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1. Vad är ledarskapsövningen? 

 
Ledarskapsövningen är ett evenemang som arrangeras av kursdeltagaren. Den är en väsentlig del av 

utbildningshelheten Grundutbildning för scoutledare. Från och med våren 2015 görs ledarskapsövningen i 

regel mellan utbildningens kursveckoslut om kursen utbildas som en traditionell veckoslutskurs. I 

övriga fall görs ledarskapsövningen efter kursdelen. Under ledarskapsövningen får kursdeltagaren leda 

människor, projekt och fram för allt sig själv. Han eller hon ges en möjlighet att få öva hur man leder 

och organiserar ett evenemang från början till slut. För att kursdeltagaren skall lära sig så mycket som 

möjligt gäller det därför att välja en uppgift som han eller hon inte har gjort tidigare. Då får 

kursdeltagaren maximal nytta av sin ledarskapsövning varvid den inte genomförs endast för att slutföra 

grundutbildningen och för att kunna ansöka om scoutledarfullmakt.  

 
2. Valet av handledare 

 
Det är i första hand kåren som stöder kursdeltagaren i sin ledarskapsövning och genomförandet av den. 

Därför är det kursdeltagarens kår som ser till att en handledare utses för den som skall genomföra sin 

grundutbildning för scoutledare. Som handledare ska du själv ha fått din scoutledarfullmakt men du 

behöver inte nödvändigtvis vara aktiv eller ens medlem i den kår som kursdeltagaren hör till. Ibland kan 

det t.o.m. vara enklare att handleda någon som man inte känner så bra från förr. Kursdeltagaren 

ombeds berätta namnet på sin handledare redan vid anmälningen till utbildningen. Handledaren bör 

ha möjlighet att delta i kursdeltagarens ledarskapsövning.  

 

Inför det första kursveckoslutet skall deltagaren skriva ner sina initiala tankar om sin ledarskapsövning. 

Det är därför viktigt att deltagaren redan innan kursen har en första träff med sin handledare, antingen 

ansikte mot ansikte eller över nätet (Skype, Google hangout). Blanketten för detta skickas till deltagaren 

med det första kursbrevet. Blanketten finns även på verksamhet.scout.fi fall ni träffas innan 

deltagarbrevet nått fram. 

 
 

3. Valet av en lämplig ledarskapsövning 

 
Ledarskapsövningen går ut på att arrangera ett evenemang. Evenemanget får gärna vara en del av 

kårens vanliga verksamhet, exempelvis  

 en utfärd (för en åldersgrupp, en avdelning, ledarkåren eller hela kåren) 

 ett utbildningstillfälle 

 ett läger, en hajk, en vandring eller  

 något annat (traditionellt) evenemang inom kåren 

 

Ett tidigare arrangerat evenemang kan inte räknas som ledarskapsövning.  

 

Ifall evenemanget är så stort att det är inte är ändamålsenligt att ensam vara huvudansvarig för det, är 

det möjligt att dela på ansvaret med någon annan. I dylika fall är det viktigt att ansvarsfördelningen 

tydligt kommer fram i rapporten.  
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För att räknas som tillräckligt omfattande bör evenemanget innehålla en övernattning. Dagsevenemang 

kan godkännas om de arrangeras för ett stort antal deltagare, exempelvis hela regionens vargungedag. 

Kontakta Utbildningsgruppen om du som handledare är osäker på ämnet för ledarskapsövningen.  

 

Vidare bör uppgiften vara intressant och inspirerande, lämpligt omfattande och tillräckligt utmanande 

för den du handleder. En uppgift som är lämplig för en nybörjare är inte det för någon som redan en 

längre tid varit ledare. Ett stort evenemang betyder inte automatiskt att planeringen och förverkligandet 

av detsamma skulle vara utmanande. Något till synes väldigt litet men som aldrig förut verkställts i 

kåren kan vara mera utmanande än hela kårens stora häftiga vårhajk för vilken kåren redan har många 

rutiner. Ledarskapsövningen får inte vara något man kan göra med vänster hand men inte heller något 

som är oöverkomligt stort.  

 

 

Målet med ledarskapsuppgiften är att den du handleder 

 fungerar som ansvarig ledare vid ett kårevenemang, 

 leder arbetet genom att lägga upp mål för evenemanget och ansvara för planeringen, 

verkställandet och utvärderingen av det (fungerar som projektledare) 

 bekantar sig med ett projekts olika skeden och projektarbete  

 utvärderar tillsammans med handledaren sina egna ledarskapsegenskaper och hur 

målsättningarna för evenemanget uppfylldes 

 
4. Innehållet för grundutbildningens kursdel i förhållande till ledarskapsövningen 

 
En utbildningsmodul om grunderna i projekthantering ingår i grundutbildningens kursdel. 

Målsättningen är att modulen fungerar som ett stöd för den egna ledarskapsövningen. Häftet Deltagarens 

instruktioner innehåller en kort del om projektplanering. Häftet delas ut på kursen och kan även laddas 

ner från verksamhet.scout.fi. 

