
GRUNDUTBILDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR LEDARE I EQUMENIA

NAMN:

I samband med att du går ledarutbildningen Grunden finns detta 
arbetshäfte att använda. Det kommer hjälpa dig att hänga med i 

videon, möjliggöra för djupare samtal och inbjuda till en mer 
praktisk och kreativ process. Tillsammans med reflektionsmoment 

finns utrymme att skriva ner dina tankar.

Detta häfte innehåller även tips, övningar och annat material i linje 
med de teman som utbildningen tar upp. Gör övningarna enskilt eller 

med ledargruppen, i samband med att du tar del av utbildningen.

ARBETSHÄFTE



2

Vad är Equmenia för dig? Reflektera för dig själv eller samtala i 
ledargruppen kring:
• Vad du skulle vilja att det här sammanhanget får vara? 
• Vad finns att hämta? 
• Vad vill du bidra med? 
• Vad i ditt ledarskap i Equmenia ser du extra mycket fram emot?

Vi är Equmenia
- Reflektionsmoment

Ta tillfället i akt att sätta dig in i 
Equmenias värderingar. Varför 
inte skriva ut eller beställa och 
rama in den snygga postern?

equmenia.se/idebank/ 
equmenias-varderingar



3

Historien berättar om att Equmenia som ungdomsrörelse och 
kristet sammanhang har varit med och banat väg för både det 
ena och det andra. Reflektera för dig själv eller samtala i ledar-
gruppen om:
• Vad vi kan vara med och bana väg för framåt?
• I vilka samhällsfrågor kan vi få vara en viktig röst?

Övning - fyll i tidslinjen
Lägg till händelser som ni skulle vilja se blir verklighet, och där att ni kan få spela en viktig roll. 
Det kan vara stora och små saker, nära och långt bort. 

Bakgrund  
och historia

Reflektionsmoment
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Reflektera för dig själv eller samtala i ledargruppen kring hur 
det här med medlemskap funkar i just din förening. 
• Känns det enkelt att bli medlem? Hur kan det annars  

tydliggöras? 
• Finns det någon särskild person som ansvarar för  

sådana här saker? 
• Brukar ni ta upp närvaro? 
• Hur pratar ni om medlemskap med deltagarna? 
• Hur tänker du att din förening skulle kunna arbeta mer 

strategiskt med medlemskapsfrågan?

Föreningsdemokrati 
och organisations-

struktur
Reflektionsmoment

På webben finns medlemskort 
att ladda ner. Se till att alla 
barn och unga blir medlemmar 
i Equmenia, och skriv ut och 
dela ut medlemskort så alla 
känner att de är en i gänget!

equmenia.se/idebank/ 
medlemskort
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Reflektera för dig själv eller samtala i ledargruppen kring hur du 
ser på att Equmenia har en kristen grund. 
• Vad är din erfarenhet av kristen tro? 
• Om du skulle få frågan om att leda en andakt, hur skulle det 

kännas för dig?

Tro och  
ledarskap

Reflektionsmoment

För tips på 10 sätt att ut-
forma andakter på finns 
”Andakter och andaktstips”. 
Kolla igenom det materialet 
och skriv ner vad som tillta-
lar dig, så är du redo om du 
någon gång får frågan. Du 
hittar det – och mycket mer  
– i Equmenias idébank! 

equmenia.se/idebank/ 
andakter-och-andaktstips

ANDAKTER
Nya andakter och andaktstips
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Ta en stund och reflektera för dig själv eller i ledargruppen kring 
vad som är ”det normala” i ditt sammanhang. 
• Vilka oskrivna ideal upplever du finns i din förening? 
• Vad händer med de som skiljer sig från normen? De barn och 

unga som inte kan betala lägeravgift, de som aldrig har lärt 
sig simma, den som inte är lika vältaligt som de andra…  
Kan ett barn som använder rullstol följa med på scoutlägret?

I Equmenia säger vi att alla barn och unga är välkomna; det betyder att även de som 
bryter mot det vi är vana vid ska känna sig inkluderade. Fundera på hur du och din fören-
ing kan arbeta för att fler ska känna sig välkomna och fria att vara sig själva i Equmenia.

Mångfald  
och inkludering
Reflektionsmoment

Övning - ”Normala” lådan
Här är en övning för att fundera på vilka oskrivna ideal – normer – som finns i just ert 
sammanhang och vad som anses vara normalt. Vad kan ni göra för att alla ska känna sig 
hemma och trivas?

Plocka fram ett tomt flingpaket, en flyttlåda, skokartong eller liknande och låt den symbo-
lisera din Equmeniaförening. Använd listan med attribut (nästa sida), eller skriv av dem på 
lappar (eller hitta på egna). 

Fundera på vilka av attributen som beskriver ”det normala” i ditt sammanhang. De lappar-
na lägger ni i lådan. 

På lapparna som har hamnat utanför lådan beskrivs attribut/egenskaper/förmågor som 
sticker ut från föreningens normer. Personer som avviker från det normala – hur har de det 
i sammanhanget? Trivs de? Känner de sig delaktiga? Välkomna? Fria att vara sig själva? 
Känner de sig som en i laget eller tror du att de kan känna sig utanför? Mindre värda? 

Varför hamnar vissa lappar inuti respektive utanför lådan i just er förening? Vad kan du och 
din förening göra för att fler ska trivas? Hur kan ni förändra normer som riskerar att vara 
socialt begränsande? Hur kan ni förändra de oskrivna ideal som finns i föreningen så att de 
i stället gynnar och inkluderar fler?

Exempel:  Om ”inte ha råd att betala lägeravgift” hamnar utanför lådan – vad innebär det 
för de barn och unga som det är verklighet för? Diskutera hur ni kan underlätta för dem 
och säkerställa att de trots detta känner sig som en i gänget. Kanske kan ni skapa rutiner för 
att alla barn ska kunna följa med på läger, oavsett möjlighet att betala lägeravgift?”
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vara utåtriktad 

vara inåtvänd 

prata flytande svenska 

inte kunna svenska 

använda rullstol 

tycka om att träffa nya människor 

ha råd att betala lägeravgift 

inte ha råd att betala lägeravgift 

kunna simma 

inte kunna simma 

sjunga fint 

vara tondöv

vara heterosexuell

ha påbrå från ett annat land än 
Sverige

ha svårt för att uttrycka sin  
vilja, känslor, åsikter 

 

vara kristen

inte vara kristen

använda många svärord

ha svårt att sitta still

vara lugn

kommunicera med teckenspråk

inte ha en kärnfamilj

ha secondhandkläder

ha en kärnfamilj

inte gilla sport

vara sportig

inte vara heterosexuell

vara bra på att uttrycka sina åsikter 

gilla när mycket händer på samma 
gång 

bli stressad eller orolig när mycket 
händer på samma gång  

Vad är det ”normala” i er förening  
– vad hamnar i er låda?



8

Reflektera för dig själv eller samtala i ledargruppen kring hur 
ni i din förening arbetar med hållbarhet och Equmenias håll-
barhetspolicy. Sitter ni kanske på någon rolig aktivitet på temat 
hållbarhet, som inte har hamnat i Idébanken än?

equmenia.se/idebank

Hållbarhet
Reflektionsmoment


