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INLEDNING
Här kommer 11 scoutandakter som är skrivna av Magdalena Gustafsson. I ”Sagan om 
Knut” följer vi Knut som är elev på Bästakraftskolan. Knut går i Tidskraftsklassen tillsam-
mans med Naja, Robban och Sture. Deras lärare heter B.P. En handbok spelar en viktig 
roll i undervisningen. I andakterna följer vi deras liv på skolan. 

Andakterna ägnar sig för åldersgrupperna spårare (8-9 år) och upptäckare (10-12 år). 
Varje kapitel innehåller en berättelse om Knut, samtalsfrågor och en bön. Detta är del 2 av 
”Sagan om Knut” och är tänkt att användas under vårterminen. Del 1 hör till höstterminen. 
Kapitlen är skrivna utifrån målspåren i Scouternas program vilka är:  

Kapitel 1: Ledarskap
Kapitel 2: Aktiv i gruppen
Kapitel 3: Relationer 
Kapitel 4: Känsla för naturen 
Kapitel 5: Aktiv i samhället 
Kapitel 6: Förståelse för omvärlden 
Kapitel 7: Existens 
Kapitel 8: Egna värderingar 
Kapitel 9: Fysiska utmaningar, ta hand om sin kropp 
Kapitel 10: Problemlösning, kritiskt tänkande
Kapitel 11: Självinsikt och självkänsla, fantasi och kreativt uttryck 

Information om målspåren och scoutprogrammet finns att läsa i boken ”Ledaren – gör 
dig redo” och på webben: http://www.scouterna.se/ledascouting/

”Sagan om Knut” finns att ladda ner från Equmenias materialbank,  
www.equmenia.se/materialbank
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KAPITEL 1 : Ledarskap

RIIINGG! Knut sträckte sig efter väckarklockan 
för att få tyst på oljudet. Det var första skolda-
gen efter ett härligt jullov. Knut och Mamma 
hade firat jul med Knuts moster med familj 
i fjällen. De hade åkt skidor både på längden 
och tvären men det bästa hade varit kvällarna 
när de suttit runt brasan och druckit varm 
choklad. Då hade mamma och moster berät-
tat hur det var när de var unga, hur de gick på 
Bästakraftskolan och fick lära sig att bli super-
hjältar de också.
- Majsan kommer du ihåg när vi försökte 
överraska B.P? Frågade mamma sin syster en 
kväll. - Om jag gör! skrattade Knuts moster, 
jag tror bestämt att vi försökte flera gånger. 
Men vi lyckades ju aldrig. - Nä men roligt hade 
vi. Det går ju inte att överraska den mannen. 
- Varför inte då? undrade Knut nyfiket. - B.Ps 
superkraft, sa Majsan med ett lurigt leende, 
han kan förflytta sig i tiden så han kan vara 
på fler ställen samtidigt, Hänger du med? - Jag 
tror det, svarade Knut, han kan resa i tiden! 
Hur coolt är inte det! - Men det kan vara far-
ligt också sa mamma, det är lätt att missbru-
ka för att få makt över människor. - Men det 
kommer B.P aldrig göra sa Knut säkert, - Nä 
det tror inte jag heller Knut sa Majsan, för i 
handboken... - Hade ni också handboken? und-
rade Knut. - Ja vi hade handboken och har den 
fortfarande, den hjälper mig att komma ihåg 
vad som är viktigt, sa Majsan och där står det 
att vi ska älska varandra och att den största 
bland oss ska vara de andras tjänare. Så B.P 
använder sin superkraft för att hjälpa andra. 
Precis som vi får göra. 

Knut sträckte på sig och klev sedan ur sängen 
och gjorde sig i ordning för att gå till skolan. 
När han såg sig själv i spegeln medan han 
borstade tänderna tänkte han på vilken tur 
han hade som fick gå i Bästakraftskolan och 
ha B.P som lärare och sina klasskompisar och 
handboken och att han ville bli lite som både 
mamma och B.P när han blev vuxen. Han 
spottade, tog på sig jackan, låste och cyklade 
iväg till skolan med den stora järngrinden. 
Knut var redo för en ny termin.

FUNDERINGAR
• Har du någon som du ser upp till? 
• Vad är det som är så bra med denna  
 någon?
• ”Att leva som en lär” är ett uttryck som  
 används ibland, vad menas med det  
 tror du?
• ” Den som är störst bland er ska vara  
 de andras tjänare. Den som upphöjer  
 sig skall bli förödmjukad, och den 
 som ödmjukare sig skall bli upphöjd. ”  
 (Matt 23:11-12) Vad betyder det tror ni?

