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Trinn 1 – vedlegg 2: Å være speiderleder 

Hva innebærer det å være speiderleder? (inspirasjon til veileder) 

En speiderleder har mange muligheter, og noen forpliktelser også. 

En speiderleder har muligheten til å gi meningsfulle og lærerike aktiviteter til sine speidere, og bidra 
til «…å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med 
idealene fra speiderløftet og speiderloven.» Det kan høres komplisert ut, men det handler om å 
hjelpe unge mennesker med å utvikle seg ut i fra sitt ståsted og potensiale, til å aktivt kunne bidra i 
samfunnet. 

Som speiderleder er den viktigste oppgaven å tilrettelegge for utvikling hos barn og unge – der det er 
de unge som utvikler seg selv! 

En speiderleder har også muligheten til å utvikle seg selv gjennom et variert kurstilbud i Norges 
speiderforbund. Ledertreningen i Norges speiderforbund tilbyr kurs i alt fra praktiske 
friluftslivsferdigheter til en fordypning i speiderledelse og lederrollen. 

Det du lærer på speiderlederkurs, er mer enn speiderkunnskap. Du lærer ting du vil få nytte av også i 
dagliglivet og i en arbeids- og skolesituasjon. Kursene gir deg også verdifull sosial kompetanse. 

Det er viktig å huske at en speiderleder aldri blir ferdig utlært. Man kan alltid finne nye spennende 
emner man kan fordype seg i som speiderleder. Lederutdanning er en god måte å holde ledernes 
engasjement oppe. På kurs treffer man andre speiderledere, får nye innspill og forhåpentligvis får 
man en ny dose med speiderengasjement. Ledernes kunnskaper og engasjement smitter gjerne over 
på speidere og bidrar til å heve nivået på speiderarbeidet lokalt og speidingens omdømme generelt. 

Et viktig aspekt ved det å være speiderleder, er å huske på at en er et forbilde for barn og unge. En 
speiderleder vil alltid bli sett og observert av de unge på speidermøter, og handlinger sier ofte mer 
enn ord. Hvordan vil det bli tolket dersom en speiderleder formidler at det er viktig å ikke kaste 
søppel i naturen, men kaster plastemballasje i skogen rett etterpå? Eller hvis en speiderleder forteller 
om at alle er like mye verdt og at vi må være snille med hverandre, men ikke er grei med 
enhetsassistenten sin? 

En annen viktig del av det å være speiderleder, er at du har mulighet til å utgjøre en forskjell i livet for 
barn og unge – dette er med på å gjøre rollen som speiderleder ekstra meningsfull: 

Liten gut fortel  

av Jan Magnus Bruheim 

Eg fekk det ordet eg var tverr, og lei, og vrang, og sky, og skjerr. 
Eg ikkje anna høyre fekk, og sturen var eg kvar eg gjekk. 
Visst var eg vrang, og vond, og sur, men eg må vera slik dei trur. 
Så hende det ein vakker dag at allting fekk eit anna lag. 
Igjennom veggen høyrde eg at nokon tala godt om meg. 
Eg ville ikkje lyde på, men stilte meg så lett på tå, 
og høyrde før eg smeit meg ut: ”Han er så grei og gild ein gut.” 
Eg kvakk litt til, men vart så glad då eg fekk høyre kva dei sa. 
Eg gøymde meg og stod og gret, men alt ikring var ljost på let. 
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Og midt i gråten tenkte eg, at når dei trur så godt om meg, 
då skal eg jamen syne dei at eg kan vera god og grei. 
Dei godord gjorde dagen bjart. Å du, kor hjartevarm eg vart. 

Det følger også noen forpliktelser med det å være speiderleder. En speiderleder må fremvise gyldig 
politiattest til gruppeleder. Dette gjelder alle som skal ha lederansvar i Norges speiderforbund, 
inkludert enhetsassistenter. En speiderleder forplikter seg også til å handle i tråd med 
verdigrunnlaget til NSF, og til å bruke speidermetoden i speiderarbeidet. 

Noen råd for å være en god og trygg speiderleder 
For flere tips og råd kan du se vedleggene Huskeliste for trygt lederskap og Smarte grep for 
trygghet og inkludering. 
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