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Dybbøl Mølle og Dybbøl Banke var et populært
sted for spejderne på Spejdernes Lejr 2017.
Foto:4Thomas–Heie
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Int Nielsen

Formålet med denne analyse er at indsamle viden, der
kan bidrage til udviklingen af en gruppeudviklingsstrategi
i Spejderne. Analysen samler input fra spejderledere med
forskellige funktioner i de forskellige spejderkorps samt
erfaringer fra ansatte udviklingskonsulenter og frivillige
gruppeudviklere.

Vidensindsamling
Vi har interviewet udviklingskonsulenter fra hhv. Det
Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne og De grønne
pigespejdere samt frivillige gruppeudviklere fra Dan
ske Baptisters Spejderkorps. Vi har i alt interviewet 11
udviklingskonsulenter, som i gennemsnit har arbejdet
med udvikling af lokale spejdergruppe i 4 år, hvorfor
vi betragter dem som eksperter på gruppeudvikling.
Gennem interviews har vi spurgt ind til, hvilke typer af
indsatser ift. gruppeudvikling der fylder i deres arbejde,
og hvad de tænker, vi skal være opmærksomme på i
forhold til en gruppeudviklingsstrategi.
Ud over udviklingskonsulenterne har vi involveret le
dere gennem fire workshops om gruppeudvikling samt
deltaget med en stand på korpsrådsmøde hos DDS
(cirka 1000 deltagere) og på den årlige leder kursus hos
De grønne pigespejdere (cirka 300 deltagere). Følgen
de typer af ledere er blevet involveret fra de forskellige
spejderkorps: Spejderledere, gruppeledere, divisions-,
regions- og distriksledere. Lederne er blevet involveret
gennem workshops afholdt på hhv. SL2017, Lederdøgn1
hos DDS og Topledelsesmøde2 hos De grønne pigespej

dere. Der var planlagt en workshop på Landstræf hos
KFUM-Spejderne, som blev aflyst pga. sygdom. Gen
nem involvering af et bredt udsnit af forskellige typer
af spejderledere fra forskellige spejderkorps har vi
testet vores viden fra metaanalysen og fået input til
gruppeudviklingsstrategien. Disse input er samlet i den
følgende analyse.
På baggrund af interviewene og workshops har vi lavet
en todelt analyse. Første del viser, hvilke indsatsområ
der udviklingskonsulenterne og gruppeudviklere arbej
der med for at løfte grupperne. På baggrund af dette
samler vi op på, hvilke indsatsområder, hhv. udviklings
konsulenterne og grupperne synes er vigtigst ift. at løf
te grupperne. Denne del afsluttes med en kort analyse,
som inddrager bidrag fra workshopsne. Anden del er
en opsamling på udviklingskonsulenternes og spejder
ledernes anbefalinger og refleksioner i forhold til en
gruppeudviklingsstrategi i Spejderne.

1 	 E
 r et kursus for ledere, hvor de kan tilmelde sig diverse uddannel
seskurser
2 	 Topledelsesmøde er et møde hvor de 10 regionale ledelse mødes
med hovedbestyrelsen.
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Indsatsområder
Vi har analyseret interviewene og har fundet ni typer
af indsatser, som fylder i udviklingskonsulenternes og
gruppeudviklernes arbejde med grupperne. Nedenfor er
de ni indsatsområder skitseret.
Indsatsområder:
• Rekruttering af voksne ledere
• Rekruttering af børn
• Synlighed
• Konflikter/forventningsafstemning
• Gruppebestyrelse
• Ungeinvolvering
• Skabe struktur og enkelhed i gruppen
• Lederfastholdelse og ledertrivsel
• Lederudvikling

Lederrekruttering

gent rekruttering kan bruges målrettet i forhold til fx
unge i gruppen, forældre eller i forhold til folk fra lokal
området.
Onboardingstrategi
Uanset hvem der er ny frivillig i en gruppe, er det vigtigt
at have en strategi for, hvordan nye frivillige kommer
om bord og bliver en del af fællesskabet. Initiativer i en
onbordingstrategi kan fx være velkomstsamtale med
gruppeleder, rundvisning på gruppens arealer, udle
vering af tørklæde og evt. merchandise, tilknytning af
mentor, opfølgningssamtaler mv.

Ønske om flere ledere og intelligent rekruttering
Det tema, som grupper oftest henvender sig med, er
rekruttering af nye ledere. Der er ofte et ønske om at
være flere ledere. I mange grupper ses også en tendens
til, at det er nogle få ildsjæle, der bærer gruppen. Deres
indsats kan være præget mere af pligt end af lyst og
kan skyldes en bekymring om, hvem der fx skal overta
ge rollen som gruppeleder.

Forældreinvolvering
Ifølge udviklingskonsulenter og gruppeudviklere er der
et stort potentiale i at involvere forældre i gruppen og
bruge deres ressourcer som løftende hænder omkring
spejdergruppen. Der er forskellige veje til øget foræl
dreinvolvering fx at lave særlige aktiviteter målrettet
forældre. Overordnet set handler det om at involvere
forældrene, så de er en del af gruppen og får ejerskab
for gruppen.

