Innehåll
INTRODUKTION - de olika stegen och dess innehåll.............. 3

Handledarens ansvar............................................................ 4
STEG 1 - Förhållningssätt och förebild............................... 5

Tema 1 - Etiska riktlinjer och tystnadsplikt................... 5
Tema 2 - Förhållningssätt och Trygga Möten............... 7
Tema 3 - Ledarrollen............................................................ 8
Tema 4 - Leketik................................................................ 13
Tema 5 - Andakt................................................................ 14
STEG 2 - Metoder................................................................... 16

Tema 1 - Svenska kyrkans konfirmandarbete............ 16
Tema 2 - Hållbarhet Skapelse......................................... 18
Tema 3 - Metoder att använda i ledarskapet............. 19
Tema 4 - Gudstjänst och kyrkoåret.............................. 22
Tema 5 - Metoder för trossamtal.................................. 24
STEG 3 - Fördjupning och engagemang........................... 26

Tema 1 - Bibel grundrepetition...................................... 26
Tema 2 - Bibel 2.0 fördjupning....................................... 27
Tema 3 - Kyrkans tro och bekännelse.......................... 28
Tema 4 - Fördjupning........................................................ 31
Tema 5 - Engagemang...................................................... 32
BILAGOR

Bilaga 1 - Intyg................................................................... 33
Bilaga 2 - Förslag på kontrakt för ungdomsledare.... 34
Bilaga 3 - Tystnadspliktsförsäkran................................ 36
Bilaga 4 - Trygga Möten.................................................. 37
Bilaga 5 - Övning - gudstjänstens betydelse och
kyrkoordningen............................................... 39
Bilaga 6 - Vandring genom Lukasevangeliet............... 40
Bilaga 7 - Tidslinje.............................................................. 43
Bilaga 8 - Kyrkoårshjulet.................................................. 45
Bilaga 9 - Trosvandring utifrån de liturgiska
färgerna och kyrkoåret................................. 46
Kursplanen är sammanställd av:
Helena Viberg, Maria Kihl, Anders Nordlinder, Maria Vilander Holmquist.
Fördjupningshelgerna genomförs i samarbete med Svenska Kyrkans Unga.

2

Introduktion
De olika stegen och dess innehåll

Som ung ledare kan du välja att genomföra ett eller flera av de steg som erbjuds. Man måste
inte bestämma i STEG 1 om man ska gå alla stegen, utan det beslutet tar man efter varje steg.
I introduktionen till varje tema i alla steg, finns en målskrivning. För att uppnå målen så ges ett
antal förslag på metoder som kan användas vid utbildningstillfällena. Dessa kan varieras och
ersättas med andra metoder som svarar mot målen.
De olika stegen har olika fokus:

STEG 1 - Förhållningssätt och förebild
Tanken med STEG 1 handlar om att de unga ledarna ska hitta en grund i ett förhållningssätt,
som bygger på en kristen människosyn, där varje individ är skapad till Guds avbild. I STEG 1 får
unga ledare även reflektera över och prova på vad ledarskap i en kyrklig kontext kan innebära.
Lokalt i den egna församlingen utförs utbildningsträffar utifrån ledarmaterialet, som stiftet
tillhandahåller. Detta kan genomföras i olika former – i församlingen, i kontraktssamverkan
eller i samverkan med grannförsamlingen. Utbildningsträffarna kan ske sammanhängande på
till exempel ett helgläger, dagträffar eller vardagskvällar. Varje steg i utbildningen omfattar
cirka 15 utbildningstimmar.
Efter genomförd STEG 1 utbildning kan de unga ledarna få ett intyg (se bilaga 1).
Säkerställ att de STEG 1:or som vill delta på stiftets STEG 2-fördjupningshelg har deltagit i
undervisning kring alla de fem teman som ingår i STEG 1 utbildningen.
Alla unga ledarna ska innan STEG 2:s gemensamma fördjupningshelg ha fått praktisera sina
kunskaper, det vill säga planerat och genomfört andakt och lekpass. Detta kan göras i konfirmandgrupp, barngrupp, ungdomsgrupp eller i ledargruppen.

STEG 2 - Metoder
STEG 2 fokuserar på att ge konkreta verktyg för att utöva sitt ledarskap, och en återkoppling
till kyrkans tro och liv. Att jobba med kyrkoåret skapar en grund och är en bra nyckel till gudstjänsten och för att förstå vad vi gör i kyrkan och varför.
Under läsåret i församlingen ska de unga ledarna ha jobbat igenom de fem teman som finns i
utbildningsplanen för STEG 2. Under den gemensamma fördjupningshelgen jobbar vi med
fördjupning av de teman som finns i STEG 1 och STEG 2, med tyngdpunkt på kyrkoåret.
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Säkerställ att de unga ledare som vill gå vidare till STEG 3, har genomgått de fem teman som
finns i STEG 2. För att åka på fördjupningshelgen i STEG 3 krävs INTE att man har deltagit på
fördjupningshelgen i STEG 2. Fördjupningshelgerna är ett komplement för de som vill.
I STEG 2 utbildningen förväntas att man aktivt deltar i församlingens konfirmandarbete, det
vill säga att planera och genomföra olika aktiviteter i konfirmandgrupp.

STEG 3 - Fördjupning och engagemang
STEG 3 handlar om den personliga fördjupningen, att bli stärkt i tro och uppdrag, och att få en
chans att bygga på ett långsiktigt engagemang i församling om man vill.
För att ge de unga ledarna så goda förutsättningar som möjligt, att bredda sitt engagemang i
kyrkan, så behöver man lokalt under året jobba på att bygga relation mellan unga ledarna och
övriga anställda medarbetare, förtroendevalda och ideella i församlingen.
Utifrån lokala förutsättningar, passa på att använda STEG 3:orna i konfirmandarbetet och i
stöttning av de övriga unga ledarna i STEG 1 och STEG 2.

Handledarens ansvar
Att vara handledare för unga ledare, innebär att vara beredd att avsätta arbetstid för att handleda och utbilda unga ideella som grupp och som individer. Detta kan göras lokalt i församlingen
genom alla tre stegen. Som komplement kan man välja att delta på de gemensamma fördjupningshelger som Härnösands stift anordnar för STEG 2 och STEG 3. Detta kräver då att de unga
ledarna har jobbat med ledarmaterialet lokalt och de teman som ingår i respektive steg-utbildningsplan.
I handledaruppdraget ingår att:
• Upprätta en årsplanering för de unga ledarnas utbildning och medverkan i konfirmandgrupp.
• För de unga ledare som inte deltagit i alla fem teman från ledarutbildningsmaterialet ska
ges tillfälle att komplettera detta.
• Vi vill att handledarna följer ledarmaterialets teman och upplägg om man väljer att delta
i de gemensamma fördjupningshelgerna. Detta för att alla unga ledare i Härnösands stift
ska stå på samma bas. Ledarmaterialet är grund och ett stöd i utbildningen av unga ledare,
men man kan även komplettera med egna metoder inom de teman som ingår.
• För de församlingar som anmäler unga ledare till fördjupningshelg, krävs att handledare
medföljer. På fördjupningshelgen finns för handledare möjlighet till egen fördjupning och
erfarenhetsutbyte med andra handledare.
I rekryteringen av unga ledare:
• Inbjudan till konfirmanderna att fortsätta som unga ledare bör riktas till alla i konfirmandgrupperna.
• Var tydlig med att berätta vad som förväntas av den ungdom som väljer att bli ung ledare
– vad utbildningen innebär, tidsomfattning, uppdraget i församlingen, med mera. Kontrakt
kan med fördel skrivas med ungdomarna, se förslag till kontrakt i bilaga 2 (finns även att
ladda ner på intranätet som word-fil).
• Vill ni teckna kontrakt med unga ledare även inför deltagandet på fördjupningshelgerna,
finns även förslag till sådant att ladda ner på intranätet.
• OBS! Intyg och annat bör skrivas ut från intranätet. Förslag på intyg och andra bilagor finns
att ladda ner, ev. skriva om och skriva ut från Härnösands stifts intranät (se länk nedan).
Där finns även tystnadspliktsförsäkran att skriva ut, den får ej skrivas om eftersom den är
sanktionerad med våra jurister i befintlig form.
internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/stod-vid-utbildning-av-unga-ledare

4

När man bjuder in unga ledare till en första träff i STEG 1
kan man med fördel ha med församlingens årsplanering
för att visa på hur man kan vara ung och ideell på många
sätt i församlingen. Arbeta gärna redan i början av ung
ledartiden med tema 5 i STEG 3, (s. 32)

STEG 1

Förhållningssätt och förebild
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, är som en klok
man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom,
vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte.”
Matt 7:24-27

STEG 1 handlar om att de unga ledarna ska hitta en grund i ett förhållningssätt, som bygger
på en kristen människosyn, där varje individ är skapad till Guds avbild. I STEG 1 får unga ledare
även reflektera över och prova på vad ledarskap i en kyrklig kontext kan innebära. I varje tema
finns en målskrivning där det finns beskrivet vad utbildningstillfället ska resultera i för de unga
ledarna. I varje tema/träff skall det finnas med en andakt utifrån temat, se psalmförslag och
förslag till bibeltexter sist i varje tema.

TEMA 1 – ETISKA RIKTLINJER OCH TYSTNADSPLIKT
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 1-utbildning inom tema 1 ska de unga ledarna:

• Känna till de etiska riktlinjerna i konfirmandarbetet.
• Ha reflekterat över sin egen roll i samband med de etiska riktlinjerna.
• Känna till och förstå den egna tystnadsplikten i konfirmandarbetet, samt känna till
anställda medarbetares tystnadsplikt och vad dessa innebär.

Etiska riktlinjer
Skriv ut de etiska riktlinjerna från Härnösands stifts intranät. Kopiera och dela ut till de unga ledarna. Låt alla läsa igenom dem i lugn och ro. Gå igenom och samtala med gruppen om punkterna
på sista sidan, under rubriken ”Samtliga ledares uppgift” (både anställda och frivilliga ledare).
Förslag till samtalsfrågor:
• Varför tror du att dessa etiska riktlinjer finns?
• Vad skulle hända om vi inte tog hänsyn till dessa punkter när vi planerar och jobbar?
Gå igenom punkt för punkt och problematisera.

Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkan
Offentlighet
När man talar om tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkan så utgår man från offentlighetsprincipen. De allra flesta uppgifter som Svenska kyrkan har är offentliga. Rätten att ta del
av uppgifter från Svenska kyrkan gäller alla och envar.
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Undantag från offentlighet
I kyrkans församlingsvårdande verksamhet gäller förbud mot att röja uppgifter om en enskilds
personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen i fråga
eller någon närstående lider men. (Kyrkoordningen 54 kap. 2 §)
Alla arbetstagare har tystnadsplikt om uppgifter som erhållits, vid församlings- och personalvård avseende personliga och känsliga uppgifter om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att personen i fråga eller någon närstående lider men.
Förbud gäller mot att röja sådana uppgifter som har anförtrotts en biskop eller präst under bikt
eller enskild själavård. Förbud gäller också mot att röja sådana uppgifter som har anförtrotts en
diakon under själavårdande samtal.

Anmälningsskyldighet
Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden
behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden. Detta
gäller även ideella medarbetare. Anmälningsskyldigheten gäller inte uppgifter som biskop eller
präst har fått veta under bikt eller enskild själavård.

Hur berör tystnadsplikt och anmälningsskyldighet konfirmandarbetslaget?
I Svenska kyrkans konfirmandarbete behöver konfirmanderna eller andra som kommer i kontakt
med församlingens medarbetare och ledare, kunna lita på att uppgifter om deras personliga förhållanden inte förs vidare. Ej heller sådant som kan kränka eller skada personen eller någon närstående till denne. Var därför noga med att tidigt berätta om era olika roller inom tystnadsplikt
och anmälningsskyldighet för konfirmanderna. Det skapar en trygg miljö och inger förtroende.
Som ledare lyder man under allmän tystnadsplikt och har i det även en anmälningsplikt som
innebär att man är skyldig att anmäla till sociala myndigheter om man misstänker att någon
minderårig far illa.

Samtal om tystnadsplikt
Prata med gruppen om vad som förväntas av dem som unga ledare, och vad de kan förvänta
sig för stöd av församlingen i uppdraget. Diskutera vad tystnadspliktsansvaret kan innebära i
arbete med konfirmander eller andra grupper och vad den kan innebära mellan oss ledare. Utgå
från tystnadspliktsförsäkran (bilaga 3) som även finns att ladda ner som pdf-fil på Härnösands
stifts intranät. Kom ihåg att försäkran aldrig står för sig själv, utan du behöver noga gå igenom
och diskutera innehållet med de unga ledarna. Vi förordar att man skriver under en försäkran
som ung ledare. Detta sker efter att hela tema 1 är genomarbetat.

Diskutera följande situationsexempel eller gör detta till en värderingsövning
(4 hörn-, heta stolen-, linjeövning eller liknande)

• Du och konfirmanderna är i kyrkan och framför dig sitter några konfirmander som
säger taskiga saker om en annan konfirmand. Vad gör du som ung ledare?

• Du sitter i kyrkan med unga ledare och hör att två av de unga ledarna pratar illa om

en annan ung ledare, vad gör du?
• Du har varit på konfirmandläger och det har hänt en grej med några konfirmander,
som visserligen är känslig för en av konfirmanderna men ganska rolig tycker du. På
skolan får du höra att en av de andra unga ledarna berättar om detta för en kompis på
skolan. Vad gör du som ung ledare nu?
• Du sitter i en soffa och pratar lite med några av konfirmanderna. Under samtalet
kommer det fram att en av konfirmanderna har en förälder som dricker mycket alkohol och kan bli våldsam när konfirmander är hemma. Vad gör du som ung ledare med
denna information?
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Vad händer om unga ledare kommer i kontakt med något som är fog för
anmälningsplikten?
Tystnadspsliktförsäkran som här används, innebär att om en ung ledare får reda på något som
föranleder en anmälan till sociala myndigheter, är de skyldiga att informera en ansvarig ledare.
Unga ledare måste alltså inte kontakta sociala myndigheter själva, utan det gör du som handledare. Däremot kan de inte vara anonyma i ett sådant ärende, de behöver antagligen finnas
med och informera om vad de hört.
Efter genomgången undertecknas tystnadpliktsförsäkran av unga ledare och handledare.
Se bilaga 3.

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT
96
759
791

FÖRSLAG BIBELTEXTER ANDAKT

Luk 10: 25-37
Rom 14:13

ÖVRIG TEXT

Bönboken tradition
och liv (s. 345)

TEMA 2 - FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH TRYGGA MÖTEN
I Efter genomförd STEG 1-utbildning inom tema 2 ska de unga ledarna:
N • Ha genomfört webbutbildningen Trygga möten, samt reflekterat i grupp kring
T
webbutbildningens innehåll.
R
O • Att utifrån bibelordet Matt. 7:12, ha fått reflektera över kristen människosyn.