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. 
Amen  

 KAPITEL 2: Aktiv i gruppen
-Hej! Har du haft ett bra lov? frågade Naja när 
Knut svängde in vid cykelställen. -Hej! Ja det 
har varit bra, har varit uppe i fjällen, svarade 
Knut medan han låste cykeln - Du då? Har ditt 
lov varit bra? - Jo det har det väl varit, svarade 
Naja undflyende och slängde sina långa flätor 
på ryggen, -men vad roligt med fjällen! - Ja 
absolut. Vet du vad vi ska göra i dag? Frågade 
Knut samtidigt som de började röra sig mot 
den gula ringen - Nej men Robban har nog 
koll, Hej Robban! Sa Naja när det kommit 
fram till den gula ringen där Robban redan 
stod och sin vana trogen knappade på sin 
handdator. -Hej, god fortsättning! Sa Robban 
och kollade upp från sin handdator.  -Vet du 
vad vi ska göra i dag? frågade Knut. - Nä men 
det kommer B.P säkert tala om när han dy-
ker upp. Var har vi Sture? Undrade Robban 
och kollade sig runt. - Han har säkert försovit 
sig, sa Naja och fnyste. - Det har jag inte alls! 
Sa Sture och studsade fram bakom ryggen 



på Naja.  - Det var tur för dig det, konstatera-
de Naja - Välkommen till en ny termin kära 
Tidskraftsklass! Det kommer hända mycket 
spännande den här våren sa B.P som plötsligt 
bara var där i sin gröna kavaj. - Å vad då för 
något? frågade Knut nyfiket - Det kommer jag 
snart tala om för er kära klass men först ska vi 
ta oss till klassrummet. Greppa ringen! Sa B.P. 
Swusch! Knut kände igen känslan av att bli 
tillplattad i ansiktet och ögonen tårades, och 
Schuws så var de framme i sitt tidskraftsrum. 

Framför dem stod det fyra stora baljor. - Var-
sågod och sitt kära tidskraftsklass och ta av er 
era skor och strumpor. Knut satte sig förbryl-
lat framför en av baljorna och tog av sig sina 
skor och strumpor. - Stoppa nu ner era fötter 
i baljorna så ska jag berätta för er vad ni ska 
göra, sa B.P, Klassen stoppade försiktigt ner 
fötterna och där satt de sedan när B.P berätta-
de om att det skulle få besök i klassen under 
året av några utbytesstudenter och att i år var 
det stora tävlingsåret. I år skulle de olika klas-
serna på Bästakraftskolan möta varandra i ett 
skolmästerskap. - Coolt! Sa Sture självsäkert, 
- det kommer vi vinna! - Ja vi får väl försöka 
i varje fall, sa Knut. - När kommer utbytes-
studenterna? frågade Robban - Nästa vecka, 
svarade B.P - Nu vill jag att ni slår upp hand-
boken och läser på sidan 1478 i den nya delen. 
Naja läser du för oss? - Det kan jag, sa Naja 
som hade hittat först. ”Han låter hela kroppen 
fogas samman och hållas ihop genom att alla 
lederna hjälper och stöder, med just den kraft 
han ger åt varje särskild del. Då växer hela 
kroppen till och byggs upp i kärlek.”  - Detta 
kära tidskraftsklass vill jag att ni tänker extra 
mycket på den här terminen, sa B.P medan 
han kollade intensivt på dem - Ni har alla 
massor att bidra med, våga visa det och våga 
uppmuntra varandra. Nu börjar vi lektionen.

FUNDERINGAR
• Är det svårt att tala om för sina klass 
 kompisar om du är bra på något? Var- 
 för/varför inte?
• Hur gör du för att uppmuntra någon?
• ”Den som hittat sin plats tar ingen  

 annans” vad tror ni det menas med  
 det? 
• ”Han låter hela kroppen fogas samman  
 och hållas ihop genom att alla lederna  
 hjälper och stöder, med just den kraft  
 han ger åt varje särskild del. Då växer  
 hela kroppen till och byggs upp   
 i kärlek.” (Ef 4:16) Vad innebär det?

BÖN
Vår Fader Du som är i himlen, låt ditt namn 
bli helgat, låt dit rike komma. Låt Din vilja 
ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag 
det bröd vi behöver och förlåt oss våra synder 
liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda 
oss från det onda. För riket är Ditt och makten 
och äran i evighet. Amen 

KAPITEL 3: relationer
Knut var fundersam. Han kunde inte riktigt 
sätta fingret på vad det var som störde honom 
men något var det. Det hade varit en rolig 
lektion, de hade fått lära sig om en massa oli-
ka superhjältar och testa att lösa de problem 
som de blivit kända för att ha löst. De fick 
använda allas superkrafter för att lyckas. Naja 
fick stanna tiden riktigt länge för att Robban 
skulle lyckas hämta en manick som kunde 
avkoda meddelanden som skrevs under andra 
världskriget och Knut fick koppla upp sig på 
B.Ps  Men det var de där kommentarerna, ja 
det var det, kommentarerna som Naja gav 
Sture. Sture låtsades som att han inte hörde 
genom att vara extra ”på” allt som sades och 
gjordes, men Knut lurade han inte. Men vad 
skulle han kunna göra åt saken?