Ansatte udviklingskonsulenter og frivillige gruppeud
viklere har fokus på intelligent rekruttering. Det bety
der, at grupperne bliver skarpere på at rekruttere til
konkrete opgaver samt opgaver, der taler til den en
keltes kompetencer. En rekrutteringsstrategi skal give
nye voksne mulighed for at opleve, hvordan det er at
være leder uden at forpligte sig. Samtidig får gruppens
ledere mulighed for at se den potentielle nye leder an,
er der lederpotentiale og passer vedkommende ind i
ledergruppen tilbydes en lederpost i gruppen. Intelli

Familiespejder
DDS og KFUM-Spejderne har gode erfaringer med fa
miliespejder og ser det som en effektiv metode til at
involvere lokale familier i spejderarbejdet. Når foræl
drene først har deres gang i spejdergruppen, har ople
vet spejderaktiviteter og fået forståelse for, hvad spej
der går ud på, kan man inddrage dem mere og mere i
planlægningen. Familiespejder kan være en rigtig god
strategi i forhold til at rekruttere både nye spejdere og
ledere.
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Tordenskjolds soldater
I flere grupper ser vi ledere, der er ledere, fordi de ikke
ved, hvem der skal overtage deres plads. De vil ger
ne af med deres lederpost, men de ved ikke hvordan.
Det kan være er en udfordring at give ansvar videre
til fx bestyrelse, forældre eller unge. På trods af at de
giver udtryk for, at de gerne vil have mindre ansvar og
sjovere opgaver. Det kan skyldes usikkerheden i om
opgaven bliver løst og manglende overskud til at give
opgaven videre.
Ikke alle er egnede til at være ledere
I rekrutteringen, og når vi ser på de eksisterende ledere
i en gruppe, er, det vigtigt at huske, at ingen har krav
på at være leder, og ikke alle er egnede til opgaven.
Som konsulenter kan vi opleve, at de ledere, der er en
gageret i gruppen, er en hæmsko for at få nye med om
bord. En opgave for udviklingskonsulenten kan være
at indgå i en dialog om, at det er okay at sige farvel
til en frivillig eller opmuntre til at finde en anden type
opgaver til en leder, hvis lederen fx skaber dårlig tone,
der skræmmer spejdere eller frivillige væk. Når vi legi
timerer at sige farvel, har vi også et ansvar for, at det
foregår på en god måde.

Rekruttering af børn og kvalitet
Kvalitet i spejderarbejdet
Flere udviklingskonsulenter har erfaringer med, at grup
per, der laver spejderarbejde af høj kvalitet, vækster. Et
fokus i strategien kunne derfor være at hjælpe grupper
ne med at lave aktuelt og relevant spejderarbejde. Sam
tidig kan flere spejdere også fremme kvaliteten, da fæl
lesskabet bliver mere attraktivt at være en del af. Udeliv
er med til at fastholde spejderne.
Det er forskelligt, hvor meget grupperne oplever at
have brug for at rekruttere børn. Nogle grupper ople
ver, at de kommer af sig selv, og andre må gøre en
målrettet indsats. Kommer børnene ikke af sig selv, kan
det fx skyldes en dårlig tone i gruppen, mangel på kva
litet i spejderaktiviteterne eller meget få spejdere. Få
spejdere kan i sig selv gøre gruppen mindre attraktiv,
særligt i de ældste afdelinger, da det gør det sværere
at skabe et fællesskab og finde personer, man virkelig
klikker med.

Børn med særlige behov
Det kan være en udfordring for spejdergrupperne at
håndtere børn med særlige behov og samtidig have
overskud til at lave spejderarbejde af høj kvalitet for
de øvrige børn. Det giver ofte lederne kvaler, fordi der
er en stærk værdi om, at til spejder er der plads til alle.
Den værdi er grundlæggende, men samtidig må vi som
konsulenter indimellem udfordre lederne på, at der
netop ikke er plads til alle, hvis inklusion af børn med
særlige behov betyder, at der ikke er overskud til de
øvrige børn. En løsning kan være, at forældre stiller med
en ressourceperson, som er på barnet med særlige be
hov, hvis barnet skal kunne fortsætte til spejder.

Synlighed lokalt
Lav inddragende aktiviteter
Flere af udviklingskonsulenterne fremhæver, at det er
vigtigt, at grupperne overvejer, hvordan de er synlige.
De skal være synlige på en måde, der viser, at spej
der er udfordrende aktiviteter, friluftsliv og fællesskab.
Grupperne skal lave aktiviteter, hvor folk oplever spej
der fremfor at have boder på markeder, hvor folk hører
om spejder.
Symboler og ritualer
I samtalerne med udviklingskonsulenterne er det ble
vet fremhævet, at det er væsentligt at forholde sig til
brugen af symboler og ritualer i gruppen. Ritualer og
symboler som fx uniform, faner, fuldmånemøder er
naturligvis med til at skabe stemning og bidrager til
følelsen af at være en del af noget særligt. Men det kan
være en udfordring, at de unge og voksne nemt kom
mer til at opleve det som fremmedgørende. Det som i
spejderrammen er mystisk, spændende og fællesskabs
forstærkende kan i deres relation til andre unge være
en forhindring for, at de bliver gode ambassadører for
spejderarbejdet. Det er ifølge udviklingskonsulenterne
meget vigtigere, at de unge fortæller om de værdier,
oplevelser og personlig udvikling, de får gennem spej
derarbejdet, end at de har uniform på, når de skal i
skøjtehallen til et spejdermøde.
Hvad er det særlige ved gruppen?
Det er vigtigt, at vi som arbejder med udvikling af
grupperne, klæder grupperne på til at kommunikere
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Carl Emil Kjærsgaard fra Skive Gruppe DDS var på Spejdernes Lejr 2017.
Fredag eftermiddag var han ovre at prøve klatrevæggen ved Adventure X
i Tårnet som var stillet op af Skamling Design og Idrætsefterskole.
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med lokalsamfundet. Fx hjælper dem med at reflektere
over hvordan adskiller vi os som spejdergruppe? Hvad
gør vores spejdergruppe særlig? Refleksionen over dis
se spørgsmål, hjælper gruppen med at skabe fortællin
ger, der er stærke både internt i gruppen og eksternt i
lokalsamfundet.
Partnerskaber
Som gruppeudviklere/udviklingskonsulenter ser vi spænd
ende muligheder i forhold til partnerskab af flere årsager.
Lokale partnerskaber giver spejdergrupperne mulighed
for at se sig selv udefra med partnerforeningens blik. Det
udfordrer grupperne på en sund måde, og parterne lærer
af hinanden. Samtidig er det en måde at være synlig lo
kalt, hvor grupperne laver aktivitet sammen med og ikke
for lokalområdet.
Et samarbejde kan fx være, at en spejdergruppe laver
aktiviteter sammen med skoleklasser/SFO. En fordel
ved samarbejdet er, at børnene kan opleve spejderak
tiviteter, mens de sammen med andre børn og voksne,
som de kender og er trygge ved.