Metoder
Trygga Möten
Alla ledare ska ha genomgått webbutbildningen Trygga Möten, via egen inloggning.
Se hur du går till väga i bilaga 4.
Trygga Möten tar 1,5-2,5 tim att genomföra och är uppdelade i avsnitt som tar ca 10 min/st.
Du kan avbryta och gå ur Trygga möten för att senare återgå där du senast var. Som avslutning gör du ett kunskapstest och får då ut ett diplom som du kan använda för att visa att du
genomgått utbildningen.
Webbutbildningen är möjlig att göra på olika sätt, eftersom den ger möjlighet till både egen
reflektion och kunskapspåfyllning, men också är en bra grund för gemensamma diskussioner
i grupp, i t ex arbetslaget eller bland unga ledarna. Här kan man välja olika sätt att jobba med
utbildningen, men kravet är att alla unga ledare ska på något sätt ha gått utbildningen, endera
enskilt innan gemensam reflektion eller i grupp. Intyg ska visas upp för dig som handledare.
Två tips på hur du kan jobba med Trygga Möten:

1. Webbutbildningen genomförs individuellt, och när alla har gjort den så har man ett

gemensamt pass på t ex en ledarträff, där man förslagsvis kan reflektera över ett antal
frågor (se nästa sida).

2. Webbutbildningen genomförs i grupp, genom att man gemensamt tar sig igenom utbild-

ningen på storbildsskärm. Man gör stopp och diskuterar när man uppmanas att svara på
frågor, och man kan ”parkera” de eventuella frågor och funderingar som uppkommer under
tiden, och ta dem efteråt separat, eller vid ett annat tillfälle. Även här kan man använda
frågorna på nästa sida.
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FRÅGOR - TRYGGA MÖTEN

• Var det något av detta du hörde som du blev förvånad över, att det klassificeras
som ett övergrepp? Varför?

• Har du mött detta i kyrkans sammanhang, eller i det sammanhang du finns? Vad?
• Ser du något speciellt som vi inom kyrkan skulle kunna jobba särskilt

på för att vara bra förebilder?
• Hur skulle du säga att det ser ut i ditt sammanhang? Törs du säga ifrån till jämnåriga
och/eller vuxna ledare när du upplever att de kränker eller diskriminerar?

Förhållningssätt
Läs nedanstående bibeltext, diskutera i helgrupp eller mindre grupper, utgå från frågeställningar eller gör det till en övning (4 hörn, heta stolen, linje övning eller liknande).

MATT 7:12 GYLLENE REGELN
Hur kan du tänka kring följande situationer, med Gyllene regeln i bakhuvudet?

•
•
•
•
•

Du ser någon tappa en peng på gatan.
Du känner dig sviken av en kompis.
Du passerar tiggaren vid ingången till affären.
Du har rensat ut gamla kläder ur din garderob.
Du möter två konfirmander på vägen hem från skolan.

SAMTALSFRÅGOR - MÄNNISKOSYN

• I vilka sammanhang känner du dig välkommen? Vad tror du att det beror på?

Har du fått en annan människa att känna sig välkommen någon gång? Berätta hur.

• I vilka sammanhang känner du dig inte välkommen? Vad beror det på isåfall?

Har du fått en annan människa att känna sig ovälkommen någon gång? Berätta hur.

• Sjung sv ps 768 tillsammans, och fundera över vad det betyder för dig att:
- Du är omsluten på alla sidor.
- Att Gud håller dig i sin hand?

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT
87b
96
97
768

FÖRSLAG BIBELTEXTER ANDAKT
Matt 7:12ff
Syr 31.15
Tob 4:15

TEMA 3 - LEDARROLLEN
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 1-utbildning inom tema 3 ska de unga ledarna:

• Fått reflektera över vilka egenskaper och vilket förhållningssätt som kännetecknar ett

gott ledarskap.
• Med en kristen teologi som grund fått reflektera över vilken sorts förebild jag vill vara.
• Fått jobba med att ge och ta emot konstruktiv feedback.
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REFLEKTION ÖVER MIN EGEN ROLL
Kopiera och dela ut till var och en. Be dem sätta en ring på den nivå de känner sig i varje område.
Självskattning kring olika ämnen som man gör enskilt, sedan bikupor och gemensam genomgång
med tips.
1. Prata inför grupp

Det här är
jag ganska
bra på

Inte bra
alls!

Tips:

Kan säkert
bli bättre

2. Se mig själv som ledare

Det här är
jag ganska
bra på

Inte bra
alls!

Tips:

Det här
tycker jag
att jag är
bra på!

Kan säkert
bli bättre

3. Förstå skillnad på leda och bestämma

Det här är
jag ganska
bra på

Inte bra
alls!

Tips:

Det här
tycker jag
att jag är
bra på!

Kan säkert
bli bättre

Det här
tycker jag
att jag är
bra på!

4. Förstå vad mina ledare förväntar sig
Det här är
jag ganska
bra på

Inte bra
alls!

Tips:
Kan säkert
bli bättre

5. Ta emot kritik

Det här är
jag ganska
bra på

Inte bra
alls!

Tips:

Kan säkert
bli bättre
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Det här
tycker jag
att jag är
bra på!

Det här
tycker jag
att jag är
bra på!

6. Kunna säga ifrån om något är fel

Det här är
jag ganska
bra på

Inte bra
alls!

Tips:

Kan säkert
bli bättre

7. Vara kompis med konfirmanderna

Det här är
jag ganska
bra på

Inte bra
alls!

Tips:

Det här
tycker jag
att jag är
bra på!

Kan säkert
bli bättre

8. Prata om Gud och min tro

Det här är
jag ganska
bra på

Inte bra
alls!

Tips:

Det här
tycker jag
att jag är
bra på!

Kan säkert
bli bättre

9. Utmana mig själv på svåra saker

Det här är
jag ganska
bra på

Inte bra
alls!

Tips:

Det här
tycker jag
att jag är
bra på!

Kan säkert
bli bättre

Det här
tycker jag
att jag är
bra på!

SAMTALSÖVNING

• Reflektera utifrån orden respekt, trygghet, medvandrare och förtroende.
• Vad betyder repsektive ord för dig? Fundera enskilt.
• Samtala i stor grupp kring era tankar. Vilka likheter och skillnader dyker upp i samtalet?

ÖVNING I STOR GRUPP - EN LEDARES GODA EGENSKAPER
Brainstorma alla egenskaper som ni tycker att en god ledare behöver ha, på en whiteboardtavla. När ni är klara, behöver ni prioritera bort egenskaperna en och en, tills tre-fyra
egenskaper blir kvar. Diskutera – är de som är kvar de viktigaste egenskaperna som en god
ledare behöver ha? Räcker det med dessa för att fungera som en bra ledare?
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DRAMAÖVNING
Sex små dramer om olika ledarskap. Ta med några av de unga ledarna och spela upp dramerna för resten av gruppen. Alternativt läser man upp dramat, och diskuterar om man
har få ledare i gruppen. Diskutera efter varje drama:

•
•
•
•

Vad var det här för typ av ledarskap?
Vad var bra i ledarskapet?
Vad var dåligt i ledarskapet?
Hur skulle du/ni vilja att en bra ledare gjorde i dessa situationer.

DRAMA 1
Konfirmanderna kommer indrällandes i lokalen och ledaren hejdar dem i dörren, de ska stå
på led! Konfirmanderna småpratar med varandra, ledaren skriker, blir sur och sarkastisk.”Jag antar att det är väldigt viktiga saker ni pratar om, som vi alla kanske kan få ta del av,
eftersom ni verkar vara fantastiskt intresserade av att lära er nya saker så är det säkert
något som vi andra har stor nytta av att få veta” (sarkastisk min). Konfirmanderna blir tysta
och det syns att de blir kränkta.
DRAMA 2
Konfirmanderna agerar som ovan, men ledaren låter dem hållas och faller in i deras
”jargong” och pratar om det som de pratar om, med ”låt gå mentalitet”.
DRAMA 3
Konfirmanderna sitter vid ett bord med lite saker framför sig. Ledaren ger instruktioner om
att de ska stanna tills arbetspasset är slut, de ska plocka undan efter sig och de ska lyssna
på den som pratar. Ledaren ställer en fråga: vad är viktigast i en vänskapsrelation? Konfirmanderna börjar berätta, efter en stund avbryter ledaren den som pratar och lägger sig i
vad hen tycker. Plötsligt säger ledaren att hen har ett annat möte hen ska på och måste gå
tidigare, lämnar kvar sina saker på bordet och går.
DRAMA 4
Några konfirmander sitter och pratar om vad de tycker om att göra på fritiden och varför
det är roligt och värdefullt. Ledaren avfärdar det som några/någon av dem säger, men
höjer en annan till skyarna. Passar också på att berömma denne för att komma i tid och
dessutom har snygga kläder på sig idag.
DRAMA 5
Några killar kommer in och frågar om de inte kan få basta med tjejerna. Ledaren förklarar
att det inte går. De tjatar och förstår inte varför, när alla tycker det är ok. Ledaren säger
att det inte är säkert att det är ok för alla och därför har ledarna bestämt att man inte ska
tillåta det. - Vi behöver se till att alla är trygga, även de som kanske inte vågar säga vad
de vill i ett sånt här sammanhang. På det här lägret är det viktigt att alla mår bra. Ni kan ju
ändå basta och vi gör många andra roliga saker tillsammans.
DRAMA 6
Två personer står och pratar och märker inte att en finns utanför som inte deltar. Ledaren
går fram till den som finns utanför och pratar lite med personen. Ledaren säger sedan till
alla att det är dags för en liten lek. Och de gör en samarbetslek tillsammans – alla. När
de är på väg därifrån säger ledaren lite i smyg att han vill prata med de två personer som
tidigare stått och samtalat. Ledaren säger att hen tror att de inte märkte att det stod
någon utanför och som kanske kände sig utanför. ”Jag vill bara göra er uppmärksamma på
att det händer ibland och att ni kan tänka på det så att alla känner sig välkomna. För det
vill ju alla, eller hur?”
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Feedback
Vad är feedback? Ledaren berättar om vad feedback är utifrån nedanstående beskrivning.
Det är:
• Något som hjälper den andre att bli bättre på något.
• Konstruktivt, som innehåller konkreta förslag till förbättring (exempel: jag hör inte vad du
läser för du läser så tyst, prata gärna högre).
• Konstruktiv feedback är också till för att vi ska bli uppmärksamma på vad som är styrkor.
Det är inte:
• Negativ kritik
• Till för att någon ska känna sig dålig eller värdelös.
• Att sätta dit någon för att man inte tycker om den andra personen.

FEEDBACKÖVNING 1
Låt alla sitta runt ett bord.
Lägg ut ett A4 papper samt en färgpenna eller krita till var och en. Pennorna eller kritorna
bör vara olika färg för varje person. Var och en får skriva sitt namn längst upp på papperet.
När ledaren säger till, skickar alla papperet ett steg till vänster. Pennan/kritan stannar kvar.
Var och en ska nu skriva ett positivt ord om den vars namn finns på papperet. Vi undviker
ord som snygg, söt, gullig som uteslutande är yttre egenskaper. När alla verkar klara säger
ledaren till igen, och papperet skickas ytterligare ett steg till vänster. Man fortsätter så tills
alla har fått tillbaka sitt papper.
Här kan ledaren ha koll på att alla har skrivit något med sin färgade penna, om det behövs.

FEEDBACKÖVNING 2
Alla sitter i en ring. Var och en får i uppdrag att tänka ut två positiva saker hos den
person som sitter på deras vänstra sida, samt en sak som den personen kan förbättra.
Ge här ett exempel:
- Jag tycker att du är glad nästan varje dag, och är bra på att prata
inför grupp. Jag önskar att du pratade lite långsammare ibland.
Tips: Den här övningen kan föregås av en gemensam brainstorm där man tillsammans
funderar på vad och hur man kan framföra konstruktiv feedback till någon annan. Använd
en whiteboardtavla som finns tillgänglig under hela ringövningen. Till exempel: Hur kan
man tala om för någon att personen behöver förändra något? Vad kan man säga och hur
kan man uttrycka sig?
Samtal efter övningen:
• Hur kändes det att ge feedback?
• Hur kändes det att ta emot feedback?
• Var det något som var lätt eller svårt?
• 4-hörns övning: Nu när vi har pratat om och övat på feedback – tycker du att feedback är: en gåva? Onödigt? Problematiskt? Annat?
• När är det lämpligt respektive inte lämpligt att ge feedback?

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT
90
96
791

FÖRSLAG BIBELTEXTER ANDAKT
Apg 8:29-31, 35
Luk 24:13-17a
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TEMA 4 – LEKETIK
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 1-utbildning inom tema 4 ska de unga ledarna:

• Fått reflektera kring etik i leken och kopplat ihop lek med lärande.
• Ha kännedom om och fått arbeta igenom checklistan för lekar.
Syftet med temat är att den unga ledaren ska lära sig att hantera lekarna så att leken
upplevs som glädjefylld och rolig för alla. Förhållningssättet behöver präglas av respekt
för varje enskild konfirmand. Det är viktigt att förstå och känna till att det finns lekar och
tävlingar som är till mer skada än nytta. Därför är reflektionen kring vilka lekar man väljer
mycket viktig. De unga ledarna behöver regelbundet samtala om leketik tillsammans med
hela konfirmandarbetslaget.

Varför leker vi? Brainstorma en stund kring frågan varför leker vi lekar i konfirmandarbetet?

CHECKLISTA FÖR LEKAR:
q
q
q
q
q
q
q
q

Skulle du själv vilja leka den här leken?
Har vi en bra lokal för den här leken?
Är instruktionerna tydliga för lekens genomförande?
Är allt material som behövs på plats?
Blir någon utsatt, utpekad eller förnedrad i leken?
Skrattar vi åt eller skrattar vi med varandra i leken?
Kan alla vara med oavsett storlek, rörlighet, handikapp, koncentrationssvårigheter,
dyslexi, nedsatt hörsel, osv?
Tänk på hur du instruerar leken, säg ”jag ska förklara så alla har samma information”
istället för ”visst vet alla hur den här leken går till?” Instruera alltid!

Jag vill inte vara med!
Gör också en reflektion över hur man hanterar konfirmander som inte vill vara med och leka.
I den här frågeställningen är det viktigt att konfirmandarbetslaget (anställda ledare och unga
ledare) är överens om hur man gör redan innan man leker. Att bli tvingad att vara med är aldrig
bra. Man kan t ex låta de som inte vill vara med, räkna poäng, ibland se på och kanske komma
med senare. Man kan välja att leka laglekar, där man inte behöver ha en egen framträdande
roll. Däremot är det kanske inte lämpligt att låta dem agera domare, eftersom det kan bli debatt om regler och domslut.

REFLEKTION KRING HUR MAN HANDSKAS MED DE SOM INTE VILL VARA
MED ATT LEKA – FYRAHÖRNSÖVNING:
•
•
•
•

En får sitta bredvid och titta på.
En får en annan uppgift, t ex räkna poäng eller hålla annan ordning.
En tvingas vara med, i alla fall en gång.
Jag gör olika, utifrån vem det är som inte vill vara med?