- Hallå? Jorden anropar Knut! Sa Naja medan 
hon viftade med handen framför ögonen på 
Knut. - Oj ursäkta, jag gick och funderade, sa 
Knut samtidigt som han skakade lätt på huvu-
det. - På vad då? undrade Naja. - På varför du 
ger Sture pikar hela tiden och hur det påver-



kar oss andra i klassen. Är du sur på honom 
eller? - Hm inte sur direkt, sa Naja buttert, 
mer besviken. - Varför då? Eller du behöver 
inte berätta om du inte vill, skyndade sig Knut 
att säga när han kom på att Naja kanske inte 
alls ville prata med honom om det. - Det är 
lugnt, jag är besviken på honom för att  han 
inte verkar vilja hänga med mig. Han ska 
alltid hänga med sina skatepolare när vi är i 
skolan. - Har du pratat med honom om det? 
undrade Knut - Nä men det skulle inte göra 
någon skillnad, sa Naja bestämt. - Det vet du 
inte, sa Knut. - Nä men jag orkar inte, sa Naja 
uppgivet. Nu var rasten slut och Knut och 
Naja gick till den gula ringen för att ta sig till 
tidskraftsrummet.

- Ställ er i en ring så ska vi börja kära tidskraft-
sklass, sa B.P som hade dykt upp som från 
ingenstans. - ”Löna inte ont med ont, tänk på 
vad som är riktigt för alla människor. Håll 
fred med alla människor så långt det är möj-
ligt och kommer an på er. Låt dig inte bese-
gras av det onda, utan besegra det onda med 
det goda” För att klara denna övning måste ni 
komma ihåg detta, sa plötsligt den kvinnliga 
datarösten som tillhörde tidkraftsrummet. 
Lycka till!

FUNDERINGAR
• Hur påverkas du om du märker att  
 några är osams i din patrull? Skulle du  
 göra något åt det?
• Om du tycker att någon behandlar dig  
 fel, vad gör du då? 
• ”Allt vad du vill att människor ska göra  
 mot dig ska du också göra mot dem”  
 matt 7:12 vad menas med det?
• ”Löna inte ont med ont. Tänk på vad  
 som är riktigt för alla människor. Håll  
 fred med alla människor så långt det  
 är möjligt och kommer an på er, Låt  
 dig inte besegras av det onda, utan be 
 segra det onda med det goda” (Rom  
 12:17-18, 21) Vad innebär det?

BÖN
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 fram-
tid skyddad av Din hand. Amen

KAPITEL 4:  
Känsla för naturen
Tidskraftsrummet förvandlades till en skog 
framför ögonen på Knut och hans klasskom-
pisar. Knut visste ju att det var datorn som 
gjorde den men skogen såg verkligen verklig 
ut! ”Välkomna in i Eden” sa den kvinnliga da-
tarösten. Sture skynda sig in i Eden med Rob-
ban och Knut i släptåg medan Naja tog det lite 
lugnare och kollade sig runt. - Hörrni vad tror 
ni vi ska göra här? frågade Naja. - Det berättar 
nog datorn snart, sa Robban medan han tog 
ett kort på en liten groda för att ta reda på 
vad det var för sort. - Konstigt, sa Robban och 
kliade sig i huvudet efter att ha använt sin art-
app, - den verkar inte heta något. - Testa den 
här blomman då? sa Naja och räckte fram en 
stor lila blomma. - Inte den heller, konstatera-
de Robban. - Testa mig då, sa Naja och ställde 
sig i givakt. Robban tog ett kort av Naja men 
art-appen fick inte fram något nu heller. - hm 
konstigt, tyckte Knut, - Ha! inte så konstigt, 
de har inte fått något namn än, sa Robban 
som hade slagit upp handboken, Gud gav det 
i uppdrag till Adam. - Adam som i Eva och 
Adam? Frågade Knut -Japp, sa Robban - och vi 
måste vara i Eden innan det, för annars hit-
tar jag ingen förklaring sa Robban.  - ”Herren 
Gud tog människan och satte henne i Edens 
trädgård att bruka och vårda den”. Det var 
datarösten igen och plötsligt förvandlades 
rummet och klasskompisarna var nu ute på 
ett stort hav. - Kolla delfiner! Utropade Sture 
exalterat, - och en späckhuggare! Sa Knut för-
undrat. - Kolla neråt! sa Naja - oh wow! Var det 
ända Sture fick ur sig när han kollade ner i 



havet och såg ett färgsprakande korallrev med 
en massa fiskar som lekte tittut i det. ”Gud 
skapade jorden och gav människan i uppdrag 
att bruka och vårda den” sa datarösten igen 
och nu stod klassen plötsligt högst uppe på 
ett berg och var de än tittade vad det berg 
runtomkring dem. - Alltså vi måste se minst 
10 mil här ifrån, sa Sture, - fatta att det bara 
finns här, sa Knut och att vi får njuta av det... 
- Gud är cool som skapat allt det här, konstate-
rade Sture. ”Och Gud skapade människan till 
sin avbild” sa datarösten och så stod klassen 
där i ring i tidskraftsrummet igen och kollade 
på varandra. 

FUNDERINGAR
• Vad tycker du är coolt i naturen?
• Att bruka och vårda jorden, vad inne 
 bär det?
• Att vara någons avbild, vad menas med  
 det?
• Vi är skapade till Guds avbild och satta  
 på jorden för att bruka och vårda jor 
 den. Hur kan vi göra det?

