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1. Tryck remmens ända med tummen mot 
ditt pekfinger och gör de två första varven 
enligt bilden.

2.  Vänd fingrarna så att nagelsidan är vänd 
mot dig. Trä remmen under B-varvet.

3.  Flytta A-varvet över B-varvet. Gör ett hål 
mellan dem med ditt finger för remmen.

4.  Trä remmen under B-varvet i ”hålet”, 
sedan över A-varvet och slutligen under 
B-varvet igen.

5.  Vänd fingrarna så som du hade dem i 
början. Knopen är egentligen redan färdig, 
men gör ännu ett varv till.

6.  Följ hela tiden repets högra sida, tills 
knopen har två varv.

7.  Gör ännu ett tredje varv ifall repet är 
tillräckligt tunt för det. Fäst repets ändor 
genom att sy ihop dem och göm fogen på 
insidan av knopen. Nu är söljan färdig!

V A L K N O P E N
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Valknopen används som sölja i scouthalsduken av scouter som inte har gått grundutbildning 
för scoutledare. Knopen består av 5 slag och 3 varv och görs ofta av ett tunt rep i valfri färg 

(t.ex. åldersgruppens färg), till skillnad från ledarsöljan som görs av en brun läderrem. 



SCOUT- 
LEDARENS  
HANDBOK

SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY



REDAKTÖR
Jaana Gran

REDAKTION
Kirsi ”Kipa” Arolainen
Heidi Berg
Anne Hautakangas
Juha ”Mursu” Heikkinen
Tiia Hintsa
Noora Hynynen
Maya Hänninen
Ella Jokela
Tanja Lumiala-Huokuniemi
Lauri Luoto
Pauliina ”Pave” Moilanen
Sarita Murtojärvi
Anu ”Esme” Niemi
Jukka Niemi
Tyyni-Meri ”Tytti” Nurminen
Niina Raevaara
Marja Viluksela

SCOUTLEDARENS HANDBOK

UTGIVARE
Suomen Partiolaiset  
– Finlands Scouter ry

FÖRLÄGGARE
Oy Partio Scout Ab

partio.fi
#partioscout

ÖVERSÄTTNING
Linda Sointu

SVENSKSPRÅKIGA BO
KENS REDAKTION
Emilia Juslin 
Mikaela Korin-Niemi
Nina Martin
Christian Mylius

FÖRLAGSREDAKTÖR
Satu Laatikainen

ILLUSTRATIONER
Jan Lindström och Eeva Helle
Pärmillustration:
Jan Lindström

FOTOGRAFIER
Eeva Helle

LAYOUT OCH  
OMBRYTNING
Eeva Helle, Eeva Kangas
Chribbe Aarnio

TRYCKERI
Otava Kirjapaino Oy 2020

1. upplagan
ISBN  978-951-829-507-8

http://partio.fi


SCOUTLEDARENS HANDBOK 3

FÖRORD, FINSKA UPPLAGAN

Det här är Scoutledarens handbok, årsmodell 2020. I scouterna får både 
stora och små scouter öva på och lära sig nya saker. Som scoutledare 
kan du erbjuda andra möjligheten att lära sig något nytt och uppmunt-
ra till att ta nya utmaningar. Samtidigt kan du också utmana dig själv 
att ta dig an ett nytt uppdrag, även om du skulle känna dig nervös inför 
det.

Alla de som deltagit i att skriva den här handboken har kastat sig in 
i en ny utmaning och tagit sig an ett uppdrag som de aldrig förut haft. 
En del har fördjupat sig i sådana sidor av scoutingen som de inte från 
tidigare kände till så bra, andra har varit med om att skriva en bok för 
första gången i sitt liv. Det är med glädje och stolthet som jag har följt 
med de fantastiska scouter som deltagit i projektet. Jag har också själv 
fått lära mig en massa nytt. Därmed vill jag tacka alla som på något 
sätt tagit del av projektet: projektgruppen, författarna, de som editerat 
och korrekturläst, de som delat med sig av sin åsikt, de som läst och 
kommenterat, de som diskuterat, de som svarat på enkäter och de som 
stöttat. Din insats har varit viktig!
Syftet med den här nya versionen av Scoutledarens handbok är inte att 
ersätta den tidigare boken. Tvärtom kan böckerna användas parallellt 
och komplettera varandra. I den här boken har vi samlat sådan infor-
mation som vi på olika scoutevenemang har uppfattat att scoutledare 
skulle ha hjälp av. Vi har gjort vårt bästa för att svara på de utmaningar 
som lyfts fram och för att berätta var man hittar eller hur man kan söka 
efter svaren. Vi hoppas att den nya Scoutledarens handbok blir en del 
av din scoutvardag och att du har nytta av den.