 

I samband med ledarskapsövningen bör deltagaren åtminstone fundera över följande: 

 Evenemangets konkreta och mätbara målsättningar 

 Projekttidtabellen 

 Budgeten och eventuella bidragsansökningar 

 Evenemangstidtabellen 

 Säkerheten 

 Marknadsföringen 

 Transport- och materialbehovet 

 Ledarresurserna 

 Utvärderingrn av evenemanget 

 

Scoutingens värderingar, scoutprogrammet, scoutmetoden och målen för fostran är de grundstenar 

som gör vår verksamhet till just scouting. Efter grundutbildningen bör deltagaren kunna använda sig av 

scoutprogrammet och tillämpa scoutmetoden. Speciellt scoutmetoden är en väsentlig del då ett 

scoutevenemang planeras och genomförs. Vi hoppas därför att du som handledare lyfter fram den och 
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även föregår med gått exempel. Varför inte se till att alla delar av scoutmetoden är närvarande under 

handledningsprocessen? 

 

I rapportdelen för ledarskapsövningen frågas efter vad som gjorde evenemanget till ett 

scoutevenemang. Under den rubriken ser vi gärna att deltagaren reflekterar över hur scoutingens 

värderingar och scoutmetoden syntes under evenemanget. Hjälp gärna deltagaren att fundera kring 

detta. 

 

Målen för fostran tangeras under kursdelen, men en djupdykning i dem görs först under scoutledarens 

fortsättningsutbildning (TG). Målsättningen efter grundutbildningen är att deltagaren förstår att de 

enskilda aktiviteterna i scoutprogrammet är planerade för att stöda målen för fostran. Genom att 

använda scoutprogrammet som planerat kommer även målen för fostran att uppfyllas. Deltagarna på 

kursen ber ibland om råd om hur man bör göra om kårens medlemsstruktur är sådan att det inte går att 

genomföra scoutprogrammet enligt Ledarmappens anvisningar. Anpassning av programmet är en viktig 

del vid arbete i kårerna. Temat behandlas mer ingående under fortsättningsutbildningen och vi hoppas 

att du som handledare kan uppmuntra deltagaren att i sinom tid delta i den.  

 
 

5. Vad är handledarens roll? 

 

Den som utför grundutbildningen för scoutledare kan redan ha en hel del ledarerfarenhet i bakfickan då 

han eller hon anmäler sig till kursen. Ledarskapsövningen är dock alltid en ny utmaning för varje ledare. 

Han eller hon behöver stöd, ledning och goda råd samt definitivt ett bollplank att kunna bolla tankar 

och idéer med. Därför har DU som handledare en oerhörd betydelse. Din viktigaste uppgift är att 

väcka tankar och idéer hos kursdeltagaren samt att finnas till som stöd för honom eller henne. 

Handledarens roll är att stöda och uppmuntra kursdeltagaren under hela grundutbildningen så att han 

eller hon på det bästa möjliga sätt kan slutföra sin utbildning samt ha fått något värdefullt ut av 

densamma. 

 

Ibland kan det vara väldigt svårt att handleda någon annans projekt. I stället för att väcka tankar och 

idéer kan det t.ex. vara enklare för dig att bara säga hur något borde göras. Fundera dock på att den du 

handleder då inte lär sig så värst mycket. Kom därför ihåg att din roll är att finnas till för kursdeltagaren 

så att han eller hon får planera och genomföra sitt projekt såsom han eller hon tänkt sig och – jo – 

ibland få göra ett eller annat misstag. 

 

Fundera också på olika sätt att lyfta fram saker, jämför till exempel: 

- Kom ihåg specialdieterna!  

med  

- Hur har ni tagit allergier och specialdieter i beaktande? 

 

I det tidigare fallet har handledaren utgått ifrån att den handledde inte själv uppmärksammat 

specialdieterna. Förutom att det kan kännas nedtryckande för den handledda så får handledaren inte 

heller veta något mer. I den senare versionen kommer handledaren att få en beskrivning av hur saken 

tas i beaktande. Om det är så att den handledda inte tänkt på saken så kommer det också fram.  
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Som handledare gör du inte ledarskapsövningen i stället för den du handleder men redan under er 

gemensamma resa kan och skall du ge feedback och goda råd för att styra den du handleder in på nya 

vägar och funderingar. Kom ihåg att även om konstruktiv feedback är viktig, så skall den blivande 

ledaren också få positiv feedback. Det är viktigt att du ger feedback åt den du handleder senast vid 

slutet av övningen. Feedbacken skall gälla både det han eller hon lyckats med och vad han eller hon 

kunde ha gjort bättre. I stället för att för mycket fokusera på det praktiska (t.ex. ta med en extra kastrull 

nästa gång) försök poängtera ledarskapet och på vilket sätt den du handleder fungerat som ledare. På så 

sätt ger du den du handleder en möjlighet att utveckla sig själv som ledare. 

