deras uppfattning av mysteriet kan väckas av 
vardagliga och jordnära fenomen, enkla händelser kan för ett 
barn te sig som ett under.

Vår uppgift som ledare för den åldern är att möjliggöra för 
scouterna att se, alltså skapa tillfällen och visa på de små und-
ren. Scoutverksamhet är ju ofta ute i naturen och där finns 
många saker vi kan peka på. Det kan vara att visa på årstider-
nas växlingar eller att ett frö blir till en levande växt. Naturen 
är en källa till fascination som vi kan använda i oändlighet. 

För tonåringen får ordet under en annan betydelse. Tonåring-
en är medveten om de under Jesus gjorde och har svårare att 
se fascinationen i de små tingen, till exempel en blommas ut-
veckling. Istället kan Guds närvaro anas i vänskap och kärlek 
mellan människor, och i osjälviska handlingar av stora hjältar 
som till exempel Moder Theresa. 
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Andakten
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Efter en kväll fullspäckad med scoutiga aktiviteter och med 
föräldrar väntande i bilarna kläms andakten ofta in på några 
minuter. Dessa minuter kan kännas som ett reklaminslag för 
Jesus. Och reklaminslag, hur underhållande de än må vara, 
känns sällan relevanta eller särskilt tilltalande. Men vad är 
en andakt? Ordet andakt för tankarna till stillhet, eftertanke 
och vördnad. Genom andakten vill vi ge scouterna en chans 
att samla sina tankar, reflektera och lära känna Jesus och den 
kristna tron. Frågan är hur andakten kan utformas så den blir 
relevant för scouterna och en viktig del av vårt arbete. Den 
frågan vill vi belysa närmare i detta kapitel. 

En nyckel till att göra meningsfulla och tilltalande andakter 
är att man som ledare frågar sig själv: Varför har vi andakt? 
Vad bör andakten innehålla? Hur bör andakten utformas för 
att tilltala scouterna? För vem är andakten viktig? Behöver an-
dakten se ut som den alltid gjort? Låt det gärna bli något som 
ni samtalar om i ledargruppen. Att våga ställa kritiska frågor 
kring sitt eget scoutarbete kan hjälpa oss att se det ur nya vink-
lar och utvecklas. 

En viktig fråga är om scouting är en kristen aktivitet så länge 
vi bara har andakt. Är andakten den stämpel vi sätter på vår 
verksamhet för att garantera dess kristenhet, eller ska tron få 
genomsyra allt från välkomnandet till kvällens projekt och 
mötet med föräldrarna vid avslutningen? Andakt är ett tillfälle 
då vi får lite extra tid till bön och samtal men det behöver inte 
vara den enda tiden då vi fokuserar på Gud. Hela scoutmötet 
kan präglas av kristna värderingar och vara en öppen miljö 
som underlättar för frågor och reflektioner kring tro. Gud 
finns med under hela scoutmötet men under andakten blir det 
extra tydligt för både scouter och ledare att vi har en kristen 
grund.  

Vad är 
en andakt?

Vad är en andakt?
Vad tycker du är det viktigaste 
med en andakt?
Vad bör en andakt innehålla?
Tänk på en andakt som har 
berört dig. Varför kommer du 
ihåg den?
Hur är det att vara ansvarig för 
andakten?

Ordet andakt kommer av det 
tyska Andacht och verbet 
denken (att tänka). 
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Att leda en andakt kan kännas som en stor utmaning för 
många. Kanske vet man inte riktigt själv vad man tror på, är 
osäker på hur man ska väcka intresse och tala inför en grupp 
eller är orolig för att säga något som inte är teologiskt rätt. 
Om du som ledare ska säga några ord, tro inte att en andakt 
måste se ut på ett visst sätt för att klassas som en andakt, eller 
att du måste vara på ett särskilt sätt. Tycker du om att berätta, 
berätta! Gillar du högläsning, läs! Är du en stjärna på att sam-
tala, låt samtalet med scouterna bli andakten. Är du duktig på 
att sjunga och spela? Välj sånger med passande innehåll och låt 
sången stå för budskapet i andakten. Känns det ovant att tala 
inför folk så kanske en färdigskriven andakt kan vara något för 
dig? Det finns många bra andaktsböcker (några hittar du bland 
lästipsen längst bak) och på www.aktivitetsbanken.se hittar du 
flera andakter.

Att hitta nya sätt för scouterna att höra om Gud och uppleva 
honom är nödvändigt, tiderna förändras ständigt. Det finns 
många sätt att få möta och lära känna Gud som inte ser ut som 
en typisk andakt, läs om en del sådana på sidan 66 - 71. Men 
vi vill även slå ett slag för den traditionellt stilla och rofyllda 
scoutandakten. Här ges scouterna en stund för reflektion. I da-
gens samhälle finns det ont om platser där man kan hitta lugn 
och ro, ständigt ska man vara uppkopplad och nåbar, till och 
med de minsta barnen har en mobiltelefon. Att förse scouterna 
med en lugn stund kan vara nog så viktigt. Ord kan vara över-
flödiga ibland, men erfarenheten av några minuters stillhet kan 
visa en ny sida av livet.  

Är andakten frivillig? 
I många scoutkårer som arbetar på kristen grund är andakten 
en del av programmet. Då är det också bra att ledarna infor-
merar scouter och föräldrar om att så är fallet. Om andakten 
är en del av programmet förväntas det att scouten är med. Men 
visa respekt för deltagarna i andakten. När vi har andakt, ber 
och sjunger så bör det finnas en öppenhet från vår sida och en 
tydlighet att man inte är tvingad att tro på, be eller sjunga till 
Jesus. Vi kommer att be och prata om Jesus, men det finns inga 
krav på scouten att tro. Om scouten inte själv vill vara aktiv i 
andakten – stämma in i sången, be med i bönerna – kan man 
säga att det är helt okej, men att man förväntar sig att scouten 
är tyst av respekt för övriga deltagare. En sådan valfrihet ger 
också scouterna möjlighet att själva ta ställning till om de vill 
be eller inte, det blir ett aktivt ställningstagande.
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I lägersammanhang är det bra att tydligt visa vilka andakter 
och gudstjänster som alla ska vara med på och vilka som är fri-
villiga för att inte skapa oreda och oro. Om några scouter väljer 
att inte vara med kan det vara viktigt att några ledare går undan 
tillsammans med dessa. Att scouten själv får välja att vara med 
på en frivillig lägerandakt, gudstjänst eller nattvard är ett vik-
tigt ställningstagande på vägen mot en egen tro. 

Att planera en andakt
Att planera en andakt kan göras på många sätt. Tänk på andak-
ten redan när ni planerar terminsprogrammet och arbetar med 
målspåren. När det gäller att forma goda andakter, se till att 
vara väl förberedd, knyta ihop andakten med aktiviteten så det 
blir en helhet, och låta scouterna vara involverade. Fördela an-
svaret, ge förslag på bibeltexter som kan passa till kvällens tema 
eller välj ett tema för en längre period. Det här låter väl enkelt! 
Inte? Nej, det är inte alltid enkelt att planera en andakt, få tid el-
ler veta hur man ska göra. Men ha inte dåligt samvete för att du 
inte har förberett dig! Var öppen för att Gud faktiskt använder 
dig på andra sätt under scoutsamlingen än vad du har tänkt dig. 
Gud är på din sida och känner din situation. Så varför inte be 
en kort bön innan samlingen: ”Gud, i dag har jag inte förbe-
rett någon andakt, men använd mig som du vill!”. Ta dock inte 
detta som en uppmaning att aldrig förbereda sig. Förberedelser 
gör oss beredda och gör det enklare att improvisera om vi ser 
att andakten vi har förberett inte kommer funka just den dagen. 

Det finns många olika sätt att göra en andakt på. Hur vi hål-
ler en andakt beror i stor grad på vår egen erfarenhet, vad vi 
vill säga och vilka metoder vi behärskar. Vi vill presentera fyra 
olika sätt att hålla en andakt:

Berätta
Läs bibelberättelser. Att kunna bibelberättelser är något som 
man har glädje av hela livet. Det är historier som följer med 
oss och som kan dyka upp i våra tankar vid olika tider och tala 
till oss på nya sätt. Berättelserna kan bli en hjälp att tolka och 
förstå sitt eget liv.

Tänk på att liknelser kan vara svåra för unga scouter att förstå. 
Hjälp dem gärna genom att ställa frågor om vem som är vem 
och vad de tror poängen är med texten, innan ni ger er tolk-
ning. Det är mycket möjligt att scouterna själva förstår vad lik-
nelsen handlar om. Om scouterna inte förstår kan ni förtydliga 
vem Gud är i liknelsen.  
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Våga också återberätta en bibeltext utan att läsa själva texten. 
När vi förklarar texten med våra egna ord kan texten få nytt 
liv, vi kan se nya perspektiv och den blir mycket mer person-
lig. Det är helt okej att det är din tolkning av texten. För att 
tydliggöra att det är din återberättelse kan du också använda 
en kappa, en hatt eller något annat som visar att du spelar en 
roll. Kanske du kan vara Petrus som berättar hur det var att gå 
på vattnet? Eller Maria som kom till den tomma graven? Eller 
Jona i valen?

Vi kan också utmana scouterna att leva sig in i texten genom 
att be dem föreställa sig vara en person i berättelsen. Det kan 
vara en huvudperson eller någon som ser allt som händer på 
lite avstånd. I berättelsen om Sackaios kan scouten vara Sack-
aios själv, hans granne som såg när Sackaios och Jesus kom 
hem, eller kanske en av Jesus lärjungar. Låt scouten leva sig 
in i texten. Vad tänker den personen scouten har valt att vara? 
Vad känner den? Vad ser den? Be scouten berätta för gruppen! 
Genom detta arbetssätt får vi olika perspektiv på texten.     

Upptäck och experimentera med bibeltexten
Läs en bibeltext. Fråga scouterna vilken färg de tänker på, låt 
dem rita eller forma något i lera. Välj ett ord eller en känsla ni 
fastnar särskilt för. Efteråt får scouterna berätta för varandra 
vad som berörde dem. En annan möjlighet är att låta scouterna 
berätta vad en särskild text eller vers i Bibeln betyder för dem. 
Det kan vara väldigt enkelt, det viktigaste är att scouten åter-
berättar vad den tycker att versen betyder. Om alla scouter i 
patrullen berättar lite var har man gjort en andakt tillsammans 
och alla har fått medverka.

Dela personliga erfarenheter
Kanske någon har upplevt något särskilt den senaste veckan 
som den personen vill dela med de andra? Kanske du som le-
dare har haft en upplevelse där du kände att Gud var nära? 
Våga dela vad upplevelsen betydde för dig och våga samtala 
om upplevelsen med scouterna. I samtal vågar vi oss ut på 
okänd mark och vi vet inte alltid var vi hamnar. Men om du 
har en tanke med din fråga kan du kanske styra samtalet så att 
du kan knyta ihop det. 

En fråga som kan ställas till scouterna är: Har du sett Gud den 
senaste veckan? Det kan sätta igång tankarna och mynna ut i 
att ni läser och dramatiserar historien Pappa Panovs stora dag 
(av Leo Tolstoj) om mannen som fick besök av Jesus. Samma 
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fråga kan ställas flera veckor i rad. Kanske kan ni hjälpa var-
andra att upptäcka att Gud är med i vardagen. 

I samtal kan det vara bra att begränsa tiden varje scout pratar. 
Använd ett timglas eller ge varje scout en minut att berätta. 

Arbeta med ett tema
Det kan exempelvis vara att temat för andakten hör ihop med 
målspåren ni arbetar med. Andra förslag på teman är relatio-
ner, miljön, idoler, fred, vänskap, natur, kärlek eller superhjäl-
tar i Bibeln.  