Tack för att du är en del av den stora, världsomfattande gemens-
kapen av scouter. Låt oss tillsammans fortsätta sträva efter det som 
Robert Baden-Powell, B-P sade: ”Försök att en gång lämna denna värld 
en smula bättre än den var, när du kom in i den.” (Robert Baden-Powell, 
Scouting for Boys)

På återseende!
Jaana Gran

Chef för projektet Scoutledarens handbok
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FÖRORD AV ÖVERSÄTTAREN

Scoutledarens handbok är en bra påminnelse om hur mångsidigt scou-
ting är. Den sätter ord på allt det som vi lär oss genom att vara scout-
ledare. Boken är också en gedigen helhet och ett heltäckande verk om 
scoutledarskap. Tack vare det här fungerar den som ett orubbligt stöd i 
scoutledarrollen, oansett hur stort eller litet uppdraget är. Den fungerar 
också som en bro mellan scoutvärlden och det övriga – med hjälp av 
orden kan du berätta om vad scouting innebär, vad det betyder att vara 
scoutledare och vad allt du lär eller redan har lärt dig.

Jag har fått leda ett redaktörsteam av duktiga och erfarna scoutle-
dare. Vi har gått igenom texterna med finlandssvenska scoutglasögon 
och finjusterat dem för att ännu bättre passa Finlands svenskspråkiga 
scouter. På samma sätt som den finskspråkiga redaktionen gjort har 
också jag och mitt team tagit oss an ett nytt uppdrag. Vi har lärt oss 
under arbetets gång och gjort vårt bästa för att uppnå ett bra resultat: 
en handbok för de svensktalande scouterna och kårerna i Finland, men 
också en bok för dem som vill läsa mera om scoutledarskap på svenska. 
Som elektronisk bok fungerar handboken ypperligt som ett uppsla-
gsverk där du lätt kan söka efter det du behöver svar på, vare sig du 
undrar om scoutingens historia, vill veta om gruppens utvecklingsfaser 
eller behöver tips på hur du kan förverkliga ett ledarmöte.

Jag hoppas att du också vågar ta dig an nya utmaningar och använ-
der handboken till din hjälp både på scoutstigen och i ditt övriga liv!

Linda Sointu



SCOUTLEDARENS HANDBOK6

M Å L S ÄT T N I N G

AT T LEDA S IG S JÄLV

AT T L E DA 
E N G R U P P

AT T L E DA 
V E R K S A M H E T E N
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LEDARSKAP I SCOUTINGEN

INLEDNING
Ledarskap är en viktig del av scoutverk-
samheten. Med hjälp av ledarskap kan 
man förverkliga scoutingens målsätt-
ning, att fostra ansvarsfulla, aktiva och 
självständigt tänkande medlemmar av 
det lokala, nationella och internationella 
samfundet. På det sättet bygger man en 
bättre värld. Att öva på ledarskap hör till 
scoutfostran för alla åldersgrupper – i 
scoutingen får individen ända från ung 
ålder öva på att vara ledare och på att ta 
en aktiv roll i samhället. Scouterna får nya 
ledarskapsfärdigheter genom varierande 
uppdrag och därtill erbjuder scoutingens 
utbildningssystem mångsidig ledarskaps-
utbildning. I scoutingen utgår man från 
tanken att var och en kan lära sig att bli 
ledare. Genom learning by doing, det 
vill säga att själv prova på, kan scouten 
utveckla sitt ledarskap.

I scoutingen betyder ledarskap 
samarbete. Samarbetet utgår ifrån ett 
gemensamt mål: att uppnå scoutingens 
mål, engagera och stärka andra människor 
samt åstadkomma förändring. Scouting 
fostrar till ledarskap som baserar sig på 
värderingar, inställning och kunskap – 
inte på status eller titlar. Scoutledarskapet 
är en gemensam aktivitet där var och en 
får leda och blir ledd.