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. 
Amen  

KAPITEL 5:  
Aktiv i samhället

- Alltså wow vilken lektion! sa Sture när han 
och Knut var på väg hem efter skolans slut. - 
Ja men det är ganska mycket att ta in, tyckte 
Knut. Att inte löna ont med ont utan med gott 
och att vi har ansvar för jorden. Jag menar 
vad kan jag göra? - Massor! sa Sture - Vad då 
till exempel? undrade Knut.- Tja handla kläder 
och saker hos din kompis Gunilla, visst hade 

hon en second hand-butik? och fortsätta bry 
dig om dina vänner, sa Sture. - Jo men spelar 
det någon roll på riktigt? frågade Knut, - ja 
menar det är ju massa krig och folk svälter 
och polarisarna smälter. - Jag tror att det 
spelar roll, sa Sture bestämt,- för du inspirerar 
någon annan att tänka och handla så att värl-
den blir bättre och då blir den det, så det så. 
- Ja du har rätt, sa Knut - Klart jag har rätt! sa 
Sture självsäkert. - Vi ska ju förändra världen! 
sa Sture och slog ut med armarna. - Du får ha 
en go helg! Vi ses på måndag. Sture vinkade 
och sedan slängde han sig upp på sin skate-
board och rullade nerför backen till sig. Knut 
traskade hemåt och fortsatte fundera på det 
här med att förändra världen. 
- Mamma jag är hemma! ropade Knut medan 
han hängde av sig jackan - Mamma?! Men 
hon svarade inte. Knut gick in i köket och 
där låg en lapp: ”Knut Jag är hos Gunilla, det 
finns mat att värma i kylen, ring om det är 
nått eller du vill komma och hjälpa till! Kram 
mamma. Knut tog fram maten och satte in 
den i micron sen ringde han till mamma. - 
Hej vännen! Har du haft en bra dag i skolan? 
svarade mamma - Jo vi hade en jättespännan-
de lektion om att vi ska ta hand om jorden, 
berättade Knut ivrigt, - och så flyttade datorn 
oss till massa vackra platser, du skulle varit 
med! Vad gör du då? undrade Knut samtidigt 
som han började tugga i sig lasagnen som 
blivit lite väl varm. - Jag och Gunilla håller på 
att sortera kläder och så funderar vi på hur vi 
skulle kunna organisera så att det blir ännu 
lättare att hitta de saker någon vill köpa. Vi 
skulle behöva ditt sinne för ordning, sa mam-
ma  - Mm jag ska bara ät upp, sa Knut med 
munnen full med mat. - Härligt! Då kommer 
jag och hämtar dig om tio minuter, kram så 
länge! Och så la mamma på.

Knut och mamma satt nu hemma i soffan 
med popcorn och kollade på TV. Ja alltså wow 
vilken dag det hade varit och vilken vecka. 
Knut kände att: Jo Sture hade rätt. Det spe-
lar faktiskt roll vad Knut gjorde, för om han 
försöker göra världen lite bättre där han finns 
och för de människor han möter blir världen 
bättre. Han kanske inte förändrar Hela värl-



den men han hade börjat och vem vet vad det 
skulle leda till? Knut kurade ihop sig jämte 
mamma och stoppade in en näve med pop-
corn, nu var det helg.

FUNDERINGAR 
• Vad kan du göra för att förbättra värl 
 den?

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 himmelen. Ge oss i dag 
det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit 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

 

KAPITEL 6: Förståelse  
för omvärlden

Knut gick med förväntan i stegen mot 
Bästakraftskolan. I dag skulle de få nya klass-
kompisar hade B.P berättat förra veckan, 
utbytesstudenter. Knut funderade på vad det 
betydde men mest tyckte han att det skulle bli 
roligt med nya kompisar.

- Det här är Celeste och Karim, välkomna 
till Tidskraftsklassen, sa B.P med värme när 
klassen hade landat i sitt klassrum, och här 
har ni Tidskraftsklassen. Sture, Naja, Knut 
och Robban, presenterade B.P med stolthet i 
rösten. - Tjena! Sa Sture och gick fram och häl-
sade. - Salam, svarade Karim och Sture kollade 
fundersamt på honom - Vad sa du? -Salam, 
svarade Karim - det är så vi hälsar där jag bor, 
betyder ungefär Frid och Fred. Vad betyder 
tjena? - öh jag vet inte, hej typ? - om du går 
tillbaka på ordet så betyder det att ”jag är din 
ödmjuke tjänare”, sa Robban som hade slagit 
upp det på sin handdator och nu räckte fram 
handen. - Det visste inte jag, sa Naja - Då är du 

mångas ödmjuka tjänare Sture. - Jag gör mitt 
bästa, till er tjänst, sa Sture och bockade sig. 
- Vad bra då kan du hjälpa mig att packa upp 
mitt rum sen, merci! Sa Celeste med glimten i 
ögat 
- Absolut, svarade Naja i Stures ställe, - vi kan 
hjälpa er bägge två efter skolan sa Robban - 
Merci, men det är lugnt, sa Celeste - Ja bättre 
om ni kommer när vi kommit i ordning tyck-
er jag, sa Karim vad sägs om fredag? - Ah ska 
bara kolla att det är lugnt hemma, men jag 
kommer gärna, sa Knut   - Kul! Ni är välkom-
na. Sa Celeste och log mot Knut som gjorde 
att Knut inte riktigt visste var han skulle göra 
med sig men till slut fick fram ett lite fånigt 
leende tillbaka. - Ok Tidskraftsklassen! Nu bör-
jar vi, sa B.P och så släcktes alla lampor.