Sambandet mellan andakt och aktivitet
När vi planerar och genomför en andakt är det bra att försöka 
knyta ihop andakten med det övriga programmet. Målspår, 
andakt och aktivitet utgör tillsammans en helhet. Om vi bör-
jar scoutsamlingen med andakt så bör vi försöka anknyta till 
det målspår vi arbetar med och den aktivitet vi ska ha. Mot 
slutet av scoutmötet tar vi åter upp temat från andakten, pra-
tar om hur aktiviteten gick och ger alla scouter en utmaning 
utifrån det de har upplevt. På så sätt knyter vi ihop inledning, 
innehåll och avslutning av scoutsamlingen. Det blir en helhet 
där det finns en röd tråd. Detta kan göras på många sätt och 
här kommer ett förslag:

Ge inte upp!
Ni är utmanarpatrullen Vargen. Målspåret ni har valt för ter-
minen är självinsikt och självkänsla:

Utifrån målspåret har ni bestämt att temat är ”Ge inte upp!”. 
Aktiviteten ni ska göra är att fiska, efteråt ska ni rensa och 
grilla fisken. I början av samlingen står ni i ring. Alla får be-
rätta kort om sina fiskeerfarenheter och hur det känns att inte 
få fisk. Därefter börjar ni med dagens aktivitet – att fiska. När 
ni är klara med fisket berättar andaktshållaren en historia om 
några män som var ute och fiskade utan att få något ( Johan-
nes kap. 21). På stranden stod det en man som hjälpte dem att 
få massor av fisk. Mannen visar sig vara Jesus. Ni pratar om 
hur det kändes att fiska, hur det var att inte få fisk och hur det 
är att lyckas. Här kan ni dra paralleller till andra situationer 
där man nästan ger upp, eller hur känns det att ta emot hjälp 
eller att erbjuda sig att hjälpa andra? 

”Utmanaren lär känna sina 
starka och svaga sidor, både 
kroppsligt och mentalt, och lär 
sig uppskatta och känna sig 
bekväm med dem. Scouten 
känner sig trygg i sig själv och 
vågar stå för sina begränsningar. 
Scouten lär sig att känna igen 
och hantera stress både hos sig 
själv och hos andra.”
Ledaren – gör dig redo
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Bibeltexten om Jesus på stranden handlar inte bara om fisk. 
Den handlar också om att Jesus möter Petrus igen efter att Pet-
rus har förnekat Jesus tre gånger. Det blir en stund där Jesus 
förvandlar Petrus misslyckande till upprättelse. Detta handlar 
i högsta grad om just målspåret självinsikt och självkänsla och 
att lära känna sina svaga sidor, och om hur upprättelse och 
förlåtelse åter kan ge oss styrka.   

Om det känns ok kan ni avsluta med att nämna saker ni tycker 
är svåra i era egna liv, tända ljus för dessa och be en bön om att 
Jesus hjälper er med det svåra.

Tips! 
Våga återberätta bibelhistorien 
i jagform. Välj en person i 
historien och berätta hur det 
var att vara med. Till exempel 
Petrus: ”Hej! Jag heter Petrus. En 
tid efter att Jesus hade dött var 
jag åter ute och fiskade…”. Sen 
berättar du hur Petrus upplevde 
det hela. Kom ihåg att detta 
kräver att åhörarna accepterar 
att man är i en roll.
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Livsnära samtal i scoutpatrullen
Här följer en historia från verkligheten där samtalet i patrullen 
tog en vändning. Historien är hämtad från materialet Livsnära 
samtal som är ett verktyg som Missionskyrkan, Studieförbun-
det Bilda och Equmenia står bakom.

Patrullen Cobran samlades i sitt mysiga patrullrum. Fem, sex livliga 
tioåringar och så jag.
Fem, sex fnittriga förväntansfulla killar. Att sitta still och lära sig något 
var svårt. De var så otåliga. När jag skulle lära dem att surra inför 
lägret byggde vi en trädkoja. Jag började med att surra fast en tvärslå i 
ett träd. Så klättrade två scouter upp på den och surrade vidare. Då var 
det viktigt att allt g jordes ordentligt. Alla hade sina uppgifter. En av kil-
larna föredrog att stå på marken och göra repstegen. Learning by doing 
var vårt måtto.

Denna tisdagskväll var patrullen Cobran ovanligt fnittriga. Det var svårt 
att få lugnet att lägga sig i patrullrummet. Jag hade förberett min inled-
ning ordentligt men fick inte en syl i vädret. Alla försök att starta skäm-
tades bort. Jag blev ledsen.
– Killar, kan ni scoutlagen? sa jag med tårar i rösten.
De började att stakande läsa upp den.
– En scout visar vördnad… En scout visar hänsyn och är en god kamrat…
– Stopp, stopp. Är ni goda kamrater nu? Jag blir så ledsen när ni inte 
låter mig hålla min andakt som jag planerat så noga. 
Alla tystnade. 
– Jag blir ledsen när jag tänker på att mormor har dött.

Och så var samtalet igång. Alla ville vara med. Ordet gick runt bordet. 
Alla hade någon gång varit ledsen. Men mest kom samtalet att handla om 
himlen och hur det kunde vara där.
– Tänk er en stor grön plan på Hammarö. Tänk er ett nymålat vitt mål. 
Och så kommer man där och dribblar med bollen. Man ser att man är fri. 
Just när man skjutit bollen och vet att den ska gå i krysset. Det är himlen!

Vi fnissade och pratade vidare. Alla var engagerade. Tiden gick. Alla 
var kvar i lyan. Vad vi skulle ha g jort den kvällen minns jag inte längre. 
Men jag minns att vi gick ut i allrummet och busade en liten stund innan 
det var dags att cykla hem. 

Scouternas Temamaterial
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För mig var det jag varit med om så starkt att jag inte riktigt vågade prata 
med dem om det. Ett heligt minne. Men efter tre gånger frågade jag om de 
kom ihåg gången vi pratade om himlen. Alla nickade.
– Från den dagen har det varit mycket lättare för mig att vara en kristen 
på skolan, sa en av lintottarna.

Vilken tur att vi hade för vana att ha andakterna i början av samling-
arna. Annars hade jag väl bara bett dem att skärpa sig och snabbt läst 
scoutbönen med dem och varit frustrerad när jag kom hem. Nu fick vi vara 
med om ett livsnära samtal som fortfarande, nästan 30 år senare, gör mig 
varm om hjärtat.

Ingela Bergström
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Fördjupning i andaktens pedagogik
I det här kapitlet ska vi gå lite djupare och se på hur man pla-
nerar en andakt utifrån en pedagogisk synvinkel. Var ska vi 
börja och vilka faktorer måste vi ta hänsyn till? Tänk igenom 
vilket mål ni arbetar mot, vilket innehåll som ska förmedlas, 
vilka metoder ni vill använda, om det är något som begränsar 
era möjligheter, hur scoutgruppen är och hur du som ledare 
förhåller dig till innehållet. Fundera gärna på om du vill utvär-
dera andakten efteråt.

Mål
Bestäm vilka mål ni vill arbeta mot. Vad vill ni uppnå med det 
ni ska göra? Titta gärna igenom målspåren i Ledaren – gör dig 
redo. En bra idé är att ha samma mål eller tema för andakten 
som ni har för aktiviteten på scoutmötet. Mål och metod häng-
er ihop. Vilken metod ni använder beror på vilket mål ni siktar 
mot. Är målet att en grupp äventyrarscouter ska lära sig histo-
riska fakta om Jesus liv måste metoden vara en annan än om 
tanken är att mina spårarscouter ska förstå att Gud älskar dem.  

Innehåll
Vad är det centrala i den kristna tron och hur ska vi välja inne-
håll i andakten? Det allra viktigaste i den kristna tron är att 
Jesus Kristus blev människa, dog och återuppstod, och att 
detta gör att vi kan ha en personlig relation med Gud som har 
skapat oss och som älskar oss. Det är detta den kristna tron 
handlar om. En sammanställning av detta finns också i olika 
trosbekännelser. 

Den kristna tron har många olika sidor som vi kan använda 
oss av i andakter och aktiviteter. På nästa sida hittar du en lista 
över sju olika sidor av tron som bygger på forskaren Ninian 
Smart. Listan är ett sätt att dela in den kristna tron för att få 
översikt. Indelningen visar att kristen tro berör många områ-
den och den kan hjälpa oss att få balans i vad vi förmedlar i 
våra andakter och aktiviteter. 

I kåren kan det vara så att vi fokuserar på hur vi är mot varan-
dra, att vi ska vara goda kompisar, alltså etik och moral. Det 
är en viktig sida, men om vi bara fokuserar på etik och moral i 
andakterna tappar vi andra centrala sidor av den kristna tron. 
Då kan kristen tro upplevas som en samling regler snarare än 
en personlig relation med Gud. Ett annat exempel är att kris-
ten tro handlar om att berätta bibelhistorier, men också om 

Diskutera!
Vad i den kristna tron vill vi 
förmedla till våra scouter? Gör 
först en lista på tio punkter. 
Därefter prioriterar ni fem av 
dem.
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upplevelser. Det kan innebära att vi skapar rum och platser 
där scouten själv kan få möjlighet att möta Gud, genom bön 
och sång eller genom att uttrycka sina tankar och tro genom 
praktiska handlingar. 

För att göra kristen tro rättvisa borde vi låta scouterna möta 
olika sidor av tron. Genom att låta oss inspireras av listan ned-
an kan vi ge en bred bild av vad kristen tro är och innehåller. 
Vi vill trycka på att den kristna tron är mångfacetterad, och det 
kan listan hjälpa oss att se:
 
 
• Den kristna läran
Vad är det vi tror på och vad är centralt att förmedla till våra 
scouter? Det finns många teman som är viktiga, men det cen-
trala är att Jesus Kristus blev människa, dog för våra synder 
och besegrade döden.   
Tips: Om ni vill välja centrala kristna teman kan det vara att 
Gud skapade världen och älskar alla ( Joh. 3:16). Vem är Jesus 
och varför dog han? Uppståndelsen. Trosbekännelsen, som 
summerar vad kristen tro handlar om. Andra teman är ska-
pelsen, syndafallet, försoningen, Gud, den heliga Anden och 
evigt liv. Svårt att veta var man ska börja? Sätt er ner med präs-
ten eller pastorn och fundera på vad ni vill förmedla till era 
scouter.

• Ritualer och liturgi
Kristen tro innehåller många traditioner och ritualer, sätt vi 
gör saker på som har en djupare innebörd och som hjälper oss 
att fokusera på Gud. Det kan vara gudstjänst, dop, andakt, 
nattvard, högtider, konfirmation, bön, sång och trosbekän-
nelsen.   

• Berättelser
Bibeln är full av spännande berättelser som innehåller djupa 
sanningar om livet och om tron. Hela den kristna historien 
innehåller också många berättelser om människor som har 
mött Gud.

• Upplevelser
Smaken av ett äpple kan inte beskrivas hur många ord man än 
använder, man måste själv smaka på äpplet. Den kristna tron 
är inte bara lära, ritualer och berättelser. Det som förändrar 

Tips! 
Berätta för scouterna varför vi 
gör saker på särskilda sätt, och 
hur scouterna själva kan ta del 
av dessa traditioner och ritualer. 

Tips! 
Låt berättelserna under en 
termin hänga samman som en 
följetong eller berätta om kristna 
som har förändrat världen: 
Moder Theresa, Franciskus 
eller kyrkofäder. Eller varför 
inte dela med dig av din egen 
trosberättelse? 
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människor är när man lär känna Jesus och upptäcker att tron 
är en levande relation och att Gud älskar mig.
Tips: Ge scouten chansen att uppleva tron genom ljusspår, bi-
belvandringar, gudstjänster, nattvardsandakter, bönestunder 
och ljuständning. Genom aktiviteter där vi använder olika sin-
nen kan vi skapa rum där scouten och Gud kan mötas. 

• Etik och moral
Tro handlar om att Gud möter oss människor och att vi får 
ha en relation med Gud. Kom därför ihåg att kristen tro inte 
handlar om att göra goda saker, men att goda handlingar kan 
vara ett resultat av ens gudstro. Etik och moral säger något om 
hur vi lever tillsammans och kristen tro ger vägledning om 
detta. Kärleksbudet, de tio budorden och den gyllene regeln 
är några exempel på de etiska och moraliska aspekterna av den 
kristna tron. 

• Relationer 
Församlingen är en gemenskap där vi delar den kristna tron 
och stödjer varandra. Gemenskapen bland kristna är oerhört 
viktig. Vi kan ha gemenskap på lokal nivå, men också med 
kristna i andra delar av världen.   