Konflikter
I arbejdet med at udvikle spejdergrupper er håndte
ring af uoverensstemmelser og konflikter uundgåeligt.
Uoverensstemmelserne har ofte rod i forskellige syn på
det gode spejderarbejde, rollefordeling mellem besty
relsen og ledergruppen eller samarbejdet mellem de
forskellige afdelinger. Det kan også være uoverens
stemmelser omkring, hvordan man taler med hinanden
og med spejderne.
Forventningsafstemning
Uoverensstemmelser kan nemt udvikle sig til større
konflikter, men kan ofte tages i opløbet ved at afstem
me forventninger, så lederne får en god dialog med
hinanden, får større forståelse for hinandens syns
punkter og handlinger og får lavet nogle aftaler. Når
aftalerne er på plads, vil det fremadrettet være meget
lettere at håndtere uoverensstemmelserne, fordi leder
ne kan tage samtalen på et mere sagligt niveau med
udgangspunkt i deres aftaler.

Gruppebestyrelse
Bestyrelsens rolle
Udviklingskonsulenter og gruppeudviklere oplever i
høj grad, at der er udfordringer i forhold til det at have
velfungerende gruppebestyrelser. Udfordringerne kan
være af forskellig karakter. Grupperne kan opleve, at
det er vanskeligt at engagere forældre i bestyrelsen.
Fordi det er et lovkrav, at gruppen har en bestyrelse,
tager grupperne de forældre, de kan få, og fortæller
måske, at de bare skal deltage i et par møder om året
og skrive under på regnskabet. En opgave som ikke
skaber det store ejerskab for udvikling af spejdergrup
pen. Der er også grupper, som ikke ønsker, at forældre
ne skal blande sig. Det er ofte grupper med ressour
cestærke ledere, som ønsker selv at styre gruppen uden
indblanding fra forældre. Samtidig kan lederne også
opleve det som udfordrende, hvis forældre i bestyrelsen
stiller mange spørgsmål og udfordrer lederne på tradi
tioner og evt. værdier.
Velfungerende bestyrelser styrker grupperne
Udviklingskonsulenterne peger på, at der er en opga
ve i at sætte bestyrelsesarbejdet på dagsordenen, fordi
erfaringen viser, at der er en styrke i et velfungerende
bestyrelsesarbejde. Grupper, som er i stand til at in
kludere forældre i bestyrelsen og har engagerede for
ældre, oplever en opbakning, som motiverer lederne i
gruppen. Derudover bidrager forældrene med nye ide
er og perspektiver, som giver energi og kan være med
til at udvikle gruppen, fordi de tænker anderledes end
ledere, som har været med i mange år. Det understøtter
pointen om, at det er værdifuldt med en mangfoldig
ledergruppe.

Ungeinvolvering
Ungeinvolvering og ledere
Det kan være en udfordring for generationerne at ar
bejde sammen som ledere. En årsag kan være forskel
lige tilgange til lederopgaven. De unge i dag lever i en
anden tid og oplever fx et andet pres i forhold til sko
len/gymnasiale uddannelser end tidligere. De unge er
mindre motiverede af pligt og mere af lyst. De ældre le
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dere kan have svært ved at håndtere, at de unge er ledere
på en anden måde end dem selv. Det kan være svært at
give ansvar videre og acceptere, at opgaven bliver løst på
en anden måde, end man selv ville have gjort.
Flere grupper oplever, at det er svært at fastholde unge
ledere. Mange unge vælger at engagere sig i kurser og
projekter i korpset fremfor at blive ledere i gruppen. Li
gesom mange unge flytter væk fra det lokalsamfund,
de er opvokset i for fx at studere.
De unge, der flytter væk begynder ikke automatisk i en
ny spejdergruppe, selvom de ofte har en meget stærk
tilknytning til korpset. Spejderne føler sig meget knyttet
til den gruppe, de er vokset op i, og det fællesskab, de
har der. Derfor er det ikke naturligt for hovedparten at
kontakte en ny gruppe, når de flytter. Derimod fortsæt
ter de ofte med at være medlemmer i egen gruppe i
en periode, men langsomt forsvinder tilknytningen, og
de bliver mere og mere passive og en del melder sig til
sidst ud. Hvordan får man de unge ind i en ny spejder
gruppe, når de flytter et nyt sted hen? De grupper, der
formår at tiltrække unge spejdere har ofte mange med
lemmer og har et velfungerende seniorarbejde, hvor de
unge måske kender en eller flere spejdere i forvejen.
Trops- og seniorarbejde
Mange troppe er udfordret af, at tropsafdelingerne er
små, fordi der sjældent rekrutteres nye spejdere, og der
samtidig er spejdere, der falder fra. Der er lavet flere
undersøgelser, der indikerer, hvorfor spejderne stopper.
Fx at vennerne stopper og der dermed kun er få til
bage, at aktiviteterne er blevet kedelige, og spejderne
vælger andre aktiviteter til i stedet. Der kan også være
manglende trivsel i troppen eller klanen.
Vi er nødt til at eksperimentere med tropsarbejdet, så
vi får nye erfaringer med, hvordan man organiserer
spejderne, så de trives. Hvordan opdeler man spejder
ne? Hvor meget ansvar skal spejderne have? Hvordan
får man patruljearbejdet til at fungere?
I forhold til seniorerne (16-23) er det en udfordring, at de
er svære at få med til seniorarrangementer. En anden
udfordring er at få seniorgrenene til at fungere lokalt.
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Samtidig kan vi se, at der opstår nye måder at orga
nisere sig på som senior. Der oprettes spejdergrupper
kun med seniorer, der oprettes løbsteams bestående
af seniorer, seniorerne laver adventurespejd-patruljer
på tværs af deres lokale enheder. Her er det vigtigt at
overveje på gruppe-, regionalt- og korpsniveau, hvor
dan vi bedst støtter seniorarbejdet?