Samtalsfrågor utifrån hörnen:

• Varför står du där? Hur tänker du?
• Finns det några risker med att göra på det sättet? Vilka?
Repetera vad feedback är.
Brianstorma lekar som ni känner till för en lek-bank. Alla väljer en lek de kan, två och två, som
de ska sedan instruera och leka med de andra. Feedback efteråt.
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Följdfrågor:

•
•

Vad var bra med den här leken? Varför?
Vad var inte så bra med leken? Varför?

Checklistan finns att ladda ner på Härnösands stifts intranät:
internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/stod-vid-utbildning-av-unga-ledare

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT

FÖRSLAG BIBELTEXTER ANDAKT

248
745
767

Ords 8:30-31
Bönboken ”tradition och liv”:
Bön nr 917, sid 494
Bön 975, sid 521

TEMA 5 - ANDAKT
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 1-utbildning inom tema 5 ska de unga ledarna:

• Fått reflektera kring vad andakt är.
• Fått pröva på att utforma och leda andakt, samt hur andakten kan behöva anpassas till
olika målgrupper.

Alla människor har rätt till att växa i sin tro. Andakten är en plats där det kan ske.

VARFÖR ANDAKT?
Låt var och en få fundera över följande frågor, diskutera sedan gemensamt i grupp:

• Fundera över en andakt du varit med om och som du tyckte om,
nämn något som var bra.
• Vad tycker du är syftet med att ha en andakt?
• Hur tycker du att en bra andakt ska vara, vad ska den innehålla?
Diskutera sedan i grupp.

ANDAKTSMILJÖ
Diskutera i gruppen. Hur kan du skapa andaktsmiljö:

•
•
•
•
•
•

i lekrummet,
vid lägerelden,
utanför församlingshemmet,
på bussen,
i det befintliga andaktsrummet,
i konferensrummet.

Låt de unga ledarna planera och genomföra en andakt utifrån ett eget valt eller givet
tema.
Följande saker kan ingå:

• Musik (sång, psalm eller streamad)
• Bibeltext utifrån temat
• Reflektion utifrån temat – här finns många andaktsböcker med färdiga texter utifrån
olika teman, eller så konstruerar man en egen reflektion om man vill.

• Bön – färdigskriven ur bönbok eller egenskriven för detta tillfälle.
• Symbolhandling (exempelvis tända ett ljus, skriva en bön, lämna sten osv).
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Repetera vad feedback är. De som leder andakten behöver få feedback för att utvecklas.
Kopiera checklistan nedan och dela ut när ni planerar andakten.
Checklistan finns också att ladda ner på Härnösands stifts intranät:
internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/stod-vid-utbildning-av-unga-ledare

CHECKLISTA FÖR ANDAKT
När du planerar en andakt, fundera på följande:
Före andakten - när du planerar, fundera på syftet med andakten:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Plats?
För vem/vilka?
Möblering?
Vill vi använda någon rekvisita för att förstärka/förtydliga något inslag i andakten?
Vid vilken tidpunkt ligger andakten?
Hur bjuder du in till andakten?
Tema?
Texter?
Bön?
Musik? Levande musik eller streamad? Finns ljudanläggning?
Symbolhandling? (tända ljus, lämna sten, skriva bön, osv).
Fundera på om du vill ha feedback, och tillfråga någon att delta på andakten med
dessa glasögon.

Under andakten – tänk på:
q
q
q
q

Närvaro – ha fokus på din uppgift och på andakten.
Följ den planerade strukturen och ha koll på ditt material.
Var en förebild i andakten – sjung med i sånger/psalmer, läs med i bön, bidra till att
tystnad och stillhet råder där dessa moment förekommer, osv.
Stressa inte igenom andakten – läs texter och böner i lugnt tempo och ge
deltagarna chansen att hänga med i det du vill förmedla.

Efter andakten:
q
q
q

Försök behålla lugnet på platsen efter andaktens slut.
Gör det möjligt för dem som vill att stanna kvar en stund.
Utbyte av feedback sker i annat rum, mellan dig och den som ger feedback.

15

Precis som i början av STEG 1 kan man även i början av
STEG 2 jobba med tema 5 i STEG 3, om man vill.

STEG 2
Metoder

”Väx till i nåd och i kunskap om vår Herre och frälsare, Jesus Kristus.
2 Pet 3:18

STEG 2 fokuserar på att ge konkreta verktyg för att utöva sitt ledarskap, och en återkoppling
till kyrkans tro och liv. Att jobba med kyrkoåret skapar en grund och är en bra nyckel till gudstjänsten och för att förstå vad vi gör i kyrkan och varför.
Även i STEG 2 finns under varje tema en målskrivning som beskriver vad som ska uppnås med
varje avsnitt. Även här avslutas varje träff/utbildningstillfälle med en andakt, och det finns
förslag till både psalmer och bibeltexter sist i varje avsnitt.

TEMA 1 – SVENSKA KYRKANS KONFIRMANDARBETE
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 2-utbildning inom tema 1 ska de unga ledarna:

• Känna till de aktuella riktlinjerna för konfirmandarbetet och grunden för allt arbete
med konfirmanderna.
• Bearbetat riktlinjernas mål för konfirmandarbete.
• Få en fördjupad förståelse för kopplingen mellan sitt dop och konfirmationen.

Riktlinjerna
Berätta att Svenska kyrkan har regler/riktlinjer i arbetet med konfirmander. Dessa måste även
frivilliga i kyrkan känna till och förhålla sig till.
De generella målen för konfirmandarbetet är att visa på Svenska kyrkans tro och liv genom att
erbjuda konfirmanderna:
• Kunskap om och erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de livsfrågor vi
människor bär på.
• Möjlighet att utifrån egna livsfrågor utforska och pröva kristen tro.
• Förtrogenhet med gudstjänst och andakt.
• Redskap att forma en trygg identitet och utvecklas andligt och känslomässigt.
• Livsglädje och framtidshopp.
• En erfarenhet av gemenskap i konfirmandgruppen och i församlingen.
• Möjlighet att gestalta kyrkans budskap och närvaro i samhället och i världen.
• Redskap att relatera kristen tro till andra livsåskådningar samt att visa respekt mot
människor med annan övertygelse.
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Tips på metoder hur du jobbar med Svenska kyrkans riktlinjer
• Berätta att Svenska kyrkan har regler – riktlinjer i arbetet med konfirmander och övrig
verksamhet. Dessa måste anställda och frivilliga i kyrkan känna till och förhålla sig till.

• Kopiera målen i Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete och dela ut ett exemplar
var till de unga ledarna. Diskutera målen med gruppen utifrån följande frågeställningar:
- Varför är detta ett viktigt mål i konfirmandarbetet?
- Hur kan jag som ung ledare bidra till att detta mål uppfylls i konfirmandarbetet?
- Hur syns dessa mål i vårt konfirmandarbete?

Det finns några bibliska mönster i konfirmandriktlinjerana som på olika sätt beskriver vad
konfirmationstiden skall präglas av och handla om.
Läs nedan bibeltexter och efter varje text reflektera över:

• Vad säger den här texten till dig som människa?
• Vad säger den här texten till dig om ditt uppdrag som ung ledare?
• Vad säger den här texten om kyrkan?
Matt. 28:18-20 (Missionsbefallningen)
Joh. 4:7-11 (kvinnan vid Sykars brunn)
Joh. 15:11-17 (Älska varandra)
Joh. 13:1-7 (Jesus tvättar lärjungarnas fötter)
Jer. 1:4-8 (Profetens kallelse och uppdrag)

Dop – Konfirmation
Det man får lära sig under konfirmandtiden är en del av det som vi kallar för Dopundervisning.

ARBETA MED DOPET
Duka upp ett bord med symboler som hänger ihop med dopet:
q
q
q
q
q
q
q
q

Skål med vatten
Dopljus
Dopklänning
Konfirmandkåpa
Doppärlan
Fadderbrev
Dopbevis/arkivpapper/vattenstämpel
Paket med fin rosett/gåvan

Prata om symbolerna; på vilket sätt hänger dessa ihop med dopet?
Avsluta med att prata om konfirmandkåpan - den dopklänning som du nu har växt i.
Förklara och reflektera kring det centrala begreppen i dopets teologi: nåden och kallelsen.
Varje ung ledare får berätta om sitt eget dop (tid, plats …) alternativ ett annat dop som
man har varit på.
Låt varje ung ledare få berätta om vad de tänker om att vara döpt.
Skriv ut följande textrader från Sv. Psalm 236, en fras per lapp
(eller skriv upp de på blädderlock/whiteboard):

•
•
•
•
•

En gåva av strömmande liv, den äger vad alla behöver.
Den frid som i dopet oss skänkes, den räcker för dig och för mig.
Så låt oss i världen ej rädas att leva som mästaren lär.
Guds källa ej någonsin sinar för någon i rum eller tid.
Dess vatten uppståndelse ger.
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Dela in de unga ledarna i mindre grupper, eller två och två.
Låt varje grupp diskutera och komma överens om vilken fras som bäst beskriver dopet.
Redogör i helgrupp.

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT
89
584
730
902 vers 1-4

FÖRSLAG BIBELTEXTER ANDAKT

Joh 13:1-7
Matt 28:18-20
Luk 2:41-49
Bönboken ”Tradition och liv”, bön 1153, sid 596

TEMA 2 – HÅLLBARHET SKAPELSE
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 2-utbildning inom tema 2 ska de unga ledarna:

• Jobbat med hållbarhet utifrån olika perspektiv
• Fått omsätta dessa perspektiv i praktisk handling.

ACT SVENSKA KYRKAN
Berätta om att Svenska kyrkan har ett stort internationellt arbete. Act Svenska
kyrkan jobbar tillsammans med lokala kyrkor och organisationer över hela världen
för att människor i utsatta situationer, på flykt eller i konflikt ska ha ett värdigt liv.
Så här jobbar Act Svenska kyrkan i fem olika länder:
• Kenya, Afrika: I de stora flyktinglägren ökas insatserna för de mest utsatta barnen,
när nu skolor och förskolor stängts.
• Burma/Myanmar, Asien: Vi stöttar vi informationskampanjer på lokala språk bland
flyktingar för att minska smittspridning i överbefolkade flyktinglägren.
• Irak, Mellanöstern: Vår partner ger ekonomiskt stöd till utsatta familjer så att de
själva kan köpa det som de behöver mest.
• Palestina, Mellanöstern: Vi bidrar till matpaket för familjer i Betlehem som förlorat
sina inkomster, och till den lokala kyrkans olika verksamheter.
• Jordanien, Mellanöstern: I det syriska flyktinglägret Zaatari i norra Jordanien är vi
med och delar ut hygienartiklar till 12 000 hushåll.

TEOLOGI
Berätta för de unga ledarna om varför vi som kristna behöver bry oss om globala frågor.
Vad säger bibeln? Gör ett bibelstudium med de unga ledarna.
Förslag på bibeltexter att använda:

•
•
•
•
•
•
•

De tio budorden (2 Mos: 1-17)
Den barmhärtige samariern (Luk. 10:25-37)
Att göra det goda (Mik 6:8)
Ingen skillnad på människor (Apg. 10:1-48)
Skapelsens härlighet (Ps. 104)
Frosseriets dom (Upp. 18:1-19)
Guds kärlek (1 Joh. 3:17)
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Förslag på frågeställningar till bibestudiet:

1. Vad vill den här berättelsen säga till dig?
2. Finns det någon uppmaning eller utmaning i texten till dig?
3. Kan du hitta någon situation i ditt liv just nu där du kan dra paralleller till texten.

UTMANING TILL LEDARNA

Välj något/några av följande uppdrag:
• Se någon av filmerna om ACT Svenska kyrkans arbete på deras hemsida, till exempel
Action by churches together svenskakyrkan.se/act/act
• Starta en insamling som kan gå till någon av ACT:s insatser. Insamlingen kan till exempel
göras genom att ordna ett loppis, sälja fika mm där pengarna skickas som gåva till ACT.
• Köp hem häftet 20 fantastiska möjligheter i församlingen och dela ut till unga ledare
• som får läsa igenom kupongerna och i sin tur dela ut till andra.
• Skriv ut spelet Matresan från svenskakyrkansunga.se/fordjupning/material/globalt/
spelet-matresan/ och spela detta tillsammans i ung ledargruppen.
• Anordna en hållbar matlagningskväll i ung ledargruppen. Den mat ni lagar skall vara
• säsongsbaserad, närproducerad, ekologisk, om möjligt fairtraid, ej flygtransporterad.
• Delta i församlingens insamlingar.
• Ta med ett klädesplagg som behöver lagas. Sök på internet klipp om hur man lagar
kläder och ha en laga kläderkväll tillsammans.
• Ordna en klädbytardag eller loppis.
• Gör en global gudstjänst med unga ledare och låt gärna kollekten gå till ett globalt
sammanhang.
Uppföljning
Vid en senare träff med unga ledare berättar vi för varandra hur det har gått,
vad vi har gjort och hur det har påverkat oss.

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT
21
602
776
786
787

FÖRSLAG BIBELTEXTER ANDAKT

1 Mos 1:1 ff
(1 Mos 2:15)
Syr 42:16
Bönboken ”Tradition och liv”, bön 542, sid 287, 544, sid 287

TEMA 3 – ATT LEDA: METODER ATT ANVÄNDA I LEDARSKAPET
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 2-utbildning inom tema 3 ska de unga ledarna:

• Fått prova på att leda och reflektera över samarbetsövningar för grupper,
olika värderingsövningar, vandringar med mera.

Aktualisera feedback - intro
Att vara ledare är att vara en förebild. I det här avsnittet pratar vi om både ledarrollen och
metoderna vi använder oss av för att jobba med detta tema. Jobba med några av värderingsövningarna. Handledaren leder detta moment.

4 HÖRNS ÖVNINGAR KRING SVÅRA SITUATIONER man kan möta som ung ledare
Du kommer berusad på stan och möter en konfirmand. Vad gör du?
1. Jag låtsas som om jag inte ser konfirmanden och går snabbt en annan väg.
2. Jag stannar och pratar och säger att jag är lite berusad, det har varit fest för en 20åring o.s.v. När du blir 20 så kommer du säkert också att vara på såna fester, hi, hi.
3. Allvarligt, det skulle aldrig hända. Jag är inte full på stan!
4. Öppet hörn för eget förslag.
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Du kommer på stan och möter en konfirmand som är berusad. Vad gör du?
1. Jag låtsas som om jag inte ser konfirmanden och går snabbt förbi.
2. Jag stannar och skämtar lite om att vara full och frågar om han/hon har haft roligt.
3. Jag stannar och skäller ut konfirmanden och säger - du som ska konfirmeras och allt
borde väl veta bättre!
4. Öppet hörn för eget förslag.
Du har några eller någon i konfirmandgruppen som visar ett särskilt intresse för dig
och du kan ana att det är så att konfirmanden är lite attraherad, intresserad eller
småförälskad i dig. Denne/dessa vill att just du ska natta den/dem och att ni kanske
kan massera varandra lite. Vad gör du?
1. Jag följer med in och nattar, lite beröring är ju också bara positivt. Så förälskad kan man
ändå inte vara som 14-åring, och jag skulle ju inte gå vidare och ha sex eller nåt.
2. Jag blir generad och vet inte riktigt vad jag ska säga.
3. Jag skyller på att jag lovat några andra, jag kan ju inte säga att jag inte är
intresserad av dem/den på det sättet. Det känns pinsamt.
4. Öppet hörn för eget förslag.
Konfirmandgruppen har blivit lovade glass till efterrätt. Någon eller några konfirmanderna har förstört en sak i andaktsrummet så den huvudansvarige ledaren väljer att
strunta i glass för hela gruppen, ingen får! Vad känner du inför detta och vad gör du?
1. Jag blir förbannad och säger rent ut där och då att så kan du väl inte göra!
2. Jag tycker att det är rätt att göra såna här ”straff”, så att de som har gjort det
känner sig skyldiga mot hela gruppen.
3. Jag känner att det är fel men säger inget till ledaren i fråga, däremot kan jag prata med
mina kompisar om det på sidan om för att lätta på mina känslor.
4. Öppet hörn för eget förslag.