- Nu vill jag att ni slår upp handboken på 
sidan 985 och läser från kapitel 3, vers 26-28, 
sa B.P efter att de hade haft tillits övningar för 
att lära känna varandra bättre, både gamla 
och nya tidskraftsklassare. ”Alla är ni näm-
ligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. 
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er 
Kristus. nu är ingen längre jude eller grek, 
slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett 
i Kristus Jesus.” Läste Naja och rynkade på 
näsan. - Men det stämmer ju inte, sa hon och 
fnyste. Människor behandlas ju jätteolika 
beroende på vad de kommer ifrån och om de 
är tjejer och killar. - Men kanske handboken 
säger att vi inte ska göra det? Undrade Knut 
försiktigt  - Göra vad då? undrade Naja  - Be-
handla människor olika, förklarade Knut 
- Men det blir inte rättvist det heller, sa Sture 
- Hur menar du? frågade Karim - Nä alltså, vi 
är ju olika, försökte Sture - Det jag tror Sture 
försöker få fram är att vi människor har fått 
olika förutsättningar, flikade Robban in och 
kollade upp från sin handdator. - En del av oss 
lär oss genom att läsa, andra genom att prova. 
En del är som bäst när de har en boll fram-
för sig, andra tycker det är jättejobbigt med 
bollar och springer helst och gömmer sig. - Ja 
men jag tror att det handboken pratar om 
är vårt värde, sa Celeste - Att alla människor 
är lika mycket värda för alla är skapade och 



älskade av Gud, med våra olikheter och våra 
kulturer. - precis, precis och det får avsluta 
dagens lektion, sa B.P - Tack för i dag! Vi ses i 
morgon, då ska vi börja förbereda oss för skol-
mästerskapen.

FUNDERINGAR:
• Använder du ord som du egentligen  
 inte vet vad de betyder, tror du?
• Alla är vi ett i Kristus Jesus, läste de.  
 Vad betyder det, tror du?
• Rättvisa, vad är det?
• ”Lika olika” finns det ett uttryck som  
 säger. Håller du med?

BÖN
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 fram-
tid skyddad av din hand. Amen

 

KAPITEL 7: Existens
Bip, bip, bip! Knut sträckte sig efter telefo-
nen - Hej Robban! Hur är läget? - Det har varit 
bättre, svarade Robban tyst i telefonen - Vad 
har hänt? Undrade Knut oroligt - Det är farfar, 
han ligger på sjukhus och mor undrade om 
jag kunde komma över till er när de är hos 
honom? - Klart du får!  Bara att komma hit, 
svarade Knut, mamma kommer hem snart 
och vi ska äta pannkakor så du behöver inte 
äta innan heller. - Ok, tack, sa Robban, då 
kommer jag över nu. 

När Robban ringde på dörren hade mamma 
hunnit komma hem, och stod och lastade in 
matvaror i kylskåpet. Knut gick och öppnade 
- Hej! Kom in. Robban gick in med tunga steg. 
- Vill du spela mind craft? Frågade Knut försik-
tigt - OK, sa Robban. De båda satte sig i soffan 
och började spela.
- Hej Robban. Vad är det som hänt med din 
farfar? frågade mamma och kikade ut från 
köket. 

- Han har fått en hjärtattack säger mor, svara-
de Robban - Kan en dö av det? undrade Knut. 
- Ja om det är en kraftig attack, svarade mam-
ma - Jag vill inte att farfar ska dö. Jag vill att 
han ska vara här med mig, sa Robban led-
set. - Vi kommer alla dö någon gång men vi 
hoppas att det inte är nu din farfar dör, sa 
mamma försiktigt, - men jag tror att även om 
han dör så kommer han vara med dig, inte på 
samma sätt som nu men i tankar, beslut och 
minnen. - Men när du dör är det ju slut, då 
slutar du ju leva, sa Robban - Både ja och nej 
tror jag, sa mamma - Ja du slutar leva här på 
jorden som vi gör nu, så på det sättet tar det 
slut men jag tror att du får komma till Gud 
när du dött. - Till himlen, sa Knut, där är min 
pappa och har det bra och förbereder värsta 
äventyret tills det är dags för mig och mamma 
att komma dit.  - Men saknar du honom inte? 
undrade Robban - Jo massor, i bland så mycket 
att det gör ont i hela kroppen sa Knut, fast jag 
är säker på att han har det bättre där han är 
nu, för han hade så ont i slutet, i himlen finns 
inte cancer, sa Knut bestämt.