Struktur og enkelthed i gruppen
Struktur og fælles mål
Det kræver enkelthed og overblik i gruppen at lave
godt spejderarbejde. Grupperne har ofte brug for
hjælp til at skabe struktur i gruppen. Det kan fx være
hjælp til, hvordan man fordeler opgaverne i gruppen,
udarbejder en årsplan eller lægger en udviklingsplan.
Forenkling og synlighed omkring gruppens struktur gør
det lettere at afgrænse opgaver og dermed nemmere
for nye frivillige at blive en del af gruppen.
Optimer ledermødet
Ledermøder kan føles som spildt tid. Fx hvis hele leder
gruppen i plenum diskuterer, hvilke baljer de skal tage
med på tur. Eller hvis ledermødet kun bruges til at snak
ke, og lederne ikke får handlet på baggrund af møderne.
Det gode møde kan være et møde, hvor man sørger for
at mødet faciliteres på forskellige måder af forskelli
ge personer. Fx at man diskuterer nogle ting i grupper,
arbejder i udvalg, beslutter ting, diskuterer ting og sør
ger for, der er et break og evt. et socialt element som
fællesspisning. Hvis processen er varieret, kommer der
flere ledere i spil, og man undgår, at det er de samme,
der siger noget og træffer beslutningerne.

Lederudvikling
Få ledere tager på kursus
Der er vigtigt at få lederne til at tage på kursus, så de
udvikler sig og får inspiration til spejderarbejdet. Des
værre er der mange, der fravælger at tage på kursus.
Udviklingskonsulenter mener, at det skyldes, at lederne
har travlt.

Prioritere uddannelse
Udviklingskonsulenterne peger på, at vi skal opfordre
lederne til at holde lidt fri fra et spejdermøde eller to
og i stedet tage på kursus, så kvaliteten stiger. Lederne
skal prioritere, hvor de lægger deres tid og undgå at
bygge ovenpå med flere og flere arrangementer.
Erfa-partnere og partnerskaber
Der er et stort potentiale i lederudvikling. En måde at
skabe lederudvikling er ved at teame lederne op to og
to. Det kunne fx være to fra samme gruppe i forskellige
afdelinger eller et samarbejde med ledere fra samme
afdeling fra nabogruppen. De to partnere kunne så
bruge hinanden til at sparre og lære af hinanden, fx
ved at besøge hinandens møder og bagefter reflektere
over og spørge ind til møderne sammen.
En anden ide er at opfordre grupperne til at lave part
nerskaber med andre foreninger. Partnerskaber er med
til at udvikle grupperne, idet de bliver inspireret udefra
og får et blik på deres gruppe udefra.
Ledersamtaler
Ledersamtaler er også med til at udvikle lederne, men
det er en balancegang at bruge samtalerne. Nogle le
dere oplever det som en negativ professionalisering af
deres frivillige liv, så ledergerningen kommer til at min
de om deres arbejde. Andre steder fungerer det som en
løftestang for gruppen, fordi lederne mødes der, hvor
de er. Samtidig bliver det mere smidigt at flytte funkti
on og tage fx samarbejdsvanskeligheder i opløbet.

De regionale ledelser udtrykker det således ”lokalt er
grupperne optaget af, at de har styr på driften, men de
er ikke så optaget af at få fyret op under den visionære
tænkning”. Ledere på regionalt- og bestyrelsesniveau
forholder sig mere strategisk til gruppeudvikling og ser
det som en proces, der skal ske kontinuerligt. Når det er
sagt, kan vi se, at regions, distrikts- og divisionsledere
har en meget konkret tilgang til gruppeudvikling og er
optaget af, at det skal være håndgribeligt.
Konsulenterne er optaget af indsatser, som er mere
langsigtede og analytiske. Eksempelvis er grupperne
optaget af at få flere ledere. Konsulenterne vil prøve
at se bagom problemet og undersøge, om der fx er ud
fordringer i gruppen, som gør det svært at fastholde le
dere, som skal løses inden, gruppen sætter en rekrutte
ringsstrategi i gang? Det er spildte kræfter at rekruttere
ledere, hvis gruppen ikke er i stand til at fastholde dem
efterfølgende. Herudover kunne en konsulent finde på
at sætte gang i en forældreinvolveringsstrategi, der på
lang sigt skal trække forældrene tættere på gruppen, så
de kan blive ledere.
Et andet eksempel på, at udviklingskonsulenter og
grupper arbejder forskelligt, er i forbindelse med kon
flikter. Gruppen er naturligvis optaget af at løse kon
flikten her og nu, mens udviklings-konsulenterne også
er optagede af at forebygge konflikten ved fx at af
stemme forventningerne i gruppen.