 

6. Handledarskap i praktiken 

 
Du som handledare 

 deltar i ledarskapsövningen från första början 

 ger (konstruktiv) feedback under planeringen av evenemanget 

 hjälper kursdeltagaren att hitta de svar han eller hon behöver och vid behov ger goda råd 

 deltar i det evenemang som kursdeltagaren förverkligar 

 agerar som vilken ledare som helst under evenemanget 

 stöder kursdeltagaren och ger goda råd under själva evenemanget 

 utvärderar efteråt evenemanget tillsammans med kursdeltagaren (vad gick bra, vad kunde ha 

gjorts annorlunda, vad lärde du dig, o.s.v.) 

 hjälper kursdeltagaren att reflektera över det egna ledarskapet 

 ger ett skriftligt utlåtande efter att ledarskapsövningen är slutförd 

 

Vi önskar att du som handledare har åtminstone tre ordentliga diskussionstillfällen med den du 

handleder, två före evenemanget och en utvärderingsträff efteråt. Utöver det arbetar ni på det sätt som 

ni tillsammans kommit överens om. På kursdelen poängteras det att deltagaren är ansvarig för att 

kontakta handledaren. Vi hoppas ändå att du som handledare tar initiativ om inget hörs från deltagaren. 

Nedan finns en stomme som kan användas för handledningsdiskussionerna 

 

Första träffen (innan första kursveckoslutet) 

 Inledande genomgång av ledarskapsövningen  

 Diskussion kring målsättningarna för evenemanget 

 Diskussion om vad som gör evenemanget till ett scoutevenemang 

 Överenskommelse om hur kontakten mellan handledare och deltagare skall skötas 

 

Andra träffen (efter första kursveckoslutet men innan evenemanget) 

 Lägescheck, hur löper de olika områdena 

 Evenemangstidtabellen och programplaner 

 Scoutmetodens och scoutprogrammets användning under evenemanget 
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Tredje träffen (efter evenemanget) 

 Utvärdering av ledarskapsövningen 

o Rapportblankettens frågor är en bra utgångspunkt 

 Eventuell evenemangsrapportering till kåren 

 Genomgång av handledarens utlåtande 

 
 

7. Vad innehåller handledarens utlåtande? 

 
Efter att ledarskapsövningen är slutförd skriver du ett utlåtande. Utlåtandet är i främsta hand menat 

som feedback åt den du handlett. I andra hand hjälper utlåtandet även den som behandlar och skall 

bevilja scoutledarfullmakten att skapa sig en bild av hur ledarskapsövningen genomförts. Då har du 

rollen att som en mera erfaren ledare ta ställning till ledaregenskaperna hos den du handlett samt ta 

ställning till hur evenemanget planerats, verkställts och utvärderats. 

 

Ditt utlåtande borde innehålla: 

 en beskrivning av hur den du handlett och du har hållit kontakt under övningens gång 

 en utvärdering av ert samarbete och hur det lyckats 

 en utvärdering av hur ledarskapsövningen framskridit och lyckats 

 en utvärdering av hur evenemangets målsättningar förverkligats 

 en utvärdering av hur den du handlett lyckats i sitt ledarskap och hur han eller hon utvecklats 

som scoutledare 

 feedback åt den du handleder  

 ett tack 

 

Läs igenom rapporten och ifall du anser att någonting saknas kan du ta upp den aspekten i ditt eget 

utlåtande. Ifall rapporten är bristfällig kan du be deltagaren att komplettera den eller skriva om den 

innan den skickas in för godkännande. Kom ihåg att även gå igenom ditt utlåtande med den du 

handleder samt egenhändigt underteckna utlåtandet. Den du handleder kan lämna in sin ansökan 

elektroniskt, med begärda underteckningarna inskannade. 

 

De vanligaste fallgroparna som det lönar sig att undvika! 

 

 handledarens utlåtande saknas eller är inte underskrivet 

 kårchefens rekommendation saknas  

 själva ansökningsblanketten saknas 

 frågorna är besvarade med endast ett ”ja” 

 grundfakta om evenemanget förblir oklart (var, när, vilken åldersgrupp...) 

 det är oklart vad kursdeltagaren hade för ansvarsområde under planeringen och genomförandet 

(ifall flera personer var involverade i planeringen) 
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8. Vem stöder handledaren? 

 
Även om du har som uppgift att stöda och leda den du handleder genom ledarskapsövningen förväntas 
du inte göra det utan eget stöd. Kom därför ihåg att du alltid kan vända dig till 

 utbildningsansvariga eller någon annan ledare i den egna kåren (eller den kår som den du 
handleder är medlem i) 

 FiSSc:s utbildningsgrupp 

 kursstaben för den kurs den du handleder genomför 
 
Utbildningsgruppen tar gärna emot förslag eller åsikter om grundutbildningen för scoutledare! 
 
 
Bilagor 

 
Alla bilagor och blanketter som härrör sig till Grundutbildningen för scoutledare finns på förbundets 
hemsidor. Du kan även rådfråga kansliet vid behov. 
 

 