- Nu är pannkakorna klara, varsågoda! sa 
mamma. Knut och Robban reste sig ur soffan 
och gick in i köket och satte sig till bords. Mm 
vad det skulle bli gott med pannkakor.

FUNDERINGAR:
• Vad tror du händer när vi dör?
• Jesus säger att ”Jag är uppståndelsen  
 och livet. Den som tror på mig, han ska  
 leva, om han än dör” (Joh 11:25).  Vad  
 innebär det?
 
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. 
Amen  



KAPITEL 8: 
Egna värderingar
- Hej Robban. Hur mår din farfar? frågade 
Knut när han kom fram till den gula ringen 
som tog dem till klassrummet. - Han är fortfa-
rande kvar på sjukhuset men han ska nog få 
komma hem efter helgen säger mor, svarade 
Robban och kollade upp från sin handdator. 
- Vad bra! Skönt, sa Knut och la en hand på 
Robbans axel. - Mm sa Robban och kollade ner 
på sin handdator igen. - Salam, hälsade Karim 
när han och Celeste kom gående till ringen. - 
Salam, hälsade de andra. - Haha vågar ni inte 
säga tjenare längre? Skrattade Celeste - Jag 
som trodde att vi skulle få hjälp av våra öd-
mjuka tjänare att komma i ordning. - Absolut, 
sa Naja när hon kom åkande på en skateboard 
så att flätorna fladdrade. - Coolt Naja är det 
Stures? Undrade Knut. - Nej det är min, sa 
Naja och såg förolämpad ut. - oj förlåt jag vis-
ste inte... stammade Knut - Ha hon skojar bara, 
det är min sa Sture när han kom småjoggande 
efter. - Där fick jag dig, skrattade Naja men 
jag funderar faktiskt på att önska mig en sån 
här eller en waveboard i födelsedagspresent. 
Det är riktigt roligt. Men nu får vi ta oss till 
klassrummet om vi inte ska komma försent. 
Tidskraftsklassen tog tag i den gula ringen 
och svisch så var de där.

- Kära Tidskraftsklass i dag ska vi ha lektion 
om värderingar, sa BP när han lika plötsligt 
som alltid dök upp i klassrummet. - Vad 
betyder värderingar? Frågade Celeste - Bra at 
du frågar, bra att du frågar, sa BP, värderingar 
handlar om att du eller ett samhälle tycker att 
det är bra eller dåligt att agera eller tycka och 
tänka på ett visst sett. Så vi ska göra oss med-
vetna om vad vi tycker och tänker om olika 
saker, ställ er på en linje, nu börjar vi.

-Bra jobbat kära Tidskraftsklass! Nu förtjänar 
ni en lång och härlig helg, sa BP när skol-
dagen var slut. Kom ihåg Allt vad ni vill att 
andra ska göra för er det ska ni också göra för 
dem. Tack för i dag, sa BP och försvann sin 
vana trogen. - Då skyndar vi oss hem, sa Ka-
rim, ni är välkomna i eftermiddag. - Merci, sa 
Knut och fick ett fniss från Celeste som gjorde 
honom lite röd om kinderna

- Alltså det där vi läste i handboken, om att 
allt är tillåtet, det är det ju inte, funderade 
Knut - Nä men om du fortsätter så säger den 
ju inte riktigt det, sa Naja. De var på väg hem 
till Celeste och Karim. - Nej den säger att allt 
är tillåtet- men allt är inte nyttigt, allt är tillå-
tet - men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget 
bästa utan andras, sa Robban - Och då tror jag 
att de tio budorden gäller och allt blir ju inte 
tillåtet om du först ska söka andras bästa, sa 
Naja - Precis, fast vi kanske inte är så bra på 
att leva efter dem sa Sture som sakta skateade 
runt dem. - Kan du de tio budorden Sture? frå-
gade Naja - Klart jag kan, sa Sture och fnyste, 
men nu är vi framme så du får förhöra mig en 
annan dag, sa han och ringde på dörrklockan. 

FUNDERINGAR:

•Kan du de tio budorden? Följer vi dem? Vad 
innebär de?
1-Du ska inte ha några andra Gudar vid sidan 
av mig. 
2- inte missbruka Herren din Guds namn. 
3-helga vilodagen. 
4-respektera din mor och far. 
5-inte döda. 
6-inte vara otrogen. 
7-inte stjäla. 
8-inte ljuga. 
9-ha begär till din nästas hus. 
10-ha begär till din nästas fru eller något som 
tillhör din nästa.

•Har värderingarna förändrats i Sverige sedan 
dina föräldrar var små tror du?

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 himmelen. Ge oss i dag 
det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit 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



KAPITEL 9: Fysiska  
utmaningar och ta hand 
om sin kropp
- Hoppas ni haft en god helg kära Tidskraft-
sklass och att ni vilat upp er, för nu börjar 
hårdträningen för skolkampen, var det första 
BP sa när klassen kom till klassrummet på 
måndag morgon. - Vi kommer jobba efter ett 
strikt träningsschema där ni är uppdelade två 
och två och sedan roterar ni. 