• Trons fysiska och materiella sida
Den kristna tron är inte bara något andligt, vår Gud blev fy-
siskt en människa! Tron är knuten till platser och saker: kyr-
kan, andaktsrummet, geografiska platser, nattvarden. Tron ut-
trycks också i konst och kultur. 

Tips!
Använd värderingsövningar 
där scouterna får ta ställning 
till olika påståenden. ”Håller ni 
med ställer ni er längst hitåt, 
håller ni inte med går ni dit, ni 
kan gradera er på en skala!” Det 
öppna samtalet är viktigt – att 
scouterna får möjlighet att 
förklara varför de valt som de 
gjort – och att som ledare inte 
värdera utan öppna upp för olika 
åsikter. 

Tips!
Låt andakten bli ett tillfälle 
då gemenskapen framhävs. 
Skicka runt ett ljus, varje 
scout får hålla i ljuset en kort 
stund och kanske be en liten 
bön. Stärk gemenskapen med 
församlingen. Bjud in gäster 
eller besök församlingsmedlem-
mar i deras hem. Eller hitta en 
patrull i ett annat land och lär er 
hur de tar upp tro i scouterna. 
Kanske är det möjligt att köra 
en Skype-andakt tillsammans 
med en patrull i en annan del av 
Sverige?

Tips!
Låt scouterna lära känna dessa platser, gå en 
vandring runt kyrkan, lär dem om symboliken i 
kyrkorummet. Visa bilder från där Jesus bodde, 
döptes och dog. Res ett kors, bygg ett altare, gå en 
pilgrimsvandring. 
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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. 
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Efteråt kan vi kanske tänka att den här gången var scouterna 
verkligen med. Vad var det som gjorde det? Jo, vi berörde deras 
egna intresseområden eller något de har erfarenhet av. Detta är 
en viktig del av scouting. En del av scoutmetoden handlar om 
att vi som ledare ska visa ett stödjande och lyssnande ledarskap. 
Det är precis det vi gör när vi låter scouterna vara med och 
reflektera över livet. Utmaningen för oss ledare är att visa att 
Bibeln handlar om scoutens eget liv. Målet är inte bibelkunskap 
i sig utan att scouten genom Bibelns berättelser får hjälp att 
tolka sitt eget liv och se vem man själv är.  

Variera gärna metoderna och låt dem tala till olika sinnen. 
Det är lätt att andakter blir mycket prat från ledarens sida och 
mycket lyssnande (eller dagdrömmande) från scoutens sida. 
Men Gud upplevs inte bara med öronen, trots att många an-
dakter utformas på det viset. Försök att låta alla sinnen få plats 
i andakten. Man kan göra ett ljusspår som involverar synen och 
hela kroppen i rörelsen. Temat kan vara ”Smaka och se att Gud 
är god” (Psaltaren 34). Under ljusspåret kan man låta scouterna 
upptäcka Gud med hela sin kropp. Kanske känna på olika sa-
ker och samtala i patrullen om man anser att Gud är varm el-
ler kantig? Någon annanstans kanske man kan låta scouterna 
smaka på saker och på liknande vis samtala med varandra. Det 
är bättre med en kort andakt där scouterna är uppmärksamma 
och aktiva än en lång där allt blir stökigt! 

Ett enkelt sätt att göra andakten personlig är att utgå från scou-
ten. Ett tips är att ha kvällens fråga som alla scouterna får turas 
om att svara på. Under rundan får var och en av scouterna väl-
behövd uppmärksamhet både från sina scoutvänner och ledare. 
Kvällens fråga kan då gärna vara en inledning till andakten och 
behandla samma tema eller vara andakten i sig själv. Exempel 
på dagens fråga hittar du på sidan 70.

Ramar
Vilka ramar styr ert arbete? Är ni inomhus, utomhus? Hur 
många är ni? Vilken utrustning behövs? Det är många faktorer 
som styr vad som är möjligt. 

De yttre ramarna för en andakt kan med fördel vara samma 
från gång till gång. Det skänker trygghet till scouterna. Var har 
vi andakten? Hur får vi det lugnt? Hur ser formen på en andakt 
ut? Att lyckas få en lugn stund kan vara svårt, men där är de 
yttre ramarna för andakten en viktig del. Scouterna kan vara 

Diskutera!
• Använder du dig av 
 enkelriktad eller 
 dubbelriktad metod? Varför?
• I vilka situationer passar 
 vilken metod bäst?
• Ge exempel på några 
 metoder du använder i 
 andakten som fungerar bra.
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helt uppe i varv, stirriga och stressade och ständigt knappande 
på sina mobiltelefoner, hur får man dem att lugna ner sig och 
hur byter man roll från lekledare till andaktsledare? 

Ett bra tips är att byta lokal, att inte stanna kvar i samma rum 
som där man nyss lekte och stojade.  Utanför andaktsrummets 
dörr kan man ha en korg där alla lägger sina mobiltelefoner, 
även ledarna. Inne i rummet kan andakten redan ha börjat, 
kanske är ljusen tända, musiken på i bakgrunden, kuddarna lig-
ger i en cirkel på golvet. Har man inte möjlighet att byta rum 
kan det hjälpa att byta hörn. I vissa grupper kan det vara job-
bigt att sitta nära varandra eller till och med bara att sitta stilla. 
Genom att låta scouterna ligga ner, hitta ett favorithörn eller 
föreslå att de blundar kan man hitta det som passar alla. Man 
kan även låta scouterna gå in i andaktsrummet en i taget istäl-
let för alla samtidigt. Att göra på samma sätt varje gång skapar 
också en trygghet som kan vara viktig inte minst för de yngre 
scouterna, då de vet vad som kommer att hända härnäst. Låt de 
yttre formerna för andakten bli desamma, men var inte nervösa 
för att ändra på innehållet. Tänd gärna en fotogenlampa eller 
stearinljus, öppna med samma sång eller gör något annat som 
signalerar att nu är det andakt.

Tänk noga igenom när ni har andakten under scoutsamlingen. 
Många har som tradition att ha andakten sist, men är det den 
bästa tidpunkten? Här kan det finnas fördelar med att tänka 
om. 

Det kan vara så att man har haft mycket program och så ser 
man att man inte hinner med att ha andakt. Då kan andakten 
kännas inklämd och man stressar för att föräldrarna väntar. 
Det är inget bra tillfälle för samtal och djupare tankar. Skulle 
man istället lägga andakten först vinner man många saker. Dels 
får man då en lugn start. Andakten kan få ta sin tid och ni får 
god tid att prata. Andakten blir ingen punkt i programmet som 
man måste stressa genom. Tankar som togs upp i andakten kan 
ni komma tillbaka till under samlingen. Ni kan ta upp tråden 
från andakten i avslutningen och på så sätt knyta samman bör-
jan och slutet av scoutsamlingen. Har man en kvällens fråga i 
anslutning till andakten inleder man scoutkvällen med att varje 
scout blir sedd och lyssnad till (mer om dagens fråga på sidan 
70). Det kan vara klokt att samla ihop scouterna efter kvällens 
program för någon ritual, kanske en snabb lek, en bön eller dela 
tankar som kom efter andakten.

Vid vilken tidpunkt är det bäst 
att ha andakten? Först, sist, i 
mitten? Gör en lista på argument 
för och emot.
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Utvärdering
Utvärderingen är en viktig del i all verksamhet för att vi ska 
växa. Även andakterna kan utvärderas! Så våga be om och ge 
feedback. På så vis kan ledarna hjälpa varandra och utvecklas 
i att leda andakter. Fundera kring om dina scouter växer i sin 
tro. Hur kan du hjälpa scouterna att växa?

Är det möjligt att mäta om ni har nått ert mål? Detta kan vara 
en svår punkt eftersom vi ofta arbetar med att påverka värde-
ringar och värderingar är svårmätta. Men tänk att en utvärde-
ring kan göras enkelt – fråga bara scouterna hur de upplevde 
andakten eller aktiviteten och om den väckte några nya tankar.  

Andaktsidéer 
Dagens bibeltext
Sök på internet efter ”dagens bibelord” för att hitta vilken text 
som gäller för dagen. Läs den högt tillsammans. Vad handlar 
texten om? Samtala! 

Gud älskar dig! 
Kanske behöver andakten inte vara mer avancerad än att du 
avslutar med en kort hälsning som återkommer varje gång. 
”Kom ihåg att du alltid kan prata med Jesus”, ”Gud glömmer 
aldrig bort dig!”, ”Gud älskar dig!”. Om tio år är det detta 
scouterna kommer ihåg!

Välj en bild
Hitta några bilder. Det kan vara vykort eller bilder från en tid-
ning. Det bör vara bilder som sätter igång scouternas tankar. 
Sprid ut bilderna på golvet. Låt scouterna välja en bild var som 
säger något särskilt om exempelvis Jesus. Låt scouterna få be-
rätta vad de tänker när de ser bilden. Ha musik i bakgrunden 
under tiden scouterna väljer bild så det blir en lugn stund. 

Sjung sånger
Använd musik i andakten. Låt scouterna välja sånger som de 
tycker om. Eller sjung några sånger och var tysta i bön. Taize-
sånger är rogivande. 

Knyt knopar
Ge var och en av scouterna ett snöre och under tiden som ni 
lyssnar till musik får scouterna knyta en knop på snöret som 
en symbol för något som är svårt. ”Jag ber för min sjuka mam-
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ma” kan bli en knop. Låt scouterna sedan få veta att Gud har 
hört och sett och att han jobbar med att knyta upp knopen.

Låt scouterna själva göra andakten
Ge scouterna 30 minuter till att forma en andakt. Sen kör ni! 
Scouting är learning by doing! Eller låt dem få en vecka på sig. 
Efter att de har haft andakten kan du som ledare prata särskilt 
med de ansvariga om hur de upplevde det hela. Uppmuntra 
dem!

Gud är…
Den här funkar med fördel om man är ganska många, så att 
man kan förbli anonym. Alla scouter får en lapp och en penna 
och under tiden man lyssnar på en sång får man skriva hur 
man tror att Gud är. Läs sedan upp lapparna, censurera inte, 
utan låt bilden av Gud växa i kanske paradoxala beskrivningar 
som uppkommer. Andra teman: Hur är det i himlen? Hur är 
Jesus? Hur var det att vara Jesus lärjunge?

Förbered en scoutgudstjänst
Använd några scoutmöten till att förbereda en gudstjänst. 
Samarbeta med prästen. Fördela ansvar så alla har något att 
göra.

Musik
Låt scouterna sprida ut sig och ligga tysta på golvet. Spela en 
populär sång. Fråga scouterna: Vad säger den här sången oss 
om hur Gud är? En annan variant är att du veckan innan ber 
scouterna ta med sig musik som de gillar. Spela en sång för 
varandra. Låt scouten berätta varför man valt just den sången. 
Säger musiken något om hur det är att leva, att vara människa, 
om kärlek eller om Gud? 

Ljus
Skicka runt ett ljus. Alla är tysta och tänker goda tankar om 
den som sitter först till höger därefter till vänster. Om man 
vill kan man rikta sin bön och tanke till Gud. Spela gärna lugn 
musik i bakgrunden.

Improvisera en bibeltext
Låt scouterna dramatisera en bibeltext direkt. Scouterna får 
olika roller och gör det som står i texten. Efteråt får alla frå-
gan: Hur upplevde du att se det som hände? Hur var det att 
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spela den personen du var? Hur tror du personen du spelade 
upplevde att möta Jesus? Exempel på bibeltexter: Sackaios 
(Luk. 19:1-10), Tio spetälska botas (Luk. 17:11-19), Jesus hos 
Marta och Maria (Luk. 11:28-42), Mat åt fem tusen (Luk. 8:10-
17), Fiskfångsten (Luk. 5:1-11).

Lyssna!
Lyssna på tystnaden i en minut. Vad hörde ni? Går det att 
höra Gud? Hur låter Gud? Kan vi uppleva med våra sinnen 
att Gud finns?

Läs en andakt
Läs andakter från en andaktsbok eller hämta andakter på 
www.aktivitetsbanken.se. Det finns mängder av andaktsböck-
er med små historier. Se en lista längst bak i boken.

Andaktsorkester
Spela en kort melodi (en till två minuter) med sångtext. Dela ut 
musikinstrument eller instrument som ni har tillverkat. Spela 
melodin igen och låt scouterna använda sina instrument. Prata 
om vad texten betyder.  

