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Ledaren som förebild

Ingen ledare är perfekt

”Lev som du lär” är ett påstående som vi ofta hör, ett annat är ”Ditt liv 
talar så högt att vi inte hör dina ord”. Det ligger mycket i dem, men också 
en svårighet, ”Kan jag fortsätta vara ledare om jag inte håller måttet”? Ett 
grundmoment i den kristna tron är att vi inte är perfekta, inte helt kan leva 
som vi lär. 

Jag tror att i detta avsnitt är det lämpligt att resonera utifrån en allmänmän-
sklig utgångspunkt. Dra inte in de andliga aspekterna förrän mot slutet av 
momentet. Vi har i EFS traditioner som gör att dessa ”föredömesfrågor” på en 
del håll lätt får ett osunt andligt perspektiv. Efter ett samtal på allmänmänsklig 
grund tror jag att vi kan få helheten att bli sunt biblisk.

Detta ämne är med fördel ett samtalsämne. Här får kursledningen en del 
idéer och problem att resonera utifrån.

Vilka ledare behöver barnen/ungdomarna 
för att växa och mogna?! 

Detta anser jag vara grundfrågan, inte hur perfekt ledaren ska vara. Vaska fram 
viktiga egenskaper ur barnens/ungdomarnas perspektiv. Ta sedan en runda 
och fråga om det finns något som bör tillföras ur vuxenperspektiv.

Hur understöder/kompletterar vi ledarlaget så att barn/ungdomar får 
vad de behöver? (samverkan, bära varandra, ge delaktighet till många, 
god kamratskap, skratt och glädje, våga ”göra bort sig” mm?)

Hur använder vi ledarnas (våra) brister så att de ändå kan ge barn/
ungdomar bra föredömen? (erkänna fel, få förlåtelse, leva i förlåtelse, 
visa barmhärtighet, vara ärliga mm?)

När saknas för mycket hos en ledare för att barn/ungdomar ska kunna 
växa och mogna? (sjukdom, falskhet, dubbelnatur, oförsonlighet, 
opålitlighet mm?)

När kan man återuppta en ledare som ”saknat för mycket”? 

Hur kan man resonera kring att vara föredöme för barn/ungdomar 
utan att ställa orimliga (överandliga/övermänskliga krav?) och inte 
heller strunta i att våra liv faktiskt behöver visa på våra ideal om hur man 
bör leva och vara? Det är så lätt att hamna i det ena eller andra diket, 
livets resa fungerar ju bäst på Vägen! 
 