Prova på
Låt de unga ledarna prova att leda olika värderingsövningar. Viktigt i alla värderingsövningar
är att alla som vill får komma till tals vid följddiskussionen. Bryt innan någon blir utsatt för hån
eller trackad för sina åsikter. Det som sägs i rummet under övningen gäller nu under dessa
förutsättningar och man kan ändra sig när man vill. Det som sägs i rummet stannar här.
Några förslag:

4-HÖRNSÖVNING – DET VIKTIGASTE I VÄNSKAP ÄR:
•
•
•
•

Att man är snäll.
Att man har samma intressen.
Att man är ärlig.
Eget förslag.

Följdfrågor:

• Ni/Du står i det där hörnet, hur tänker ni/du då?

HETA STOLEN-ÖVNING

Alla sitter i ring, det finns en tom stol. Håller man med byter man stol, om du inte håller
med sitter du kvar.
Påståenden att ta ställning till:
• Människan är i grund och botten god.
• När någon gör något som irriterar mig säger jag ifrån.
• Jag talar om för andra när de har gjort något jag uppskattar.
• När jag har fel ber jag om ursäkt.
Följdfrågor efter varje påstående kan vara:
• Jag såg att du satt kvar, hur tänker du?
• Jag såg att du flyttade dig, hur tänker du?
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PÅ LINJEN ÖVNING:

En tänkt linje i rummet utgör en skala 1-10. 1 = jag håller inte alls med. 10 = jag håller
med fullständigt. Placera dig på linjen där du tycker att din åsikt passar in just nu.
Påståenden:
• Jag tycker att jag har utvecklats mycket under ledarutbildningen
• Jag tycker att alla är lämpliga att vara ledare
• Jag tycker att det är lätt att vara ledare?
Följdfrågor:
Efter varje påstående, be någon från olika ställen på skalan att berätta om sitt val av
placering.

Samarbetsövningar
Aktualisera Feedback innan övningarna sätts igång.
Dela in ledarna i par. Paret blir ombedd att leda var sin övning och gruppen ger dem sedan
feedback på hur de har lett övningen.
Exempel på samarbetsövningar:

VÄNDA MATTAN

Lägg ut en matta som hela gruppen ryms på. De får nu i uppgift att vända mattan så
att baksidan blir framsidan utan att någon får kliva av mattan.

BOLLAR OCH LAKAN

Man har två lakan och en boll. Fyra personer håller varsitt hörn av lakanet, och fyra
personer håller i hörnen på det andra lakanet. De står en bit ifrån varandra, och ska nu
förflytta bollen mellan varandras lakan genom att ”skjuta” iväg bollen med hjälp av
lakanet. De andra ska fånga/ta emot bollen i sitt lakan.

KNUTEN

Alla ställer sig i en stor ring. Be alla blunda och sträcka fram händerna. Nu går alla sakta
framåt i cirkeln tills man hittar en annan hand att hålla i. När ledaren ser att alla har hittat
en hand att hålla i så får alla öppna sina ögon. Sedan blir uppdraget att försöka ”trassla”
upp knuten utan att släppa varandras händer.

ÖAR I ETT HAV

Lägg ut ett antal rockringar utspridda på golvet. Berätta att detta är öar i ett hav,
fyllt med hajar och annat farligt. När musiken spelar kan alla gå på vattnet, när musiken
tystnar måste alla ta sig till en ö. Spela musik och stanna i omgångar. Varje gång musiken
startas igen, så tas en rockring bort. Till slut måste man hjälpas åt att rymmas många i få
rockringar. Sluta när det känns lagom. Ge applåder till gruppen.

KNUT PÅ REPET

Alla i gruppen tar tag i repet på valfritt ställe med en hand. Sedan ska de göra en knut
på repet utan att släppa taget om repet.
Låt gruppen ge feedback på hur de tyckte att de ansvariga ledde leken.
Diskutera med de unga ledarna om övningen/övningarna fungerar enligt checklistan.

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT
217
767
787
793

FÖRSLAG BIBELTEXTER ANDAKT
Luk 22:26
Jak 2:14-18
Ps 18:32-37
Ps 23
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TEMA 4 – GUDSTJÄNST OCH KYRKOÅRET
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 2-utbildning inom tema 4 ska de unga ledarna:

• Fått kännedom om kyrkoåret och dess uppbyggnad.
• Fått utformat och genomfört en gudstjänst på någon av kyrkoårets söndagar ihop med

tjänstgörande personal till den aktuella söndagen, på något utvalt tema, t ex klimat/skapelse.
• Fått reflektera över gudstjänstens betydelse.

Kyrkoåret

SPELA KYRKOÅRSMEMORY

Förbered genom att ladda ner memorybilder från intranätet och klipp ut, innan träffen,
Ladda även ner handledningen till memoryt på samma sida.
internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/stod-vid-utbildning-av-unga-ledare

KYRKOÅRSHJULET
Kopiera och dela ut kyrkoårshjulet eller visa via projektor. Titta på det tillsammans (se bilaga 8).
Övning: Trosvandring utifrån de liturgiska färgerna och kyrkoåret (se bilaga 9).
Instruktionsövning: Gör övningar i ”Trosvandringen”. Gör en eller flera övningar per färg
och kyrkoårstid eller välj ut en eller några övningar.
www.skuh.se/kyrkoarshjul

Pslamboken och evangelieboken – genomgång

PSALMBOKSSAFARI
Ett bra sätt att gå igenom psalmbokens alla delar är att göra ett psalmbokssafari.
Se till att alla har en psalmbok. Gå igenom psalmbokens olika delar och prata lite om dem
så att alla har koll inför en ev lagtävling. De olika delarna kan vara:
Innehållsförteckningen
Slå upp innehållsförteckningen och titta igenom de olika kategorier av psalmer som finns,
t ex Treenigheten, advent, psaltarpsalmer och cantica. Låt alla berätta om någon psalm
som de känner till, kolla upp vilket nummer den psalmen har och under vilken kategori den
står. Kanske kan det finns psalmer som man inte tror är en psalm, t ex ”Nu tändas tusen
juleljus” (sv ps 116) eller ”Den blomstertid nu kommer” (sv ps 199).
Psalmer
Bläddra lite bland psalmerna 1-800. Återknyt till genomgången av innehållsförteckningen
och att det finns ”vanliga psalmer” men också t ex tonsatta bibeltexter och böner i vår
psalmbok (t ex ps 683, 689 eller 700:1). Finns det möjlighet så kan man sjunga någon av
psalmerna.
Evangelieboken
Berätta om att det finns en evangeliebok i psalmboken precis efter psalm 800. Berätta om
att varje söndag på hela året har ett speciellt tema i kyrkan, att det hör särskilda böner till
söndagarna (Dagens bön) och att det hör ett antal texter till varje söndag och att de är uppdelade i tre årgångar. Slå upp valfri söndag och kolla överskriften, dagens bön och texterna.
En liten bönbok
Visa att det finns en liten bönbok precis efter evangelieboken. Berätta om man vill be
men inte vet vad man ska säga så kan man hitta böner av alla slag i den lilla bönboken.
Psalmversregistret
Visa psalmversregistret som finns nästan allra längst bak i psalmboken. Det är till stor
hjälp om man vill hitta en psalm som man kanske bara kan början av.
Allra längst bak
Allra längst bak i psalmboken, på insidan av den hårda pärmen, så finns Vår fader, Trosbekännelsen och Välsignelsen, det kan vara bra att känna till om man behöver till t ex en andakt.
22

LAGTÄVLING

Efter genomgången kan man göra en lagtävling. Dela in gruppen i olika lag och ställ frågor
som t ex ”vilket nummer har psalmen nu tändas tusen juleljus?”. Du kan använda frågorna
här nedan eller hitta på egna.
1. Vad heter psalmen 456? (höga kors)
2. Vilken överskrift/tema har första söndagen i advent? (Ett nådens år)
3. Vad heter psalmen 89? (Se, jag vill bära ditt budskap, Herre)
4. Vilket nummer har psalmen ”Du vet väl om att du är värdefull”? (791)
5. Vilket nummer har psalmen ”Vi reser ett tecken”? (398)
6. Under vilken kategori i innehållsförteckningen står psalm 21 ”måne och sol”? (Treenigheten)
7. Vilken överskrift/tema har sjuttonde söndagen efter trefaldighet? (Rik inför Gud)
8. Vilket nummer har den första psalmen i psalmboken? (1)
9. Vilket nummer har den sista psalmen i psalmboken? (800)
10. En av psalmerna i psalmboken har en vers som börjar med orden ”Hej presidenter”,
vilket nummer har den psalmen? (706)
11. Hur många adventspsalmer har vi i psalmboken? Ledtråd: kolla i innehållsförteckningen. (16 st)
12. Vad heter psalm 181? (Nu är det morgon)
13. Under vilken kategori i innehållsförteckningen står psalm 739? (Påsk, ”Hosianna,
Davids son)
14. Vilket nummer har psalmen som börjar med orden ”Över berg och dal”? (752)
15. Väldigt många människor kan psalmen 235 som oftast kallas ”pärleporten”, men
vad heter den psalmen egentligen? (Som en härlig gudomskälla)

Gudstjänst

GUDSTJÄNSTENS BETYDELSE
Gudstjänsten är centrum i allt det som sker i församlingen, det är navet i ”församlingshjulet”.
I en del församlingar är gudstjänsten det som lockar mest folk på hela veckan, i andra församlingar kanske det bara kommer en person. Alla är välkomna att fira gudstjänst tillsammans, oavsett vilka vi är och vilka erfarenheter vi har. I gudstjänsten läser vi texter, sjunger
sånger och psalmer, vi ber och ibland firar vi också nattvard tillsammans. Gudstjänsten är
till för att vi ska kunna vara tillsammans, möta Gud tillsammans och få nya erfarenheter och
kunskap.
• Varför ska vi fira gudstjänst? Barinstorma i gruppen om varför vi ska fira gudstjänst.

ÖVNING
Läs om gudstjänstens betydelse i kyrkoordningen och diskutera frågorna i bilaga 5.

”GUDSTJÄNST-MEMORY”
Välj en söndag (vilken som helst) och slå upp den i psalmboken. Kolla vilket tema söndagen har och hitta sedan tre psalmer som passar ihop med den söndagens tema. Om
man vill kan man dela in gruppen i mindre grupper och låta varje grupp få varsin söndag.
Presentera psalmförslagen för varandra. Denna övning kan med fördel användas när man
planerar gudstjänst eller andakt.
Tipsa om Dagboken (Argument förlag) och Kyrkokalendern (Verbum)
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GUDSTJÄNST
Boka in en gudstjänst som unga ledarna kan planera och genomföra med tjänstgörande
personal och handledare. Låt dem i planeringen av detta använda sig av psalmbokens
teman och evangelieboken, kyrkokalender/dagboken.

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT
176, 421, 490, 728

FÖRSLAG BIBELTEXTER ANDAKT

Välj bibeltexter och andra psalmer utifrån den söndag och den
tid i kyrkoåret då utbildningstillfället sker. Exempel på bibeltexter som beskriver grunden till våra största högtider under
kyrkoåret kan vara Luk. 2:1-21 (Jesu födelse), Matt. 28:1-15
(kvinnorna vid graven) och Apg. 2:1-13 (pingst/helige anden).

TEMA 5 – TRO – METODER FÖR TROSSAMTAL
I
N
T
R
O

Efter genomförd steg 2-utbildning inom tema 5 ska de unga ledarna:
• Fått prova på metoder att samtala kring tro, bibeln, med mera.
• Att prova på att leda dessa metoder i grupper.
1. Aktualisera feedback
2. Prova på metoderna i mindre grupper, och samtidigt får de unga ledarna agera
ledare för var sin övning, och i efterhand få feedback på sin roll.

Förslag på övningar:

LECTIO DIVINA:
Lectio Divina är en bibelstudiemetod som är ganska omfattande, här kommer en förenklad variant på denna metod.
Välj ut en eller flera bibeltexter. Ge följande instruktion: lyssna till texten och fundera på
ett ord eller en fras som du fastnar för. Läs texten högt.
Ny instruktion, lyssna till texten igen fundera på hur berörs ditt liv av ordet eller frasen.
Läs texten högt igen.
Ny instruktion, lyssna till texten igen, och fundera på finns det någon inbjudan eller utmaning till dig i texten. Läs texten högt igen. Om man vill så kan man efter varje läsning dela
sina tankar med gruppen, låt alla komma till tals. OBS! Detta är inget tillfälle för diskussioner, endast delande!

FYRA HÖRNS ÖVNINGAR OM TRO

Detta är ett tips på en metod för att sätta igång ett samtal om tro. Frågeställningarna i
övningen kan anpassas som man vill och till målgruppen. Här är ett förslag:
Om Gud finns så tror jag att:
1. Gud är en man.
2. Gud är en kraft.
3. Gud är kärlek.
4. Öppet hörn för eget förslag.
Jag tror att Jesus:
1. Kunde gå på vatten eftersom han är Guds son.
2. Var en cool och juste kille men kunde inte utföra under.
3. Är en påhittad figur.
4. Öppet hörn för eget förslag.
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VANDRING

En metod för undervisning och lärande. Gör en vandring med unga ledare. Det kan vara
en trosvandring, en bönevandring, en kyrkogårdsvandring, en meditationsvandring, frälsarkransvandring, pilgrimsvandring, med mera.
Det finns mycket material med förslag på olika vandringar, till exempel på Argument förlag www.argument.se och Verbum www.verbum.se.
Ett förslag på vandring att genomföra med steg 2 är ”Vandring genom Lukasevangeliet i
kyrkorummet”, se bilaga 6.

