
SKISSER PÅ FRÅGOR TILL
LEDARUTBILDNINGEN UT DEL 1

OM FRÅGORNA:

Nedanstående frågor är förslag och möjliga frågor att samtala vidare utifrån. Vilka frågor ni använder er av är 
upp till er. Använd dessa om de är till hjälp för att närma er ämnet - men släpp dem om de känns svåra eller 
irrelevanta. Syftet med UT är inte att våra frågor ska besvaras, utan att era frågor och tankar ska komma fram.

Sök inte efter Sök inte efter ett rätt svar. Vi är övertygade om att många av de frågor som berörs i UT saknar enkla, färdiga 
svar. Var istället ärliga och tillåt er att bidra med olika saker i samtalet. Det är en av de stora poängerna med 
UT! Ta er tid att lyssna in varandra, och var uppriktiga och ärliga med varandra - det blir mycket roligare då.

LYCKA TILL!

FÖR VEMS SKULL ÄR JAG LEDARE?

FÖR GUDS SKULL

- Hur mycket är det en konsekvens av din tro att du är ledare? På vilket sätt?
- Hur p- Hur påverkar din Gudsbild ditt ledarskap?
- Tänker du att ditt ledarskap förmedlar och uttrycker Guds rike?
- Har du som ledare svårt att ibland släppa kontrollen? Hur ser du på relationen mellan ledarskap och 
  kontroll?
- På vilket sätt skulle du önska att Gud blev tydlig för dina deltagare genom ditt ledarskap?

FÖR BARNENS OCH UNGDOMARNAS SKULL

- Varför är de barn och ungdomar du möter som ledare viktiga för dig?
- Hur - Hur gör man för att se deltagarna som individer? Hur gör du?
- Hur är man en närvarande ledare? Vad krävs för att kunna vara det?
- Hur viktig är barnens och ungdomarnas egna berättelser och erfarenheter för dig som ledare?
- Har du förändrats som människa av att vara ledare? Hur?
- Vad anser du vara ledarskapets största välsignelse respektive börda?

FÖR MIN EGEN SKULL

- Är det ett ok motiv att vara ledare för att det ger så mycket tillbaka? Är det nödvändigt att känna det?
-- Är det (på något sätt) ett offer att vara ledare? I så fall, på vilket sätt?
- Hur viktigt är det att känna att man är del av ett sammanhang som har ett gemensamt övergripande mål?
- Hur viktig är ledargemenskapen för ditt ledarskap?
- Upplever du någon gång att det är du som ledare som lär dig (blir ledd) av deltagarna?
- Vad behöver du för att orka fortsätta vara ledare? Får du tillräckligt av det?