Gör en kyrkvandring
Gör en vandring i kyrkorummet över en termin. Stanna vid 
olika saker som berättar en historia. Till exempel predikstolen, 
altaret, dopfunten eller dopgraven. Berätta vilken betydelse 
föremålet har och ha en kort andakt. 

Läs en bibeltext högt
Prata om begrepp som texten tar upp: rättvisa, förlåtelse, kär-
lek, bön etcetera. Fråga: Vad betyder dessa ord? Vad är kärlek? 
Vad är fred? Hur är himlen?

Gör en kortfilm
Dramatisera en bibeltext eller ett viktigt bibliskt tema. Låt 
scouterna göra en kortfilm, eller kanske en musikvideo, som 
ni laddar upp på Youtube. (Kolla att det är okej för föräld-
rarna.) 

Måla
Läs en bibelberättelse. Låt scouterna måla något av det de hör 
eller tänker när du läser. Berätta för varandra vad ni har målat. 
Låt scouterna göra en målning på en minut på ett tema. Alla 
delar sina tankar med varandra. Låt scouterna göra en gemen-
sam målning som visar det viktigaste i texten. 
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Andaktskort
Använd små andaktskort du har förberett. På korten finns det 
förslag på bibelord eller teman ni kan samtala om. 

Använd webben
Visa en kortfilm med ett bra budskap och låt den vara kväl-
lens andakt. Filmerna hittar du på Youtube, Vimeo, The Brick 
Testament, GodTube eller genom att googla ”short films”. 
Om du söker på ”short film festivals” kan du hitta bra filmer i 
kortfilmfestivalers program. Många av filmerna finns ofta på 
webben. Samtala efteråt. Var alltid kritisk och kolla igenom 
filmen innan du visar den för scouterna. 

Fredsljuset från Betlehem
Ett ljus tänds i Betlehem och lågan skickas runt till olika 
scoutkårer under advent. Alla kårer kan få besök. Mer info på 
www.peacelight.scout.se. 

Trolla
Hört talas om Gospel Magic? Det innebär att man använder 
trolleritrick för att illustrera kristen tro. Sök på Youtube eller 
på webben. Många trick kan man lära sig eller köpa saker för 
att utföra. Tar lite tid att lära men är otroligt effektfullt! Kan-
ske hela patrullen kan lära sig ett Gospel Magic-trick och ha 
andakt för en annan patrull?

Personlig berättelse
Ta utgångspunkt i något som har hänt dig som har betytt 
mycket för dig i din relation till Gud. Berätta historien i tredje 
person som att det inte var dig det handlade om. Avsluta med 
”... och den kvinnan som kämpade var jag.” Då får man en 
personlig touch på berättelsen. 

Besök
Be någon i församlingen att besöka patrullen och hålla an-
dakt. Till exempel kan er gäst berätta om hur det är att vara 
kristen. 

Skype-andakt
Samarbeta med en annan patrull någonstans i Sverige. Presen-
tera er för varandra och ha sen gemensam andakt via Skype.

Dansa en bön
Känner ni någon i församlingen som är bra på att dansa? Frå-
ga om personen kan hjälpa er att dansa Scoutens bön.
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Sprid glädje!
Låt oss sprida Guds godhet genom en glädjeaktion! Sök efter 
”Improv Everywhere” på webben, se filmerna och bli inspire-
rade! Eller gör änglahyss som innebär att göra små goda saker 
mot varandra utan att mottagaren vet vem det är som gör det. 
Eller hitta en organisation eller grupp som ni vill hjälpa. 

Dagens fråga
Ett bra sätt att starta scoutmötet är att ställa en fråga som alla 
ska svara på. Dagens fråga kan vara allt från helt enkla frågor 
till mer filosofiska. Frågan kan ha en anknytning till det ni 
ska arbeta med på scouterna denna gång.  Använd gärna en 
”mikrofon” – en sak som vandrar från scout till scout. Det är 
bara den som håller i mikrofonen som får svara och alla andra 
lyssnar. Genom att ställa en enkel fråga får alla säga något, ni 
kommer närmare varandra och alla blir sedda.  

En del frågor kan leda till en andakt. Det kan tänkas att själva 
frågan eller något som scouten säger påminner dig om en bi-
belhistoria som du då kan berätta eller som ni kan samtala om. 
Några gånger kan det hända att dagens fråga leder till att en 
scout berättar om något svårt som hänt honom eller henne. Då 
kan det vara läge att du som ledare följer upp scoutens berät-
telse och fråga hur det går eller om scouten behöver hjälp. 

Några exempel med bibelanknytning:
• Har du hjälpt någon den senaste veckan? 
 Anknytning: Den barmhärtige samariern (Luk. 10:25-37).
• Om du ska ge bort en gåva, vad är det bästa du vill ge då?
 Anknytning: Jesus gav sitt liv för oss.
• Vad är det bästa du vet att äta?
 Anknytning: Jesus mättade 5000 människor (Luk. 9:10-17).
• Har du varit sjuk någon gång? 
 Anknytning: Jesus botade sjuka.
• Din favoritbok? 
 Anknytning: Bibeln är många böcker i en.
• Om du fick förändra något i samhället vi bor i, 
 vad skulle du ändra då? Varför? 
 Anknytning: Jesus umgicks med utstötta, 
 han uppmanade att dela med sig till fattiga.
• Var är du född någonstans? 
 Anknytning: Jesus föddes i Betlehem.
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Fler frågor:
• Vad är ditt favoritämne i skolan? 
• Vad är ditt favoritprogram på tv?
• Om du fick 100 000 kronor men inte fick använda 
 dem själv, vad skulle du göra med dem då?
• Vad skulle du göra om du fick 100 000 kronor att 
 spendera på dig själv?
• Vad har det bästa med senaste veckan varit?
• Vad tycker du har varit jobbigast senaste veckan?
• Vad är det viktigaste som har hänt i världen 
 den senaste veckan?
• Vad vill du bli när du blir stor? 



72

Scouternas Temamaterial

Scoutiga ord som utgångspunkt för andakten
Ett sätt att koppla ihop andakt och aktivitet är att se på denna lista över scoutiga ord 
som kan associeras med bibelord. När ni har bestämt vilket målspår ni arbetar med 
och vilken aktivitet ni kör kan ni kolla om några av dessa ord är centrala i er aktivitet. 
Då kan man enkelt koppla ihop andakt med aktivitet och samtal. Hitta gärna på egna 
versioner! För att det ska bli bra krävs det att du som ledare funderar på om bibelordet 
har något viktigt att säga dina scouter.

Bibeltext

2 Mos 16:31 och 4 Mos 11:4- Manna i öknen
Matt 6:9- Herrens bön
Matt 14:13- Mat åt fem tusen
Luk 22:14-23 Den sista måltiden
Joh 6:35 Livets bröd
1 Kor 10:16-17 Om nattvardsbrödet

Matt 22:15-22  Att betala skatt till kejsaren
Apg 6:1-7 Att välja medhjälpare

Luk 10:38-42 Marta och Maria får besök av Jesus

Matt 28:16-20 Missionsbefallningen
Luk 10:25-37 Den barmhärtige samariern

Matt 8:23-27 Jesus och stormen

Samtalsfrågor och idéer 

Alla har inte mat. Hur kan vi hjälpa människor som 
svälter?
Vågar vi lita på att Gud ger oss allt vi behöver?
Baka ett surdegsbröd.
Baka ett nattvardsbröd som används under 
lägrets nattvardsfirande eller i församlingens 
gudstjänst.

Måste alla tycka samma sak eller räcker det om 
de flesta vill göra samma sak?
Är det okej att några få bestämmer över alla?
Hur känns det när ingen lyssnar på mig?
Hur gör vi för att få med oss alla på det vi vill göra?

Vem gör vad i din familj? Varför är det så?
Vad är viktigast att göra?
Är det inte viktigt att städa? 
Vad tycker du om att diska?
Varför ska man diska?

Är alla människor lika mycket värda?
Känner du någon som kommer från ett annat 
land?
Om du behöver hjälp vill du då ta emot mat och 
kläder från ett annat land?
Vad kan vi göra för att hjälpa människor?

Skeppet kan vara en symbol på resan genom livet.
Även om jag har en båt så kan jag behöva några 
redskap för att få båten att gå dit jag vill. Vad gör 
du för att komma framåt i ditt liv? 

Scoutord

Bröd

Demokrati

Diskborsten

Internationellt arbete

Kanoten
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2 Petr 3:8 En dag är som tusen år

Ps 52:4 Tunga som en kniv

Joh 3:16 Så älskade Gud världen
Joh 14:6 Jag är vägen

Amos 2:6 Ett par skor
Luk 6:41 Flisan i broderns öga
Ef 6:15 Skor på era fötter

Mark 10:42 Furstarnas makt
Rom 12:8 Olika gåvor

1 Mos 1:3 Skapelsen
Ps 119:105 Lykta för min fot
Matt 5:13-16 Världens ljus
Matt 25:1-13 De tio brudtärnorna
Joh 1:4-5 Ljuset i mörkret
1 Joh 1:5-6 Gud är ljus

Kommer tiden eller går den?
Äger du tiden eller äger tiden dig?
Hur känns det att vara stressad?
Går livet snabbt eller sakta? 
Går tiden alltid lika snabbt? 

Hur berättar du för någon att du är arg eller sur?
Hur känns det när någon är arg på dig eller säger 
elaka saker?
Är det okej att säga elaka saker till varandra? Vad 
skulle du kunna göra istället?
Säger du snälla saker till andra? Hur gör du?

Bibeln är en slags karta.
Att hitta rätt i livet.
Ibland ser verkligheten annorlunda ut än vad 
kartan gör.
Finns det saker som kan gör att kompassen 
visar fel?
Hur kan du upptäcka att du har gått vilse?
Är du beredd att byta till en annan stig? 
Finns det andra saker som kan vara som en karta 
för dig?

Döm inte någon innan du gått två mil i personens 
skor.
Har du förutfattade meningar om andra? Varför?
Kan man älska alla? 
Vilka skor passar till vilka situationer?

Vad är en bra ledare och vad gör en bra ledare?
Har du någon ledare som du ser upp till?
Vad tänker du om att en ledare ska vara som en 
tjänare?
Är du en ledare?

Hur är det att leta efter något utan ficklampa? 
I skärgården använder man en fyr för att hitta 
vägen. Hur hittar du vägen i ditt liv?
Vem eller vad är ljuset i ditt liv?
Hur laddar du dina batterier?
Kan vi ge varandra kraft?
Kan Gud ge oss kraft? Hur?

Klockan

Kniven

Kompassen / kartan

Kängan

Ledarskap

Ljus,  fotogen-
lampa, ficklampa, 
stearinljus
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2 Mos 3:1-6 Brinnande busken 
2 Mos 13:21-22 Eldpelaren
Luk 12:49 Att tända en eld på jorden
Joh 21:1-14 Jesus eldar på stranden

5 Mos 6:8 Att binda ett tecken
Jes 58:6  Att slita sönder okets rep
Hos 11:4 Kärlekens rep
Joh 2:15 Jesus rensar templet
Luk 5:17-26 En lam man firas ner
Apg 9:23-25 Saul firas ner från stadsmuren

Matt 11:30 Om oket
Rom 15:1 Att hjälpa de svaga

Matt 7:13-14 Den smala väg

Ps 8:4-6 Gud som skapare
Ps 148:3 Om stjärnorna

Ps 55:9 Skydd mot vädret
Ps 61:5 Att bo i Herrens tält
Ps 84:11 Gudlösas tält
2 Kor 5:1

1 Mos 1:6 Skapelsen
Ps 23 Att vila vid vatten
Joh 4:1-26 Jesus vid källan
Joh 6:16-21 Jesus går på vattnet

Tycker du om att elda? Varför? 
Vad får dig att känna dig varm?
Vad brinner du för? 

En knop kan illustrera något som är svårt.
Kan Gud lösa upp svåra knopar i våra liv?
Olika knopar är bra till olika saker. Vad är du bra 
på?
Repet är mycket starkare än de enskilda trådarna.
Den gordiska knuten: Att hitta oväntade lösningar.
Gud kan liknas vid ett klätterrep som fångar upp 
oss när vi faller. 

