
U N D E R L A G  F Ö R
L E D A R S A M T A L

FÖRSAMLING
Häftet är skapat av Fredrik Elm i Linköping Pingstförsamling

TEMA
Ledningsgrupp

SAMMANFATTNING OCH SYFTE
Det här materialet är till för att användas som underlag vid ett ”utvecklingssamtal” 
med ledare i ungdomsverksamheten. 



UNDERLAG FÖR LEDARSAMTAL 
Detta dokument är tänkt att fungera som underlag för ”utvecklingssamtal” med ledare. Det består av 
tre delar som fokuserar på tre olika områden – nuläge, framtid och utveckling. Det är viktigt att du 
som är samtalsledare låter den du samtalar med vara den som ”sköter snacket”. Frågorna är rätt så 
öppna för tolkning av en anledning. Använd gärna detta underlag med viss regelbundenhet. På så vis 
får du möjlighet att följa upp hur det har gått sen ni träffades sist! 

Nu kör vi! 

INFO 
NAMN: 
DATUM: 
LEDARE FÖR: 
 

NULÄGE (sätt ett x vid varje sträck) 
HUR MÅR DU JUST NU ÖVERLAG? 
 
Inte alls bra                                                                                                                                           Väldigt bra! 

 

HUR ÄR DIN GUDSRELATION JUST NU? 
 
Inte alls bra                                                                                                                                           Väldigt bra! 

 

HUR TRIVS DU MED DIN ROLL I VERKSAMHETEN JUST NU? 
 
Inte alls bra                                                                                                                                           Väldigt bra! 

FRAMTID 
Vad längtar du efter när det kommer till…: 
Det område du leder: 

 

Församlingen: 

 

Din egen kallelse: 

 



UTVECKLING 
Någon sa en gång att ”När ledaren blir bättre blir alla bättre”. Därför ska du nu få hjälp av ett verktyg 
för att hitta sätt som, åtminstone i teorin med förmodligen även i praktiken, gör dig till en bättre 
ledare redan om ett år. Bra va! 

RANKA DIG SJÄLV SOM LEDARE 
Skriv ”1” på linjen här nedan där du tycker att du själv passar in som ledare just nu. 
 

Sämsta ledaren som finns!                                                                               Bästa ledaren genom tiderna! 

Nästa steg är att skriva ”2” på linjen där du skulle vilja vara som ledare om ett år från idag. 

Avståndet mellan ”1” och ”2” representerar din utvecklingspotential. I det ryms de steg du behöver 
ta för att vara en bättre ledare om ett år än vad du är idag. 

Nu skulle jag vilja att du tänker på den ledare du önskar vara om ett år. Tänk på hur den personen är 
och vad den personen gör. Nästa steg i uppgiften är att identifiera fem saker som den versionen av 
dig själv gör då som inte du gör nu. Försök vara så KONKRET som du kan! 

•   
•   
•   
•   
•   

Nu ska du se den här ”resan” framför dig som det kommande året innebär. Några av sakerna du 
skrivit som ditt framtida ledar-jag gör då som inte du gör nu är saker du kanske skulle kunna börja 
med redan imorgon, andra kommer kanske kräva mer tid och arbete och ligger därför lite längre 
bort. 

Rangordna punkterna med 1-5 där ”1” representerar det som ligger närmast där du är just nu och ”5” 
ligger längst bort. 

 

Bra jobbat! Du har nu en lista med 5 konkreta saker du kan göra under det kommande året för att bli 
en bättre ledare! 

Lycka till och Gud välsigne dig! 
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