Förslag på material som innehåller metoder
Upptäckartärningar – Argument förlag
www.argument.se/produkt/andakt-bon-och-fordjupning/upptackartar0ningar/

Ingångar – Argument förlag
www.argument.se/produkt/ungdom/konfirmand-och-tonar/ingangar/

Handledning ”96 sidor om kristen tro”
svenskakyrkansunga.se/wp-content/uploads/2012/12/ledarhandledning_96sidor_om_kristentro.pdf

Kortlek Tankar om tro - Argument förlag
www.argument.se/produkt/ungdom/konfirmand-och-tonar/kortlek-tankar-om-tro/

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT
218
219
732

BIBELTEXTER FÖRSLAG ANDAKT
Joh 3:1-12
Joh 4:1-42
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STEG 3

Fördjupning och engagemang
”Närma er Gud och Han ska närma sig er”
Jak. 4:8

STEG 3 handlar om den personliga fördjupningen, att bli stärkt i tro och uppdrag, och att få en
chans att bygga på ett långsiktigt engagemang i församling om man vill.
Komplettera det som finns i STEG 3 tema 2, med mer specifika bibelinstruktioner.
Även i STEG 3 finns under varje tema en målskrivning som beskriver vad som ska uppnås med
varje avsnitt. Även här avslutas varje träff/utbildningstillfälle med en andakt, och det finns
förslag till både psalmer och bibeltexter sist i varje avsnitt.

TEMA 1 – BIBEL GRUNDREPETITION
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 3-utbildning inom tema 1 ska de unga ledarna:

• Fått repetera grundkunskaper i bibelorientering.
• Fått reflektera över vad bibeln har för betydelse i den kristna församlingen.

Gå igenom de centrala grunderna i bibeln, t ex hur många böcker innehåller bibeln. Hur många
böcker i GT respektive NT. Bibelns böcker kan vara: historiska, profetiska, poetiska osv och
att bibelns texter grundar sig i det judiska folkets berättelser från generation till generation.
Titta på och förklara bibelns tidslinje och centrala händelser med stöd av tidslinjen som finns i
bilaga 7. Självklart kan tidslinjen kompletteras med fler och/eller andra händelser och berättelser. Finns det bibeläventyrare i din församling eller i grannförsamlingen? Använd dessa för en
genomgång av gamla och nya testamentet!

ÖVNING: KRISTENDOMEN – BOKENS FOLK

Kristendomen, tillsammans med judendom och Islam, räknas som ”bok-religioner”. Gör en
snabb undersökning kring vad vi vet om olika religioners olika skrifter, t ex vad heter de?
Vet någon vad de innehåller? Författare? Lista det ni kommer fram till och bli inte förvånade om ni kan mer om andra religioner än er egen (om man vill kan man göra övningen i
smågrupper och jämföra i storgrupp). Fundera över varför vi kanske kan mer om andra
religioner än om kristendomen. Diskutera i storgrupp kring om det är viktigt, och isåfall
varför det är viktigt, att läsa bibeln för din egen del, i församlingen, i gudstjänsten och i
den världsvida kyrkan.
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ÖVNING: EXKURSION!

Undersök hur kristendomen kom till ert pastorat/er församling. Antingen kan de unga
ledarna göra efterforskningar eller så gör du som handledare efterforskningarna och tar
ut några centrala platser och personer i er lokala kyrkohistoria. Gör sedan en utflykt till en
viktig kyrkohistorisk plats i ert pastorats/er församlings område, kanske har ni en gammal källa som tjänat som dopplats på medeltiden eller ett bönhus som uppfördes under
väckelserörelsen. Berätta den (förmodligen) spännande historien, som har betydelse i ert
närområde, på plats (glöm inte att packa ner ett obligatoriskt utflyktsfika).

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT
45
46
66
89
96

235
297
298
300

FÖRSLAG BIBELTEXTER ANDAKT
Joh 1:1-5
Rom 15:4
Jer 31:31-34
I Kor 2:9
2 Tim 3:16
Jak 2:8

TEMA 2 – BIBEL 2.0 FÖRDJUPNING
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 3-utbildning inom tema 2 ska de unga ledarna:

• Ökat sin bibelkunskap genom att stimulera till att upptäcka bibeln.
• Läst och reflekterat kring olika bibeltexter och/eller bibelböcker.
1. Fördjupa dig i en bibelbok, valfri sådan men du ska inte ha läst den tidigare.

Läs den till ett utbildningstillfälle och förbered dig genom att skriva något om
följande frågor:
- Återberätta din bibelbok
- Vad handlar den om?
- Vad fastnade du för?
- Var det något som var svårt?
- Vad vill texten att vi ska göra som människor?
- Har du lärt dig något om ditt liv genom att läsa boken?

2. Jämföra bibelberättelser
- Läs 1 Mos 1:1-2:4
- Läs sedan 1 Mos 2:4-2.24
Här har vi två olika skapelseberättelser som berättas sida vid sida.
Jämför dem och se:
- Vad som liknar och vad som skiljer dem åt?
- Vad säger de två berättelserna om människan?
- Vad säger de två berättelserna om Gud?
- Går de att förena med varandra eller motsäger de varandra?
- Är det två olika sätt att berätta om samma sak?

FÖRSLAG PSALMER ANDAKT
45
46
66
89

96
235
297
298
300

FÖRSLAG BIBELTEXTER ANDAKT
Joh 1:1-5
Rom 15:4
Jer 31:31-34
I Kor 2:9
2 Tim 3:16
Jak 2:8
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TEMA 3 – KYRKANS TRO OCH BEKÄNNELSE
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 3-utbildning inom tema 3 ska de unga ledarna:

• Fått fördjupad reflektion och kunskap om svenska kyrkans tro och bekännelse.
• Fått fördjupning kring Martin Luthers lilla katekes.

Trosbekännelser
Trosbekännelsen vi använder i kyrkan och som sammanfattar vår kristna tro har vi använt
sedan 300-talet och den använder vi än idag. Här ska du få några olika exempel på hur ”ickekristna” skulle kunna ha skrivit sina trosbekännelser, samt vår egen kristna trosbekännelse.
Läs de olika trosbekännelserna.

TROSBEKÄNNELSERNA

DEN KRISTNA

Jag tror på Gud Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare.
Jag tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till
dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på
allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Jag tror också på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

ATEISTEN

Jag tror inte på någon gud.
Jag tror världen kom till av en slump.
Jag tror inte att Jesus var Guds Son, utan en lögnare. Som blev korsfäst och dog.
Och som hans lärjungar ljög om att han kommit tillbaka från döden. Ju snabbare vi
glömmer bort honom, desto bättre för mänskligheten.
Jag tror inte att det finns något heligt i människan. Jag tror att Kyrkans budskap är en stor
lögn. Att de som lever efter Guds vilja är lurade. Jag tror inte att vi behöver ta ansvar för
hur vi levt när vi väl är döda.
Jag tror inte på någon fortsättning.
Jag tror att döden är evig.

DEN FLUMMIGA

Jag tror att det kanske kan finnas typ någon sorts gud som skapade jorden på något
sätt för länge sedan.
Jesus var en snäll person tycker jag, som ville visa på hur man borde leva. Men han var inte
Guds Son utan kanske bara trodde det. Eller så blev han missförstådd. Han blev korsfäst av
och dödad för att människor med makt var rädda för honom. Men jag tror inte han uppstod
från det döda. Det har de första kristna hittat på för att det lät fint.
Jag tror att det kanske finns något inom människan som är heligt. Men det spelar ingen roll
vad man tror på. Alla religioner är lika sanna eller felaktiga. Jag tror inte att det finns någon
synd utan om man gör vad man känner för så är det rätt. Jag tror att vi kanske lever vidare
efter döden på något sätt vi inte vet, kanske som en blomma. Och när den dör, blir man
kanske en ny blomma eller kanske en mullvad?
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SATANISTEN

Jag tror på Gud, men jag hatar honom.
Jag tror att Jesus var Guds Son, men jag kämpar mot honom.
Jag skrattar åt hans korsfästelse. Hatar hans uppståndelse
Och kommer göra allt som står i min makt för att ingen ska tro på det.
Så att inga ska räddas.
Jag tror på den helige Ande. Men har givit mig åt mörkrets krafter
Jag tror på Kyrkan som min fiende
Jag tror på syndernas förlåtelse. Men vill inte ha del av det.
Jag tror på de dödas uppståndelse
Och ett evigt liv.
I Helvetet.

ÖVNING:
Gör om trosbekännelsen. Skriv den med ord som du skulle välja och med beskrivningar
som du kan tro på. Följande begrepp ska dock ingå:
• Jag tror på…/jag tror inte på… (inled med detta)
• Skapare
• Jesus Guds son
• Korsfäst
• Uppstånden
• Helige ande
• Kyrkan
• Förlåtelse
• Evigt liv
Gör en trosbekännelse-utställning, där ni kan läsa varandras texter.

Fördjupning kring lilla katekesen
Martin Luther har författat den ”lilla katekesen” som finns i psalmboken och ses som en grund i
den svensk-kyrkliga kristna tron. Lilla katekesen innehåller:

•
•
•
•
•

Tio Guds bud
Trons artiklar, dvs beskrivningar av Gud som treenig (Fader, son och ande)
Herrens bön, dvs Vår Fader
Dopets sakrament
Altarets sakrament, dvs nattvarden.

Detta tyckte Martin Luther vad den mest grundläggande sammanfattningen av vad man
som kristen skulle känna till och undervisas i.
Martin Luther var katolskt kristen och var kritisk till hur den katolska kyrkan framställde
förlåtelsen, bland annat genom hur de valde att sälja avlatsbrev till folk för dyra pengar och de
skulle därmed garanteras förlåtelse för synder. Martins egen gudsrelation kändes från början
snäv och skrämmande och han uppfattade sig själv som väldigt syndfull inför Gud, som om
han aldrig dög. När han senare kom fram till att det endast behövdes en tro och ingen annan
prestation in för Gud, för att vinna Guds nåd och kärlek, upplevde han en stor befrielse som
han ville dela med andra kristna. Hans tankar om tro och Gud, sågs som en kritik mot katolska
kyrkan, och ledde så småningom till att kyrkan var tvungen att reformeras, dvs förändras.
Mer om Martin Luther och reformationen finns att läsa i bland annat ”Martin Luther –
munken som förändrade världen” från Verbum www.verbum.se.
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Här följer några övningar kring rubrikerna i den lilla katekesen.

TIO GUDS BUD
Läs bibeltexten 2 Mos 20:1-17
Fundera och diskutera:

• Vad är det som händer i bibeltexten?
• Hur skulle världen/samhället se ut utan regler? Behövs det regler?

Varför/varför inte?
• Är det några av de budord som du läste i bibeltexten som är lättare eller svårare att
efterleva? Vad? Varför?

TRONS ARTIKLAR – FADER, SON OCH ANDE

I lilla katekesen beskrivs Gud som en Gud i tre skepnader – fader, son och ande.
En Gud, men med tre olika sätt att verka. Det kan vara som att en kvinna kan vara
både mamma, dotter och syster. Hon är en kvinna, men i tre olika relationer.
Fundera och diskutera:

• På vilken av dessa Gudsrelationer – fader, son, ande – tänker du först när du tänker på
Gud?

• Om du vill be till Gud, till vilken av dessa tre känns det bäst att be till? Varför?

HERRENS BÖN

• Skriv Herrens bön/Vår fader på ett stort papper. Klipp isär textraderna och blanda om.
Låt de unga ledarna pussla ihop bönen. Hur blev det?

• I psalmbokens lilla katekes finns herrens bön uppdelad med kursiva frågeställningar.

Dela in unga ledare i grupper, låt de välja 1-2 meningar i herrens bön, och diskutera de
kursiva frågorna. Samla ihop i stor grupp.

DE TVÅ SAKRAMENTEN – DOP OCH NATTVARD
Det finns handlingar som Jesus uppmanar sina efterföljare att ge vidare. De handlingarna
kallas för heliga, sakrament. Ordet sakrament kommer från latinets Sacer, som betyder
helig.
För att en handling ska kallas ett sakrament krävs att det finns:
• En uppmaning från Jesus som säger att handlingen ska utföras.
• Ett löfte från Jesus.
• Ett jordiskt element eller tecken.
Fundera och diskutera:
• Var i bibeln kan du läsa om uppmaningen att utföra dessa handlingar, från Jesus?
• Vilka löften från Jesus finns i dop respektive nattvard?
• Vilka jordiska element eller tecken finns i dop respektive nattvard?

PSALMFÖRSLAG ANDAKT
61
705
711
766

BIBELTEXTER ANDAKT
Matt 6:9-13
2 Mos 20:1-17
Joh 3:16
Matt 7:12
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MATERIALTIPS

”Martin Luther – munken
som förändrade världen”
Verbum

TEMA 4 – FÖRDJUPNING
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 3-utbildning inom tema 4 ska de unga ledarna:

•

Samtalat och reflekterat över att vara kristen andligt och fysiskt.

Samtal i gruppen om följande frågor:
- Vad tycker du kännetecknar en kristen person, vad ska en kristen person säga och göra?
- Vad ska en kristen person INTE göra och säga?
- Vad tänker du kännetecknar kristen tro i jämförelse med andra religioner?
- Vad är tro för dig?
- Tror du på Gud? Den frågan har du säkert fått eller funderat på tidigare? Vad skulle du
svara om du fick frågan idag?
- Finns det situationer eller miljöer där det är lättare/svårare att tro på Gud?
- Hur skulle du vilja uttrycka din egen Gudsbild? Diskutera.

ÖVNING 1

• Skriv ett brev enskilt till Gud. Skriv kort eller långt och fundera över vad du skulle vilja
säga till Gud, om nu Gud finns.
• Sjung tillsammans psalm 724 ”Gud fader har skapat mig”, eller läs texten.
Fundera och diskutera:

• Vad betyder det för dig att Gud har skapat dig och du får plats i Guds famn?
• Vad betyder det för dig att Jesus går bredvid dig och känner vägen där du går och
vet hur du mår?
• Vad betyder det för dig att ha en helig ande som en viskning, som en vind eller
som ett rop, osynlig nära dig varje dag?

ÖVNING 2
Gör något osjälviskt utan att någon får veta att det är du som har gjort det.
Kanske handlar det om att rensa en skräpig kundvagn i affären, att stänga av ett påslaget
batteriljus på en parkerad cykel, eller nåt helt annat. Hur påverkar det dig att försöka göra
något bara för att det är gott i sig?
Nästa gång ni ses i ledargruppen, berätta för varandra:
• Vad blev din osjälviska handling?
• Hur kändes det?
• Vad skulle hända om du regelbundet gjorde sådana handlingar, i din vardag?

PSALMFÖRSLAG ANDAKT
724
398
89
38b
762

BIBELTEXTER FÖRSLAG
Jer 1:4-8
Joh 3:16
Matt 7:12
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TEMA 5 – ENGAGEMANG
I
N
T
R
O

Efter genomförd STEG 3-utbildning inom tema 5 ska de unga ledarna:

• Vara medvetna om vilka möjligheter det finns till fortsatt engagemang.
• Om man vill, ha en plan för sitt personliga fortsatta engagemang i församlingen.

Unga ledare är hela församlingens unga ledare. Se därför till att hela församlingens arbetslag är
medvetna om att Unga ledarna arbetar med detta så att alla kan vara delaktiga.