Jag bär alltid omkring på en ryggsäck, där finns 
allt det som jag varit med om i livet och innehållet 
påverkar vem jag är och hur jag är. Vad finns det för 
saker i din ryggsäck som påverkat ditt liv? 
Hur kan vi bära varandras bördor? 
Har du haft med dig onödiga saker i ryggsäcken 
under en vandringshajk ? Vilka?

När är det svårare att inte göra som alla andra? 
Vågar du gå din egen väg? 
Att inte följa strömmen.

Vem har skapat universet?
Vad finns det där ute?
Oändligt – vad är det?
Hur stor är Gud?
Vad är en stjärna?

Vi är på vandring, en hajk genom livet. 
Tältet skyddar mot stormen.
Vad gör du när det stormar runt dig?
Hur kan vi skydda varandra? 
Vart är du på väg i livet? 
Tälthelgedomen under ökenvandringen.

Hur länge klarar vi oss utan vatten?
Hur mycket vatten använder du under en dag?
Inte alla har rent vatten.
Vad är levande vatten? Kan man dricka levande 

Elden, tändstickan

Repet, knopen, en 
knut, surrning.

Ryggsäcken

Stigen

Stjärnhimlen

Tältet, vindskyddet

Vatten
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Joh 7:37-52 Levande vatten vatten?
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Bön
Att få be tillsammans med sina scouter är en stor förmån. Bön 
kan vara något man inleder med, som del av andakten eller 
vara en del av avslutningsritualen. Bön är ett sätt att prata med 
Gud, nästan på samma sätt som vi pratar med en vän. Att be 
är något vi kan göra i alla livets situationer och oavsett var 
vi befinner oss. Bön kan alltså vara väldigt personligt där vi 
fokuserar på oss själva och Gud. En annan väldigt viktig sida 
av bönen är att vi får lyfta blicken och fokusera på andra män-
niskor, vårt samhälle och vår värld. 

Bön kan handla om allt möjligt som 
upptar oss och se ut på olika sätt:  
• Tackbön: Vi tackar Gud för något som gör oss glada.
• Bön om hjälp: Vi ber om Guds hjälp för något svårt. 
• Tillbedjan: Vi säger till Gud hur mycket han betyder för oss.
• Förbön: Vi ber för världen eller för en människa som 
 behöver Guds hjälp.
• Överlåtelsebön: Vi överlåter oss i Guds händer, för 
 första gången eller för femtionde. 

Att be i kåren eller patrullen kan göras på många sätt. Kom 
bara ihåg att det är valfritt att be och att scouten bör få möjlig-
heten att välja att inte vara med. Man kan ha en tyst bön eller 
be högt tillsammans, med färdigskriven text eller improvise-
rat. Förslag på olika metoder hittar du längre ner. Om man 
som scoutledare vanligtvis inte brukar be högt kan det kän-
nas lite ovant i början. Tänk på att bön inte är något annat 
än att prata med en person som står dig nära. Använd därför 
enkelt vardagsspråk och be kort. Gör det varken krångligt el-
ler teologiskt djupsinnigt! Ju enklare språk desto bättre, då ser 
scouterna att de också kan ta efter och be högt. Starta med att 
sitta eller stå i en cirkel. Säg till scouterna att bönen är frivillig. 
Vill man inte delta är man tyst av respekt för dem som vill be. 
De som vill knäpper händerna och sluter ögonen. Då är det 
enklare att koncentrera sig på samtalet med Gud. Börja gärna 
med att fråga scouterna om det är något särskilt de vill att ni 
ska be eller tacka för. Berätta hur bönestunden ska gå till och 
att du avslutar. Då blir det inga överraskningar för scouterna.

Bibelställen om bön: 
Matt 6:5-13
Fil 4:4-7

Diskutera! 
Känner alla sig bekväma med att 
be? Varför inte? Är det frivilligt 
att be i scouterna? Diskutera!
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Fokus
Scoutens bön och Scoutpsalmen 
Att ha en fast bön som följer en genom scouterna år efter år kan ha ett 
stort värde. Många som har varit med i scouterna kan berätta att de 
långt senare i livet fortfarande kommer ihåg bönen de alltid brukade 
be i andakterna, även om de aldrig bett sedan dess. För en del blir den 
viktig när de kommer till tro och vill be men har svårt att formulera sig. 
När scouter från olika kårer möts kan det vara bra att kunna be tillsam-
mans med ord som alla redan kan. Man kan förstås välja någon välkänd 
bön som Gud som haver, men ofta vill man även i bönen ta fasta på att 
vi är scouter, och de ideal som scouting står för. Då är Scoutens bön 
ett alternativ. 

Caroline Krook, tidigare scout och före detta biskop i Stockholms 
stift, har skrivit Scoutens bön och Scoutpsalmen åt Scouterna. Här 
berättar hon själv om bakgrunden: 

 
En ny scoutbön och scoutpsalm
Det betydde mycket för mig att som liten få be scoutbönen Käre Fader, i din him-
mel. Det jag själv tyckte var fint vill jag gärna ge vidare till andra. Det finns många 
användbara fina böner för barn men inte just en scoutbön.  Samhället har förändrats 
mycket sedan jag var barn och den gamla scoutbönen känns inte längre användbar. 
Jag antog utmaningen att försöka skriva en ny. En bön för barn måste ge plats att 
växa i. Ord och innehåll behöver inte förstås med en gång. Jag ville inte att tilltalet 
i bönen skulle vara antropomorft (människoliknande). Livets Gud är ett tilltal att 
växa med och Gud är en Gud som ser oss, en personlig Gud – inte bara en god makt 
i tillvaron. En scout strävar efter att vara redo för livet, därför ville jag att ordet 
scout och ordet redo skulle ingå i bönen.

Ingen människa är färdig med sin tro och det finns inget oärligt i att be, även om 
man inte riktigt vet om man tror. Lika litet som det är oärligt att ropa på hjälp, 
även om man inte vet om någon hör. Ord i bön och psalm måste formuleras så att de 
inte självklart knyts till något visst samfund eller trosuppfattning. Jag är en luthersk 
biskop men tron på Gud är större än alla samfundsgränser och religionsgränser. 
Gud är alltid större än vad vi själva förmår formulera. Bön är ett gränslöst språk. 
Gud själv är gränslös. Gränslös i kärlek. Det går inte att förstå, bara att försöka 
lita på och försöka leva efter. I detta är vi alla lika – lika små.

Caroline Krook, 
biskop emerita, Stockholms stift

Foto: Louise Berg
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Scoutens bön
Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.

Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.

Scoutpsalmen
Gud, du som ser oss kom till oss nu.
Tack för all glädje det liv som är du.
Scoutvänners kedja slås kring vår jord,
gemenskap och vänskap blir mer än ord.

Hjälp oss att leva så som du lär,
djuren, naturen beskydda, och bär
oss genom livet, visa på sätt 
att kämpa för fred allas värde och rätt.
 





Copyright © Caroline Krook & Stefan Jämtbäck
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Gud, du som ser oss
Text: Caroline Krook

Musik: Stefan Jämtbäck
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Bönetips
Ljusbön. Skicka runt ett ljus. Den som håller i ljuset är fri 
att be en tyst bön, bara hålla i ljuset en stund eller skicka det 
vidare med en gång. En fördel med metoden är friheten. Man 
får göra vad man vill av den lilla stund man håller i ljuset. Spela 
gärna lugn musik i bakgrunden.

Tyst bön. Ledaren kan gärna be högt själv och lämna lite tyst 
tid för scouterna att formulera sina egna böner. Den tiden ska 
inte vara lång. Risken är att uppmärksamheten snart vänds åt 
andra håll när tystnaden lägger sig. På samma sätt bör ledarens 
bön inte heller vara lång. Be kortfattat och enkelt, det kan öpp-
na upp för scouternas egna böner om man får höra att böner 
inte behöver vara krångligt formulerade. 

Nämn scoutens namn. En metod som får scouterna att kän-
na sig sedda och kanske även ger dem en känsla av att Gud 
har med dem att göra är att nämna deras namn i bönen. Ett 
enkelt sätt är så här: Tack Gud för patrullen Älgen. Gud var 
med Emma (kort tystnad). Gud var med Anton (kort tystnad). 
Etcetera. Tack att du är med oss Gud. Amen. Se bara till att 
verkligen komma ihåg alla namn.

Använd en skriven bön. Att använda en redan formulerad 
bön som till exempel Franciskus bön eller Scoutens bön är ett 
bra sätt att involvera scouterna i bön. Antingen kan man be en 
och samma bön varje gång, eller skriva en bön just för kvällen 
som man ber tillsammans. Man kan skriva en särskild bön för 
scoutlägret som knyter an till lägrets tema och som ni använ-
der varje dag. Eller varför inte göra en patrull- eller kårbön? 
Låt scouterna få skriva! Detsamma kan göras inför en scout-
gudstjänst. Många kyrkor, församlingar och organisationer har 
också färdigskrivna böner och förslag på vad man kan be för.

Bordsbön. Bordsbön är en mycket gammal tradition. Re-
dan för flera tusen år sedan tackade judarna Gud för maten. 
Traditionen finns kvar, tänk bara på hur det brukar låta på 
scoutläger: muntra rop, högljudda sånger och korta böner vid 
måltiden. Tänk vilka möjligheter att få visa att Gud inte bara 
har med andakten och söndagar att göra, att vi även i vardagen 
vänder oss till Gud. Behåll munterheten och sångerna, men 
påminn scouterna om varför vi sjunger! Vi bör vara ödmjuka 
och tacksamma inför det faktum att vi har mat att äta.

Bönemobilen. 
Bön fungerar nästan som en 
mobil. Man kan prata med Gud 
oavsett var man är, man har 
alltid täckning och har aldrig 
slut på batteri. Vilka likheter och 
skillnader finns mellan bön och 
en mobil?
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Popcornbön. De som vill ber en kort mening till exempel 
”Tack för alla mina scoutvänner” eller ”Vaka över min sjuka 
farmor”. Bönen ska vara väldigt kort, det gör det enklare att 
vara med. 

Tacksamhetsträd Rita en trädsiluett på ett blädderblock. Låt 
scouterna fästa gröna post it-lappar som blad på vilka de får 
skriva saker som de är tacksamma för. 

Rita eller skriv en bön. Låt alla få skriva små bönelappar eller 
rita något de vill be för. Säg till exempel ”Skriv namnet på en 
du vet behöver hjälp” eller ”Skriv något ingen annan än du vet 
om som du vill att Gud ska hjälpa dig med”. Lägg alla lappar i 
en skål och elda upp. Ingen får se vad som står på lappen. Det 
är mellan scouten och Gud. Om ni är vid stranden är en vari-
ant att alla hittar en sten och skriver ett böneämne på den med 
vattenlöslig penna. Kasta stenen ut i vattnet som en parallell 
till att kasta dina bördor på Herren. 

Be för varandra. Lägg handen på axeln till den som står till 
höger. Uppmuntra scouterna att i det tysta be Gud om goda 
saker för den man håller på axeln.  

Härma. Ledaren ber en kort mening. Scouterna repeterar det 
ledaren bad. Bra sätt att lära sig att be högt. 

Bönbok. Ha en liten bok där ni kort skriver ner vad ni ber för. 
På så sätt kan du som ledare fråga scouten nästa gång hur det 
går med det ni bad för. Då visar du att ni tar varandra på allvar 
och det ni ber för. Sen upptäcker ni kanske att Gud har svarat? 
Svarade Gud på det sätt ni hade trott?  

Be för dina scouter. 
Att nämna sina scouter i sin 
personliga bön gör något med 
oss som scoutledare. Dels 
handlar det om att be Gud vara 
nära våra scouter och ta hand 
om dem, men det handlar också 
om att vi som ledare blir mer 
medvetna om våra scouter. Att 
be är att önska scouterna det 
bästa. Ber vi för våra scouter 
så påverkar det också hur vi 
bemöter dem och vi blir mer 
intresserade av hur de har det. 
Det är gott ledarskap!
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Böner
  
Scoutens bön
Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.

Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.

Caroline Krook

Gud som haver
Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har för-
låtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Käre Far i himlen
Käre Far i himlen, tack att jag finns till.
Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill.
Lär oss här på jorden tycka om varann.
Låt oss få en framtid skyddad av din hand.