Analyse af indsatsområder
I dette afsnit kigger vi nærmere på hvad der fylder for
udviklingskonsulenterne og grupperne, og her tegner
sig to lidt forskellige billeder.
De indsatser, grupperne er mest optaget af, er nært
knyttet til den daglige drift eller situationen her og nu.
Fx hvordan får vi en ekstra leder i mikrogrenen, eller
hvordan håndterer vi en minigren, hvor der er børn
med ADHD?
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Kristine og Isabella, fra De Grønne Pigesspejder fra Præstø, er rigtig god
venner og er på en tur i gågaden i Sønderborg by.
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Opmærksomhedspunkter i forhold til
en gruppeudviklingsstrategi
Samtalerne med udviklingskonsulenter, gruppeudviklere og
frivillige peger på en række tilgange, idéer og overvejelser,
som er relevante at have med, når vi skal lave en gruppe
udviklingsstrategi og implementeringsplan.
De er samlet i følgende tre temaer:
• Tilgange til gruppeudvikling og gruppekontakt
• Koncepter/værktøjer
• Kapacitetsopbygning
I interviewene og på vores workshops har vi ikke ud
forsket fordele og ulemper ved de forskellige tilgange,
ideer og overvejelser, men været optaget af at få så
mange inputs så muligt med videre. Derfor bliver det
projektgruppens opgave at vurdere, hvad der er hen
sigtsmæssigt at bringe med ind i et oplæg til en grup
peudviklingsstrategi.

Tilgange til gruppeudvikling og
gruppekontakt
I dette afsnit kommer udviklingskonsulenterne med
deres erfaringer til, hvordan man bedst får en gruppe
til at udvikle sig og tage ejerskab for udviklingen. Det
bliver suppleret af kommentarer, ønsker og erfaringer
fra spejdere på forskellige niveauer i korpsene.
Motiver grupperne
Udviklingskonsulenterne peger på, at det er afgørende,
at man som gruppeudvikler er med til at give grupper
ne selvtillid og få dem til at føle sig kompetente. Det
skal være en god oplevelse for grupperne at udvikle sig.
Derudover skal gruppeudviklerne hjælpe grupperne
med at forstå, at gruppeudvikling ikke behøver at være
noget ekstra, men handler om at gøre det, man allere

de gør, på en smartere måde. Gruppeledere og ledere
på regionalt niveau siger, at det er vigtigt, at gruppe
udvikling ikke kræver ekstra ressourcer, fordi grupper,
som har brug for udvikling, ofte er pressede i forvejen
og ikke har overskud til at skabe forandring.
Kerneopgaven med “udvikling af børn og unge” er ofte
det, der motiverer lederne. Derfor skal det også være
tydeligt, hvordan gruppeudvikling bidrager til at skabe
bedre spejderarbejde i gruppen. Derfor skal man som
gruppeudvikler være god til at fortælle, hvorfor et til
tag er relevant. Arbejder gruppen med den røde tråd,
skal gruppeudvikleren fortælle, at den røde tråd skaber
kontinuitet og progression i spejderarbejdet på tværs
af afdelingerne. Beslutter gruppen i stedet at lave et
årshjul, handler det om at skabe overblik og gøre det
nemmere for nye ledere at komme ind. Det er små til
tag, som gør det nemt at være leder og skaber høj kva
litet i aktiviteterne.
Når vi som udviklingskonsulenter hjælper i en gruppe,
er det vigtigt, at ejerskabet for indsatsen fortsat ligger
hos de frivillige i gruppen. Der skal være lokal bære
dygtighed i udviklingsprojekterne, og det er grupper
nes projekter. Sagt med andre ord fra en regionsleder
skal lederne lokalt forstå vigtigheden af at sætte ini
tiativerne i gang, for hvis grupperne ikke føler ejer
skab for udviklingen, lykkes det aldrig. Og skal grup
pen føle ejerskab, skal initiativerne direkte bidrage
til gruppens liv helt konkret, der hvor gruppen er. For
som en gruppeleder siger, bliver det for flyvsk, så kan
vi ikke rumme det.
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Systemisk og anerkendende tilgang
Udviklingskonsulenterne peger på, at en systemisk eller
anerkendende tilgang, hvor man tager udgangspunkt i
gruppernes behov og interesser, både skaber ejerskab
og de bedste resultater. Det er afgørende, at grupperne
tager ejerskab for udviklingen i gruppen, da udviklin
gen ellers går i stå, når udviklingskonsulenten forsvin
der. Skal der fx laves en udviklingsplan i gruppen, er det
vigtigt, at planen tager udgangspunkt i det, som giver
lederne energi og i de ressourcer, der er i gruppen.

Indsatser, der kan rykke mange lidt
En af udviklingskonsulenterne skelner mellem to typer
af indsatser, som man kan sætte i gang for at udvikle
grupper. Indsatser der kan rykke mange lidt og indsat
ser, der rykker få meget.

Det er vigtigt for Spejdernes strategi for gruppeudvik
ling, at grupperne kan tage ejerskab for strategien og
har lyst til at handle på den. Fx er det vigtigt, at grup
perne selv tager kontakt, når de vil have hjælp, fordi
det betyder noget for ejerskabet. Gruppeudvikling skal
ikke være en ekstra ting, som de skal gøre, fordi korpset
eller Spejderne siger det, men fordi de selv kan se, de
har brug for det eller synes, det kunne være sjovt.

Indsatser, som kan rykke mange lidt, er eksempelvis Det
Danske Spejderkorps Familiespejderdag og Sov-udedag eller De grønne pigespejderes medlemskampag
ne. På nationalt plan laver man fx aktivitetsmateriale,
skabeloner til pressemeddelelse, facebook-coverfotos,
skabeloner til plakater, guides til at få flere deltagere
mv. Grupperne bruger materialet til at invitere lokalbe
folkningen til lokale spejderevents. Udover at grupper
ne lokalt styrkes og forhåbentlig får flere medlemmer
gennem de konkrete arrangementer, lærer grupperne,
hvad der skal til for at være synlige med et arrange
ment i lokalområdet, hvilket de kan bruge næste gang,
de laver et åbent arrangement.

Krav til grupperne
Et andet emne, som optager udviklingskonsulenterne,
er, i hvilken grad man kan stille krav til grupperne, når
det gælder gruppeudvikling da det også har betydning
for, hvilken fremdrift der kan ske i grupperne. Kan man
fx kræve, at grupperne deltager i et forløb, får tilknyttet
en gruppeudvikler eller laver en udviklingsplan?