Tips på metod
1. Titta på församlingens/pastoratets årsplan: verksamhet, temadagar, gudstjänster,
konserter, med mera.

2. Var i detta finns det möjlighet att vara engagerad som ideell? Här behöver ett förarbete

göras, så att man vet säkert att det som erbjuds till de unga ledarna, går att genomföra,
samt konkret beskrivning av vad uppdraget innebär.

3. De unga ledarnas bild av att vara ideell är förmodligen att det är att vara konfirmand-

ledare. Därför bör personalen vara förberedda på att det finns ett behov av att berätta
om de möjligheter som finns och ta deras frågor och funderingar på allvar. Det är också en
fördel om man får träffa de personer som är ansvariga för övrig verksamhet, till exempel
diakon, musiker, husmor/värdinnan, förtroendevalda, kyrkvärdar, präster, osv.
Skapa relationer!

Tips på fortsättning
• Gör en årsplan med ett schema där det finns en tom ruta bredvid aktiviten där de kan
skriva upp sig.

•

Dela upp i temagrupper – gudstjänstintresserade i en grupp, barngruppsintresserade i
en grupp, osv. Fördela uppgifter och kom överens om arbetsuppgifter, förväntningar och
planeringsdatum.

•

Låt alla som vill vara med på olika saker sätta en postit-lapp på en aktivitet, sortera sedan
och ge senare en översikt av uppgifterna.

PSALMFÖRSLAG ANDAKT
71
180
721
793
794

BIBELTEXTER ANDAKT
Matt 28:16-20
Jer 1:4-8
Matt 4:18-20
Joh 13.12-17
Matt 16:18-19
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INTYG
……………………………………Namn…………………………………..........
har deltagit i ... Församling/pastorats ...lokala

UTBILDNING FÖR UNGA LEDARE STEG 1
som har innefattat 15 kurstimmar.

UTBILDNINGENS MÅL
Att stärka unga ledare i sin uppgift som ledare och förebild.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Utbildningens innehåll har bestått av arbete med och reflektioner kring:
•
•
•
•
•

Etiska riktlinjer och tystnadsplikt
Förhållningssätt och trygga möten
Ledarrollen
Leketik
Andakt och andaktsmetodik

Ansvarig utbildare:
........................................................................................................

FÖRSAMLING/PASTORAT
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FÖRSLAG PÅ KONTRAKT FÖR UNGA LEDARE
Detta kontrakt skrivs mellan varje ung ledare och församling för att göra klart vad det innebär
att vara ung ledare. Vid brott mot kontraktet så kommer din handledare att ta upp detta
enskilt med dig. Vid för många brott mot kontraktet tvingas man vidta ytterligare åtgärder.

Församlingen förväntar sig att du:
• Delar vår människosyn. Alla människor är lika mycket värda och har rätt att bli respekterade för den de är.

•

Är en bra förebild. Då du kommer jobba med barn, konfirmander och äldre så ska du i ord,
attityd och klädsel vara en bra förebild för andra.

•

Tänker på vem du representerar. Som ung ledare är du en representant för församlingen
och hela Svenska kyrkan. Människor kommer även se dig som ung ledare på skolan och
på fritiden.

•

Är med och skapar trygghet. Du ska försöka skapa en god stämning och motverka
mobbing och elaka kommentarer. Det gör du genom att ifrågasätta, gå emellan och
kontakta någon handledare.

•

Är ärlig. För att verksamheten ska kunna fungera så behöver man ha förtroende för
varandra. Man är öppen och rak, hanterar pengar och värdesaker varsamt och håller
det man har lovat att göra. Man drar sig inte ur i sista minuten eller hittar på ursäkter.

•

Håller tystnadsplikten. Som ung ledare i kyrkans verksamhet så har du en viss form av
tystnadsplikt. Det som händer på träffar och på läger ska du inte föra vidare till andra
utanför gruppen, t.ex. på skolan eller sociala medier. Detta gäller också att inte fota
personer i kyrkans verksamhet utan att handledarna har godkänt det.

•

Tar reda på information. Skriv upp tider och viktig information så du vet vad som gäller.
Är man osäker så har man som ung ledare ett ansvar att höra av sig.

•

Hör av dig i tid. Ofta behöver din huvudledare veta om du kan vara med på olika saker
för att kunna planera. Svara så snabbt du kan och givetvis innan sista datum.
Meddela även om du är osäker på om du kan vara med.

Du ska kunna förvänta dig att:
• Du får handledning. För att kunna bli en bra ledare så behöver man få feedback på det
arbete man gjort och goda råd om hur man kan utvecklas.

•

Du får utbildning. Församlingen har utbildning för sina unga ledare för att kunna bli bra
ledare för de uppgifter de ska utföra.

•

Du får information. Om du kommer på planeringsträffarna och läser de utskick som handledarna gör så ska du få den information du behöver. Tycker du att du får för lite information så säg till så löser vi det tillsammans.

•

Du möts med respekt. Som en del i församlingens arbetslag på konfirmandsamlingar
och läger så ska du mötas med respekt av alla. Dina synpunkter ska lyssnas på och dina
kunskaper tas tillvara i arbetet.

•

Du får en referens för framtiden. Utbildningen du får är givetvis något du har nytta av i framtiden då du söker arbete. Du har rätt att få intyg på den utbildning du gått och din handledare kan även ställa upp som referens för dig och svara på frågor om hur du fungerar i arbete.
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OBS!
Om du anmält att du ska vara med på läger och utbildningar men sen väljer att inte åka så
kommer du behöva stå för merkostnaden som utgör ........................ kr. Det är viktigt att tänka
på att läger kostar en hel del per person. Missköter man sig med att inte komma trots att man
sagt att man ska så är chansen mindre att få åka nästa gång. Kan du inte åka så ta genast kontakt med någon av huvudledarna. Kanske hinner någon annan åka …

SJUKINTYG = GILTIG FRÅNVARO = INGEN KOSTNAD
Du är som ung ledare jätteviktig för församlingens arbete!

Tack för att du ställer upp!

Detta kontrakt gäller för tiden..........................................................................................................................
Namn..................................................................................................

Datum..................................................

Jag har tagit del av vad det innebär att vara ungdomsledare i ……… ....................................................
församling/pastorat och godkänner detta.

Målsmans underskrift
........................................................................................................................................

FÖRSAMLING/PASTORAT
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Tystnadsplikt – Försäkran för unga ledare
I Svenska kyrkans konfirmandarbete behöver konfirmanderna eller andra som kommer i
kontakt med församlingens medarbetare och ledare, kunna lita på att uppgifter om deras
personliga förhållanden inte förs vidare.
Försäkran:
Jag har som ung ledare i ……………………………………………….. församling/pastorat
informerats om de punkter som gäller för mig kring tystnadsplikt och anmälningsplikt i
Svenska kyrkan.
•

Det jag får reda på om en persons enskilda förhållanden ska jag inte föra vidare.

•

Om jag i mitt uppdrag ser/misstänker att någon far illa, kommer jag att berätta det för
ansvarig huvudledare.

Jag försäkrar härmed att jag kommer att följa de regler som gäller.
Ort: ………………………

Datum: ………………………..

-------------------------------------------------------------------------------Namn
(Ung ledare)

Jag har dag som ovan, informerat ovanstående ung
ledare om de regler om offentlighet och tystnadsplikt
som gäller inom Svenska kyrkan, samt om vikten av att hantera
dessa frågor på ett korrekt och klokt sätt.
-----------------------------------------------------------------------------------Namn
(anställd medarbetare t.ex. präst, pedagog, diakon, musiker eller annan)
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Trygga Möten
Webbutbildning kring övergrepp och kränkningar i barn- och ungdomsverksamhet
En utbildning i samarbete mellan Scouterna, Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga

Att de mötesplatser och verksamheter som svenska kyrkan inbjuder till är trygga för barn och är självklart och viktigt. För att stödja detta arbete erbjuds alla
församlingar ett verktyg i detta arbete.
Genom ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga och Scouterna erbjuds alla
anställda, ideella och förtroendevalda att genomgå webbutbildningen Trygga möten kostnadsfritt.

Utbildningen innehåll
Utbildningen ger grundläggande kunskaper i att upptäcka, förebygga och bemöta övergrepp,
mobbning och kränkningar och vad man gör när man misstänker att barn far illa. Grunden för
arbetet är bland annat FN;s barnkonvention, Diskrimineringslagen, Brottsbalken, Kyrkoordningen.
Utöver individuell kunskap ger den också en gemensam utgångspunkt för samtal om hur vi har
det hos oss, vad som fungerar och vad vi vill/behöver utveckla inom området.

Vilka kan gå utbildningen?
Utbildningen riktar sig främst till ledare, men då alla som i kyrkans verksamhet får kännedom om
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, är skyldig att
anmäla detta till socialtjänsten, så ges här en möjlighet till grundläggande kunskap. Skyldigheten
att anmäla grundar sig på Socialtjänstlagen, Kyrkoordningen och Barnkonventionen. Utbildningen
kan användas i många sammanhang, t ex i arbetslaget, bland unga ledare, i kyrkorådet, osv.

Omfattning
Trygga möten tar 1,5-2,5 tim att genomföra och är uppdelade i avsnitt som tar ca 10 min/st.
Du kan avbryta och gå ur Trygga möten för att senare återgå där du senast var. Som avslutning
gör du ett kunskapstest och får då ut ett diplom som du kan använda för att visa att du genomgått utbildningen. Webbutbildningen är möjlig att göra på olika sätt, eftersom den ger möjlighet
till både egen reflektion och kunskapspåfyllning, men också är en bra grund för gemensamma
diskussioner i grupp, i t ex arbetslaget eller bland unga ledarna.

Här finns tre tips på hur du kan jobba med Trygga Möten:
1. Webbutbildningen genomförs individuellt, när du är klar skriver du ut ditt diplom som du visar
för din arbetsledare/chef.
2. Webbutbildningen genomförs individuellt, och när alla har gjort den så har man ett gemensamt
pass på t ex en arbetslagsträff, där man förslagsvis kan reflektera över nedanstående frågor.
3. Webbutbildningen genomförs i grupp, genom att man gemensamt tar sig igenom utbildningen
på storbildsskärm. Man gör stopp och diskuterar när man uppmanas att svara på frågor, och
man kan ”parkera” de eventuella frågor och funderingar som uppkommer under tiden, och ta
dem efteråt separat, eller vid ett annat tillfälle. Även här kan man sedan utgå från frågeställningarna nedan.

Att reflektera över:
4
4
4
4

Fundera ut tre saker som du tar med dig från utbildningen. Dela i grupp.
Ser du direkt något som du tycker att ni saknar i ert arbete med barn och unga, som
behöver åtgärdas. Sammanställ till en gemensam åtgärdslista.
Har vi kompetens för att tillgodose det som skulle behöva göras? Behöver vi skaffa oss
kompetens och hur gör vi i så fall det?
Hur kan vi jobba vidare med vårt förebyggande arbete?
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Stiftskansliets personal kan stödja er om ni kommer fram till att ni vill/behöver utveckla ert
arbete utifrån det som framkommer efter utbildningen.
Vill ni arbeta vidare med att upprätta handlingsplan för orosanmälan hittar ni mera material på
internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/orosanmalan

Så här gör du om du eller flera önskar gå TM webb:
Maila till webbkurs@scouterna.se
Uppge koden: ”tryggamöten1907svenskakyrkan”.
Ange i samma mail, för varje person som ska ha ett användarkonto: För- och efternamn samt
e-postadress. Därefter kommer varje person få ett mail med inloggningsuppgifter.
Nu kan du/ni gå kursen på: http://scouterna.luvit.se
Support för webbkursen: webbkurs@scouterna.se
Vår förhoppning är att våra barn och ungdomsverksamheter kan erbjuda trygga mötesplatser
för alla som vistas där.

För mer information kontakta:
Maria Vilander Holmquist, Härnösands stift
Tel: 0611-254 72 eller e-post: maria.vilander@svenskakyrkan.se
l Mona Bentsen, Härnösands stift
Tel: 0611-254 24 eller e-post: mona.bentsen@svenskakyrkan.se
l

Barnkonventionen
Sverige har skrivit under FNs konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. Den gäller
alla som inte fyllt 18 år. I den finns massor av regler om hur barn ska behandlas.
Artiklarna 2, 3, 6 och 12 brukar kallas barnkonventionens grundprinciper. Man kan säga att de
sammanfattar hela barnkonventionen.
Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 - Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
Artikel 6 - Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
Artikel 12 - Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

Det finns också lagar som säger att:
l Ingen får göra dig illa.
l Ingen får diskriminera dig (behandla dig sämre än någon annan) för t ex ditt
ursprung, din religion eller ditt kön.
l Barn har rätt att få säga vad de tycker om sådant som påverkar dem, både i skolan
och i sin familj.
l Varje barn har rätt till lek, vila och fritid på sina villkor.
Artiklarna 19 och 31 är också en viktig grund för Trygga Möten:
Artikel 19 - Barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada,
övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande.
Artikel 31 - Varje barn har rätt till lek, vila och fritid på sina villkor. Därför är det viktigt att
sträva efter att alla barn får möjligheten till ett givande föreningsliv. Att ingen blir diskriminerad på grund av en funktionsvariation, sin religiösa åskådning, sin sexualitet eller något annat.
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Övning – gudstjänstens betydelse och kyrkoordningen
Gudstjänsten är centrum i allt det som sker i församlingen, det är navet i ”församlingshjulet”. I en del
församlingar är gudstjänsten det som lockar mest folk på hela veckan, i andra församlingar kanske
det bara kommer en person. Alla är välkomna att fira gudstjänst tillsammans, oavsett vilka vi är och
vilka erfarenheter vi har. I gudstjänsten läser vi texter, sjunger sånger och psalmer, vi ber och ibland
firar vi också nattvard tillsammans. Gudstjänsten är till för att vi ska kunna vara tillsammans, möta
Gud tillsammans och få nya erfarenheter och kunskap.
I kyrkoordningen, Svenska kyrkans egen ”Lagbok”, finns det ett helt kapitel som handlar om
gudstjänst, kapitel 17. Inledningstexten i kapitel 17 innehåller en massa information om vad en
gudstjänst är och varför vi faktiskt firar gudstjänst. Inledningstexten ser ut så här:
”Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten. Kyrkans
dag för huvudgudstjänster är söndagen, eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag.
Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i
gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud.
Kyrkorådet, församlingsrådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning
och utveckling. Prästen, kyrkomusikern, kyrkvärdarna och den gudstjänstfirande församlingen
gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst. I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av
evangeliet, firandet av den heliga måltiden och gemenskapen i bön och lovsång. De som firar
gudstjänst sänds ut för att i vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens gärningar, till mission
och diakoni.”
Diskutera följande:
Är alla i församlingen kallade att delta i gudstjänsten? Hur är det att fira gudstjänst i er församling om
man:
- är 5 år gammal?
- är 100 år gammal?
- är rullstolsburen?
- har en synnedsättning?
- är 15 år gammal?
- kommer till kyrkan för första gången?