Ingvor Johansson
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Jesus kär
(Svenska Psalmboken nr 184)
Jesus kär, var mig när
och livets väg mitt hjärta lär
När dagen gryr
när natten skymmer
Jesus kär, var mig när

Välsignelsen
Herren välsignar oss och beskyddar oss.
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss 
och visar oss nåd.
Herren vänder sitt ansikte till oss 
och ger oss sin fred.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn, Amen.
 
Scoutpsalmen
Gud, du som ser oss kom till oss nu.
Tack för all glädje, det liv som är du.
Scoutvänners kedja slås kring vår jord,
gemenskap och vänskap blir mer än ord.

Hjälp oss att leva så som du lär,
djuren, naturen beskydda, och bär
oss genom livet, visa på sätt 
att kämpa för fred allas värde och rätt.

Caroline Krook 
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Att sjunga i Scouterna
En naturlig del i scoutverksamheten är att sjunga tillsammans. 
Man sjunger kring andakten, lägerbålet, morgonsamlingen 
och andra ceremonier. Sången och musiken bidrar till stäm-
ning, gemenskap, samhörighet, och är identitetsskapande. 
Sången och musiken har ett egenvärde, men hjälper oss också 
att förstärka, förmedla och uttrycka vår tro på ett sätt som det 
talade ordet inte alltid förmår. Genom sångerna kan vi få en 
djupare kunskap om vår gemensamma tro.

Att tonsätta bibelverser och sjunga bibelkörer tillsammans 
ger oss en möjlighet att förstå bibelorden på ett djupare sätt. 
Lovsången är en viktig del i den kristna traditionen. I guds-
tjänst och andakt får man tillsammans sjunga lovsånger till 
Gud. Texterna handlar om att prisa, tacka och lova Gud för 
den Gud är. Lovsång är alltså inte en musikgenre utan handlar 
om texten och innehållet.

En del sånger är böner som sjungs från ditt hjärta till Gud och 
de kan handla om den personliga resan. Bönekörer och per-
sonliga lovsånger hjälper oss att formulera orden till en bön. 

Oavsett sångvana vill vi uppmuntra dig som ledare att ge möj-
lighet för dina scouter att sjunga. Kanske finns det någon i 
patrullen som kan spela ett instrument. Om du har en äventy-
rar- eller utmanarscout som spelar så utmana denna att spela 
under andakten i den egna patrullen eller i en annan patrull. 
Man kan också använda sig av bakgrundsmusik, och det går 
givetvis också bra att sjunga utan instrument. Välj sånger med 
omsorg. Ni kan välja ut ett fåtal sånger som ni bestämmer er 
för att använda under den aktuella terminen. För de yngsta 
kanske det är en och samma sång som sjungs varje gång. Detta 
skapar en trygghet för scouterna och underlättar för ledaren. 
Många av sångerna som ni nu sjunger kommer troligtvis att 
sjungas hemma hos spårarscouterna och kanske följer de med 
fram till roveråldern och vidare genom livet. 

Kol 3:16 Lär och vägled varandra, 
med psalmer, hymner och andlig 
sång i kraft av nåden, och sjung 
Guds lov i era hjärtan.
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Axel Dahlin, musiker från Jönköping

Vad har du för tips till de ledare som inte är 
bekväma med att sjunga eller spela? 
– Släpp på kraven lite! Det behöver inte vara proffsigt. Det 
är viktigare att det blir av än att det är perfekt. Att få sjunga 
tillsammans och att barnen får med sig budskapet i sången är 
det viktiga! Kan du bara tre ackord på gitarren så kan det räcka 
väldigt långt. Men om man inte kan spela så finns det gott om 
material till barnkörer som har spelat in sing back-skivor, det 
vill säga skivor med bakgrundsmusik utan sång, som man kan 
sjunga till på andakten. 

Hur ska man tänka när man väljer sånger 
till andakten på scouterna? 
– Ja, utbudet av scoutrelaterade lovsånger är lite tunt, men det 
finns gott om material för barnkörer, där kan man hitta mycket 
bra. När man väljer sånger är det viktigt att man väljer musik 
med texter som är relevanta för scouterna. Självklart bör man 
tänka noga på scouternas ålder när man väljer sånger, och tex-
terna är väldigt viktiga. 

Och till de äldre scouterna, vad har du för tips där? 
– Det finns ett stort utbud av bra, moderna lovsånger, men 
än har jag inte mött några med scoutanknytning. Fast, i och 
för sig, i andakten är det ju Gud och inte scoutingen som står 
i centrum! 
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Bibeln
Bibeln har en helt central plats i den krist-
na tron. Därför är det också naturligt att 
använda Bibeln där scouting bedrivs på 
kristen grund. Bibeln har berättats, lästs 
och illustrerats genom århundradena. 
Mycket koncentrerat handlar Bibeln om 
att Gud vill ha en nära och varm relation 
med oss, genom Jesus Kristus. Många 
människor har upplevt att Bibelns berät-
telser berört och förändrat deras liv. För 
några på ett mycket genomgripande sätt, 
för andra på mindre men ändå avgörande 
sätt. Som ledare kan vi hjälpa scouterna 
att få ett möte med Bibeln och genom 
texter och berättelser få uppleva att Jesus 
berör och talar direkt till dem. 

Bibelns berättelser är ett underbart sätt att 
möta sig själv, livets glädje och sorg och 
ytterst Guds stora berättelse om varför 
vi lever och varför allt finns till. Använd 
Bibelns berättelser – läs dem, återberätta 
dem, dramatisera dem. Lek texterna, täv-
la, gör rollspel, ligg på golvet och lyssna, 
sjung bibeltexter, lär en text utantill varje 
månad. Använd er skaparförmåga och 
våga tro på berättelserna.

Ibland kan det passa att ställa frågor till 
scouterna utifrån det de hört och sett. Ib-
land kan man vänta och se om de kom-
menterar och frågar. Kom ihåg att du inte 
måste försvara allt i Bibeln eller tro på 
allt till 100 %. Ett exempel är att du kan 

säga till scouterna att ”jag har svårt för att 
David högg huvudet av Goliat. Men det 
var bra att David besegrade honom, an-
nars hade många fler dött och mycket gott 
hade inte skett”. Barn och ungdomar kan 
ofta förstå att vi vuxna inte begriper eller 
gillar allt, men ändå ta till sig huvudpo-
ängen. De får också stöd i sitt växande när 
vi delar både tro och tvivel med dem. Hur 
man skall förstå Bibeln finns det massor 
av åsikter om. Om du och scouterna har 
frågor och bibelställen ni inte förstår; frå-
ga pastorn, prästen eller din ledarkollega.

Om vi kan ge scouterna Bibelns centrala 
berättelser har vi som ledare nått mycket 
långt. Vi har gett scouterna en kunskaps-
grund och bas för djupare reflektioner. 
Det är väldigt bra om vi också kan ge 
upplevelsen av bön och stillhet i samband 
med bibelaktiviteten. Då kan bibelns tex-
ter bli levande och scouterna får tillfällen 
att möta Gud.  

På nästa sida följer ett antal centrala bi-
belberättelser. Det finns förstås många 
andra texter att välja bland. Idéer finns 
också i olika barnbiblar. Men våga berätta 
texterna, våga gå till den oförkortade tex-
ten i Bibeln. Var inte rädd att lyfta fram 
det som berör dig ur berättelsen, även om 
texten då inte blir fullständig. Bibeltexter 
till alla 14 målspår finns på Aktivitetsban-
ken. 

 

TIPS! 
I Scoutbibeln hittar du mera information om kristen tro. Bibeln finns också på internet: www.bibeln.se

Fokus
Scouternas Temamaterial
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Några centrala bibeltexter
Gamla Testamentet 
Skapelsen ............................................................. 1 Mos 1:1-2:4 Den brinnande busken .................................. 2 Mos 2:23-3:17
Adam och Eva ................................................... 1 Mos 2:4-3:24 David och Goliat ................................................... 1 Sam 17:4-
Noa och arken .................................................. 1 Mos 6:5- Herren är min herde ......................................... Ps 23
Jakob och Esau ............................................... 1 Mos 27 Gud är alltid är med oss ............................... Ps 121
Jakob brottas med Gud ........................... 1 Mos 32:22-32 Daniel och lejonen ............................................. Daniel
Josef i brunnen ................................................ 1 Mos 37 Jona i valens buk ................................................ Jona
Moses födelse .................................................. 2 Mos 2:1-10 

Nya testamentet
Bergspredikan ..................................................Matt 5-7 Jesus besöker Marta och Maria .......... Luk 10:38-42
Salt och ljus.........................................................Matt 5:13-16 Den rike mannen ................................................ Luk 12:16-21
Att bygga hus  ...................................................Matt 7:24-27 Festen ........................................................................... Luk 14:15-24
Sådden .....................................................................Matt 13:1-9, 18-23 Det förlorade fåret ............................................. Luk 15:1-7
Ogräset ....................................................................Matt 13:24-30, 36-43 Det förlorade myntet....................................... Luk 15:8-10
Senapsfröet ........................................................Matt 13:31-32 Den förlorade sonen ........................................ Luk 15:11-32
Surdegen ...............................................................Matt 13:33-35 Den ohederlige förvaltaren ....................... Luk 16:1-13
Skatten och pärlan.......................................Matt 13:44-46 Den rike mannen och Lasaros .............. Luk 16:19-31
Jesus går på vattnet ...................................Matt 14:22-32 Jesus och barnen............................................... Luk 18:14-17
Vingårdsarbetarna .......................................Matt 20:1-16 Tullindrivaren Sackaios................................. Luk 19:1-10
Kungasonens bröllop .................................Matt 22:1-14 Jesus död och uppståndelse .................. Luk 22-24
Brudtärnorna .....................................................Matt 25:1-13 Den sista måltiden. Nattvarden ............ Luk 22:14-23
Talenterna .............................................................Matt 25:14-30 Petrus förnekar Jesus ................................... Luk 22:54-62
Missionsbefallningen .................................Matt 28:18-20 Vägen till Emmaus ............................................ Luk 24:13-35
Jesus födelse .................................................... Luk 2:1-20 Lilla Bibeln................................................................. Joh 3:16
Jesus mättar 5 000 människor ........ Luk 9:10-17 Den gode herden ................................................. Joh 10:1-16
Den barmhärtige samariern ............... Luk 10:25-37 Det sanna vinträdet .......................................... Joh 15:1-6

Bibeltexter för kyrkliga högtider
Advent / 1 söndagen i kyrkoåret ......................................................................Matt 21:1-9
Jul ..................................................................................................................................................Luk 2:1-20
Fastan ........................................................................................................................................1 Kor 13:1-13
Jungfru Marias bebådelsedag............................................................................Luk 1:26-28
Palmsöndagen ..................................................................................................................Luk 19:28-40
Skärtorsdagen ..................................................................................................................Mark 14:12-26
Långfredagen .....................................................................................................................Mark 15:21-41
Påsk ............................................................................................................................................Mark 16:1-8
Kristi Himmelsfärdsdag ...........................................................................................Matt 28:16-20
Pingst .........................................................................................................................................Apg 2:1-11
Heliga Trefaldighets dag ...........................................................................................Matt 11:25-30
Alla Helgons dag ..............................................................................................................Upp 7:9-11
Domssöndagen ................................................................................................................Matt 25:31-46 
Biblisk person Beskrivning
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Församlingen
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Församlingen och scoutkåren
Sambandet mellan scoutkår och församling ser olika ut be-
roende på vilken tradition och vilket förbund kåren tillhör. 
Det finns kårer som är helt självständiga utan kyrklig kontakt, 
medan andra kårer ligger geografiskt nära en kyrka som de 
känner att de tillhör. Många kårer är självständiga men drivs i 
anknytning till en församling och har sina lokaler i kyrkan. Är 
scoutarbetet knutet till en församling har moderförsamlingen 
både ett intresse av och ett ansvar för att scoutverksamheten 
fungerar utifrån de riktlinjer som finns för församlingens 
ungdomsarbete. Detta kan på några områden säkert vara an-
norlunda än kårens egna tankar om sitt arbete. Därför är det 
viktigt att församling och kår samtalar om vilka förväntningar 
man har på varandra. 