Knut och Sture fick börja ihop och de fick i 
uppdrag att ta sig igenom en hinderbana. - 
ska vi se vem som kan göra den fortast? und-
rade Sture. - kan vi väl, du får börja så tar jag 
tid, sa Knut, Klara färdiga, kör! Sture kastade 
sig in i hinderbanan som en panter, tog sig 
över hindrena som värsta parkour mästaren 
och klarade hela banan på 2.03 minuter. - Nu 
är det din tur, se till att akta dig för vattnet, 
det kommer lite plötsligt sa Sture när han 
hämtat andan. Knut ställde sig på startlin-
jen och så satte han iväg. Han sprang så fort 
benen bar honom men när det första hindret 
närmade sig insåg han hur otroligt högt det 
var. Där skulle han aldrig komma över... - sat-
sa Knut! Du klarar det, ropade Sture någon-
stans i fjärran. Jo men kanske att han skulle 
komma över, Knut tog sats och hoppade över 
hindret och landade på andra sidan. Han 
hade klarat det! Knut pinnade på, höll nästa 
på att ramla i vattnet trots att Sture hade var-
nat honom och kom tillslut i mål på 2.45 

Både Sture och Knut hann göra hinderbanan 
två gånger till innan BP ropade att det var 
dax att samlas igen. - Härligt Vänner! Ni har 
jobbat på bra, vi kommer strax byta men 
glöm inte att dricka vatten innan, sa BP, vi vill 
inte att ni ska svimma eller må dåligt. Naja 
och Celest hade fått göra beeptestet, att ta sig 
mellan två punkter innan det piper och pipen 
kommer tätare och tätare ju längre du håller 

på. - Ganska kul men jobbigt var deras utlå-
tande. Robban och Karim hade fått öva sig på 
att gå på slackline. - Det är svårare än vad jag 
trodde konstaterade Karim och Robban bara 
nickade. - OK kära Tidskraftsklass då kör vi 
igen sa BP och klassen bytte platser.

Hela veckan fick de göra liknande saker, för 
skolmästerskapet närmade sig med stormsteg. 
Knut tyckte att det var roligt för han insåg 
att han blev bättre på de saker han i början 
inte riktigt trodde sig kunna göra. I slutet 
av veckan gjorde han hinderbanan 20 sek-
under snabbare än första gången. - Nu Kära 
Tidskraftsklass får ni vila riktigt ordentligt i 
helgen och fylla på energi så kör vi igen nästa 
vecka, för veckan där efter är det den stora 
sammandrabbningen. Tack för i dag, sa BP 
och försvann ur klassens åsyn.

FUNDERINGAR
• Känner du igen dig i hur Knut tänkte,  
 att han inte skulle klara av hindret? 
• Vad gjorde att han inte gav upp tror  
 du? 
• Varför vill BP att klassen ska vila i hel 
 gen?
• ”Förstår ni inte att ni är Guds tempel  
 och att Guds ande bor i er?” (1 kor  
 3:16). Vad tror ni detta har med berät 
 telsen att göra och vad betyder det?

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. 
Amen  



KAPITEL 10: Problem-
lösning och kritiskt  
tänkande
Så var dagen kommen. I dag var det dags för 
stora Skolmästerskapet. Knut hade haft lite 
svårt att sova på natten för hans hjärna hade 
rabblat superhjältar och vad de var kända 
för. Han visste inte vad det skulle vara bra för, 
hade varit bättre att sova men jaja, nu var det 
dags. Han gick in genom den snirkliga järng-
rinden och där vajade vimplar och flaggor i de 
olika klassernas ringfärger. Han såg sin gula 
flagga i ena hörnet och gick dit. 

- Bästa Kraftskolan! I dag inleder vi den stora 
klass-kampen, sa BP i en stor megafon - alla tio 
klasserna ska typ liksom tävla mot varandra, 
sa Gullan som plötsligt hade vipsat sig så hon 
stod jämte BP. - Här ser ni tävlingsschemat, sa 
BP och drog av ett svart skynke från en jätte-
stor tavla.   - Åh coolt! Sa Sture, - vi ska möta 
rumkraftsklassen i första omgången. De är 
bra, men vi är bättre. sa han med ett självsä-
kert flin. - Hur vet du det? undrade Celeste, - 
Har du sett dem tävla? - Nä men alltså, jag vet 
ju vilka de är och så... - Om vi samarbetar och 
gör vårt bästa kan vi nog ta dem, sa Naja. - Nu 
får vi börja värma upp tycker jag sa Robban 
och började sträcka på sig och framförallt 
sina fingrar, de andra nickade och började 
värma upp de också.

- Välkommen tid- och rumskraftsklasserna till 
er första prövning, sa en manlig dataröst. Ni 
ska så fort ni kan öppna denna dörr och sedan 
följa vidare instruktionerna. Må bästa klass 
vinna. Knut skrattade till, att öppna en dörr 
var ju inte så svårt men sedan såg han den, 
det var en stor röd dörr som svävade tre meter 
upp i luften. - Hur ska vi göra det här? Undra-
de Robban - Det är ju fusk att de har rumskraf-
ter, tyckte Sture. - sluta fokusera på de andra, 
sa Naja bestämt, - vad ska vi göra? Kom igen 
nu klassen! 