Ledarskap som fenomen och begrepp 
är omöjligt att definiera helt fullständigt, 
men med hjälp av olika modeller och 
teorier kan man både förklara och förstå 
det bättre. Det sätt på vilket ledarskap 
ses inom scoutingen kallas scoutingens 
ledarskapsuppfattning. Ledarskapsupp-
fattningen innefattar hur scouter talar om 
och förverkligar ledarskap. Värdebaserat 
ledarskap hör till scoutingens ledarskaps-
uppfattning. I värdebaserat ledarskap 
bygger individen upp sitt ledarskap med 

hjälp av både sina egna värderingar och 
scoutingens ledarskapsmodeller. Ledar-
skapsmodellerna beskriver individens 
kunskaper och inställning. De två världs-
förbundens ledarskapsmodeller skiljer sig 
från varandra. Modellerna har uppkommit 
som ett resultat av ett omfattande utveck-
lingsarbete. Ledarskapsmodellerna be-
skriver på vilket sätt man leder människor 
inom scoutingen och vilka olika delområ-
den eller färdigheter ledarskapet innehåll-
er. De visar olika perspektiv på ledarskap 
och hur man talar om och utvärderar det.

SCOUTINGENS LEDARSKAPS
MODELL (WOSM)
Världsförbundet för Scoutrörelsen 
(World Organization of the Scout 
Movement, WOSM) har utarbetat sin 
ledarskapsmodell under åren 2014–2017. 
Under arbetsprocessen kallade man 
modellen för 21st Century Leadership in 
Scouting men senare fick den namnet 
Leadership in Scouting.

WOSM:s ledarskapsmodell beskriver 
dels hurdant scoutledarskapet är, dels hur 
det är möjligt att utveckla sitt eget ledar-
skap. Den visuella modellen gör det lättare 
att tala om och uppnå samförstånd om 
ämnet. Dessutom förmedlar den att man 
kan anpassa modellen i scoutprogrammet, 
i att stödja de frivilliga och i att utveckla 
organisationen. Scoutprogrammet gör 
det möjligt för scouten att utveckla sina 
färdigheter inom ledarskapsmodellens 
olika delområden. Delområdena består av: 
att visionera, att organisera, att kommu-
nicera och att leda sig själv. De specifika 
kunskaper, färdigheter och attityder som 
krävs för ett framgångsrikt ledarskap 
varierar beroende på samhällenas särdrag 
och förändras också över tiden.
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ATT VISIONERA: 
att brainstorma och 

inspirera andra, att sätta 
mål mm.

ORGANISATIONS-
FÖRMÅGA: 

projektledarskap, att 
fördela uppgifter, att 
verkställa idéer mm.

ATT LYSSNA: 
att involvera, att säga 
tack, ge och ta emot 

feedback mm.

ATT LEDA 
SIG SJÄLV: 

att lära sig nytt, 
självutvärdering, 
livskompetens

MÅL- 
SÄTTNING :

Vision
Riktning

dröm

VERKSAMHET: 
konkretisering, planering, 

redskap, utvärdering

GRUPP: 
tillsammans, öppenhet, 
interaktionsfärdigheter, 

respons

JAG:  självkännedom, 
att leda sig själv, självkänsla

Scoutingens ledarskapsmodell (WOSM) 
innehåller följande helheter gällande 
ledarskapsfärdigheter: 

Att visionera (målsättning)

Att lyssna (grupp)

Organisationsförmåga (verksamhet)

Att leda sig själv (jag)

Från ledarskapsmodellens fyra dimensioner 
kan man lyfta fram fyra ledarskapsfärdigheter, 
vilka var och en kan öva på och utveckla. Alla 
kunskaperna hänger ihop med varandra och 
behövs för att uppnå en bra helhet. På samma 
sätt som söljan på bilden binder ihop liljan 
binds ledarskapet ihop av ledarens förmåga av 
att leda sig själv. Alla ledarskapets dimensioner 
är viktiga men beroende på uppdraget kan en 
eller ett par dimensioner betonas. Den här le-
darskapsmodellen svarar på frågan om hurdana 
ledarskapsfärdigheter man övar på, lär sig och 
utvecklar i scoutingen.
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ATT LEDA  
SIG SJÄLV

