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Läsförståelsetext 1 – WoW det är scouting
av Kerstin Melin

Är det okej att spela datorspel i Scouternas regi? I Spånga
Scoutkår ordnar man LAN för femte gången med hjälp av
scoutmetoden. Först då blir det ett scout-LAN.

toppstyrd utan formas av duktiga unga ledare. Vi tittar också
på hur LAN kan utformas för att passa alla, det vill säga
tjejer och killar, med eller utan dator och spelintresse.

I scoutlokalen Holken i Spånga i nordvästra Stockholm är
det förvånansvärt tyst och mörkt. Nästan mörkt i alla fall, 28
datorskärmar lyser med färgglad grafik.
Den här helgen har Spånga scoutkår sitt femte scout-LAN
med 35 deltagare. Alla har hörlurar. Det blir liv i rummet när
ett nytt spel ska startas. De som vill vara med räcker upp
handen. Sedan önskar man varandra lycka till och så blir det
tyst igen. I en avgränsad del av lokalen tittar några scouter
på film på en stor filmduk. Här, bland kuddar och täcken, ligger seniorer som tar en paus eller är mer intresserade av att
träffa kompisar än att spela.

På fredagskvällen anländer deltagarna. De som har egna
datorer tar med sig dem och kopplar in dem i nätverket och
sen är det bara att börja spela. Och spelandet pågår sedan
hela helgen med avbrott för filmtittande, twister och lite
sömn (med betoning på lite).
- Vi spelar enkla spel där alla kan spela mot samma
server. Då behöver inte deltagarna ha egna kopior av spelen
installerade. Quake och World of Warcraft (WoW) är några av
spelen som spelas, berättar Mattias.
De som inte har egna datorer deltar också i spelandet. Det
finns alltid någon ledig dator eftersom man inte orkar spela
hela tiden.
- Det är bra med film och andra aktiviteter så folk inte går
hem när de slutat spela, säger Victor Stadler som är en av
arrangörerna. Den här gången hade vi med twisterspel och
det var bra med lite avbrott för fysiska aktiviteter. Man blir
lite insnöad av att sitta två dygn framför en datorskärm.
–––

LAN står för Local Area Network och innebär helt enkelt att
man kopplar ihop ett antal datorer i ett nätverk och spelar
datorspel tillsammans. Men det handlar också om att umgås
och ha kul. I Spånga scoutkår föddes tankarna på LAN för
två år sedan, då var det bara ett tiotal kompisar som träffades och kopplade ihop sina datorer. Sedan dess har intresset bara ökat och nu har man ett LAN varje termin.
Mattias Forsberg är ansvarig för scout-LAN:et, och han
tycker inte det känns konstigt att scouter sitter inne och
spelar datorspel tillsammans.
- När vi hade ledarträff och gick igenom höstens aktiviteter presenterade jag upplägget och alla tyckte att det var
helt okej. Men vi har ganska unga ledare, de förstår kanske
bättre vad ungdomar vill göra. Däremot kan kompisar som
inte är med i Scouterna bli lite förvånade när man berättar
om scout-LAN:et. De tror att vi plockar kottar.

Bara tre tjejer deltar i LAN:et, Amanda Melin är en av dem.
Hon är med för att träffa kompisar i första hand och spelar
bara lite. Hur man ska få fler tjejer att delta har Victor och
Mattias ingen bra lösning på.
- Det kanske inte alltid måste vara lika många tjejer som
killar. Sen gillar nog inte tjejerna lukten. Det är jätteäckligt
när alla varit här i två dygn. Det luktar svett och instängt
och blir kanske lite grabbigt när alla skriker på varandra och
kastar tomma colaburkar, säger Victor. Jag är lite imponerad
av tjejerna som vill vara med och spela!

Spångas kårordförande Niclas Ihrén tycker att det är viktigt
att ta vara på de initiativ och idéer som kommer från unga
ledare och stötta dem i deras arrangemang.
- Vi måste ha örat mot rälsen och anpassa oss efter de
aktiviteter som ungdomarna vill göra. De spelar datorspel i
alla fall, oavsett om det sker i Scouternas regi eller inte. Huvudsaken för oss är att man gör det med scoutmetoden och
att aktiviteterna faller inom ramen för våra värderingar.
Niclas betonar att scout-LAN bygger på viktiga delar
i scoutlagen som hjälpsamhet, kamratskap och ansvar.
Genom att arrangera LAN:et själva tar ungdomarna ett stort
ansvar och organisatoriskt, tekniskt och innehållsmässigt är
utmaningarna stora.
- LAN är ett bra exempel på hur vi i kåren tillämpar ett
stödjande och lyssnande ledarskap. Verksamheten blir inte

Kerstin Melin
Scoutmagasinet, 2007:5

Scoutrörelsen, ungdomsrörelse grundad 1907 av Robert
Baden-Powell. Scoutrörelsen finns i 216 länder och
områden (161 länder har nationella organisationer) och
omfattar drygt 30 miljoner medlemmar, varav ca 70 000
i Sverige. Genom frilufts- och lägerliv vill scoutrörelsen
utveckla ungdomars ansvarskänsla, laganda och förmåga
att klara sig i naturen. – – –
www.ne.se/kort/scoutrörelsen
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Frågor:
1. Hur ofta ordnar scouterna i Spånga LAN?
2. Textens rubrik kan man läsa och förstå på två sätt. Vilka?
Skriv och förklara!
3. Varför tror Mattias Forsbergs kompisar att scouter plockar
kottar?
4. Vilken sorts text är ”WoW – det är scouting”?
_____insändare
_____reportage
_____debattartikel
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