En av skillnaderna mellan församlingen och scoutkåren är att 
i Scouterna kräver vi inte en bekännande tro på Jesus, utan 
alla får vara med. Däremot finns det i en kristen scoutkår en 
förväntan på scoutledarna om en positiv syn på det kristna 
budskapet både i ord och i handling. När viljan och insikten 
finns kan relationerna mellan kår och församling berika åt 
båda håll. Scouterna får del av församlingens tro genom krist-
na ledare och församlingen möter unga som behöver stöd och 
vägledning i livets framgångar och kriser. Om man från båda 
sidor ser möjligheterna i att fördjupa relationerna kan alla stå 
som vinnare. Församlingen blir uppmuntrad av den ungdom-
liga entusiasmen och scouterna får del av en mogen gudstro. 
Delaktighet, engagemang, förtroende och öppenhet är uttryck 
som beskriver en god relation. Då riskerar man inte att hamna 
i ett vi och dom-tänkande utan ser att vi bidrar från olika håll. 

Församlingen är för många kårer en stor och positiv resurs. I 
kyrkan har man sina lokaler som man oftast inte betalar för. 
Här möter man folk i alla åldersgrupper. Samtidigt som scout-
mötet pågår kan kören öva i ett annat rum och trädgårdsgrup-
pen fixa i rabatterna. Behöver man flera ledare kan man fråga 
folk i församlingen, och många barn till församlingsmed-
lemmar börjar självklart i Scouterna. Ofta finns det anställda 
pastorer, diakoner och ungdomspastorer som är med i ledar-
gänget. Många av dessa faktorer är inte självklara för kårer som 
inte tillhör en församling. Tillhör man en församling gäller det 
att på ett positivt sätt utnyttja denna möjlighet, stödja försam-
lingsgemenskapen och vara tacksam för sammanhanget man 
verkar i.
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Är Scouterna församlingens framtid? Ofta kan man tänka så 
att barn och unga är församlingens framtid. Tanken är att barn 
och unga ska växa upp och bli medlemmar i församlingen och 
utgöra församlingens stomme. Men det kan vara värt att tänka 
ett varv till. I många samhällen i Sverige är det så att barn 
och unga bor i sitt samhälle fram tills de gått ut gymnasiet. 
Därefter flyttar man för utbildning och jobb och kanske flyt-
tar man aldrig hem igen. Man blir aldrig församlingens fram-
tid. Församlingens framtid är däremot etablerade vuxna med 
familj och jobb, eller nyblivna pensionärer. Dessa människor 
kommer med stor sannolikhet att stanna i sina samhällen i lång 
tid. Scouterna, barn och unga, är församlingens NU. Många är 
med i Scouterna två-tre år för att därefter försvinna. Kanske 
är scoutverksamheten den enda kopplingen till församlingen 
eller den enda plattform med kristen tro som dessa barn och 
unga möter under en väldigt begränsad tid i sina liv. Utifrån 
denna tankegång blir det då viktigt att ta vara på den tiden som 
scouterna finns med i församlingen. Scoutarbetet är en verk-
samhet som når ut till väldigt många människor som annars 
inte har någon koppling till församlingen. Det är en utmaning 
för oss scoutledare men också för församlingen att anpassa ar-
betet i kyrkan. 
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Utveckla relationen scoutkåren / församlingen
 • Församlingen och scoutkåren kan tillsammans se till att
 ledarna får både utbildning och uppmuntran i sitt 
 ledaruppdrag.
• Kårledningen bjuder in församlingsstyrelsen till samtal 
 om uppdrag och förväntningar. 
• Scouterna bjuder in församlingen till fest i scoutlokalen.
• Scouterna frågar en församlingsmedlem som är duktig 
 på till exempel ett hantverk om han eller hon vill lära ut 
 det till scouterna.
• Scouterna kan bjuda in en församlingsmedlem att 
 berätta om sin tro. Låt scouterna förbereda besöket 
 och ställa frågor. Ni kan också åka på hembesök till 
 församlingsmedlemmar. 
• Scouterna kan bjuda in organisten eller en 
 församlingsmusiker och lära er nya sånger. 
• Scouterna kan ordna föreläsningar, samtalsgrupper, 
 familjeläger och på så sätt visa församlingen att kåren 
 har ett stort kontaktnät av familjer som inte känner 
 församlingen. Kanske församlingen kan ha fika för 
 föräldrar som väntar på sina scouter. 
• Församlingsmedlemmar kan vara ”faddrar” för 
 scoutfamiljer. Det kan handla om att skapa kontakter, 
 hjälpa i olika sammanhang och be för scouten och 
 dennes familj.  
• Församling och kår kan planera gudstjänster tillsammans.
 Låt scouterna göra inbjudningskort och bjud personligen 
 in medlemmar i församlingen som vanligtvis inte har 
 någon kontakt med scoutarbetet. Fika tillsammans efteråt. 
• Många scoutföräldrar har lättare att komma på gudstjänst 
 i veckan än söndag förmiddag så varför inte anordna 
 scoutgudstjänsten mitt i veckan?
• Församlingen kan erbjuda scouternas föräldrar en kurs i 
 vad kristen tro är och vad församlingen står för. 
 Alphakurs är ett bra koncept i detta sammanhang. 
• Scouterna kan erbjuda församlingen hjälp där det behövs. 
• Scouterna kan uppmana församlingen att be för 
 scoutkåren, enskilda scouter eller för scoutsamlingarna. 
• Låt patrullen dokumentera vad som händer i kyrkan 
 under en vecka. Man kan filma, intervjua eller observera. 
 Berätta för de andra patrullerna.
• Medlemmar i församlingen kan vara mentorer 
 åt scouter eller ledare.
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Diskussionsfrågor:
• Hur ser kårens förhållande till församlingen ut idag? 
 Hur ser den ut i ett drömläge?
• Hur kan båda sidor förstärka relationen? Vad kan kåren 
 göra och vad kan församlingen göra?
• Är församlingen viktig för kåren i dag?
• Vilka fördelar och nackdelar ser ni med att ha en 
 nära relation till en församling?
• Hur kan kåren vara en resurs för församlingen? 
 Hur kan församlingen vara en resurs för kåren?
• Vilka möjligheter och utmaningar finns det i 
 förhållandet mellan kår och församling?
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Pastorer och präster har av naturliga skäl mycket olika relation 
till ungdomsarbete och scoutarbetet i synnerhet. Givetvis be-
ror det till en del på individens eget intresse för friluftsliv. Alla 
varken kan eller vill sova i vindskydd och jaga mygg om nät-
terna eller dela en tältvecka med härliga ungar i sol, regn och 
underbara samtal om livet.

Det borde vara så att varje församling som har anställda skulle 
unna sina medarbetare att få dela tid med barn och ungdomar.  
Bara för att det är så kreativt och utvecklande både för den egna 
tron och livet. Ibland ställs engagemanget för ungdomar mot 
annat arbete i församlingen, som att skriva programblad eller 
besöka sjuka. Varje församling med någon sorts tro på framti-
den och som tar sitt uppdrag att berätta för nya generationer 
om Jesus borde uppmuntra sin pastor att vara engagerad i sco-
utverksamheten. Det är på få ställen det ges så många naturliga 
tillfällen att prata om livet, skapelsen och de relationer vi alla är 
beroende av – både till Gud, naturen och människorna.

Det optimala är att församlingens pastor har möjlighet till ett 
kontinuerligt deltagande i scoutkårens liv. Då finns kontakter-
na där och det blir inget konstigt att ta upp frågor om gudstro, 
Bibeln eller etik och livsfrågor som ofta blir aktuella i ungdo-
marnas vardag. Dessutom är det värdefullt för ledargruppen 
som helhet att ha den närheten till församlingens pastor.

Vad är en kaplan? 
I några scoutsammanhang 
kallas prästen eller pastorn 
för kaplan. En kårkaplan eller 
lägerkaplan kan också vara 
en scoutledare. Kaplanen kan 
arbeta både i kåren och på läger 
och ha ansvar för själavård, 
personliga samtal, andakter, 
bibelstudier och gudstjänster. 
Kaplanens uppdrag kan också 
vara att utbilda ledare till att 
själva ha andakt. Kaplanen är 
till för både ledare och scouter. 
Kom ihåg att om kaplanen inte 
är präst eller pastor har han eller 
hon inte tystnadsplikt. 
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Ett annat alternativ är förstås att med jämna mellanrum bjuda 
in pastorn till scoutkåren. Ibland för att bara vara med och vid 
andra tillfällen för att leda samtal om liv och tro. Det finns 
alltid svårigheter med att bara dyka upp vid vissa tillfällen, men 
kanske är det bättre än inget alls.

Vi märker idag att det är allt svårare att få pastorer att delta i 
scoutläger, särskilt i arrangemang som inte är bara lokalt ar-
rangerade. Speglar detta en syn hos församlingarna att man 
inte förstår behovet av gemensamma mötesplatser eller bottnar 
det helt enkelt i att man tycker att någon annan bör stå för dessa 
arbetsinsatser och kostnader?
 

Rune Andréasson
Pastor och scoutledare

Frågor att diskutera:
-Håller ni med Rune?
-Hur kan samarbetet med pastorn/prästen se ut?
-Är pastorn/prästen med i scoutverksamheten? Varför eller 
varför inte?
-Har ni haft samtal med församlingsanställda om vad det inne-
bär att bedriva scouting på kristen grund?
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Fokus
Scoutgudstjänsten 
En scoutgudstjänst är ett tillfälle att komma nära Gud och en 
plats för reflektion över det egna livet. Den kan firas på många 
sätt och på många olika platser, både inne i kyrkan och ute i 
naturen. När vi planerar en scoutgudstjänst finns det en del 
moment det är bra att ta hänsyn till. En kvällsgudstjänst i en 
tallbacke är annorlunda än en söndagsgudstjänst i kyrkan och 
ställer andra krav. Men båda kan vara ett tillfälle för scouter att 
få möta det heliga.  

Att fira gudstjänst ute i naturen kan vara en stor upplevelse. 
För en del kan tröskeln för att gå på gudstjänst vara lägre ut-
omhus än i en kyrka. Friluftsgudstjänsten inbjuder till stor va-
riation, kreativitet, delaktighet och medverkan. Samtidigt kan 
det vara svårare att koncentrera sig eftersom mycket kan ta vår 
uppmärksamhet. Därför kräver en friluftsgudstjänst aktiva del-
tagare och en bra plats.  

Att fira gudstjänst tillsammans med den lokala församlingen 
eller den kyrka kåren tillhör är viktigt för gemenskapen. Guds-
tjänsten blir en plats där hela församlingen kan mötas. Här vi-
sar vi att vi hör ihop oavsett om vi arbetar med scouting, kör 
eller tonårsverksamhet. Att fira scoutgudstjänst är därför väl-
digt naturligt i många församlingar. Men kåren kan också fira 
gudstjänst för sig själva på hajk eller läger.    

Att planera
Det är många faktorer man måste tänka på när man planerar en 
scoutgudstjänst. Först och främst gäller det att engagera scou-
terna. Låt dem vara med i planeringen och känna att detta är 
deras gudstjänst. Börja med att tänka genom följande punkter:

Mål: 
Utgångspunkten för allt vi gör är att scouterna ska växa. Ställ 
frågan: Vad vill vi uppnå med gudstjänsten och vad ska vara 
huvudbudskapet? Har vi något särskilt mål eller målspår vi vill 
arbeta med? Här som i all annan scoutverksamhet är det viktigt 
att tänka till om målet innan vi väljer form. 

Att tänka på! 
-Har ni fanvakt under scout-
gudstjänsten? Varför?
-Vilka signaler ger fanvakt och 
flaggor till nya besökare som 
inte har varit på en scoutguds-
tjänst tidigare?
-Finns det andra sätt att ge 
gudstjänsten scoutprägel, som 
knyter an bättre till vad scouting 
handlar om idag? Diskutera!

Scouternas Temamaterial
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Fokus
Deltagare: 
Vilken är målgruppen? Scouter, ledare, föräldrar, försam-
lingen? Hur gudstjänstvana är deltagarna? Kan vi uttrycka 
oss som om alla har en egen tro eller ska vi se gudstjäns-
ten som ett tillfälle där vi möter människor som ännu inte 
tror?”

Innehåll: 
Vilket innehåll ska förmedlas? 