När tycker du själv att du utvecklar din tro? Vad gör du för att din tro ska fördjupas? Har du något bra
tips som du kan dela med dig av? Fundera på om du får näring till din egen tro genom att:
- Lyssna till evangeliet och predikan?
- fira nattvard?
- sjunga lovsång/Psalmer?
- Be böner?
Prata om vilka av dessa du svarat ”ja” respektive ”nej” på och varför du har svarat så. Skulle du vilja
att dina svar var annorlunda? Varför/varför inte?
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Vandring genom Lucasevangeliet i kyrkorummet

Vandring genom Lukasevangeliet i kyrkorummet
Kontroll 1

Kontroll 2

Material: Docka med blöja och sparkbyxor

Material: Ett antal Biblar utplacerade i kyrkan.

Jesu födelse
Läs: Luk. 2:1-20
Uppgift: Håll klockan redo!
•
En ur gruppen skall på tid byta bjöja på
dockan och sätta på den nya fina
sparkbyxan som han fått av de tre vise
männen

Jesus i templet
Läs: Luk. 2:41-52
Uppgift: Håll klockan redo!
•
Jesus lyssnade till de skriftlärda. Ert
uppdrag är nu att räkna antalet Biblar
som finns i kyrkan.

Kontroll 3

Kontroll 4

Material: Muggar & två tillbringare, varav den ena är
fylld med vatten.

Jesus frestas
Läs: Luk. 4:1-3
Uppgift:
•
Djävulen var hård mot Jesus, tror du
att han hade höjdskräck? Ni ska nu gå
upp i kyrktornet. Läs Bibeltexten uppe i
tornet. När ni går ner, räkna antalet
trappsteg. Hur många var det?

Jesu dop
Läs: Luk. 3:21-22
Uppgift: Håll klockan redo!
•
Framför er ser ni två tillbringare och
mittemellan dem finns ett antal
muggar. I den ena tillbringaren finns
vatten. Ni ska nu på tid förflytta
vattnet till den andra tillbringaren bara
med hjälp av muggarna. Vattnet ska
passera alla muggar.

Kontroll 5

Kontroll 6 = Fikapaus

Material: Fiskspel.

Material: Saft och mackor e.d.

Fiskfångsten
Läs: Luk. 5:1-11
Uppgift: Håll klockan redo!
•
Brukar ni fiska? Utse en av er att fiska.
Den personen ska sen fiska upp alla
fiskarna i fiskspelet på så kort tid som
möjligt.

Mat åt fem tusen
Läs: Luk. 9:10-17
Uppgift:
•
Tänk vad mycket mat som blev över.
Det räcker till och med till er! Saft och
mackor! MUMS! Varsågoda!

Kontroll 7

Kontroll 8

Material: En utstakad bana

Den barmhärtige Samarien
Läs: Luk. 10:25-37
Uppgift: Håll klockan redo!
•
Tänk att vara nerslagen, nu ska ni få
vara den barmhärtige! En i gruppen
kan bara använda sina armar och
händer. Hjälp denne att ta sig genom
banan på så kort tid som möjligt.

Jesus och de tio spetälska
Läs: Luk. 17:11-19
Uppgift: Håll klockan redo!
•
Ni ska på två minuter bilda så många
ord som möjligt av bokstäverna i ordet:
SPETÄLSKA
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Kontroll 9

Kontroll 10

Material: Måttband

Material: Tändstickor utlagda enligt denna figur.

Vem är störst
Läs: Luk. 9:46-48
Uppgift:
•
Ni behöver nu ett måttband. Ni ska
mäta era fötters längd och era
huvudens omfång. Summera ihop
detta.

Det förlorade fåret
Läs: Luk. 15:1-7
Uppgift: Håll klockan redo!
•
Bygg om fårhagen. Lös så många
uppgifter ni kan på fem minuer:
a) Ta bort 2 tändstickor så det blir 3
kvadrater
b) Ta bort 2 tändstickor så det blir 2
kvadrater
c) Flytta 3 tändstickor så det blir 3
kvadrater

Kontroll 12

Kontroll 11

Material: En stadig stol

Material: Bricka med ett antal prylar och en duk +
papper och penna.

Sackaios
Läs: Luk. 19:1-10
Uppgift: Håll klockan redo!
•
Sackaios klättrade upp i ett träd! Er
uppgift blir att på kortast tid placera
alla i gruppen på stolen. Tiden räknas
fram till att den siste personen lyft
båda fötterna från marken.

Det förlorade myntet
Läs: Luk. 15:8-10
Uppgift:
•
Framför er har ni en bricka med en
handduk över sig, under duken finns
ett antal saker. Ni får 20 sekunder på
er att titta, sen lägger vi tillbaka duken.
Då har ni 1 minut på er att skriva ner
de saker ni såg på brickan.

Kontroll 13

Kontroll 14

Jesu släkttavla
Läs: Luk. 3:23-38
Uppgift:
•
Ni har nyss läst Jesu släkttavla. Det var
många olika namn på olika personer.
Hur många namn minns ni?

Liknelsen om lampan
Läs: Luk. 8:16-18
Uppgift:
•
Utse en av er att med förbundna ögon
känna på fem föremål i lådan. Ett
poäng för varje rätt gissning.

Material: Låda med fem föremål & ögonbindel
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Resultatsvar på vandringen genom Lukasevangeliet
Resultatsvar på vandringen genom Lucasevangeliet

1. ____________ min. _______________ sek.
2. _________________________ antal Biblar
3. ___________ min. _______________ sek.
4. __________________ antal trappsteg
5. __________ min. _______________ sek.
6. FIKAPAUS
7. ___________ min. ______________ sek.
8. __________________ antal ord
9. _____________ m. ___________ cm.
10. Sätt kryss i de uppgifter ni klarade a)

b)

c)

11. ______________________ antal rätt
12. ___________ min.
13. ____________________ antal personer
14. ____________________ antal rätt
Grupp:
____________________________________________________
Namn:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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GUD SLUTER FÖRBUND MED ABRAHAM

ca 1800 fvt

Den nyfödde Mose sätts ut i floden Nilen
i en vasskorg för att undkomma att bli
dödad. Faraos dotter hittar barnet och
uppfostrar honom som sitt eget barn.
Mose blir sitt folks store ledare och leder
dem ut ur fångenskapen i Egypten.

MOSE I VASSEN

ca 1300-1200 fvt

TIDSLINJE BIBELN
Berättelsen om Gud som sluter ett förbund med Abraham
och lovar att hans ättlingar skall bli ”talrika som stjärnorna
på himmelen”. Gud leder Abraham till det utlovade landet
(idag Israel/Palestina). Abraham får två söner; Ismael (som
blir stamfar för de arabiska folken) och Isak (som blir stamfar för det judiska folket).
2 MOS 1:1-2:10

2 MOS 20:1-17

Efter Salomos död delas kungariket och tiden fram
till att Jesus föds är en tid av krig, exil och ockupation för det judiska folket. När det är dags för Jesus
att födas så är Israel/Palestina ockuperat av Rom..

”OREDANS TID”

ca 922-0 fvt

De tio budorden hittar du i

2 MOS 24:12-18, 31:18

Under ökenvandringen kommer folket till Berget Sinai. Mose går upp
på berget för att tala med Gud och Mose får bl a två stentavlor med
de 10 budorden nedskrivna.

MOSE FÅR 10 BUDORD PÅ BERGET SINAI

ca 1300-1200 fvt

1 MOS 12:1-5, 13:14-18, 15:1-6, 17:1-8

ca 1000-960 fvt

KUNG DAVID
David blir kung (efter kung Saul). David
är den store hjältekungen som utkämpar
många krig. En känd berättelse är när
David besegrar den store krigaren Goljat.
1 SAM 17:1-50

ca 960-922 fvt

KUNG SALOMO
Salomo är son till kung David och beskrivs
som den vise, gode och rike kungen.
Salomo bygger det första templet och
bedriver handel med grannländerna.
1 KUNG 1:39-40, 4:29-34, 6:11-14

ca 1300-1200 fvt

UTTÅGET UR EGYPTEN

2 MOS 6:2-13, 7:14-11:10

Gud ger Mose i uppdrag att leda folket ur
fångenskapen i Egypten. För att Farao ska
släppa folket fri så skickar Gud 10 st plågor till
Egypten. Det judiska folket firar påsk till minne
av uttåget ur Egypten och det är denna högtid som Jesus och lärjungarna firar när Jesus
instiftar nattvarden strax innan han korsfästs.

ca 9 mån fvt

BEBÅDELSEN

En ung flicka, Maria, i staden Nasaret får
besök av en ängel som berättar att hon är
gravid och att barnet som hon ska föda är
Guds son.

LUK 1:26-38

FORTS.
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ca 33-337 evt

DEN FÖRSTA KRISTNA TIDEN

Apg 9:1-22

ca 830 evt

NORDEN KRISTNAS

Luk 2:41-52

1517 evt

REFORMATIONEN

År 1517 inleds reformationen
på allvar i och med att en munk
vid namn Martin Luther spikar
upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Reformationen sprider sig till Sverige där
vi har två egna reformatorer;
Olaus och Laurentius Petri.

ca 30 evt

JESU DOP

Jesus döps i floden Jordan
av Johannes döparen.

Matt 3:13-17, Mark 1:9-11, Luk 3:21-22

Under påskfirandet i templet i Jerusalem tappar
Maria och Josef bort Jesus. De letar efter honom
i tre dagar innan de hittar honom i bland templets
präster och skriftlärda där han lyssnar och ställer
frågor..

12-ÅRIGE JESUS I TEMPLET

ca 12 evt

Matt 26:1-28:20, Mark 14:1-16:8, Luk 22:1-24:53, Joh 18:1-21:14

Jesus sista vecka i livet börjar med intåget i Jerusalem
på palmsöndagen och avslutas med uppståndelsen på
påskdagens morgon. Händelserna under denna vecka är grunden
till kristendomen som idag är världens största religion. Man kan
säga att denna vecka förändrade både historien och världen.

STILLA VECKAN OCH PÅSKEN

ca 33 evt

Ansgar är den person som brukar beskrivas som den
som tar med kristendomen till norden på 800-talet.
Ansgar är munk och kommer via Danmark till Birka
utanför Stockholm där han grundar en liten församling.

Paulus förföljer lärjungarna och de första kristna på ett brutalt sätt. På vägen till
Damaskus har han en stark upplevelse där han möter Gud. Upplevelsen gör att
Paulus blir kristen och sprider kristendomen över en stor del av medelhavsområdet
och grundar flera församlingar. Paulus blir avrättad för sin tros skull (lider martyrdöden) ca år 67 efter vår tideräkning.

PAULUS DAMASKUSUPPLEVELSE

ca 36 evt

Kristendomen är en förbjuden religion under de första århundradena
efter Jesu död. De kristna förföljs och dödas för sin tros skull och man
gömmer sig därför i underjordiska gångar, katakomber, för att bl a fira
gudstjänst. Vändningen kommer när den romerska kejsaren Konstantin
låter döpa sig och därmed blir kristendomen laglig i dåtidens största
rike, Romarriket.

ca 0

JESU FÖDELSE
När Jesus föds i kung Davids stad, Betlehem, tänds en stjärna på himmelen. De östesländska stjärntydarna ser stjärnan och tolkar det som att en kung har fötts. På vägen till stallet stannar de till hos Kung Herodes och berättar om den nye kungen som fötts. Herodes blir orolig över den nya kungen som fötts och
ber stjärntydarna återkomma på vägen hem och berätta mer, men stjärntydarna tar en annan väg hem.
För att undkomma Kung Herodes så flyr Josef, Maria och den nyfödde Jesus till Egypten. När Herodes har
dött återvänder Josef, Maria och Jesus till Israel/palestina och bosätter sig i staden Nasaret.
Luk 2:1-21, Matt 2
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KYRKOÅRSHJULET
Gå in på länken nedan för att komma till kyrkoårshjulet.
Där kan du tillsammans med konfirmanderna titta på kyrkoåret, liturgiska färgerna och våra
traditioner genom att klicka på de olika tårtbitarna i hjulet.

www.skuh.se/kyrkoarshjul
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Trosvandring kring de liturgiska färgerna och kyrkoåret
Det här är en flexibel trosvndring som kan användas på flera olika sätt. Trosvandringen har 5
stationer, en för varje liturgisk färg. Till varje liturgisk färg finns också angivet vilken period under
kyrkoåret som den hör ihop med. Trosvandringen kan med fördel genomföras i kyrkorummet men
även i ett församlingshem. Man kan göra trosvandringen i helgrupp eller i mindre grupper om man är
många. Om man gör den i smågrupper bör varje station vara bemannad.
Trosvandring utifrån saker
Vid varje station finns det en låda eller en bricka med ett antal föremål. Börja med att berätta vilken
station vi är på, vilken färg den har och vilken period/vilka perioder på året/kyrkoåret vi befinner oss
i. Fråga gruppen om varför de tror att just dess föremål finns vid den här stationen. Gå sedan igenom
vart och ett av de utvalda föremålen och berätta om betydelsen. Förutom de föremål som finns
föreslagna här i materialet så kan du som ledare komplettera med egna föremål.
”Pysselvandring”
Gör 5 st pysselstationer, förslagsvis i församlingshemmet. Vid varje station (som bör vara bemannad)
berättar ledaren vilken färg den har och vilken period/vilka perioder på året/kyrkoåret vi befinner oss
i. Sedan är det bara att pyssla på enligt stationens föreslagna pyssel. När man pysslat klart vid en
station så går man vidare till nästa tills alla stationer är genomförda. När pysslet är klart så kan man
med fördel ordna en liten utställning.
Bildbingo
Jobba med de 5 föreslagna bilderna. Bilderna kan hämta från olika bildmaterial (typ fotolanguage),
googla, tidningar eller annat. Göm bilderna i t ex kyrkorummet och låt alla få en bingobricka med de
bilder som de ska hitta. När man hittat bilden så kryssar man för på bricka (om man vill göra det till
en tävling så ta t ex 3 exempel av varje bild, på så sätt får du en bingobricka med 15 bilder istället för
5. Först till full bingobricka vinner….). Efter en förutbestämd tid, t ex 5 min, samlas man i helgrupp
och ser efter vilka bilder som hittats och du som ledare berättar om bilderna innebörd och betydelse
i förhållande till liturgisk färg och tid på kyrkoåret.

Lila/blå & Fastan/advent
Violett eller lila är botens och ångerns färg. Den symboliserar förberedelse och syns därför
under advent i väntan på julen och under fastan i väntan på påsken.

Saker: Julgranskulor eller påskfjädrar, träningsskor eller andra träningsgrejer, kölapp
Julgranskulor/påskfjädrar

De två fasteperioderna vi har i kyrkan är adventstiden och fastetiden. Dessa båda perioder så pyntar
vi växter inomhus, i advent så har vi kanske en adventsgran (en liten mindre gran som man pyntar till
första advent) eller julgranen som pyntas strax innan jul, och inför påsken så är det många som tar in
ris (oftast björkris) och pyntar med fjädrar. Prata i gruppen om vilka förberedelser ni brukar göra
hemma inför olika högtider.