Et andet eksempel på at rykke mange lidt kan være
ved at udgive en bog som Den Gode Gruppe. Det er en
bog, der beskriver, hvordan gruppeledere, ledere, be
styrelsesformanden eller senior kan skabe udvikling i
din gruppe. På samme måde rykker vi mange lidt, når
vi laver aktivitetsmateriale, som grupperne kan bruge i
deres daglige spejderarbejde.

Hos De grønne pigespejdere har man haft gode erfa
ringer med at stille krav til grupperne om eksempelvis
at afholde medlemskampagne i samme måned. I Det
Danske Spejderkorps har man gode erfaringer med at
stille krav til, at alle grupper har en udviklingsplan. Ud
viklingsplanen skal præsenteres på gruppens general
forsamling og godkendes af deltagerne.

Spejdernes site spejderne.dk er også en indsats, der
satser på at rykke mange grupper lidt. På sitet giver
vi gennem artikler tips og tricks til, hvordan ledere kan
udvikle gruppen eller afdelingen til at lave endnu bedre
spejderarbejde.

For Spejdernes gruppeudviklingsstrategi kan vi med
fordel overveje, hvilke krav vi kan stille til grupperne,
samt hvordan vi gør kravene aktuelle og relevante at
efterleve, så grupperne tager ejerskab for dem. Det kan
være nødvendigt at stille krav til grupperne, hvis vi skal
nå Spejdernes mål, om at 100.000 er spejdere i 2025.
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Udviklingsforløb en metode der kan rykke få meget
Det er udviklingskonsulenternes erfaring, at grupperne
flytter sig mest, når de er i et udviklingsforløb, eksempel
vis hen over et år. Der kan godt gå længere tid imellem
møderne, men det rykker mest, hvis der er en kontinuitet.
Udviklingsforløbene tager afsæt i en systemisk aner
kendende tilgang. Processen er følgende: Anerkend,
hvor gruppen er. Find ud af, hvad de brænder for og
ønsker at arbejde med. Ejerskabet og gejsten er vigtig
for resten af forløbet. Hjælp grupperne med at prio

ritere indsatser. Kig også på det eksisterende: Har de
valgt de bedste midler til at nå målet? Har de fx et mål
i udviklingsplanen om at være synlige i lokalområdet,
men deltager på så mange arrangementer i lokalom
rådet, at der kun er to ledere til hvert arrangement og
dermed forsvinder i mængden? Hjælp grupperne med
at lægge en plan for, hvordan de når deres mål. Følg
op på grupperne løbende for at hjælpe dem med at
holde gejsten.
Udviklingsforløbene er en metode, der kræver mange
konsulenttimer til gengæld skaber forløbene mulighed
for at rykke få grupper meget. Samtidig kan vi ved at
formidle resultaterne inspirere andre grupper til at ud
vikle sig.
Hvis en gruppeudvikler har tre grupper, som vedkom
mende kører forløb med, skal Spejderne uddanne ca.
300 gruppeudviklere for at kunne udvikle alle grupper
på et år.

Koncepter og værktøjer
I dette afsnit kommer udviklingskonsulenterne med
deres forslag til, hvilke koncepter og værktøjer man
med fordel kan bruge for at få grupperne til at udvikle
sig suppleret af kommentarer, ønsker og erfaringer fra
spejderne på forskellige niveauer i korpsene.
Et puslespil af tematikker
I forlængelse af pointen om den systemiske og aner
kendende tilgang peger udviklingskonsulenterne på, at
det er vigtigt, at der ikke er et rigtigt svar eller metode,
når vi taler gruppeudvikling. Det er vigtigt, at gruppen
kan skabe udvikling på sin egen måde, og at de føler
sig set og har ejerskab for processen. Flere udviklings
konsulenter peger på, at strategien med fordel kan
være bygget op omkring forskellige byggeklodser, hvor
grupperne selv vælger, hvilke der er relevante for dem
at arbejde med.
I den forbindelse kan det være smart at lade grupper
ne udfylde et spørgeskema, der viser, hvor gruppen
med fordel kan starte med at sætte ind. Hvis gruppen

har brug for hjælp til udviklingen, kan de efterfølgen
de kontakte en konsulent, en anden hjælper eller selv
arbejde videre med hjælp af udviklingsværktøjer mål
rettet gruppen. Det at arbejde med et spørgeskema
blev også nævnt af en leder på regionalt niveau og
fulgt op af kommentaren, at de (den regionale ledelse)
havde gode erfaringer med at involvere alle ledere i
processen, ved at lederne indledningsvis skulle udfylde
et anonymt spørgeskema. Skemaet gjorde det muligt
for alle at få sagt det, de havde på hjerte, også selvom
man er en stille type eller har svært ved at sige noget til
den meget erfarne gruppeleder.
Udviklingskonsulenterne peger på, at man samtidig
kunne klæde det regionale niveau på til at hjælpe
grupperne med opfølgning. Forslaget med at klæde
det regionale niveau på harmonerer med et ønske fra
regionsniveauet selv. I dialogerne med spejderledere
på regionsniveau var der en optagethed af opfølgning.
Det var der flere årsager til. Dels at udviklingsindsatsen
let kan falde til jorden, når ’konsulenten’ er taget hjem
og ikke mindst, hvis divisionsledelser/regionsledelser
ne eller grupperne selv skal sikre udviklingen. Lederne
stillede spørgsmålet: Hvordan laver man bæredygtig
udvikling lokalt? Herudover efterspurgte de værktøjer,
som kan hjælpe divisions-, distrikts- og regionsledere
med at følge op på de initiativer, der sættes i gang.
Analyseværktøj:
Flere udviklingskonsulenter peger også på, at det kun
ne være gavnligt med et pluginværktøj til medlemsser
vice, hvor man kan få data på gruppen fx geografisk
dækning, børnetal mv. Værktøjet skal fx vise om en
gruppe vækster eller falder på gruppeniveau, på køn
og på den enkelte afdeling, så gruppen ved, hvor de
med fordel kan sætte ind. Værktøjet kan bruges af den
enkelte gruppe eller af en gruppeudvikler, der kan støt
te gruppen i dens udvikling. Årligt kunne man sende
rapporten ud til alle grupper, som en opfordring til at
se på gruppens udvikling.
På workshoppen på SL2017 var der interesse i, at de
kvantitative data og dertil hørende konklusioner skulle
kunne blive brudt ned til hhv. Korps, regionalt og lokalt
niveau.
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Vejledninger eller koncepter, som grupperne selv kan
arbejde med, lægger sig op ad tilgangen om at nå
mange lidt.