Metod
Vilka metoder vill vi använda? Hur ska deltagarna göras 
delaktiga i gudstjänsten? Hur kan gudstjänsten tala till så 
många sinnen som möjligt?

Ramar
Vilka ramar finns? Tidpunkt, åldersgrupp, funktionsned-
sättningar, tekniska, ekonomiska, sociala förutsättningar, 
plats: ute eller inne?

Utvärdering
Hur vill vi utvärdera gudstjänsten? Vem ska utvärdera? 
Scouter, föräldrar, församling? Hur kan vi lära av det vi har 
gjort inför kommande scoutgudstjänster?
 
Plats och tid
Om ni är utomhus: sök en vacker plats som är skyddad och 
gärna sluttande så alla ser vad som händer. Tänk på var 
solen står vid gudstjänsttid så att den inte sticker försam-
lingen i ögonen. Finns det något som kan störa gudstjäns-
ten och deltagarnas uppmärksamhet? Är det mörkt kan 
ljusspår leda fram till platsen som lyses upp av en eld. Hur 
är det med ljudanläggning – kan alla höra vad som sägs? 
Om ni är inne: hur fungerar gudstjänstrummet? Behöver 
ni möblera om? 

Våga ställa frågan om scoutgudstjänsten måste vara söndag 
klockan 11. Varför inte ha scoutgudstjänsten måndag kväll 
under scouternas möte? Den aktuella veckan kan försam-
lingens gudstjänst flyttas till måndagen. Uppmuntra för-
samlingen att komma eftersom detta är ett viktigt tillfälle 
att möta scouter.  

Scouternas Temamaterial
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Aktiva deltagare 
Hur vill ni att deltagarna ska aktiveras i gudstjänsten? Att lyss-
na kan vara bra men också att själv uppmuntras att vara aktiv 
och bidra. Det finns väldigt många sätt för deltagarna att vara 
aktiva på. Oavsett vad ni väljer är det viktigt att aktiviteten 
understryker gudstjänstens tema och mål. Att utmana delta-
garna att resa sig upp, vandra runt, ta emot nattvard, tända ett 
ljus, skriva en bönelapp, lägga en sten vid korset, en pinne på 
brasan eller hälsa på någon ny gör att alla blir delaktiga i guds-
tjänsten på ett annat sätt än om man bara är passiva åhörare. 
Sådana handlingar kan vara viktigare för den enskilde än att 
lyssna till en predikan eftersom man då kopplar ihop sina egna 
funderingar med en aktiv handling – man tar ställning. Gud 
kan nämligen erfaras på andra sätt än bara genom att lyssna på 
en predikan. 

Låt scouterna få så många praktiska uppgifter som möjligt: 
vara gudstjänstvärdar, smycka rummet eller platsen, baka natt-
vardsbröd. Som altare kan stubbar och stenblock användas. 
Låt scouterna bygga altare och kors och dekorera med blom-
mor eller använd mossa som altarduk. Det behöver inte vara 
svårt att engagera scouterna och göra dem delaktiga i guds-
tjänsten bara man ställer krav utifrån förmåga och inte behö-
ver ha formen på gudstjänsten som den alltid har varit. Scou-
terna kan mer än vad vi tror när vi vågar ge dem ansvaret och 
inte har kravet att de ska säga precis samma sak som en vuxen 
gudstjänstledare. En spårarscout kan ha välkomsthälsningen: 
”Hej och välkomna till scoutgudstjänst.” Inbjudan till fika kan 
bli ett enkelt ”Nu är det fika”. När vi ska sjunga en sång kan 
scouterna säga: ”Nu ska vi sjunga nummer 254”. Låt scouterna 
medverka på sitt sätt och var som ledare öppen för att det kan-
ske inte blir som du tänkt dig. 

Sång och musik 
En viktig fråga är om sångens innehåll stämmer med guds-
tjänstens tema och mål. Enkla kända sånger gör att deltagarna 
lättare kan sjunga med, men utgå inte från att alla kan sångerna 
bara för att de är självklara för er. Svårare sånger ställer större 
krav på duktiga musiker eller sångare som kan lära deltagar-
na sången. Ha gärna en liten sångövning fem minuter innan 
gudstjänsten drar igång.
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Gudstjänstordning (Liturgi)
Vilken liturgi som används beror på vilken tradition man kom-
mer från och vem som är målgruppen. Beroende på tid och 
omständigheter finns det några moment som kan vara med: 
bibelläsning, ljuständning, trosbekännelse, predikan, nattvard, 
sång, bön, Herrens bön och välsignelsen. Om många är obe-
kanta med gudstjänstens form är det bra med ett gudstjänstblad 
där alla moment finns med och att en person leder firandet. 

För att deltagarna ska känns sig trygga är det viktigt att berätta 
vad som ska hända och hur något ska göras om gudstjänstdel-
tagarna erbjuds att vara aktiva, till exempel: ”Vid nattvarden 
kommer vi fram i kö, först får du ett bröd och håller det i 
handen, sedan doppar du brödet i bägaren. Nattvardsvinet är 
alkoholfritt. Om man vill kan man stå kvar en stund i bön och 
tacksamhet några steg vid sidan om kön eller tända ett ljus 
borta i hörnet.” 

Förbön 
I förbönen lyfter vi våra behov, önskningar och glädjeämnen 
upp till Gud. Scouterna bör själva få utforma och skriva dessa 
böner. Då blir temat nära deltagarna själva och scouterna kän-
ner sig delaktiga. Var inte så noggrann med att det ska vara rätt 
teologi i bönerna. Att skriva böner är lärorikt för scouterna, 
och när de själva får utforma sina böner blir gudstjänsten nära 
och personlig. Förbön kan bes som växelläsning där några 
scouter läser bönen och varje led avslutas med ”Gud hör vår 
bön!”. Ledaren: ”Låt ditt rike komma!” Alla: ”Ja, låt ditt rike 
komma!” 

Predikan
Predikan kan utformas på många olika sätt. Kom ihåg att ju 
mer aktiva scouterna är i planering och genomförande desto 
mer uppmärksamma kommer de att vara under själva guds-
tjänsten. Scouterna kan själva hålla predikan, ha förberett ett 
drama eller ställa frågor. Berättelser brukar fungera bra. Våga 
låta berättelserna stå för sig själva utan att de behöver kom-
menteras. 

När det gäller predikans tema så kan kyrkoårets texter använ-
das, men de bör anknyta till något scouterna känner till, till 
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exempel målspåren ni jobbar med eller något de har varit med 
om. Om friluftsgudstjänsten ingår i ett läger kan det handla 
om tält, eldning, matlagning, hemlängtan och samarbete. Är 
det en vandringshajk kan paralleller dras till Israels folks vand-
ring i öknen. Har ni läger vid en bäck kan temat vara vatten 
och Jesus ord: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. 
Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av 
levande vatten, som skriften säger.” ( Joh 7:37-38) eller ”Jag är 
livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och 
den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta” ( Joh 6:35). 
Vid utomhusgudstjänster handlar predikan ofta om naturen 
och det Gud har skapat. Utmaningen är att också fokusera på 
andra delar av den kristna tron som till exempel nåd, frälsning 
och den personliga relationen till Jesus. Låt gärna scouterna 
associera kring ett tema och försöka gestalta sina associationer 
i form av drama eller berättelser.   

Att känna igen sig i gudstjänsten
Oavsett om gudstjänsten är inomhus eller ute, tillsammans 
med församlingen eller bara för kåren, bör den innehålla mo-
ment från församlingsgudstjänsten, så vi kan uppleva samban-
det och känna igen oss. Scoutarbete på kristen grund är en 
del av den kristna gemenskapen där firandet av gudstjänst är 
det som utmärker församlingsgemenskapen. Därför bör inte 
en scoutgudstjänst vara totalt annorlunda än den som vanligen 
firas i den församling scoutkåren tillhör. 
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Materialtips
Det finns mycket bra skrivet material vi 
kan använda oss av i scoutverksamheten. 
Allt behöver inte vara nytt. Här har vi 
samlat några förslag:

Abragi, Eva
Andaktens byggstenar
Verbum 2004

Andakt
Inspiration, hjälp och kunskap för 
dig som arbetar med scoutandakter
SBUF 1996

Bibeln

Björving, Mats och Johan Reftel
Matsånger
Argument Förlag

Borg, Annika
Bibeln på mitt sätt
Bonnier Existens 2009

Broder Roger
Gud kan bara älska
Libris

Collmar, Lars
Evangelium enligt Johannes Larsson
Libris

Collmar, Lars
Fallet med den överviktiga humlan
25 korta andakter om under och 
undertro
Verbum 1996

Collmar, Lars
Fläckiga pantern, drottningens katt 
och 30 andra korta andakter
Verbum 1992

Collmar, Lars
Helga Hund i Egypten
Verbum 2000

Halleluja Moments
Libris

Hofverberg, Åsa och Steve Smallman
Barnbibeln
Marcus Förlag 2007

Häggqvist, Ulf
Joels äventyr 1 & 2
Svenska Alliansmissionens Ungdom

Lewis, C S
Ett år med Aslan – ord och tankar ur 
berättelsen om Narnia
Libris

Lewis, C S
Den djupa glädjen
Libris

Lewis, C S
Narniaböckerna
Bonnier Carlsen

Lilla pilgrimsboken
Verbum

Lindgren, Astrid
Bröderna Lejonhjärta
Rabén & Sjögren

Lucado, Max
Du är värdefull – en berättelse
Libris

Lundgren, Nils J (red.)
Scoutandakter
KFUK-KFUMs scoutförbund 
och EFS-scout 1989
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Lönnebo, Martin
Frälsarkransen
Verbum Förlag
www.verbumforlag.se
www.fralsarkransen.se

Nordfeldt, Göran
Berätta med en tumstock
Argument förlag

Nya Barnpsalmboken
Libris

Ortberg, John
Livet jag längtar efter
Libris

Reftel, Kristina
Det är aldrig kört
Argument Förlag

Reftel, Kristina
Djurens andaktsbok
Argument Förlag

Reftel, Kristina
Kortlek: Prata om tro
Argument förlag

Samuelsson, Åke
Munken & Kulan-böckerna
Libris/Tomsing

Savhammar, Martin
Martins andakter
Verbum 2002

Scoutbibeln
Svenska Scoutrådet 2007

Stigberg, Ulrica
Någon att lita på
88 texter för livsresan
Libris

Stigberg, Ulrica
Mod att tro
– 48 texter för livsresan
Libris

Stinissen, Wilfrid
I dag är Guds dag
Libris 

Tveitereid, Knut
Evangelium enligt Gunnar
Libris 

Tveitereid, Knut
Minutbibeln 365 bibelandakter
Libris 

Tärnvind, Andreas
Var inte Daniel rädd i lejongropen?
Handbok för barnledare
Marcus Förlag

Ung Psalm
Libris

Watts, Murray och Helen Cann
Bibeln från början till slut
Libris

Wirén, Torgny
Under ytan 1 & 2
Cordia

Wohlin, Sam
Själens obotliga 
längtan efter Gud
Libris

www.aktivitetsbanken.se 
Sök efter andakt.
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Källor och referenslitteratur
”Livsnära Samtal”: Fokus: Livsnära samtal i scoutpatrullen
Ingela Bergström, Studieförbundet Bilda, Equmenia, Mis-
sionskyrkan: Livsnära samtal. Hämtad från internet oktober 
2011: http://www.missionskyrkan.se/Svenska-Missionskyr-
kan/Sverige/Livsnara-samtal/Livsnara-samtal---i-en-scoutpa-
trull/
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Kommer inte med



Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. 
Våra värderingar genomsyrar allt vi gör – vi är schyssta kompisar!

Hur gör jag en andakt? Hur kan jag arbeta med kristen tro i scoutkåren? Finns det några bra metoder 
jag kan använda? Vad bör jag tänka på? Många ledare har hittat bra sätt att arbeta på. Andra vet inte 
riktigt i vilken ände de ska börja. 
Glöd – scouting på kristen grund riktar sig till alla som är intresserade av att arbeta med 
scouting och kristen tro, oberoende av om man är nyfiken på kristen tro eller själv är troende. Boken 
vill utmana dig att tänka nya tankar och reflektera över hur du och din kår arbetar med kristen tro. 
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