UR REFLEKTERANDE 
PERSPEKTIV

ATT LEDA 
SAMSPEL

UR SAMARBETS- 
PERSPEKTIV

ATT LEDA 
FÖRNYELSE

UR PERSPEKTIVET FÖR 
KREATIVT OCH KRITISKT 

TÄNKANDE

ATT LEDA
 PÅVERKAN

UR PERSPEKTIVET ATT 
AGERA ANSVARSFULLT

ATT LEDA 
STYRKOR

UR JÄMSTÄLLDHETS-
PERSPEKTIV

ATT LEDA 
MÅNGFALD
UR MÅNGFALDS-

PERSPEKTIV

Scoutingens ledarskapsmodell, WAGGGS
Den här ledarskapsmodellen fokuserar på olika perspektiv gällande ledarskap 
och på olika sätt att leda. De sex olika perspektiven hjälper att skapa en bild 
av och förstå ledarskapets olika dimensioner. De här dimensionerna skapar 
mångfald och variation då man planerar och förverkligar scoutverksamheten.

FLICKSCOUTERNAS VÄRLDS
FÖRBUNDS LEDARSKAPS
MODELL (WAGGGS)
Den ledarskapsmodell som flickscou-
ternas världsförbund (World Asso-
ciation of Girl Guides and Girl Scouts, 
WAGGGS) har utarbetat heter Leading 
for Her World. Den utarbetades under 
åren 2014–2017. 

Flickscouternas världsförbunds 
ledarskapsmodell har fokus på att 

möjliggöra för medlemmarna att 
utvecklas till sin fulla potential 
som ansvarsfulla medborgare i 
världen. Scouten agerar med både 
scoutrörelsens och världens bästa 
i åtanke och förändrar på samma 
gång sitt eget liv. I modellen ingår 
scoutrörelsens mål men den betonar 
också vikten av att scouten strävar 
efter sina personliga målsättningar 
och att hen förstärker sina färdigheter 
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i att bemästra sitt eget liv. Scoutingen 
erbjuder medlemmarna en trygg plats 
att öva på att vara modig, omsorgsfull 
och visa respekt. Medlemmarna 
erbjuds utbildning, olika program 
för att utveckla sitt ledarskap och 
meningsfull verksamhet för att kunna 
utveckla sina personliga styrkor. På det 
sättet kan de utveckla sina färdigheter 
och göra positiva förändringar i 
sitt eget liv, i scoutingen och i sitt 
samfund. WAGGGS:s ledarskapsmodell 
innehåller sex olika perspektiv på 
ledarskap som visar hur scouten 
via ledarskapet kan utvecklas som 
människa. 

LEDARSKAPET SES FRÅN FÖLJANDE 
PERSPEKTIV:
Att leda sig själv 
 ur reflekterande perspektiv

Att leda samspel 
 ur samarbetsperspektiv

Att leda förnyelse 
 ur perspektivet för kreativt och kritiskt 

tänkande

Att leda påverkan 
 ur perspektivet att agera ansvarsfullt

Att leda styrkor 
  ur jämställdhetsperspektiv

Att leda mångfald 
  ur mångfaldsperspektiv

Den här ledarskapsmodellen svarar på frå-
gan om på vilket sätt man leder i scoutingen 
och vilka olika tankesätt det finns om och i 
ledarskapet. 

VÄRDEBASERAT LEDARSKAP
Värderingar innebär de ideal och 
principer som vi anser viktiga. Värde-
baserat ledarskap baserar sig på god 
självkännedom och speciellt på att 
individen känner till sina egna värde-
ringar. Ledaren lägger märke till hur 
de personliga värderingarna påverkar 
beslutsfattandet och de val hen gör. 
Hen är också medveten om, beaktar 
och respekterar andras värderingar. 
Ledarens egna värderingar styr hens 
agerande i gruppen och omgivningen. 
Värdebaserat ledarskap innebär att 
man med jämna mellanrum för värde-
diskussioner och reflekterar över sitt 
eget agerande.

Scouting är en starkt värdebaserad 
rörelse som kännetecknas av dialog 
mellan scoutens individuella värde-
ringar och scoutingens värdegrund. 
Scoutingens värdegrund tar sig uttryck 
i scoutidealen, scoutlöftet och valsprå-
ket. I scouting förverkligas verksam-
heten och fattas besluten utgående 
från och i enlighet med värdegrunden.

KÄLLOR:
21st Century Leadership in Scouting
WOSM: Leadership in Scouting
WAGGGS: Leading for Her World
Scoutingens grundstadga.