Guides eller vejledninger til gruppeudvikling
For især de mindre korps, som ikke har ansatte ud
viklingskonsulenter, er det vigtigt, at målgruppen for
strategien er grupperne. At det er materialer, der hen
vender sig til grupperne i form af guidelines, koncepter
eller vejledninger, som grupperne selv kan bruge. Selv
om de to store korps har ansatte udviklingskonsulenter,
er det at arbejde med gruppeudvikling i forløb ressour
cekrævende og har dermed en naturlig begrænsning.
Samtidig er der også grupper, som foretrækker at ar
bejde på egen hånd.

Kapacitetsopbygning:

I de workshops, som har været afholdt, har der delta
get spejderledere på forskellige niveauer. Fra gruppe
ledere til ledere på korpsniveau. Der har naturligvis væ
ret forskellige en input til at gruppeudviklingsstrategi,
men en ting, der er fælles for alle, er, at der er brug
for, at strategien indeholder værktøjer til at udvikle den
enkelte gruppe ud fra gruppens egen situation. På den
ene side generiske værktøjer og på den anden side
værktøjer, der rammer den diversitet som kendetegner
spejdergrupperne og sikrer, at værktøjerne opleves som
aktuelle for den enkelte gruppe.

Frivillige gruppeudviklere
Et forslag er at uddanne frivillige gruppeudviklere. Det
kræver, at man finder frivillige, der ønsker, at arbejde
med gruppeudvikling. De frivillige skal klædes på til
opgaven og der skal være ansatte, der kan støtte dem
i svære situationer, med administration og med rekrut
tering af grupper til forløbene.

I forhold til værktøjer kunne det fx være en vejledning
og proces med vigtige pointer omkring, hvordan man
arbejder med den røde tråd, udviklingsplaner, lederre
kruttering mv. Vejledningerne er et arbejdsredskab til
gruppeledelsen, eller hvem der ellers er koblet op på
gruppen i forhold til udvikling.
Som konsekvens af, at målgruppen for gruppeudvik
lingsstrategien skal være grupperne, melder spørgs
målet sig: Hvordan motiverer vi grupperne til at bruge
vejledningerne, så vi undgår, at det bliver noget, der
kun står på hylden? Nogle af svarene fra involvering af
både udviklingskonsulenter og frivillige er, at det skal
være let at gå til, og at de regionale ledelser skal klæ
des på til at støtte op omkring grupperne og som en
regionsleder har sagt, kunne Spejderne måske være en
platform, der sætter gang i en inspirationsbåret ener
gi-skabende udvikling, som fører til, at gruppens ledere
får lyst og mod på at udvikle sig, fordi de oplever, at
det er fedt. Ligesom når forældre oplever spejder, og
ikke kun hører om det.
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Spejderne er ambitiøse. De har en målsætning om at
blive 100.000 spejdere i 2025. Det kræver, at alle 1000
grupper hos Spejderne vækster. I dette tema kommer
udviklingskonsulenterne og gruppeudviklere med de
res bud på, hvordan Spejderne når ud til alle 1000
grupper i de forskellige korps.

Det er en kompleks opgave at udvikle en gruppe. Ud
viklingskonsulenterne har sat ord på, hvad det er for
forskellige roller, man skal kunne navigere i som grup
peudvikler. Disse overvejelser er gode at have med, hvis
man satser på at uddanne frivillige gruppeudviklere.
I rollen som gruppeudvikler skifter vi mellem at være
rådgiver, facilitator, motivator, konfliktmægler og til
tider sælger for strategier og visioner. Vi er rådgiver,
når vi har en viden, som kan løfte grupperne; facilita
tor, når grupperne skal finde deres egen vej; motivator,
hvis gruppen er lav på energi; konfliktmægler, når der
er konflikter i gruppen; og sælger, hvis der er en sær
lig dagsorden, vi skal have grupperne med på. Fx har
Spejderne en ambition om, at der skal være 100.000
spejdere i 2025. For grupperne er det sjældent vigtigt
at vækste i sig selv. Ofte føler de, at de er et passende
antal, hvis de er fx 70 spejdere i deres gruppe. Her kan
man prøve at motivere dem til at sigte mod at blive
flere ved fx at spørge til, om alle ikke skal have mulig
heden for at være spejdere? Mange grupper har ven
telister. Eller at det giver nogle andre muligheder, hvis
man har 3-4 patruljer i hver afdeling, fx at det bliver