Träningsskor/träningsgrejer

När man pysslar med en idrott så behöver man ju träna. Om man är på elitnivå så ligger det år av
träning och förberedelser bakom t ex ett VM eller OS. Om man är som folk är mest och INTE idrottar
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på elitnivå så behöver man ändå förbereda sig för t ex att åka vasaloppet. Våra fasteperioder i kyrkan
är förberedelsetid för det som ska hända senare, precis som att varje träningstillfälle är en
förberedelse för nästa träningspass. Fundera på om du har egna förberedelseperioder i ditt liv och
vilka är dessa isåfall?

Kölapp

Det finns många affärer där man får ta en kölapp och vänta en stund för att få hjälp med t ex att köpa
en ny telefon. Redan på förskolan får vi lära oss att vänta på vår tur och oftast blir vi irriterade när
någon tränger sig före i kön. Att stå i kö tar ibland lite tid och när vi är stressade så tycker vi att det
tar extra lång tid. En bra sak att komma ihåg är att förberedelser faktiskt tar tid. Det mesta tar lite tid
och vi kan inte alltid få det vi vill ha på en gång. Men det kan också finnas något bra i att vänta lite.
Fundera tillsammans på vad det finns för bra saker med att vänta på något (tex kan en tid av väntan
göra att man kanske blir mer säker på vad man verkligen vill, eller att man hinner förbereda sig på ett
bra sätt för det som ska komma). Vad längtar ni efter just nu?

Pyssel: Gör en egen målkalender. Börja med att bestämma ett mål, det kan t ex vara sommarlovet,

en resa, födelsedagen eller något annat. Illustrera detta på t ex papper, ungefär som en almanacka
eller adventskalender. Målkalendern ska ha utrymme för att kunna ge en överblick av hur mycket tid
som passerat och hur mycket det är kvar. Ett sätt att göra detta är att ha en ruta för varje dag fram
till själva målet och att du kryssar en ruta per dag. Andra metoder är den klassiska ”herrkammen” där
du bryter av en tand i kammen varje dag och när kammen är utan tänder så har du nått målet, eller
att ha ett måttband (sånt där som man har när man syr) och klipp av en centimeter per dag.
Se till att skriva in ”Delmål”, som t ex att göra en snygg inbjudan till födelsedagsfesten och skicka ut
den, vid en viss tidpunkt.

Bild: Människor i kö
Vit & Påsktiden/jultiden
Den vita färgen symboliserar glädje och renhet, känslor som lyfts fram under första advent,
jul och tiden efter påsk. Vissa specifika söndagar har också vit färg trots att de ligger mitt i
en period med en annan färg, och då betyder den oftast glädje. Exempel på sådana söndagar
är kyndelsmässodagen, jungfru Marie bebådelsedag eller Tacksägelsedagen. Andra söndagar
som har vit färg är Skärtorsdagen, Påskdagen, Johannes döparens dag, Kristi förklaringsdag,
Helige Mikaels dag och Alla helgons dag.

Saker: Vit stola, våffeljärn eller våffelmix, stearinljus
Vit stola

Den vita stolan har prästen och diakonen vid speciella söndagar då vi firar något alldeles särskilt i
kyrkan. På jul så firar vi t ex Jesu födelse och på påskdagen är det Jesu uppståndelse. Fundera i
gruppen på om det finns speciella dagar när man bär speciella kläder eller färger på kläderna och
varför det så på just den dagen.

Våffeljärn/våffelmix

På jungfru Marie bebådelsedagen så firar vi ängelns besök hos Maria då hon får veta att hon är gravid
och att barnet hon ska föda är Guds son. Varför äter vi då våfflor den här dagen? Det mest troliga är
att Jungfru Marie bebådelsedag, som ofta också kallas ”Vårfrudagen”, helt enkelt har uttalats lite
slarvigt och därför har det låtit som om man säger ”våffeldagen”. Testa själv och säg Vårfrudagen
snabbt och flera gånger efter varandra så märker du att det låter som våffeldagen.

47

Bilaga 9 (sid 3/6)

Stearinljus

Ljus har vi ofta i kyrkan och ljuset har också sin alldeles speciella söndag på kyndelsmässodagen.
Kyndel är ett gammalt ord för ljus (på engelska säger vi ju candle) och förr tog man med ljus hemifrån
till kyrkan på kyndelsmässodagen för att prästen skulle välsigna ljusen inför det kommande året.
Fundera över när vi tänder ljus och varför vi tänder ljus. Vad ger tända ljus för känsla?

Pyssel: Gör egna ”Dopljus” av antingen vanliga stearinljus eller av lite större blockljus. Gör

symboler av dekorvax som man kan sätta fast på ljusen eller måla med speciell ljusfärg. Låt alla
berätta om sina ljus och de symboler de valt.

Bild: Glad emoji
Grön & trefaldighetstiden/trettondagstiden

Grönt symboliserar hopp, växande och mognad. Det handlar om att växa andligt och hitta en
djupare mening i sin tro.
Den gröna tiden i kyrkan är också en slags vardag där livet flyter på. Vi behöver vardag i livet
för att orka med, om det var högtider och festligheter hela tiden så skulle vi inte kunna se de
små sakerna i vardagen och livet skulle inte bli hållbart.

Saker: Blomjord/blomkruka, Måttband, Dopklänning, Äpple
Blomjord/blomkruka

Jord och krukor använder vi ju när vi planterar frön. För att fröet ska kunna gro och växa så behövs en
bra jord, vatten och ljus. För att trons frö ska kunna slå rot i oss så behöver vi se till att det finns en
”bra jord” i oss, tron behöver något att växa i inuti oss. Vi behöver vattna trons frö i oss t ex genom
att be, fira mässa/gå i gudstjänst, prata tro med andra. Om vi bara tror på vår egen kammare så får
inte trons frön tillräckligt med näring, vi behöver fundera över vår tro tillsammans med andra
människor.

Måttband

Många har minnen av att man mätte sin längd när man var liten. Kanske ritade man streck på väggen
eller på en dörrkarm för att se hur mycket man hade vuxit sedan sist. Tyvärr är det väl inte lika lätt att
mäta tron som att mäta hur mycket man har växt på längden, men ibland när man ser tillbaka på hur
tron säg ut t ex när man var konfirmand och jämför med nuet så kan man märka att det är skillnad.
Fundera över tillsammans om det går att mäta tro på något sätt och om vad tvivel är för något. Har
du kanske fått några nya ord sedan du var konfirmand som kan beskriva din tro, Kanske vågar du
säga att du tror eller så har du mer koll på vad det är du tycker är knepigt med att tro eller vad du
absolut inte kan tro på.

Äpple

Ett äpple avger mycket s k etylengas som påverkar andra frukter/grönsaker. Om äpplen ligger i en
skål tillsammans med frukter så gör etylengasen att de andra frukterna mognar fortare. Det är därför
man kan lägga ett äpple tillsammans med ex päron eller avokado om man vill att de ska bli mjuka och
mer mogna lite fortare. Fundera över om man kan göra på samma sätt med sin tro som med äpplen.
Finns det några bra knep om man vill bli lite säkrare i sin tro, om man vill att tron ska mogna? Finns
det några bra ”hjälpmedel” för att mogna i sin tro? (t ex fira gudstjänst, vara med i
konfirmandarbetet, leva i kyrkoåret, fira sin dopdag, osv)

48

Bilaga 9 (sid 4/6)

Dopklänning

När vi döper små barn i kyrkan så har de oftast dopklänning på sig. Klänningen är ju väldigt lång som
en symbol för att vi ska växa i vårt dop. När vi sedan konfirmeras så har vi ju den vita
konfirmandkåpan som egentligen är samma plagg som dopklänningen, fast nu har vi vuxit i den
klänningen (som var alldeles för lång när vi döptes). Nu kanske det är så att man inte känner sig klar
med sin tro bara för att man har konfirmerat sig, och det är inget konstigt. Dopet och konfirmationen
är ju både en speciell dag i våra liv men också något som händer varje dag i våra liv ända sedan
dopdagen och konfirmationsdagen. Vi får alla växa i vårt dop varje dag, hela livet.

Pyssel

Planteringsspade, frön, Små såkrukor med jord. Alla kan få plantera egna frön (helst okända) i en
kruka. Vattna och Dra fiberduk över. Låt stå till nästa träff och kolla om det grott alt ta med hem och
se när det växer (eller låt krukorna vara på FH tills det har växt lite och låt de ta med hem senare
under terminen).

Bild: Trädet.
Svart & Långfredagen

Svart är sorgens färg och används i kyrkan på Långfredagen till minne av Jesu korsfästelse
och död. Långfredagen är den enda dagen i kyrkan som har den svarta färgen och ända fram
till modern tid så var det förbjudet i Sverige att ordna olika nöjen, som t ex danser eller bio,
på långfredagen. Långfredagen var en dag då man skulle vara stilla och tänka på döden och
speciellt Jesu död.

Saker: Sorgband, Solglasögon, en snittblomma (kan vara konstgjord)
Sorgband

Sorgband är något som man ibland ser t ex i idrottssammanhang. Det kan t ex vara så att det är en
spelare i fotbollslaget eller betydelsefull person i idrottsföreningen som har dött och då kan man
bära en svart tygband runt armen för att visa att man har sorg. Vad betyder det att visa för andra att
man sörjer någon eller något? Hur är det att möta någon som när man vet att någon i deras familj
just har dött? Förr i tiden klädde man sig i svart när man ”hade sorg” d v s att någon i familjen hade
dött och man pratade om sorgeår, det första året efter mannen/frun hade dött. Fundera över hur det
känns/skulle kännas den första julen/påsken/födelsedagen utan t ex farmor, morfar, hunden eller
någon annan familjemedlem.

Solglasögon

Om man ser på en film (i alla fall hollywood-filmer) och det finns en begravningsscen med i filmen så
är det ganska vanligt att folk har solglasögon på sig när de är på begravningen. Kanske är det för att
slippa visa att de gråter och ögonen är röda. I vårt samhälle vill vi gärna inte visa andra människor att
vi är ledsna, eller gråta om vi är på en begravning. Så har det ju inte alltid varit, förr i tiden så var det
vanligt att man dog hemma, och att man hedrade den som hade dött genom en stor fest. Idag dör ju
de flesta människor på sjukhus eller äldreboenden. Fundera på varför vi kanske har svårt att visa
andra människor att vi är ledsna när någon dör ifrån oss.

Snittblomma
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Snittblomma
När något stort händer i vårt samhälle, tex en stor olycka eller terrordåd där många skadas eller
dödas, så brukar människor samlas och lägga blommor (och andra saker) på en speciell plats. Vi
brukar få se bilder i våra flöden eller på tv där stora ”blomsterhav” bildas på platsen där olyckan
hänt. Fundera över varför vi gör så här i vårt samhälle. Många samlas också i kyrkor när något stort
händer, varför tror ni att det är så?

Pyssel: Gör egna gravstenar. Det här låter kanske som ett konstigt pyssel, men det brukar vara

oerhört uppskattat! Klipp ut en typisk ”Gravstensform” (rak botten och halvmåneformad ovansidan) i
lite styvare papper och gör din egen gravsten. Glöm inte att skriva dit ditt namn, födelsedag och
dödsdag. Fundera över om det ska vara någon symbol på stenen (t ex ett kors, en duva, en blomma
eller något annat). Ska du ha någon vers eller tänkvärt ord på din gravsten? Pysslet kan föregås av ett
studiebesök på kyrkogården eller kolla i tidningarna efter dödsannonser för inspriation. Ha en liten
utställning eller berätta för varandra om era gravstenar.

Bild: Gravsten
Röd & Annandag jul, Pingst, Apostladagen

Blodets, kampens och martyrernas färg är röd. Den används vid de tre helger under
kyrkoåret som påminner om apostlarna; nämligen Annandag jul, pingstdagen och
apostladagen. Den röda färgen symboliserar också Den helige Anden.

Saker: En tom väska i valfri storlek, en polisbil (eller annan blåljusbil), En bild på den helige
Stefanos (eller annat valfritt helgon som lidit martyrdöden).

Väskan

När Jesus har uppstått så tillbringar han 40 dagar tillsammans med lärjungarna innan han lämnar
dem igen (vid Kristi himmelfärdsdagen). Innan Jesus lämnar lärjungarna så lovar han att det ska
komma en ”Hjälpare” till dem för att rusta dem för deras stora uppdrag: att gå ut och göra alla folk
till lärjungar (Matt 28:16-20). Denna hjälpare är Den helige Anden som kommer vid pingsten och som
vi kan läsa om i Apg 2:1-13. Fundera i gruppen kring vad man skulle behöva packa ner i sin ”livsväska”
om man ska ge sig ut på ett så stort uppdrag som lärjungarna får. Det kanske inte är saker man
behöver packa ner i första hand, kanske rör det sig snarare om egenskaper och färdigheter.

Polisbilen

För väldigt många barn så är polis en drömyrke. Andra populära yrken bland barn är ”Brandman”,
doktor eller lärare. Lärjungarna som Jesus samlade omkring sig hade förmodligen inte tänkt sig en
karriär som just lärjunge; de flesta av dem var fiskare eller hantverkare och på Jesu tid var det vanligt
att man ärvde sitt yrke av sin far (så var din pappa fiskare så blev du också fiskare). Fundera en stund
över vilket som var ditt drömjobb när du var liten och vilket som är det drömjobb nu, skiljer de sig åt?
Vad är det som har gjort att du har just det yrket som drömyrke? Om någon hade kommit till dig och
sagt ”Strunta i det du håller på med och följ mig istället”, ungefär som det var för lärjungarna när de
mötte Jesus, skulle du våga svara ”ja” då? Varför/varför inte?

En bild på helige Stefanos
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En bild på helige Stefanos
På annandag jul så är det den helige Stefanos dag. Stefanos beskrivs ofta som den förste martyren,
alltså att han blev dödad för sin tros skull. Även idag finns det människor runt hela jorden som offrar
mycket av sig själva, ibland till och med sina liv, för något de tror på eller är övertygade om. Fundera
på vad är du beredd att kämpa för? Det kan t ex vara feminismen, miljön, familjen, rätten att få älska
vem du vill, osv. Vad skulle du vara beredd att avstå ifrån för din övertygelse?

Pyssel: Skapa en kylskåpsmagnet. Formulera din övertygelse (se ovan under ”En bild på helige

Stefanos) i en mening, som ett visdomsord. Tillverka en kylskåpsmagnet med ditt visdomsord.
Magnetark som man kan måla på med vanliga tuschpennor finns att köpa lite varstans. Man kan
också välja att skriva visdomsordet på en glasburk (som ljuslykta), på en t-shirt, på en nyckelring eller
något annat. Bara fantasin sätter gränsen…

Bild: Bild på olika helgon, t ex helige Stefanos eller en bild på någon som verkligen står upp för sin
övertygelse som t ex Greta Thunberg eller Martin Luther King.
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