De hade löst det riktigt bra tyckte Knut när 
han vilade ut i gräset efter att de var klara 
med uppgiften. Naja hade stannat tiden sam-
tidigt som Sture hade hoppat fram i tiden och 
lyckats höra de forsatta instruktionerna och 
Knut hade kopplat upp sig på Stures sinnen 
å att de var två som hörde det och tillsam-
mans lyckades de förmedla tillräckligt mycket 
för att resten av klassen skulle kunna börja 
med de olika sakerna som skulle göras. Naja 
släppte tiden fri igen och de började jobba 
metodiskt med att rangordna saker efter när 
i tiden det hänt, flytta runt rutor så att de 
bildade ett mönster som sedan öppnade ett 
rum, ja det hade varit en stor uppgift men de 
hade klarat det. Nu gällde det bara att de hade 
klarat det fortare än rumskraftsklassen...

FUNDERINGAR
• Om någon säger att ”så här och så här  
 är det”, är det så då? 
• Vågar du fråga, som Celeste gjorde, om  
 du tror att det är på ett annat sätt? 
• Vad är ditt bästa tips om ni ställs inför  
 ett problem?
• I 1 Thessalonikerbrevet 5:21 står det:  
 ”men pröva allt. Ta vara på det som  
 är bra, och avhåll er från allt slags ont.”  
 Vad menar Paulus som skrivit brevet  
 med pröva allt tror du?
• Hur vet en vad som är bra eller ont?

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 himmelen. Ge oss i dag 
det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit 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



KAPITEL 11: Självinsikt och 
självkänsla, fantasi och 
kreativitet
Knut var fascinerad över hur bra hans klass 
jobbade på, efter första dagen låg Tidskraft-
sklassen på fjärde plats av tio möjliga. När 
andra dagen var slut hade de knappt in, de 
låg fortfarande på fjärde plats men nu var det 
bara ynka 13 poäng till förstaplatsen. Det var 
riktigt tätt och nu var det tredje och sista täv-
lingsdagen. Knut kände sig ganska mör i krop-
pen men det skulle inte få hindra honom. Det 
hade varit så roligt om de lyckades ta de där 
sista poängen och vinna!

De vann inte. Knut blev så sur så han var 
tvungen att gå bort och stampa lite i mar-
ken. - Varför är du arg? frågade Celeste som 
hade sett att Knut gick bort i ena hörnet av 
skolgården och följde efter. - Vi vann inte. sa 
Knut buttert. - Excuse, jag visste inte att du var 
sån tävlingsmänniska, sa Celeste och smålog 
mot Knut, - Nä inte jag heller, men vi var ju 
så nära... - Är du besviken på något du eller vi 
andra gjorde? undrade Celeste försiktigt. - Nej 
verkligen inte! Ni har jobbat på jättebra. - Du 
med! Sa Celeste och log - Vi jobbade på jätte-
bra, rättade sig Knut lite förläget, men det 
känns lite surt ändå, eller kanske just därför. - 
En kan inte alltid vinna, konstaterade Celeste, 
denna gången var det rumkraftsklassens tur. 
- Ja jag antar det, men... - Det är surt sa Celeste 
men du är inte mindre värd för det. - Vad men-
ar du med det undrade Knut - Jag tänkte bara 
att du kanske var en människa som lägger 
ditt värde i vad du gör och inte i vem du är, 
så jag ville bara påminna dig.  - Vad pratar ni 
om? Undrade de andra när de kom till hör-
net. - Att vara en persiko-människa istället 
för en ägg-människa, sa Celeste glatt. - Öh va? 
undrade Robban och kliade sig i huvudet. -Ja 

vad menar du, frågade Karim. - Jag menar, sa 
Celeste, att människor som förstår att de är 
älskade och bra, liknar persikor. De har en 
hård kärna men ett mjukt yttre så de går inte 
sönder om de får lite stötar. Människor som 
som bara tror att de är värda att älskas när de 
presterar och gör saker är som ett okokt ägg. 
Om de får stötar så att skalet går sönder så 
blir det inte mycket kvar av dem. - Det har du 
rätt i Celeste, sa Sture - det är jättelätt att tro 
att jag inte är någon om jag inte gör något. - 
Men jag måste säga att vi jobbade på bra i dag, 
sa Naja - Det gjorde vi verkligen, sa Knut - Vi 
får vara stolta även om vi inte vann, sa Celeste 
och började sedan skratta så att alla smittades 
och till slut stod de alla där och skrattade. 

FUNDERINGAR
• Kan du komma på någon som du tyck 
 er är en persiko-människa? Är du det? 
• Jesus säger att vi ska älska våra med 
 människor som oss själva, går det om  
 du inte älskar dig själv?
• ”Ty så älskade Gud världen att han  
 utgav sin enfödde son, så att de som  
 tror på honom inte skall gå under utan  
 ha evigt liv.” (Joh 3:16) Vad innebär  
 det? Och vad har det med persiko- och  
 ägg-människor att göra?
 
BÖN
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 fram-
tid skyddad av din hand. Amen