sjovere at planlægge, fordi der er flere, der får gavn af
aktiviteterne, og det bliver et mere attraktivt fællesskab
for spejderne.
Det kræver en vis portion pragmatisme at være grup
peudvikler. Gruppeudvikleren fungerer i spændingsfel
tet mellem de store visioner og strategier og så den
lokale virkelighed. Det handler om at flytte gruppen
skridt for skridt i den retning, som gruppen har sat sig
for. Der sker ikke forandring fra dag til dag.
Distriktets-, divisionens- og regionens rolle
Det er forskelligt, hvilke roller og hvilket fokus der er
i de forskellige korps på det regionale niveau. Fælles
er det, at det regionale niveau har et ansvar for at bi
drage til at udvikle grupperne i deres område. Dette
ansvar kan komme til udtryk ved en HR-rolle, eller ved
at de regionale ledelser bliver opkvalificeret til at støtte
grupperne med udviklingen inden for specifikke tema
er som organiseringen eller rekruttering. Derudover er
det forskelligt, hvor tæt samarbejdet er mellem udvik
lingskonsulenter og det regionale niveau. Nogle steder
er der en tæt relation/dialog i forhold til at orientere
hinanden om, hvilke grupper der har brug for hjælp og
koordinere, hvem der gør hvad.
For at nå ud til grupperne i hele Danmark, er der et po
tentiale i at involvere det regionale niveau, da mange
af distrikterne/regionerne/divisionerne har relationen
til de lokale grupper, og nogle i forvejen laver initiativer,
der støtter gruppernes udvikling. Ledere, som arbejder
på et regionalt niveau, har ytret ønske om redskaber
og materialer, som kan hjælpe dem med at støtte op
omkring udviklingen i grupperne i deres område. Sam
tidig skal man være opmærksom på, at der er meget
stor forskel på kompetencer og kapacitet i de enkelte
distrikter/regioner/divisioner.
Workshops
Et andet forslag er at have tværkorpslige seminarer,
der foregår lokalt, hvor man kan melde sig til og arbej
de med udvalgte emner inden for gruppeudviklings
strategien. Det vil betyde, at spejderne ikke skulle rejse
langt for at komme på workshop.

Nærvær ift. kapacitetsopbygning
Uanset om man er et stort eller lille korps, er der en
opmærksomhed på at skabe nærvær mellem det cen
trale niveau og gruppeniveauet. Nærvær skal sikre, at
de ting, der bliver lavet i korpset, er relevante for grup
perne. Samtidig skal det også sikre, at den udvikling af
fx aktivitetsmateriale og nye kurser der sker centralt,
når ud i de lokale spejdergrupper.
Det er forskelligt, om det er frivillige, som er knyttet på
en korpsledelse/hovedbestyrelse, eller om det i højere
grad er udviklingskonsulenter, som varetager opgaven
med at gøre ”korpset” til noget nærværende. De store
korps oplever, at de kommunikerer mere og mere, men
samtidig oplever lederne lokalt, at de ikke ved særlig
meget. En mulig løsning på den udfordring er, at ud
viklingskonsulenter prioriterer at være til stede på korp
sets arrangementer for at skabe en relation, som gør
det nemmere for grupperne at tage kontakt og opleve,
at ”korpset” har noget at tilbyde dem. Det er samtidig
en tidskrævende løsning.
Udviklingskonsulenterne peger på, at Spejderne skal
overveje, hvordan de sikrer nærvær i den store orga
nisation Spejderne. I de store korps er det allerede en
udfordring at skabe nærvær, tillid og gennemsigtighed,
og man kan forestille sig, at det bliver en endnu større
udfordring i Spejderne.
Opstart af nye grupper
Flere udviklingskonsulenter og gruppeudviklere har
talt om muligheden for vækst gennem opstart af nye
grupper. Der er potentiale på forskellige måder. Fx er
der potentiale for Danske Baptisters Spejderkorps at
starte spejdergrupper i relation til kirkerne. For de øvri
ge korps kigger man mere til lokalområderne og uud
nyttede potentialer der. Det kunne være i lokalområder,
hvor der ikke findes en spejdergruppe eller områder,
hvor børnetallet er højt i forhold til antallet af spejder
grupper.
Der er flere metoder ift. at få startet nye grupper.
En metode kunne være at lave et materiale, der vejle
der grupper til at starte op ved at guide dem gennem
de forskellige steps. Denne metode gør det nemmere
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for grupper at starte op, men hvis det er det eneste
tiltag, vil det være begrænset, hvor mange nye grupper,
der startes op.
En anden metode er, at der opstartes grupper af
ansatte udviklingskonsulenter. KFUM-Spejderne har
succes med en model, hvor en ansat inviterer familier
i et lokalområde til ca. seks spejdermøder i træk. Kon
sulenten planlægger og udfører seks eksemplariske
spejdermøder, som skaber gejst hos de involverede
familier. I løbet af de seks møder skaber konsulenten
relationer til forældrene og identificerer de forældre,
der har leder- eller bestyrelsespotentiale. Konsulenten
inviterer individuelt og motiveret hver enkelt forældre
til at være leder eller bestyrelsesmedlem i gruppen.
Efter de seks møder har udviklingskonsulenten samlet
nok frivillige til at stifte en spejdergruppe. I den ef
terfølgende periode støtter konsulenten gruppen med
diverse opgaver, fx administrative.
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Projektet er inspireret af et lignende projekt fra Bristol,
hvor man med ekstern finansiering har kunnet ansæt
te otte projektmedarbejdere og en projektleder til at
starte nye grupper op i Bristol-området. Projektmed
arbejderen har den direkte kontakt til de ledere og
forældre i de nye grupper og har desuden en central
rolle med at drive arbejdet i den nye gruppe i den før
ste spæde begyndelse. Langsomt trækker de ansat
te sig ud og overlader gradvist mere og mere ansvar
til de frivillige i gruppen. Projektet har dels vist os en
masse erfaringer med at starte nye grupper op, sær
ligt interessant er det, at de oplever, at det er meget
nemmere at starte godt spejderarbejde op med for
ældre end med forhenværende ledere. Derudover er
det en interessant model for, hvordan man får de øko
nomiske midler til at strække længere, idet man kan
nøjes med en enkelte fuldtidskonsulent til at håndtere
og sparre med otte projektmedarbejdere, der hver
starter en eller to grupper op.
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